
	 Devátého	 května	 se	 před	 tanvald-
ským	 kinem	 klikatila	 fronta	 nedo-
čkavých	 lidí.	 Milovníci	 imaginárního	
českého	 všeuměla	 Járy	Cimrmana	 si	
přišli	pro	vysněné	lístky	na	představení	
Divadla	Járy	Cimrmana,	které	se	usku-
teční	 v	 rámci	 červnové	 Spanilé	 jízdy.	
Ta	 se	 uskuteční	 v	 sobotu	 9.	 června.	
A	kdo	si	frontu	nevystál,	může	do	kina	
utíkat	 ještě	 teď,	 protože	 pár	 lístků	
na	představení	v	hlavní	roli	se	skvělým	
Zdeňkem	Svěrákem	s	názvem	Švestka	
se	tam	ještě	najde.
	 Po	 roce	 se	 Tanvald	 zase	 vrátí	
do	dob	Rakouska-	Uherska	a	ovládne	
ho	 nespoutané	 veselí	 recese.	 Opět	
budeme	 moci	 obdivovat	 nevšední	
módní	 kreace	 přítomných	 dam,	
mužnou	 eleganci	 pánů	 a	 hlavně	
odvahu	 všech	 nasednout	 na	 stařičká	
kola	a	ve	všech	těch	róbách	a	fracích	
zdolat	 několikakilometrový	 úsek	
cyklostezky	 Járy	 Cimrmana	 ze	 Zlaté	
Olešnice	 na	 Šumburk	 ke	 kostelu,	
kde	 jim	bude	odměnou	za	 tu	námahu	
osobní	přivítání	Zdeňka	Svěráka	spolu	
se	 starostou	 města	 Petrem	 Polákem	
a	dalšími	herci	divadla	Járy	Cimrmana.	
Nebude	 chybět	 ani	 defilé	 spanilých	
jezdců,	při	kterém	cyklisté	zručně	pilo-
tující	 své	 kostitřasy	 a	 jiné	 prapředky	
dnešních	 kol	 předvedou	 hotové	 akro-
batické	kousky.
	 Od	pana	Svěráka	se	také	dozvíme,	
jaké	 cenné	 exponáty	 vážení	 cimr-
manologové	 z	 našeho	 regionu	
zkoumali,	 tedy	 co	 se	 z	 pozůstalosti	

Járy	 Cimrmana	 na	 zdejších	 půdách	
a	 ve	 sklepích	 šikovným	 badatelům	
podařilo	 zachránit.	 Tyto	 cennosti	
se	 potom	 stanou	 součástí	 expozice	
v	 chystaném	 muzeu	 Járy	 Cimrmana	
na	Příchovicích.	
	 U	 kostela	 sv.	 Františka	 z	 Assisi	
se	 všichni	 návštěvníci	 samozřejmě	
mohou	 těšit	 i	 na	 tradiční	občerstvení,	
které	 pro	 ně	 jako	 vždy	 přichystají	
tanvaldští	 hasiči.	 Lahůdky	k	osvěžení	
i	 zasycení	 tady	 budou	 připraveny	
od	 9	 hodin	 do	 pozdního	 odpoledne.	
O	hudební	doprovod	se	postará	kapela	
O.	V.	J.	DIXIE.	
	 Dobu	Rakouska-Uherska	pak	před-
běhne	 o	 několik	 let	 v	 čase	 přehlídka	

historických	 automobilů,	 motocyklů,	
bicyklů	 a	 jiných	 vozidel.	 Tu	 mohou	
všichni	 milovníci	 dvou	 či	 více	 kole-
jových	 strojů	 obdivovat	 od	 13	 hodin.	
Ve	 14	 hodin	 potom	 historická	 kolona	
odjede	 od	 šumburského	 kostela	
do	Příchovic.	Tam	proběhne	kontrolní	
den	na	stavbě	budoucího	Majáku	Járy	
Cimrmana,	 prohlídka	 exponátů	 nale-
zených	 v	 okolí	 Liptákova	 a	 ke	 všemu	
bude	hrát	Hudba	u	města	Vídně.
	 Večer	 samozřejmě	 zakončí	
očekávané	 představení	 Divadla	
Járy	 Cimrmana,	 tentokrát	 Švestka.	
Představení	začne	od	19	hodin	v	Kině	
Jas	Járy	Cimrmana.

-hoš-
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11. 6. se budou konat 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	se	
uskuteční	ve	středu	20.	června	

od	16	hod	jednání	zastupitelů	města.

www.tanvald.cz V Tanvaldě opět zavládne recese. Blíží se další Spanilá jízda.

Poslední zájezd 
před podzimem

 se bude konat v červnu
Také	v	 červnu	Město	Tanvald	pořádá	
zájezd	 do	 polského	 městečka	 Jelení	
Hora.	Zájezd	se	uskuteční	14.	června.	
Odjezd	 je	 8	 hod	 z	 centrálního	 parko-
viště.	 Cena	 zájezdu	 je:	 110	 korun.	
Všichni	přihlášení	musí	mít	zaplaceno	
nejpozději	tři	dny	před	odjezdem	nebo	
bude	 jejich	 místo	 obsazeno	 jiným	
zájemcem.	 Během	 léta	 se	 zájezdy	
konat	 nebudou.	 O	 dalších	 termínech	
vás	budeme	včas	informovat	prostřed-
nictvím	zpravodaje.

-red-

Z	 důvodu	 provádění	 stavebních	 prací	
při	 rekonstrukci	 stávajícího	 vedení	
kanalizace	a	horkovodu	v	ul.	Radniční,	
bude	 tato	 komunikace	 do	 září	 2012	
uzavřena.	 Dopravní	 omezení	 a	 sta-
vební	práce	budou	probíhat	po	úsecích	
tak,	aby	bylo	omezení	dostupnosti	jed-
notlivých	 objektů	 v	 uzavřené	 lokalitě	
minimalizováno.	

-red-

Radniční ulice bude 
až do září uzavřena

foto: K. Šírek

foto: A. Bělonožník
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	 Motoristé	 se	 na	 začátku	 května	
dočkali	 netrpělivě	 očekávaného	
otevření	 silnice	 okolo	 vodní	 nádrže	
Souš.	 	 Během	 zimy	 se	 komunikace	
každoročně	 uzavírá	 kvůli	 ochraně	
zásobárny	 pitné	 vody	 a	 řidičům	míří-
cím	 do	 Frýdlantského	 výběžku	 tak	
nezbývá,	než	se	smířit	se	mnohakilo-

metrovou	zajížďkou	přes	Liberec.
	 Už	to	vypadalo,	že	se	řidiči	otevření	
silnice	 okolo	 Souše	 ani	 nedočkají.	
Ještě	 na	 konci	 dubna	 se	 v	 okolí	 pře-
hrady	nacházelo	až	dvacet	centimetrů	
zmrzlého	sněhu.	Sníh	byl	i	v	příkopech	
a	 spojnici	 do	 Frýdlantu	 proto	 nebylo	
možno	 pro	 automobily	 zpřístupnit.	
O	 otevření	 silnice	 Krajský	 úřad	
Libereckého	kraje	rozhodl	až	počínaje	
4.	květnem,	kdy	se	naplnily	podmínky	
platného	 rozhodnutí	 o	 ochranném	
pásmu	vodního	zdroje	Souš.
	 „Po	 kontrole	 sjízdnosti	 bylo	 kon-
statováno,	 že	 silnice	 je	 bez	 sněhové	
pokrývky	 a	 zbytků	 sněhu	 a	 také	
odlučovače	 jsou	 funkční“	 uvedl	 Pavel	
Pospíšil,	vedoucí	dispečer	KSS	LK.
	 Vloni	 byla	 silnice	 zprovozněna	 22.	
dubna	a	uzavřena	4.	prosince.	V	roce	
2009	se	ale	uzavřela	už	o	půlnoci	z	16.	
na	17.	 října,	kdy	při	sněhové	kalamitě	
na	 silnici	 napadlo	 65	 centimetrů	
sněhu.	Komunikace	pak	byla	27.	listo-
padu	opět	dočasně	otevřena,	aby	se	7.	
prosince	pro	motoristy	opět	uzavřela.

-hoš-

Zajímavosti

Silnice okolo Souše je opět otevřená

Sblížení jazzu a vážné hudby sklidilo úspěchTuny vápence zasypaly Souš

Terminál roste a sílí 
Staveniště	 dopravního	 terminálu	
v	květnu	výrazně	ožilo.	Po	dokončení	
inženýrských	 sítí,	 podkladních	 vrstev	
budoucích	 komunikací	 a	 úpravách	
podloží	se	zahájily	práce	na	osazování
obrubníků.	Začínají	se	rýsovat	budoucí	
chodníky,	 nástupiště	 a	 okružní	 kři-

žovatka.	 Železobetonová	 konstrukce	
naznačuje	podobu	budoucího	zázemí,	
ve	kterém	by	mělo	být			rychlé	občer-
stvení	a	potěšující	zvěstí	pro	cestující	
jsou	veřejné	toalety,	které	dávají	naději	
do	 budoucna,	 že	 by	 tu	 mohlo	 být	
dokonce	poměrně	čisto.	 -vho-

	 Na	 hladinu	 vodní	 nádrže	 Souš	 se	
na	 konci	 dubna	 sneslo	 přes	 90	 tun	
vápence.	Mračna	 přírodního	 vápence	
nad	 obrovskou	 vodní	 plochou	 po	 dva	
dny	 23.	 a	 24.	 dubna	 rozprašovalo	
letadlo.	 Důvodem	 každoročního	
vápnění	 Souše	 je	 snížení	 kyselosti	
vody,	 kterou	 provádí	 Severočeské	
vodovody	 a	 kanalizace.	 Domácnosti	
na	Jablonecku	včetně	Tanvaldu	se	tak	
mohou	zase	těšit	na	trochu	kvalitnější	
vodu.	
	 Vápnění	 surové	 vody	 se	 na	 Souši	
provádí	již	od	roku	1996.	„K	vápnění	se	
používá	 velmi	 jemný	 vápenec	 dopra-
vovaný	 cisternami	 z	 Krkonoš.	 Kvalita	

substrátu	 je	ověřována	běžnými	 labo-
ratorními	rozbory,	ale	i	prostřednictvím	
analýz,	 které	 potvrzují,	 že	 se	 jedná	
o	 materiál	 vhodný	 k	 přímému	 styku	
s	 pitnou	 vodou,“	 informovala	 tisková	
mluvčí	 Severočeských	 vodovodů	
a	kanalizací	Iveta	Kardianová.	
	 Vápnění	 má	 zlepšit	 kvalitu	 vody	
v	soušské	nádrži,	která	přináší	pitnou	
vodu	 pro	 více	 než	 sto	 tisíc	 obyvatel	

Jablonecka	 a	 Liberecka.	 Zvyšuje	 se	
díky	němu	hodnota	pH,	alkalita	i	vodi-
vost	v	nádrži.	Také	dochází	ke	snížení	
koncentrace	 problematických	 látek,	
zejména	hliníku.	
	 Pravidelné	vápnění	má	i	jiné	blaho-
dárné	vedlejší	účinky.	Vytváří	vhodné	
prostředí	 pro	 vznik	 silné	 populace	
lososovitých	 druhů	 ryb,	 například	
sivena	 amerického.	 Do	 soušských	
vod	 se	 také	 začíná	 navracet	 původní	
obyvatel	potoků	Jizerských	hor	pstruh	
obecný.
	 „Letecký	 zásah	 je	 prováděn	 nad	
zdrojem	 pitné	 vody,	 který	 je	 navíc	
situován	do	území	Chráněné	krajinné	

oblasti	 Jizerské	 hory,	 proto	 musí	 být	
souběžně	s	leteckou	aplikací	zajištěna	
i	 podrobná	 monitorovací	 kampaň,“	
doplnila	 Iveta	 Kardianová.	 Změny	
v	nádrži	 jsou	pravidelně	zveřejňovány	
na	 internetu.	 Informace	 lze	 sledovat	
v	 aktuálních	 údajích	 o	 jakosti	 vody	
v	nádržích	na	adrese	
www.voda.gov.cz.

-hoš-

	 Prolínání	 jazzu	 a	 vážné	 hudby	
přinesl	 druhý	 koncert	 festivalu	
Tanvaldské	 hudební	 jaro.	 Zahájení	

se	 neslo	 opět	 v	 režii	 Základní	 umě-
lecké	 školy	 Tanvald,	 tentokrát	 pod	
taktovkou	 sester	 Franclíkových,	 které	
předvedly	 fantastický	Montiho	 čardáš	
za	 klavírního	 doprovodu	 učitelky	
ZUŠ	 Jany	 Hanischové.	 Jejich	 skvělý	
výkon	 neopomněl	 ocenit	 ani	 přední	
český	 violoncellista	 Jiří	 Bárta,	 který	
na	 pódium	 přišel,	 ještě	 když	 potlesk	
patřící	dívkám	dozníval.	Ty	se	skromně	
posadily	 mezi	
diváky	 a	 známý	
umělec	 to	 vtipně	
komentoval	 tím,	
že	 příště	 se	
po	takovém	bouř-
livém	 potlesku	
musí	 vrátit	 zpět	
na	 pódium.	
Někteří	umělci	se	
podle	 něj	 vracejí	
i	 po	 daleko	 vlaž-
nějších	ovacích.	
	 Po	 tomto	
humorném	úvodu	
a	osobním	podě-
kování	 mladým	

tanvaldským	umělkyním,	z	nichž	jedna	
byla	čerstvě	přijata	na	Pražskou	kon-
zervatoř,	se	již	Jiří	Bárta	chopil	svého	

nástroje	 a	 dokázal,	 že	
všechny	 superlativy,	 které	
byly	okolo	osoby	napsány,	
platí	 do	 puntíku.	 Všechny	
skladby	 posluchače	
uchvátily,	 takže	 se	 dá	
jen	 těžko	 říci,	 která	 měla	
největší	 úspěch.	 Samo	
jméno	Jiřího	Bárty	 je	 totiž	
zárukou	úspěchu.
	 Následně	 diváky	
překvapil	 Milan	 Svoboda,	
který	 ve	 svém	 typickém	
klobouku	 a	 s	 klasickým	
šarmem	 jazzmana	 zasedl	
ke	klavíru	a	nejen	prsty,	ale	
celým	svým	tělem	rozehrál	

skvělý	 jazz.	 Za	 svůj	 výkon	
ho	diváci	ocenili	velkým	potleskem.	
	 Další	skladby	zahrál	Jiří	Bárta	spo-
lečně	s	Milanem	Svobodou	a	dokázali,	
že	i	propojení	 jazzu	s	vážnou	hudbou	
může	 mít	 podmanivost	 a	 přitažlivost.	
Oba	umělci	splnili	očekávání	a	koncert	
byl	pro	posluchače	velkým	zážitkem.

-ali,hoš-

foto Vápnění Souše. Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory

Sestry Franclíkovy ze ZUŠ Tanvald. Foto: A. Bělonožník

Milan Svoboda a Jiří Bárta. Foto: A. Bělonožník
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Turisté mohou opět vyšlápnout na rozhlednu 
Špičák, provozuje ji společnost SKI Bižu

	 Turisté	mohou	opět	obdivovat	krásy	
Jizerských	hor	i	Krkonoš	z	vyhlídkové	
plošiny	 rozhledny	 Špičák.	 	 Poté,	 co	
zde	ukončil	provoz	předchozí	nájemce,	
totiž	 byla	 vyhlídka	 pro	 veřejnost	
uzavřena.	 V	 současnosti	 rozhlednu	
provozuje	její	majitel	-	společnost	SKI	
Bižu.
	 V	 červnu	 můžeme	 na	 rozhlednu	
vyšlápnout	každý	víkend	od	10	do	17	
hodin.	Během	 letních	prázdnin	potom	
bude	 rozhledna	 otevřená	 každý	 den	
kromě	 pondělí	 od	 10	 do	 17	 hodin.	
Za	 vstup	 si	 dospělí	 zaplatí	 25	 korun,	
děti	od	5	do	15	 let	15	korun	a	senioři	
a	 ZTP	 10,-	 Kč.	 Při	 celodenním	 dešti	
bude	rozhledna	uzavřená.	
	 Po	jarní	odstávce	na	vrchol	Špičáku	
vyrazí	 i	 čtyřsedačková	 lanová	 dráha.		
1178	 metrů	 dlouhá	 lanovka	 se	 153	
sedačkami	 se	 rozjede	 opět	 o	 prázd-
ninách.	 V	 provozu	 bude	 od	 července	
do	 srpna	 od	 pátku	 do	 neděle.	 Bude	
jezdit	 v	 hodinových	 intervalech	od	10	

do	 17	 hodin.	 Milovníci	 nevšedních	
zážitků	se	s	ní	budou	moci	svézt	přímo	
pod	 rozhlednu,	 která	 nabízí	 krásný	
výhled	po	okolí.

-hoš-

	 Od	 března	 v	 Tanvaldě	 opět	 fun-
guje	 nízkoprahové	 centrum	 pro	 děti	
a	 mládež.	 Novým	 provozovatelem	
centra,	 pro	 které	 poskytlo	 prostory	
Město	 Tanvald,	 je	 Oblastní	 charita	
Most.	O	tom,	jaké	plány	má	s	centrem	
a	co	je	jeho	hlavním	cílem	jsme	si	poví-
dali	s	ředitelkou	Oblastní	charity	Most	
Mgr.	Evou	Čenkovičovou.
 Nemáte obavy převzít nízkopra-
hové centrum v Tanvaldě po té, kdy 
tu s negativní pověstí a finančními 
nesrovnalostmi skončilo Liberecké 
romské sdružení?
	 Obavy	 jsme	 neměli.	 O	 organizaci,	
která	 před	 námi	 provozovala	 níz-
koprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež,	
jsme	 nějaké	 informace	 slyšeli.	 Ano,	
také	 o	 finančních	 nesrovnalostech	 –	
nevidím	 se	 však	 jako	 kompetentní	 se	
k	 tomu	 vyjadřovat.	 Na	 druhou	 stranu	
se	 nám	 dostalo	 informací,	 že	 služba	
byla	 cílovou	 skupinou	 se	 zájmem	
využívána.			
 Nemyslíte, že tato zkušenost 
může narušit spolupráci s vašimi 
budoucími klienty (dětmi i jejich 
rodiči)? Nějakou dobu si budovali 
vztah k někomu, kdo je záhy opustil 
a ještě za podezřelých okolností….
	 Věřili	jsme,	že	se	nám	podaří	vzbu-
dit	zájem	dětí,	mladých	 lidí	 i	případně	
jejich	 rodičů.	 Tím,	 jak	 nízkoprahové	
zařízení	provozujeme,	 jací	 lidé	v	něm	
budou	pracovat.	To	se	nyní	v	průběhu	
realizace	služby	potvrzuje.	
 Mnoho místních lidí stále 
vnímá toto centrum jako zařízení 
výhradně pro romské děti. Mohou 
ho přitom navštěvovat všechny 
děti ze sociálně slabších rodin. Jak 
bojujete s těmito stereotypy?
	 Centrum	slouží	pro	děti	a	mladé	lidi,	
kteří	 se	 ocitli	 v	 sociálně	 vyloučeném	
prostředí,	 nebo	 jsou	 tímto	 ohroženi,	
hrozí	 u	 nich	 rozvoj	 sociálně	 patolo-
gických	 jevů	 apod.	Nelze	 tedy	 jedno-
značně	 říci,	 že	 centrum	 je	 tu	 pouze	
pro	romské	děti	a	mládež.	Přímo	v	níz-

koprahovém	 zařízení	 nerozlišujeme,	
kdo	 je	 takový	 či	 jinaký.	 Potřebuje-li	
naši	 pomoc,	 zvláště	 má-li	 zájem	
něčeho	dosáhnout	-	ve	škole,	v	doved-
nostech,	 v	 zaměstnání,	 nebo	 jen	 se	
„nepotloukat“	 beze	 smyslu	 po	 ulici.	
Nízkoprahovost	 takového	 zařízení	 je	
mimo	 jiné	 zajištěna	 i	 tím,	 že	 kdokoliv	
takový	může	přijít,	anonymně,	sezná-
mit	se	s	chodem	zařízení,	s	lidmi,	kteří	
tam	 jsou	 a	 sám	 se	 rozhodnout,	 zda	
přijde	i	příště	a	více	se	k	nám	zapojí…			
 Kdo všechno může navštěvovat 
nízkoprahové centrum v Tanvaldě?
	 Děti	 a	 mládež	 ze	 sociálně	 vylou-
čených	rodin	ve	věku	od	15	do	26	let.	
Tato	skupina	musí	převládat,	ale	neod-
mítáme	 i	 mladší.	 Jsme	 samozřejmě	
vázáni	 cílovou	 skupinou,	 na	 kterou	
jsme	 vysoutěžili	 veřejnou	 zakázku	
Individuálního	 projektu	 Libereckého	
kraje	a	to	naplňujeme.		
 V Tanvaldě působíte od března. 
Kdy je centrum otevřené a jaký 
plánujete program?
	 Centrum	 má	 pro	 klienty	 otevřeno	
13:00-19:00	pondělí	až	pátek.	Od	13:00	
hodin	 většinou	 probíhá	 doučování,	
motivace	a	příprava	na	budoucí	povo-
lání-	plnění	úkolů	ze	školy,	jednoduché	
výtvarné	 techniky	 s	 mladšími,	 hraní	
deskových,	slovních	nebo	pohybových	
her	 a	 her	 zaměřených	 na	 počítání.	
Od	15:	00	hodin	přichází	i	starší	mládež	
a	 probíhají	 taneční,	 pohybové	 či	
přímo	sportovní	aktivity.	V	pozdějších	
hodinách	od	16:00,	případně	od	17:00	
hodin	 probíhají	 soutěže,	 besedy	
nebo	 diskuse.	 Klienti	 se	mohou	 sami	
účastnit	 přípravy	 programu	 a	 navr-
hovat	 aktivity,	 které	 by	 rádi	 dělali.	
	 Kolik klientů zatím máte a jak 
konkrétně jim pomáháte?
Přihlášených	 klientů	 máme	 zatím	
přibližně	30.	Jak	konkrétně	jim	pomá-
háme?		Tím,	že	jim	umožňujeme	rozši-
řovat	obzory	a	vzdělávat	se	jinou	formou	
než	jak	to	probíhá	ve	škole.	Pro	mnoho	
dětí	je	hodně	důležité	samotné	sociální	

učení.	 U	 mladší	 mládeže	 je	 snaha	 o	
zafixování	vhodného	chování	zpětnou	
vazbou,	 individuální	 práce	 při	 plnění	
zadaných	úkolů	a	podpora	samostatné	
práce.	U	starších	mládeže	je	to	reflexe	
různých	 životních	 situací	 a	 návrhy	
jejich	 řešení.V	 další	 řadě	 pomáháme	
vytvořit	 místo	 pro	 společně	 trávený	
volný	 čas	 a	 pro	 rozvoj	 schopností	
a	 dovedností	 skrze	 realizované	 akti-
vity.	Smyslem	této	sociální	služby	jsou	
kulturně	vzdělávací	programy	a	hlavně	
prevence	 před	 sociálně	 patologickým	
a	 společensky	 nežádoucím	 jevům.	
V	 rámci	 sociálního	 poradenství	 jim	
předáváme	 informace,	 které	 jim	
mohou	pomoci	situace	řešit	a	zvládat.	
	 Nejvíce sociálně patologických 
jevů se vyskytuje právě v době, 
kdy děti a mládež tráví volný čas. 
Myslíte si, že správným směřová-
ním a organizováním jejich volno-
časových aktivit lze do jisté míry 
těmto negativním jevům zabránit?
	 Především	 netráví	 svůj	 volný	 čas	
v	 prostředí,	 kde	 je	 vystaven	 sociálně	
patologickým	 jevům	 a	 kde	 má	 šanci	
být	 i	 aktivním	 účastníkem	 trestné	
činnosti.	Ale	smyslem	nízkoprahového	
zařízení	 je	 ještě	 něco	 více	 –	 pomoci	
mladému	 člověku	 rozvinout	 jeho	
schopnosti,	dovednosti,	talent	–	aspoň	
na	té	základní	rovině.	Může	si	uvědo-
mit,	že	má	další	životní	šance,	než	 je	
život	na	sociálních	dávkách,	a	usilovat	
o	uskutečnění	těchto	šancí.	
 Dle vašich zkušeností, daří 
se zlepšit život dětí, které k vám 
chodí?
U	většiny	ano.		
 Bude v Tanvaldě působit 
i terénní pracovník? Případně, jak 
vypadá takový běžný den terénního 
pracovníka? (Osobně myslím, že 
tato práce je hrozně nedoceněná, 
protože musí být velice psychicky 
náročné pomáhat řešit tolik pro-
blémů a zároveň se je snažit nebrat 
osobně.)

	 Oblastní	 charita	 Most	 letos	 neuva-
žuje	s	terénními	programy	v	Tanvaldě.	
Máte	 jistě	 pravdu,	 jde	 o	 velice	 psy-
chicky	 náročnou	 práci.	 „Mravenčí“,	
někdy	 i	 nepochopenou	 a	 nedoceně-
nou.	Důležité	je,	aby	si	terénní	pracov-
ník	dokázal	stanovit	hranice	ve	vztahu	
ke	 klientovi,	 aby	 věděl,	 do	 jaké	 míry	
mu	 může	 pomoci	 a	 kdy	 už	 to	 nejde,	
aby	měl	nastavená	pravidla	pro	běžné	
situace.	 Samozřejmě	 musí	 splňovat	
požadavky	na	vzdělání	v	 této	profesi.	
Na	 druhou	 stranu	 musí	 být	 vybaven	
určitou	dávkou	empatie,	pochopení.	
 Jaké požadavky máte na svoje 
zaměstnance?
	 Profesionalita,	 flexibilita,	 etika,	
vzdělání,	empatie	–	daly	by	se	vyjme-
novat	 další.	 Takovými	 požadavky	 se	
od	 většiny	 zaměstnavatelů	 nelišíme.	
My	 při	 výběru	 zaměstnanců	 však	
hledáme	 i	 další	 aspekt,	 kterému	
mezi	sebou	 říkáme:	srdce:	 „Má	srdce	
k	 lidem,	 kterým	 bude	 pomáhat,	 radit,	
asistovat?“
 Jaká byla vaše motivace pro 
tuhle práci?
Pokud	máte	na	mysli	mou	osobu,	asi	
zrovna	 to	 „srdce“.	 Vždy	 mě	 to	 nějak	
vedlo	k	potřebným	lidem…
 Všichni lidé nemohou o svojí 
práci říct, že by měla hlubší smysl. 
Vnímáte vy tu svoji takto?
	 Ano,	 naše	 práce-služba	má	 smysl,	
je	 potřebná.	 Bývají	 chvíle,	 zvláště	
když	vidíme,	že	jsme	někoho	posunuli	
k	dobrému,	že	bychom	řekli	ano,	naše	
práce	má	hlubší	smysl.	Přicházejí	však	
i	chvíle,	kdy	naše	snaha	a	úsilí	nepo-
sunulo	 člověka	 téměř	 nikam.	Mělo	 to	
smysl?	Pracujeme	s	lidmi	a	naše	úsilí	
musí	být	dobře	reflektováno	i	těmi,	kdo	
naše	služby	využívají.	Na	nich	hodně	
záleží,	 jak	 moc	 chtějí	 změnu,	 zda	
chtějí	se	své	záležitosti	 řešit	a	co	pro	
to	 udělají.	 	 Jsme	 tu	 pro	 to,	 abychom	
jim	při	tom	asistovali,	poradili,	pomohli,	
případně	motivovali…

-hoš-

„Nerozlišujeme, kdo je takový či jinaký, potřebuje-li naší pomoc“ 

Vandalové řádili na hřbitově
Poničený	 hornotanvaldský	 hřbitov	
zůstal	 po	 nájezdu	 barbarských	 van-
dalů.	Škoda	v	penězích	veliká,	morální	
škoda	 pro	 pozůstalé	 nevyčíslitelná.	
Injekce	40	tisíc	korun,	které	promptně	
uvolnilo	Město	Tanvald	alespoň	na	nej-
nutnější	 opravy,	 vrátí	 hrobům	 jejich	
fazónu,	ale	některé	škody	 již	napravit	
nelze.	Chování	některých	lidí	je	prostě	
jen	stěží	pochopitelné.
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	 „To	 když	 jsem	 byl	 malej	 a	 bydlel	
v	 Tanvaldě,	 tak…“	 zaslechla	 jsem	
uprostřed	 jednoho	 večera,	 po	 ver-
nisáži	 výstavy	 v	 Knihovně	 Václava	
Havla,	v	 restauraci	u	stolu,	kam	 jsme	
s	přáteli	zašli.	Otočila	 jsem	hlavu,	 tím	
směrem,	kdože	ve	městě,	 které	 je	mi	
velmi	 dobře	 známé,	 prožíval	 dětství.	
Mezitím	se	už	historky	řinuly	jak	voda	
v	Kamenici	a	já	se	v	tom	hospodském	
šramlu	snažila	zachytit	něco	z	vyprá-
vění	 muže	 sedícího	 naproti	 mně	
v	klobouku,	Johna	Boka.	Impulzivního	
člověka	 a	 jak	 jsem	 poznala	 s	 velkou	
vnímavostí	 k	 pokrytectví,	 lží	 a	 aro-
ganci,	 stavící	 se	 vždy	 proti	 útlaku	
a	křivdám.	Je	znám	a	uznáván	pro	své	
přímé	 postoje	 k	 dění	 ve	 společnosti.	
Kandidoval	do	senátu	a	 je	předsedou	
spolku	 ŠALAMOUN,	 spolku	 na	 pod-
poru	nezávislé	justice	v	ČR	(www.spo-
leksalamoun.com).	Jeho	hlavní	činnost	
se	v	současné	době	ubírá	právě	tímto	
směrem.	 Domluvili	 jsme	 se,	 že	 se	
někdy	 sejdeme	 v	 klidu	 a	 o	 dětství	
a	Tanvaldě	si	povyprávíme.	S	prvními	
jarními	 paprsky	 pak	 spolu	 usedáme	
do	 zahrádky.	 Zdravím	 se	 a	 střídám	
s	ženou	z	Gruzie,	 	které	zrovna	John	
Bok	pomáhal	řešit	osud	jejího	uvězně-
ného	muže.	Složitosti	života,	kdy	není	
možné	svět	vidět	černobíle,	říká	hned	
na	úvod.
„Člověk	není	jen	špatný	nebo	jen	dobrý,	
navíc	 se	 může	 probudit	 nebo	 i	 zho-
vadit.	 Po	 listopadu	 1989	 se	 spousta	
rozumných	 lidí	 abych	 tak	 řekl,	 zvrhlo.	
Na	 ničemy	 mám	 takový	 pořekadlo	
od	anglické	babičky.“V	každém	z	nás	
je	skrytý	blbec,	a	když	ho	neuhlídáme,	
vylézá	ven	a	třeba	se	urve	z	vodítka“.

 Na babičku, máš pěkné 
vzpomínky z celého dětství. 
Nahlédněme tedy do kapitoly, 
která se váže k severu Čech. Co 
se ti první vybaví, když se řekne 
Tanvald?
	 No	 to	 je	 mé	 nejútlejší	 dětství,	
zemský	 ráj	 to	na	pohled.	Vidím	 jeden	
krásný	dům	naproti	Titaniku	na	stráni	
(Bálovka,	 pozn.red.),	 u	 něho	 krásný	
strom	 a	 na	 něm	 zavěšené	 silné	 lano	
s	 prkýnkem,	 jako	 houpačka.	 Když	
jsme	chodili	na	Terezínku,	tak	jsme	se	
tam	houpali,	to	mi	mohlo	být	tak	sedm	
let.	Páni,	to	byla	krása.	Je	v	Tanvaldě	
ještě	koupaliště?	Na	něj	 taky	vzpomí-
nám,	 jak	 jsme	 šmírovali	 holky	 dírkou	
v	 kabinkách,	 taky	 jak	 jsem	 skočil	 ze	
skokanského	 můstku,	 ale	 placáka	
a	museli	mě	zachraňovat.	
Pěkné	 vzpomínky	 mám	 z	 dětství	
i	na	Liberec,	i	když	ty	první	liberecké	se	
vážou	k	dětskému	domovu,	 kde	 jsme	
byli	 s	 bratrem	 dočasně	 umístěni	 při	
rozvodu	rodičů.	Byl	to	dům,	nad	Zlatým	
lvem	 naproti	 Lokomotivě.	 S	 bráchou	
nás	dali	do	dětského	domova	na	čas,	
než	 se	 rodiče	 rozvedou	 a	 rozhodne	
se,	 co	 s	 námi	 bude.	 Jednou	 jsme	
z	 dětského	 domova	 utíkali	 za	 tátou	
do	 Chrastavy,	 kde	 pracoval,	 bráchu	
jsem	nesl	celou	cestu	na	zádech.	To	je	
také	moje	dětství,	míst	 jsme	vystřídali	
víc.
 Vraťme se tedy k Tanvaldu, kde 
jste tam bydleli? 

Právě	v	tom	Titaniku,	ale	dole	v	sute-
rénu.	Měl	dvě	suterénní	podlaží,	koukal	
jsem	na	kluziště,	 kde	 jsem	se	v	 zimě	
učil	bruslit.	(Dnes	parkoviště	pod	info-
centrem.	Pozn.	red.)		Jeden	rok	přišla	
velká	 voda.	 Titanik	 byl	 zaplavený	 až	
do	 přízemí,	 oba	 dva	 suterény.	Museli	
jsme	 se	 evakuovat.	 Dům	 postavili	
tentýž	rok,	kdy	se	potopila	loď	Titanik,	
takže	 název	 není	 spojen	 jen	 s	 tím,	
že	 základy	 domu	 sahaly	 až	 k	 vodě,	
ale	 i	s	 tou	velkou	vodou.	V	bytě	 jsme	
bydleli	s	bráchou	a	rodiči	a	s	babičkou,	
která	se	později	přestěhovala	do	ved-
lejšího	vchodu.	Jmenovala	se	Beatrice	
Spencer	a	nějaký	 čas	dělala	 v	Sebě,	
kde	čistila	špulky	či	co.	Táta	dělal,také	
v	Sebě.	Myslím	že	nějakýho	mistra.	No	
a	maminka	byla	v	nemocnici	na	tube-
ráckém	 oddělení	 zdravotní	 sestrou	
bez	 diplomu.	 Diplomovaný	 to	 dělat	
nechtěly.

 No po Titaniku už není ani 
památky, ale živá v tvém srdci 
zůstává babička, ta byla asi stě-
žejním člověkem v tvém dětství, 
životě.
	 To	 ano,	 byla	 velmi	 svá,	 svérázná,	
mám	na	ni	úžasné	vzpomínky.	Než	jsme	
se	 přestěhovali	 do	 Československa,	
byla	 například	 první	 řidičkou	 v	Anglii.	
Navštěvovala	 tamní	 ženské	 restau-
race.	 Do	 hospod	 chodila	 se	 mnou	
a	 bráchou	 i	 v	 Tanvaldě,	 když	 nás	
měla	na	starost,	třeba	v	době	přípravy	
nedělního	 oběda.	 Hrávala	 na	 klavír.	
Vodila	 nás	 do	 Centrálu	 k	 nádraží		
a	 Pod	 zastávku,	 kouřila	 partyzánky	
a	tajně	nám	dávala	upíjet	rum.	Cigareta	
k	ní	patřila,	visela	ji	v	koutku	úst,	 jako	
starýmu	námořníkovi,	když	třeba	vařila	
neodklepávala	a	já	jsem	vždycky	číhal	
a	 do	 dlaně	 ji	 vždycky	 popel	 odklepl.	
Taky	 neuměla	 moc	 česky	 a	 jednou,	
když	 u	 nás	 zvonili	 STBáci,	 tak	 mi	
nadiktovala,	abych	na	pytlík	od	mouky	
napsal:	Jděte	do	prdele!	–	tak	jsem	to	
napsal	 a	 pánové	 u	 dveří	 zůstali	 zírat	
jako	opaření.	Babička	byla	velká	žena,	
jmenovala	se	Beatrice	Spencer	než	si	
vzala	dědu,	 ten	se	 jmenoval	podobně		
John	William	Spence.	Stačilo,	jen	aby	
si	odmazala	r.		Měli	dům	v	Leeds,	podíly	
v	 pivovaru,	 kontrakty	 v	 loděnicích	 aj.	
Když	děda	umřel,	vše	v	Anglii	prodala	

a	 po	 přestěhování	 převedla	 peníze	
do	 Československa.	 Při	 měnové	
reformě	však	o	vše	přišla,	nikdy	však	
nezatrpkla.	 	Dodnes	se	držím	mnoha	
jejích	slov.	Třeba	když	mi	 říkala:	 „Víš,	
když	něčemu	opravdu	věříš	a	nikomu	
tím	 neubližuješ,	 tak	 se	 toho	 nesmíš	
vzdát.“
 Je to už spousta let, vzpomeneš 
si na některé zážitky nebo kama-
rády z Tanvaldu?  
	 Těch	je	několik.	Třeba	jak	nás	muži	
ve	 fialových	 brigadýrkách	 stěhovávali	
ze	 Semtína	 u	 Pardubic	 do	 Titaniku.	
Nebo	si	vzpomínám	na	zážitky	s	děv-
čaty	 ze	 školy,	 co	 jsem	 jim	 nedával	
pokoj	 a	 taky	 na	 pekaře	 Nováka	
u	 radnice.	 U	 trati	 bydleli	 Dvořákovi	
a	 nad	 nimi	 byl	 už	 jen	 les	 a	 vilky,	
dnes	 to	 tam	 asi	 vypadá	 jinak.	 A	 taky	
pamatuji	 na	 domovníka,	 původem	
Maďara,	 vytápěl	 všechny	 tři	 činžáky	

u	radnice,	měl	dceru	Moniku.	Já	chodil	
za	Monikou,	můj	táta	za	domovníkem,	
který	 neustále	 něco	 tajně	 pálil.	 Měl	
v	alkoholu	naložený	meloun	a	papriky.	
Z	Tanvaldu	si	 vzpomínám	 i	 na	kama-
ráda	 Jirku	 Friedla,	 z	 notářské	 rodiny,	
měl	 ještě	 dvě	 sestry	 a	 když	 jsem	
u	těch	holek,	Šabatovi	měli	tři,	to	byly	
časy.		Taky	si	vzpomínám	na	nějakého	
Hirše	 ze	 Šumburku,	 co	 nás	 jako	 děti	
terorizoval.	 Já	 se	 sním	 rval	 a	 bránil	
proti	němu	ještě	slabší,	než	jsem	byl	já	
sám.	Dodnes	podobným	blbům	říkám	
Hirš.
 Tolik let a některé zážitky se 
uchovaly, jako by se to stalo včera.
	 To	 ano,	 asi	 pro	 ten	 silný	 prožitek.	
Vzpomínám	 si	 také	 na	 Jarouška,	
´svatouška .́	 Ač	 byl	 starší,	 kamarádili	
jsme	se,	ostatním	lidem	byl	za	blázna.	
Děti	 se	mu	 smály,	 já	 se	 ho	 zastával.	
Bydlel	 v	 Zásadě,	 chodil	 pěšky	 přes	
Terezínku	 a	 já	 ho	 doprovázel.	 Měl	
takový	 těžký	 osud,	 po	 gymnáziu	
se	 hlásil	 na	 Bohosloveckou	 fakultu	
do	 Litoměřic.	 Když	 měl	 jet	 na	 přijí-
mačky,	 tak	 ho	 táta	 zavřel	 do	 chlívku	
a	 tehdy	se	mu	něco	přihodilo	v	hlavě	
a	už	byl	 jiný.	Byl	 to	ale	můj	kamarád.	
Myslím,	 že	 právě	 on	 ve	 mně	 něco	
objevil.	

 

“Tanvald, to byl pro mě zemský ráj to na pohled“
Strážníci mezi dětmi
Besedou	 s	 dětmi	 v	 mateřské	 škole	
na	Výšině	začala	letošní	série	preven-
tivních	akcí	městské	policie	na	školách.	
U	 potěru	 jde	 především	 o	 bezpečné	
chování	 v	 silničním	 provozu,	 u	 těch	
starších	 pak	 půjde	 i	 o	 další	 závažná	
témata,	 jako	 je	 kriminalita,	 nebez-
pečí	 drog	 a	 jiných	 návykových	 látek.	
Městští	strážníci	se	postupně	chystají	
i	do	dalších	škol,	od	 těch	nejmenších	
posluchačů	až	po	teenagery.

Stříkačky vedly k dalším odhalením
Nález	 injekčních	 stříkaček	 s	 jehlami	
nedaleko	 	 základní	 školy	 na	 Horním	
Tanvaldě	 přivedl	 na	 místo	 hlídku	
městské	policie.	Ta	nebezpečné	 jehly	
zajistila,	 aby	 nedošlo	 ke	 zbytečnému	
úrazu	některého	z	dětí,	a	přitom	učinila	
nečekaný	objev.	Nedaleko	narkoman-
ského	 nádobíčka	 se	 totiž	 skrývala	
fungl	 nová	 pojistková	 skříň,	 měděné	
kabely,	 hliníkové	 schůdky	 a	 dubové	
parkety.	 Vše	 samozřejmě	 nakoupeno	
za	 pět	 prstů,	 což	 potvrdilo	 širší	 ohle-
dání	místa	nálezu.	Nedaleko	odtud	se	
totiž	 nachází	 rekonstruovaný	 objekt,	
kam	se	kdosi	vloupal	a	zmíněný	mate-
riál	 odtamtud	 hbitě	 odklonil.	 Strážníci	
zajistili	místo	činu	a	věc	předali	repub-
likové	policii	k	trestnímu	šetření.

Proti hladu je nejlepší čokoláda 
a alkohol
V	marketech	se	krade	ostošest,	někdy	
i	 ostosedm.	 Nikoho	 snad	 ani	 nepře-
kvapí,	když	strážníci	najdou	v	dětském	
kočárku	 spolu	 s	 miminkem	 i	 pěknou	
řádku	lahví	kvalitního	pitiva,	jako	se	to	
stalo	nedávno.	A	že	 to	není	všechno,	
ukázala	 následná	 prohlídka	 kabelky	
dotyčné	 shánčlivé	matičky.	 Měla	 tam	
totiž	 několik	 bonboniér	 pro	 mlsné	
jazýčky.	Inu,	hlad	je	hlad,	nač	jíst	chléb	
či	koláče,	když	se	dá	ukradnout	rovnou	
výživná	čokoláda.	A	pramenitou	vodu	
k	 zapití?	 Co	 vás	 vede,	 na	 to	 je	 lepší	
whisky.	 Nojo,	 já	 vím,	 je	 to	 lidský,	 ale	
krádež	je	to	taky.	Tentokrát	to	spravila	
pokuta	1000	Kč	na	místě,	ale	příště	by	
to	 už	mělo	 být	 dražší.	 Inu,	 alkohol	 je	
metla	lidstva.

Já na to mám
Další	 pokuty	 za	 nedovolený	 vjezd	
do	 Horské	 ulice	 u	 kapličky	 zaplatili	
neukáznění	 řidiči	 v	 květnu.	 A	 pokud	
se	 nepolepší,	 přijdou	 další.	 Kontroly	
budou	 pokračovat,	 jen	 který	 den	
a	v	kolik	hodin,	to	neprozradíme.	I	když,	
možná	kdybychom	to	prozradili,	stejně	
by	se	našel	další	 filuta,	 kterému	 to	 je	
jedno.	 Nu,	 někdo	 na	 to	 zkrátka	 má,	
jezdit	pod	značkou	průjezd	zakázán.

-vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Pokračování na str. 7

Den	dětí	na	zubačce	oslaví	Železniční	
společnost	Tanvald	zvláštními	 jízdami	
vlaků	2.	 června.	 Letos	poprvé	 vyjede	
ozubnicová	 lokomotiva	 „Rakušanka“	
a	motorový	vůz	„Singrovka“.	Podrobné	
jízdní	řády	v	IC	Tanvald	nebo	na	www.
zubacka.cz

-red-

První jízda na zubačce

Babička držela cigaretu v koutku, jako starý námořník, neodklepávala, já
jsem vždycky číhal a do dlaně ji vždycky takhle  popel odklepl
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Ladislav	Jarý	
Miluška	Nováková	
František	Frosch	

Alžběta	Hrabčáková	
Olga	Lišková	
Věra	Maturová	
Vladimír	Novotný	
Zdeněk	Tomeš	

Zdenka	Kadeřávková	
Jaroslav	Kohout	
Jaroslav	Metelka	
Libuše	Pilařová	
Marie	Uhlířová	
Alois	Bilík	

Marcela	Gajdáčová	
Romano	Houdek	
Jana	Klímová	
Jaroslav	Nosek

V červnu 2012
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud	si	někdo	nepřeje	být	uveden	v	TZ,	
stačí	zavolat	na	tel.:	483	369	671	
(	Pozor	na	termín	uzávěrky	TZ	!	)
Pokud	si	někdo	nepřeje	dárkový	
balíček,	ať	to	sdělí	A.	Liškové,	
telefon:	728	421	550,	event.	

jiné	člence	KPOZ.

Poslední výstřely druhé světové války 
na Tanvaldsku

	 Bojové	 ukázky,	 výstavu	 dobových	
táborů	 a	 zbraní	 nebo	 spanilou	 jízdu	
vojenské	 historické	 techniky,	 to	 vše	
k	 příležitosti	 67.	 výročí	 osvobození	 naší	
vlasti	 uspořádalo	 občanské	 sdružení	
Klub	 vojenské	 historie	 Muzeum	
Československé	armády	Haratický	mlýn	
Plavy.
	 První	 ročník	 akce	 se	 bude	 konat	
2.	 června	 v	 areálu	 Haratického	 mlýna.	
Boj	bude	probíhat	na	hranici	protektorátu,	
ve	 které	 organizátoři	 vytvoří	 dobová	
dioráma	 včetně	 palebných	 postavení,	
polních	 ubikací	 nebo	 skladů	 zbraní.	
Program	 zahájí	 páteční	 jízda	 dobové	
vojenské	 historické	 techniky,	 která	
bude	 směřovat	 od	 Haratického	 mlýna	
na	 Plavy,	 Držkov,	 Zásadu,	 Smržovku,	
Desnou,	 Tanvald	 a	 zpět	 Plavy.	 Hlavní	
ukázkou	 bude	 rekonstrukce	 skutečných	
událostí	z	našeho	okolí,	kdy	se	ustupující	
jednotky	zbraní	SS,	Wermachtu	a	skupin	
německých	 uprchlíků	 na	 hranici	 Sudet	

a	 protektorátu	 střetávali	 s	 Českým	
odbojem.	 Příjezdem	 88.	 Motostřelecké	
divize	generálmajora	N.S.	Samochvalova	
se	 v	 našem	okolí	 definitivně	 skončila	 II.	
světová	válka.

Program, pátek 1. června: 
19.00	 Spanilá	jízda

Program, sobota 2. června:
11.00	 Zahájení	 –	 Defilé	 historické	
techniky
12.00	 Bojové	 umění	 z	 JUDO	 klubu	
Jablonec	n.	N.
13.00	 Bojové	 umění	 dětí	 ze	 školy	
Soshiki
13.30	 Policie	České	republiky	předvede	
práci	svých	psovodů
14.00	 Ukázka	hasičského	záchranného	
sboru
15.30	 Hlavní	ukázka

-red-

	 Dozněly	 poslední	 tóny,	 zavřely	 se	
dveře	 kinosálu	 i	 kostela	 a	 nastalo	 zase	
na	 rok	 ticho.	 Tanvald	 v	 současné	 době	
zvládne	 za	 rok	 čtyři	 koncerty	 klasické,	
jazzové	či	 lidové	hudby	včetně	koncertu	
vánočního	a	byly	doby,	kdy	jich	zvládl	pět	
na	 jaře	 a	 čtyři	 na	 podzim.	 Návštěvnost	
byla	 kdysi	 velmi	 slušná.	 K	 Tanvaldu	 to	
zkrátka	patřilo.	Tanvaldská	hudební	 jara	
byla	 všeobecně	 očekávaným	 svátkem.	
Dnes	je	situace	horší,	ale	ne	beznadějná.	
Možná,	 že	 Tanvalďané	 jen	 nemají	
odvahu	 přijít	 si	 poslechnout	 něco,	 co	
neznají,	a	možná,	že	se	jim	zdá	program	
příliš	 složitý.	 Mohu	 s	 čistým	 svědomím	
mnohaleté	 posluchačky	 klasiky	 potvrdit,	
že	poslouchání	hudby	nemá	s	rozumem	
nic	 společného.	 Poznámka	 „já	 vážné	
hudbě	 nerozumím“	 je	 tedy	 jedno	 velké	
nedorozumění.	 Pokud	 posluchač	 umí	
sedět	 bez	 vrtění,	 má	 dobré	 uši,	 trochu	
vnímavosti	 a	 citu,	 nemusí	 již	 žádné	
dilema	 zda	 jít,	 či	 nejít	 řešit.	 Publikum,	
které	v	současné	době	na	koncerty	chodí,	
tyto	 schopnosti	 má.	 Mohu	 interpretovat	
slova	 Jiřího	 Pavlici	 z	 Hradišťanu,	
violoncellisty	 Jiřího	 Bárty	 a	 klavíristy	
Milana	 Svobody	 -	 vyjádřili	 se	 jako	 přes	
kopírák	nezávisle	na	sobě:	„Je	mi	milejší	
menší	 počet	 posluchačů,	 s	 kterými	
si	 rozumím,	 než	 plný	 sál	 lhostejných	
návštěvníků.“	 Varhaník	 Pavel	 Svoboda	
unisono	s	houslistkou	Ivou	Kramperovou	
mi	 řekli,	 že	 se	 vzácně	 setkávají	
s	 publikem	 tak	 pozorným	 a	 vnímavým,	
jako	 je	 v	 Tanvaldě.	 Šestapadesátiletá	
tradice	zřejmě	vykonala	své.	Posluchači,	

které	 „vychovával“	 první	 dramaturg	THJ	
dr.	Vladimír	Šolín,	ve	většině	případů	už	
poslouchají	chóry	nebeské,	ale	zanechali	
tu	naštěstí	své	„koncertní	potomky.“
	 Dialog	mezi	 interpretem	a	posluchači	
probíhá	éterem,	ale	obě	strany	ho	vnímají.	
Odráží	se	to	i	na	výkonu	interpreta,	a	tím	
i	 na	 kvalitě	 prožitku	 posluchačů,	 kteří	
odcházejí	ze	sálu	bohatší	o	silný	zážitek.
Celý	 náš	 festivalový	 výbor	 by	 byl	 velmi	
rád,	kdyby	Tanvalďané	v	sobě	našli	trochu	
dobrodružnosti	a	přišli	prozkoumat,	jak	to	
s	tou	„vážnou“	hudbou	vlastně	je.	Vsadím	
se,	 že	 budou	 překvapeni,	 kolik	 krásy	 si	
nakonec	s	sebou	domů	odnesou.
	 Tanvald	 má	 možnost	 toho	 luxusu,	
že	 špičkoví	 umělci	 přijedou	 za	 svými	
posluchači	 a	 ti	 se	 nemusejí	 vláčet	
za	 nimi	 spousty	 kilometrů,	 což	 jsou	
nezanedbatelné	výdaje	navíc.
Velkou	 nespravedlnost	 vidím	 v	 tom,	 že	
špičkoví	 umělci	 nejsou	 většině	 národa	
známi.	Spousta	jmen	málokomu	co	říká.	
Rozumím	 tomu,	 že	 nejsou	 lákadlem	
pro	 širokou	 veřejnost.	 Ale	 tady	 je	 třeba	
někdy	zariskovat	a	vyzkoušet	to.	Vysoká	
kvalita	 v	 případě	 THJ	 je	 zaručena.	 Je	
velkým	paradoxem,	že	jsou	dnes	národu	
předkládány	 naprosté	 nicky,	 jejichž	
jména	neuniknou	ani	 tomu,	kdo	se	o	ně	
nezajímá.	Ten,	kdo	je	skutečným	mistrem,	
zůstává	 národu	 utajen.	 Jen	 se	 utěšuji,	
že	 je	to	třeba	proto,	aby	se	jejich	umění	
dostalo	k	té	malé	hrstce	posluchačů,	kteří	
ho	dovedou	ocenit	a	do	koncertního	sálu	
si	 chodí	 pro	 jedinečný	 dárek	 v	 podobě	
zážitku,	 který	 v	 nich	 dlouho	 přetrvává.	

A	 pokud	 se	 bude	 v	 Tanvaldě	 dařit	
ten	 éterický	 dialog	 mezi	 interpretem	
a	 posluchačem,	 bude	 to	 pro	 festivalový	
výbor	výzva,	povzbuzení	a	utvrzení	v	tom,	
že	plný	sál	není	kritériem,	že	kritériem	je	
vnímavé	publikum.	A	to	Tanvald	má!
	 Myslím,	 že	 je	 velká	 škoda,	 že	 se	
spousta	lidí	zbytečně	připravuje	o	vysoce	
hodnotné	 zážitky,	 mimochodem	
ojedinělé	v	celém	širokém	okolí.	Vás,	kdo	
jste	ještě	THJ	nevyzkoušeli,	srdečně	zvu	
na	57.	ročník	THJ,	o	kterém	budete	včas	
informováni.	 A	 poptejte	 se	 zkušených	
návštěvníků	THJ,	jestli	se	to	„dá	vydržet.“
S	velkou	pravděpodobností	vám	řeknou,	
že	se	jim	z	koncertu	nikdy	domů	nechce,	
že	 se	 jim	 nechce	 opustit	 tu	 pomyslnou	
bublinu,	 do	 které	 se	 v	 době	 trvání	
koncertu	schovali	před	světem.
	 P.S.	 Zpestřením	 každého	 koncertu	
je	 vystoupení	 žáků	 ZUŠ	 Tanvald.	 Letos	
jsme	měli	možnost	žasnout	nad	výkonem	
houslistek	 sester	 Franclíkových	 před	
druhým	 koncertem	 	 v	 kině,	 velmi	 nás	
potěšilo	 vystoupení	 pěveckého	 sboru	
ZUŠ	pod	vedením	Jiřího	Lejska	a	Artura	
Jeřábka	před	koncertem	třetím	v	kostele.	
Velice	 zajímavá	 je	 již	 tradiční	 vernisáž	
výstavy	 dětských	 prací	 pořádaná	 DDM	
Ulita	 Tanvald	 před	 prvním	 koncertem	
také	 doprovázená	 vystoupením	 žáků	
hudebního	 a	 tanečního	 oboru	 ZUŠ	
Tanvald.

Mgr.	Libuše	Vedralová,	předsedkyně	
festivalového	výboru	THJ

Ohlédnutí za Tanvaldským hudebním jarem 2012

Modernizace výuky na ZŠ Tanvald, Sportovní
	 Naše	 škola	 se	 podobně	 jako	 jiné	
školy	zapojila	v	rámci	operačního	pro-
gramu	Vzdělání	pro	konkurenceschop-
nost	 do	 projektu	 EU	 Peníze	 školám,	
díky	němuž	jsme	získali	dotaci	z	evrop-
ských	fondů.	Značná	část	této	dotace	
byla	využita	na	vybavení	a	vzdělávání	
v	 rámci	 ICT.	Osm	 tříd	 bylo	 vybaveno	
interaktivními	 tabulemi	 včetně	 PC,	
výukových	programů,	nového	softwaru	
a	 dataprojektorů.	 Pedagogové	 byli	
proškoleni,	jak	využít	tuto	moderní	ICT	
techniku	 při	 tvorbě	 vlastních	 digitál-
ních	 učebních	materiálů	 a	 jak	 vše	 co	
nejefektivněji	uplatnit	ve	vlastní	výuce.	
V	 současné	 době	 úspěšně	 probíhá	
ověřování	 vytvořených	 materiálů	
v	 různých	 vzdělávacích	 oblastech.	
Žáci	 všech	věkových	kategorií	přimě-
řeně	svému	věku	pracují	pod	vedením	
svých	 učitelů	 s	 touto	 moderní	 ICT	

technikou,	která	je	nenásilně,	názorně	
a	 s	 osobním	 zapojením	 seznamuje	
s	učivem	a	motivuje	ke	vzdělání.
	 Další	 části	 dotace	 jsme	 využili	
na	 podporu	 vzdělávání	 cizího	 jazyka,	
na	podporu	čtenářské	a	 finanční	gra-
motnosti	 žáků,	 neboť	 toto	 také	 pova-
žujeme	za	důležité	vybavení	každého	
žáka,	který	opouští	základní	školu.
Neméně	důležité	je	využití	části	dotace	
na	 zapojení	 asistenta	 pedagoga,	
který	 pomáhá	 některým	 integrova-
ným	 žákům	1.	 stupně	 lépe	 se	 zapojit	
do	výuky.
	 Jsme	přesvědčeni,	že	finanční	pro-
středky	z	tohoto,	ale	i	z	jiných	projektů	
nám	 umožní	 být	 školou	 otevřenou	
všem	žákům,	 školou,	 která	 jim	nabízí	
aktivně	se	účastnit	výuky	a	uplatnit	své	
dovednosti	při	dalším	vzdělávání.	

Vedení	ZŠTanvald,	Sportovní	576

Prostřednictvím	 tohoto	 měsíčníku	
bychom	 rádi	 poděkovali	 vedení	
Základní	 umělecké	 školy	 v	 Tanvaldě	
za	 jejich	 vstřícnost	a	přípravu	hudeb-
ně-tanečního	 programu.	 Vystoupení	
studentů	 ZUŠ	 je	 tradičně	 nosným	
pořadem	 na,	 již	 po	 mnoho	 let	 pořá-
daném,	 Společenském	 odpoledni	
desenských	 seniorů	 při	 oslavě	 DNE	
MATEK	v	kulturním	domě	Sklář.	A	tak	

tomu	bylo	 i	 v	 neděli	 13.	 května	2012,	
kdy	zcela	zaplněný	sál	nadšeně	aplau-
doval	 skvěle	 připraveným	 mladým	
umělcům.	 Naše	 poděkování	 patří	
samozřejmě	všem	účinkujícím	i	dopro-
vázejícím	 pedagogům,	 ale	 jmenovitě	
aspoň	 jejich	vedoucím	–	paní	Pavlíně	
Dědkové	a	panu	Jiřímu	Lejskovi!

Za	desenské	seniory	děkuje	
Štefan	Pustai	

Poděkování 
mladým umělcům
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•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	27.	2.	2012	do	11.	4.	2012.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
finančního	a	kontrolního	výboru.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:
	 1)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
	 2)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.
	 3)	Nemocnice	Tanvald	s.r.o.
•	 ZM	 po	 projednání	 závěrečného	 účtu	
schvaluje	 hospodaření	města	 Tanvald	 za	 rok	
2011	bez	výhrad.
•	 ZM	 v	 souvislosti	 s	 výsledky	 hospodaření	
města	 v	 roce	 2011	 schvaluje	 poskytnutí	
peněžitého	daru	 starostovi	města	panu	Petru	
Polákovi	a	místostarostovi	města	panu	Josefu	
Průchovi,	každému	ve	výši	jeho	jedné	měsíční	
odměny.	
•	 K	majetkoprávním	záležitostem	ZM:
1/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydaným	 záměrům	
na	 prodej	 bytu	 č.	 51	 a	 č.	 52,	 U	 Školky	 560,	
Tanvald	 nepřišly	 žádné	 žádosti	 o	 koupi	
těchto	bytů	a	rozhodlo	tyto	byty	dále	k	prodeji	
nenabízet	a	přidělit	je	jako	byty	nájemní.
2/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydanému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 5,	 Radniční	 520,	 Tanvald	
nepřišla	 žádná	 žádost	 o	 koupi	 tohoto	
bytu	 a	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 bytu	 č.	 5,	
vel.	 1+3,	 Radniční	 520,	 Tanvald,	 včetně	
spoluvlastnického	 podílu	 671/28335	
na	 společných	 částech	 budovy	 č.p.	 515-520	
a	stavebních	parcelách	č.	749/1,	749/2,	749/3,	
749/4,	 749/5	 a	 749/6,	 vše	 katastrální	 území	
Tanvald	 dle	 schválených	 	 pravidel	 veřejné	
soutěže.	 Základní	 cena	 pro	 podání	 žádosti	
je	 400.000	Kč.	 Termín	 pro	 podání	 žádosti	 je	
nejpozději	do	15.	6.	2012	do	14.00	hodin.
3/	na	základě	zveřejněného	záměru	 rozhodlo	
prodat	 dle	 schválených	 pravidel	 veřejné	
soutěže	 byt	 č.	 1,	 vel.	 0+1,	 Radniční	 531,	
Tanvald	 včetně	 spoluvlastnického	 podílu	
248/20824	 na	 společných	 částech	 budovy	
č.p.529-532	a	 stavebních	parcelách	 č.	 746/1,	
746/2,	 746/3	 a	 746/4,	 vše	 katastrální	 území	
Tanvald	 jedinému	 zájemci	 panu	 Plecháčovi	
za	nabídnutou	cenu	160.000	Kč.
4/	 vydává	záměr	na	prodej	 bytu	 č.9,	 vel	 1+3,	
U	Lesíka	563,	Tanvald	včetně	spoluvlastnického	
podílu	 697/69835	 na	 společných	 částech	
budovy	 č.p.	 562	–	567,	 ul.	U	Lesíka,	Tanvald	
a	 stavebních	 parcelách	 č.	 1209,	 1210,	 1211,	
1212,	 1213	 a	 1214,	 vše	 katastrální	 území	
Tanvald	 paní	 Bergerové	 za	 nabídnutou	 cenu	
500.000	Kč.
5/	na	základě	zveřejněného	záměru	 rozhodlo	
prodat:
a/	 stavební	 parcelu	 č.	 1509,	 o	 výměře	
8	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	 manželům	
Klatovským	 za	 účelem	 narovnání	
majetkoprávních	 vztahů	 za	 smluvní	 cenu	
4.400	Kč;
b/	 pozemky	 označené	 podle	 geometrického	
plánu	 č.	 1180-273/1/2005	 ze	dne	1.	 11.	 2005	
jako	 pozemková	 parcela	 č.	 370/6	 o	 výměře	
1068	 m2,	 pozemková	 parcela	 č.	 370/7	

o	 výměře	 344	 m2	 a	 pozemková	 parcela	
č.	 370/8	 o	 výměře	 494	 m2,	 vše	 katastrální	
území	 Tanvald	 panu	 Wieserovi	 za	 účelem	
narovnání	majetkoprávních	vztahů	a	vytvoření	
zázemí	u	objektu	„Hotelu	BON“,	Pod	Špičákem	
621,	Tanvald	za	smluvní	cenu	190.600	Kč.
6/	 k	 žádosti	 o	 rozšíření	 veřejného	 osvětlení	
v	 ulici	 Hartigova	 stezka	 a	 ve	 Žďáru	 rozhodlo	
tuto	akci	v	letošním	roce	nerealizovat.
7/	schvaluje:
a/	 v	 návaznosti	 na	 své	 usnesení	 č.	 V/11	 ze	
dne	15.	2.	2012	 realizaci	akce	 „Výměna	oken	
v	 objektu	 radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald“	
ve	dvou	etapách	v	letech	2012	–	2013	v	rozsahu	
realizovaného	 výběrového	 řízení	 a	 rozhodlo	
uvolnit	 na	 tuto	 akci	 částku	 3.563.245	Kč	
v	průběhu	dvou	let
b/	rozpočtové	opatření	č.	12/2012:
Výdaje
VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	celkem
Výměna	oken	č.p.	359,	I.	etapa		.......................
	 	................................................. 2.000.000	Kč
Financování
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	.......................
	 	................................................. 2.000.000	Kč
8/	 schvaluje	 rozpočtové	 opatření	 č.	 5/2012	
spočívající	 ve	 zvýšení	 personálních	 nákladů	
střediska		technických		služeb	MěÚ	na	období	
do	31.	8.	2012	o	360.000	Kč:
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
KOMUNÁLNÍ	 SLUŽBY	 –	 středisko	 TS	 Žďár	
–	celkem	
Personální	výdaje		...................... +	360.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.......... -	360.000	Kč
9/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	10/2012:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem	.............	
	 	.....................................................140.000	Kč
KOMUNÁLNÍ	 SLUŽBY	 –	 středisko	 TS	 Žďár	
–	celkem
Provozní	výdaje	............................. 230.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.......... -	370.000	Kč
10/	schvaluje	Smlouvu	o	bezúplatném	převodu	
nemovitostí	č.	UZSVM/ULB/2896/2012-ULBM/
Tanvald	 –	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	
Desnou	dle	předložené	přílohy.
•	 ZM	 na	 základě	 vyhlášeného	 výběrového	
řízení	 rozhodlo	 poskytnout	 půjčku	 z	 Fondu	
na	zlepšení	úrovně	bydlení	se	lhůtou	splatnosti	
3	roky	a	úrokem	ve	výši	2%	pí	Synovcové
	 objekt	č.p.	Spojovací	407,	Tanvald
	 kód		03	–	zřízení	malé	čistírny	odpadních	vod	
ke	stávajícímu	domu	výše	půjčky	.... 30.000	Kč
•	 ZM	 po	 projednání	 návrhu	 ústřední	
inventarizační	komise	rozhodlo	vzdát	se	práva	
k	pohledávkám	uvedeným	v	příloze	č.	2.	
•	 K	 žádosti	 o	 zvýšení	 dopravní	 bezpečnosti	
v	 ul.	 Horská	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	
starosty	 města	 a	 velitele	 Městské	 policie	
Tanvald	 o	 zvýšeném	 dozoru	 Městské	 policie	
Tanvald	a	Policie	ČR	v	této	ulici.

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

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

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 11. 4. 2012

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 2. 5. 2012

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 18. 4. 2012

Městské zastupitelstvo, Městská rada 

•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit:
1/	 realizaci	 akce	 “Výměna	 oken	 v	 objektu	
radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald“	 ve	 dvou	
etapách	 v	 roce	 2012-2013	 v	 rozsahu	
realizovaného	 výběrového	 řízení	 a	 uvolnit	
na	 tuto	 akci	 částku	 ve	 výši	 3.563.245	Kč	
v	průběhu	dvou	let;
2/	rozpočtové	opatření	č.	12/2012
Výdaje
VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	celkem
Výměna	oken	č.p.	359,	I.etapa
	 	................................................ 2.000.000	Kč
Financování
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	......................
	 	................................................ 2.000.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 Sdružení	 Linka	
bezpečí,	 se	 sídlem	 Ústavní	 91/95,	 Praha	 8	
příspěvek	 ve	 výši	 3.000	Kč	 a	 provést	
rozpočtové	opatření	č.	11/2012:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY	–	celkem

příspěvek	Sdružení	Linka	bezpečí	.. 	3.000	Kč
Rozpočtová	rezerva	......................... -3.000	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	rozpočtové	opatření	č.10/2012:
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem
	 	....................................................140.000	Kč
Komunální	 služby	 –	 středisko	 TS	 Žďár	
–	celkem
Provozní	výdaje	............................ 230.000	Kč
Rozpočtová	rezerva	.................... -	370.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	13/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace	
na	 projekt	 Masarykovy	 ZŠ	 a	 OA	 „Vybavení	
školního	skleníku	pro	volnočasové	aktivity“
	 	..................................................... 20.000	Kč
Výdaje
Školství	–	celkem
Základní	školy	–	celkem
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	

akademie	-	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 projekt	 „Vybavení	
školního	skleníku	pro	volnočasové	aktivity“
	 	..................................................... 20.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	14/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace	na	„Hodnocení	žáků	a	škol	–	
excelence	stř.	škol	2011“	pro	Masarykovu	ZŠ	
a	OA	...................................................6.824	Kč
Výdaje
Školství	–	celkem
Základní	školy	–	celkem
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	-	celkem
účelový	příspěvek	na	„Hodnocení	žáků	a	škol	
–	excelence	stř.	škol	2011“	................	6.824	Kč
Rada	 města	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	
opatření	č.	15/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace	
na	projekt	ZŠ	Tanvald,	Sportovní	576	„Oprava	
počítačové	sítě“	............................... 50.000	Kč
Výdaje
Školství	–	celkem
Základní	školy	–	celkem
Základní	 škola	 Tanvald,	 Sportovní	 576	
-	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 projekt	 „Oprava	
počítačové	sítě“	............................... 50.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	16/2012:
Příjmy	
Příjmy	z	daní	a	poplatků	-	celkem
Daň	z	příjmu	právnických	osob	za	město
	 	................................................ 2.793.950	Kč
Výdaje
Ostatní	výdaje	–	celkem
Daň	z	příjmu	právnických	osob	za	město
	 	................................................ 2.793.950	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	17/2012:
Výdaje
ZDRAVOTNICTVÍ	–	celkem	
Opravy	pronajatého	vybavení	zubní	ordinace
	 	........................................................7.500	Kč

Rozpočtová	rezerva	.........................-	7.500	Kč
•	 RM	 rozhodla	 nevypisovat	 výběrové	 řízení	
na	 místo	 ředitele	 příspěvkové	 organizace	
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	 Tanvald,	 Školní	 416	 a	 potvrzuje	
ve	 funkci	 stávající	 ředitelku	 Mgr.	 Janu	
Prokešovou.	
•	 RM	 rozhodla	 nevypisovat	 výběrové	 řízení	
na	 místo	 ředitelky	 příspěvkové	 organizace	
Základní	 škola	 Tanvald,	 Sportovní	 576	
a	 potvrzuje	 ve	 funkci	 stávající	 ředitelku	
Mgr.	Zdenu	Vackovou.	
•	 RM	 rozhodla	 nevypisovat	 výběrové	 řízení	
na	 místo	 ředitele	 příspěvkové	 organizace	
Dům	dětí	a	mládeže	Tanvald,	Protifašistických	
bojovníků	336	a	potvrzuje	ve	funkci	stávajícího	
ředitele	Mgr.	Jiřího	Žantu.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 smrku	
a	1	ks	borovice	nacházejících	se	na	hřišti	v	ul.	
Palackého,	 na	 pozemkové	 parcele	 č.	 259/2,	
katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	 předloženého	
návrhu	 odboru	 rozvoje	 a	KV	 s	 tím,	 že	 dřevo	
bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	prodáno	
dle	platného	ceníku.	
•	 RM	po	projednání	Závěrečného	účtu	města	
Tanvald	za	rok	2011	doporučuje	zastupitelstvu	
města	 schválit	 Hospodaření	 města	 Tanvald	
za	rok	2011	bez	výhrad.	
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
v	 souvislosti	 s	 výsledky	 hospodaření	
města	 za	 rok	 2011	 poskytnout	 starostovi	
a	 místostarostovi	 peněžitý	 dar	 každému	
ve	výši	jejich	jedné	měsíční	odměny.	
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
na	 základě	 vyhlášeného	 výběrového	 řízení	
poskytnout	 půjčku	 z	 Fondu	 na	 zlepšení	
úrovně	 bydlení	 následujícímu	 žadateli	 se	
lhůtou	splatnosti	3	roky	a	úrokem	ve	výši	2%:
1)	 Z.	 Synovcová	 objekt	 čp.	 Spojovací	 407,	
Tanvald	
kód	„03“	–	zřízení	malé	čistírny	odpadních	vod	
ke	stávajícímu	domu	
výše	půjčky	..................................... 30.000	Kč
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 zprávu	 týkající	 se	
plánu	oprav	místních	komunikací	v	roce	2012	
předloženou	odborem	rozvoje	a	KV.	

•	 RM	přidělila	byt	č.	52,	vel.	1+1,	byt	běžný,	
U	 Školky	 560,	 Tanvald	 na	 dobu	 určitou	
do	31.	12.	2012.	
•	 RM	přidělila		byt	č.	51,	vel.	1+3,	byt	běžný,	
U	 Školky	 560,	 Tanvald	 na	 dobu	 určitou	
do	31.	12.	2012.	
•	 RM	vydává	záměr:
1/	 na	 pronájem	 části	 pozemkové	 parcely	
č.	986	o	výměře	cca	105	m2,	katastrální	území	
Tanvald;
2/	 na	 prodej	 části	 pozemkové	 parcely	 č.	
986	o	výměře	cca	447	m2,	 katastrální	území	
Tanvald.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 část	
pozemkové	parcely	č.	426/1,	katastrální	území	
Tanvald	neprodávat.	
•	 RM	 projednala	 nabídku	 paní	 Habové	
a	 projevila	 vůli	 projednat	 s	 paní	 Habovou	
možnost	 odkoupení	 pozemkových	 parcel	
č.	642/6,	642/7	a	570/3,	vše	katastrální	území	
Tanvald.	
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	č.	328/66	o	výměře	50	m2,	katastrální	
území	 Tanvald	 paní	 Majtykové	 za	 účelem	
zřízení	 zahrádky	 na	 dobu	 neurčitou	
s	 tříměsíční	 výpovědní	 lhůtou	 za	 nájemné	
ve	výši	6	Kč/m2/rok.	
•	 RM	 projednala	 zprávu	 odboru	 rozvoje	
a	 KV	 včetně	 materiálů	 předložených	 spol.	
Teplárenství	Tanvald	s.r.o.	a	firmou	TOINSTA,	
sdružení	 projektantů	 Jablonec	 nad	 Nisou	
a	 doporučuje	 zastupitelstvu	města	 jít	 cestou	
obnovy	lokálních	zdrojů	tepla,	plynových	kotlů	
v	 objektech	města	 a	 realizaci	 zahájit	 v	 roce	
2013.	
•	 RM	 projednala	 dopis	 manželů	
Myslivečkových	 a	 dalších	 několika	 vlastníků	
a	 nájemců	 bytových	 jednotek	 v	 objektu	
č.	p.	515-520,	Radniční	ul.,	Tanvald	a	ukládá	
odboru	rozvoje	a	KV:
1/	 provést	 příslušná	 opatření	 k	 zamezení	
parkování	podél	místní	komunikace	zajišťující	
přístup	z	ulice	Radniční	k	objektům	č.	p.	547	
a	515	–	520;
2/	 zajistit	 zpracování	 studie	 na	 realizaci	

parkoviště	 podél	 místní	 komunikace	 ul.	
Radniční	v	úseku	od	č.	p.	547		po	parkoviště	
u	skokanských	můstků.	
•	 RM	 projednala	 žádost	 obyvatel	 ul.	 Nad	
Výtopnou	 o	 celoroční	 údržbu	 této	 místní	
komunikace	 v	 úseku	 od	 č.p.	 410	 po	 č.p.	 415	
a	 rozhodla	 neprovádět	 změnu	 Nařízení	
města	 Tanvald	 č.	 2/2010	 určujícím	 úseky	
komunikací,	na	kterých	se	pro	malý	dopravní	
význam	 nezajišťuje	 sjízdnost	 a	 schůdnost	
odstraňováním	 sněhu	 a	 náledí	 a	 ukládá	
odboru	 rozvoje	 a	 KV	 předložit	 radě	 města	
do	 30.	 5.	 2012	 návrh	 na	 zpevnění	 povrchu	
místní	komunikace	v	ul.	Nad	Výtopnou	v	úseku	
od	č.	p.	410	po	č.	p.	415.	
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 podání	 žádosti	
Generálnímu	 finančnímu	 ředitelství	
o	 prominutí	 odvodu	 ve	 výši	 348.081	Kč	
a	 penále	 ve	 výši	 348.081	Kč	 za	 porušení	
rozpočtové	 kázně	 při	 čerpání	 dotace	 ze	
Státního	 fondu	 rozvoje	 bydlení	 na	 výstavbu	
domu	 s	 pečovatelskou	 službou	 Vítězná	 614,	
Tanvald,		část	Šumburk		nad		Desnou.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 profinancováním	 oprav	
vandalsky	 poničených	 hrobů	 na	 hřbitově	
na	 Horním	 Tanvaldě,	 které	 provede	 firma	
M+M	Pohřební	služba	Tanvald	Josef	Matura,	
se	 sídlem	 Protifašistických	 bojovníků	 183,	
Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou	a	rozhodla	
provést	rozpočtové	opatření	č.18/2012:
Příjmy	
NAHODILÉ	PŘÍJMY	–	celkem	.... +	40.000	Kč
Výdaje	
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem	
Pohřebnictví	-	celkem	.................. +	40.000	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města,	
vzhledem	 k	 nedávnému	 vydání	 Územního	
plánu	 Tanvald	 a	 z	 důvodu,	 že	 v	 současné	
době	 není	 reálná	 potřeba	 vymezení	 nových	
zastavitelných	 ploch,	 žádosti	 pana	 Matušky	
a	Ing.	Víta	na	změnu	Územního	plánu	Tanvald	
pro	 plochy	na	pozemkové	parcele	 č.	 1523/4,	
katastrální	území	Tanvald	nevyhovět	a	změnu	
územního	plánu	nepořizovat.
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Hudební  obor
Studium	 v	 hudebním	 oboru	 začíná	
přípravnou	hudební	výchovou,	která	je	
určena	pro	děti,	které	po	prázdninách	
začnou	 chodit	 do	 1.	 nebo	 2.	 třídy	
základní	 školy.	 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,	kla-
rinet,	saxofon,	příčná	flétna	s	možností	
hry	ve	školních	orchestrech.	
Dále	 je	 možné	 se	 přihlásit	 pouze	
do	 pěveckého	 sboru	 (výuka	 zdarma,	
školné	se	neplatí).

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	uměleckých	a	pedagogic-
kých	školách.	Dobře	vybavené	učebny	

výtvarného	 oboru	 umožňují	 dětem	
práci	 nejrůznějšími	 výtvarnými	 tech-
nikami	 jako	 je	kresba,	malba,	grafika,	
modelování	z	keramické	hlíny	i	na	hrn-
čířském	kruhu,	vypalování	v	keramické	
peci.	

Taneční  obor
Do	 tanečního	 oboru	 lze	 přijmout	 děti	
již	od	pěti	let.	Předpokladem	je	zdravá	
fyzická	 kondice,	 trpělivost	 a	 pevná	
vůle.	Žáci	se	zde	naučí	základy	pohy-
bových	 a	 gymnastických	 dovedností,	
lidového	 tance,	 klasického	 tance,	
moderního	a	novodobého	tance.	
Zápis	 probíhá	 ve	 všech	 oborech	
během	června	2012
vždy	v	odpoledních	hodinách	od	14.00	
–	17.00	hod.
do	hudebního	oboru	v	ul.	Nemocniční	
čp.	339,
do	výtvarného	a	tanečního	oboru	v	ul.	
Komenského	čp.	301	(vedle	gymnázia).
Bližší	informace	na	telefonních	číslech:
hudební	obor	–	483	394	610
výtvarný	a	taneční	obor	–	483	394	337
a	na	www.zustanvald.cz

Základní  umělecká  škola  
Tanvald vyhlašuje 

ZÁPIS
 pro školní  rok  2012/2013

“Tanvald, to byl pro mě zemský ráj to na pohled“
Co to bylo?
	 No,	že	spolu	mohou	lidi	komunikovat	
i	jinak.	
Vedle	 soudu	 stál	 tehdy	 kulturák	
(Hangár,	 dnes	 parkoviště	 Penny,	
pozn.	red.)	a	nahoru	vedly	zastřešený	
schody.	Jeden	z	nás	si	stoupnul	nahoru	
a	 na	 papírek	 napsal	 číslo,	 položil	 ho	
napůlku	 schodiště	 mezi	 nás	 a	 ten	
druhý	hádal.	Ve	většině	případů	 jsme	
to	uhádli,	neustále	jsme	to	zkoušeli,	jak	
je	to	možné.
Jsem	 ve	 znamení	 štíra	 a	 na	 některé	
situace	 opravdu	 velmi	 citlivý.	 Jednou	
se	 také	 stalo,	 že	 jsem	 se	 v	 Tanvaldě	
ve	 škole	 najednou	 sebral	 a	 o	 hodině	
odešel	 ze	 třídy	 a	 šel	 k	 soudu,	 kde	
tehdy	 ještě	 soud	 byl.	 Neomylně,	
ač	 bych	 cokoliv	 věděl,	 jsem	 vešel	
do	 místnosti,	 právě	 když	 se	 rodiče	
rozváděli.	Propuknul	jsem	v	hysterický	
brek	a	křik.	Vůbec	netuším,	co	mě	tam	
zavedlo.	 Za	 pár	 let	 na	 to,	 když	 jsem	
spatřil	 z	 okna	matku,	 jak	 se	 s	 jedním	
mužem	 pod	 domem	 políbila,	 jsem	
ji	 okamžitě	 varoval,	 ať	 s	 ním	 nikam	
nechodí,	že	 ji	bude	bít,	a	 také	se	vše	
vyplnilo.	Byl	to	takový	hrubián,	závoz-
ník	z	Plavů.	Táta	s	mámou	se	nakonec	
rozvedli,	 a	 když	 se	mi	 je	podařilo	dát	
dohromady,	už	to	nebylo	ono,	jak	říkala	
babička:	 ´Roztržený	 řetěz	 jde	 spravit,	
ale	 už	 	 nikdy	 nebude	 tak	 pevný,	 jako	
dřív.	Vždycky	bude	znát,	že	je	spravo-
vaný .́	Táta	Bedřich	Bok,	bojoval	proti	
nacistům,	byl	západní	 letec	a	vím,	že	
tehdy	také	pomohl	nějakému	kamará-
dovi,	(letci?)		z	Horního	Polubného.

 Zmínil ses o básni, kterou jsi 
tehdy napsal v Tanvaldě, máš ji 
někde schovanou? 
	 Bohužel	jsem	jí	nenašel.	Ona	někde	
bude.	 Není	 to	 tak	 dávno,	 co	 jsem	 jí	
četl,	 když	 jsem	 dělal	 pořádek	 v	 té	
spoustě	 popsaných	 papírů,	 deníků,	
útržků,	 účtenek,	 vstupenek,	 tj.	 všeho,	
na	co	v	mžiku,	kdy	mě	do	hlavy	praští	
moje	 „múza“,	 vychrlím	 slova.	 	 Jinak	
já	 bych	 asi	 skloňoval	 Tanvaldu.	 Ale	
to	 bude	 tím,	 že	 jsem	 jako	malý	 uměl	
jenom	anglicky.		Proto	jsem	s	češtinou	
dodnes	někdy	na	štíru.	Jak	by	ne,	když	
jsem	štír.	No	navíc	jsem	dysortografik.	
Na	Googlu	si	každý	může	najít,	co	 to	
znamená.	 Místo	 básně	 o	 Tanvaldu,	
či	 spíš	 o	 mých	 prvních	 dětských	
erotických	 zkušenostech,	 které	 se	
k	Tanvaldu	váží,	nabídnu	jinou.
Namísto	 slibované	 tanvaldské	 básně	
nabízím	 vzpomínku	 na	 Hoštejn.	 I	 tak	
se	jmenuje	ta	báseň.

hluboko	ve	mně
hnědá

vysoko	nade	mnou	
modrá

všude	kolem	
zelená

kdesi	číhá	
šedá

jen	smrt	je	radostně	
bílá	

 A z dětství udělejme na závěr 
most do současnosti. Čím 
se  poslední době nejvíc zabýváš 
a také co ti přináší radost.
	 Žiji	 se	 svojí	 báječnou,	 nesmírně	

a	 vytrvale	 trpělivou	 ženou	 Jitkou.	
Jsem	sice	na	penzi,	ale	namísto	toho,	
abych	chodil	na	ryby	-	ono	by	mne	to	
stejně	 nebavilo,	 jedině	 tak	 do	 ruky	
z	 pod	 kamene,	 jako	 jsme	 to	 dělali	
s	 kluky	 v	 Kamenici	 nebo	 na	 Desný	
-	 jezdím	 po	 soudech	 a	 do	 věznic	
a	 snažím	 se	 pomoci	 lidem,	 kteří	 se	
dostali	do	soukolí	české	 justice,	která	
mnohdy	 o	 spravedlnosti	 neví	 vůbec	
nic.	Nutno	 podotknout,	 že	 to	 děláme,	
všichni	 členové	 spolku,	 zadarmo	
a	 že	 nedostáváme	 od	 nikoho	 žádné	
granty.	Jenom	dary	od	 lidí,	kteří	vědí,	
co	 děláme	 a	 věří,	 že	 to	 má	 smysl.	
Někdo	si	pomyslí,	že	jsme	blázni,	 jiní,	
těch	 asi	 bude	 víc,	 že	 lžu.	 Ani	 jedno,	
natož	 druhé.	 V	Anglii,	 odkud	 pochází	
část	 mých	 předků,	 má	 voluntarismus	
nejméně	 stopadesátiletou	 tradici,	
takže	 jsme	 to	 asi	 pochytil	 od	 nich.	
Odměnou	je	dobrý	pocit,	když	někomu	
pomůžeme	 získat	 zpět	 ztracenou	
svobodu,	 nebo	 jinak	 zmírníme	 jeho	
úděl,	 případně	 že	 jím	 pomáhá	 už	 jen	
vědomím,	že	někdo	při	něm	stojí	a	věří	
v	jeho	nevinu,	tím,	že	si	prostudujeme	
trestní	 spis,	 případně	 sami	 zjistíme	
nové	 skutečnosti,	 na	 které	 se	 policie	
vykašlala,	nebo	se	o	ně	nezajímala.	Je	
to	hodně	práce,	přemáhání	a	nejedno	
zklamání.	Ale	sebemenší	úspěch	za	to	
stojí.	 Naděje	 by	 opravdu	měla	 umírat	
až	poslední.
 Chtěl bys tímto vzkázat něco 
lidem z Tanvaldska?
	 Že	 by	 nikdy	 neměli,	 ani	 jejich	
potomci,	 zapomenout,	 že	 ten	 kraj	
zvelebovali	po	generace	český	Němci,	

kteří	měli	tu	smůlu,	že	se	narodila	zrůda	
jménem	 Hitler	 a	 skoro	 celý	 německý	
národ,	ať	chtěl	či	nechtěl,	strhl	sebou	
do	šílenství.	Byli	to	naší	krajané,	kteří	
tu	žili	od	nepaměti,	tedy	od	13.	století.	
Komunisti	 nám	 to	 z	 hlavy	 vytloukli.	
Němečtí	 kolonisté	 se	 výrazně	 podí-
leli	 na	 osidlování	 těžko	 přístupných	
pohraničních	 hvozdů.	 Zároveň	 sebou	
přinášeli	 dokonalejší	 zemědělskou	
techniku	 a	 řemesla.	 Kolonizace	 při-
rozeně	 změnila	 národnostní	 skladbu	
v	 českých	 zemích.	 Původní	 jednolité,	
česky	 mluvící	 etnikum	 přestalo	 být	
výhradním	 obyvatelem	 českomo-
ravského	 prostoru,	 byl	 pak	 obýván	
třemi	 národy.	 Čechy,	 Židy	 a	 Němci.	
Soužití	českého	a	německého	národa	
kolísalo	po	celých	sedm	století	v	širo-
kém	 rozpětí,	 od	 poklidného	 soužití	
až	 k	 vzájemné	 rivalitě	 a	 řevnivosti,	
přispívající	na	obou	stranách	k	vyhra-
ňování	národního	vědomí,	a	někdy	až	
k	 projevům	 bojovného	 nacionalismu	
a	 xenofobie.	 Vše	 změnila	 II.	 světová	
válka	a	od	roku	1945	je	všechno	jinak.	
Nakonec	to	skončilo	tak,	že	jsme	jedni,	
ztratili	 druhé	 a	 teď	 se	 nás	 evropští	
inženýři	 lidských	 duší	 snaží	 sjednotit	
pod	 jeden	evropský	prapor.	Ač	bývají	
v	tom	tanvaldském	údolí	mlhy	a	i	v	létě	
deštivo,	 aspoň	 tak	 to	 bylo	 za	 mého	
dětství,	je	to	dobré,	čarovné	a	líbezné	
místo,	 vsazeno	 do	 přírody,	 bez	 které	
člověk	žít	nemůže.	Ti	naší	nepokrevní	
„předci“	věděli,	kde	založit	Tanvald.	Ať	
se	tam	Tanvalďákům	dobře	žije.

Děkuji	za	rozhovor.
Lída	Abrahamová

Pokračování ze str. 5

Tanvald čekají 
dopravní komplikace

Jak	 již	 Tanvalďané	 poznali,	 v	 květnu	
byly	 zahájeny	 práce	 na	 viaduktu	 ČD	
poblíž	Koruny,	takže	město	se	potýká	
s	 částečnou	 uzavírkou.	 	 Provoz	
směrem	na	Harrachov	je	beze	změny,	
pouze	s	převedením	 jízdy	do	 jednoho	
pruhu,	 opačný	 směr	 je	 pak	 sveden	
do	 jednosměrné	 komunikace	 ulicí	
Českou.	 Výjimkou	 jsou	 pouze	 linkové	
autobusy,	 jejichž	 zastávky	 zůstávají	
v	 provozu.	 Výjezdy	 ze	 Šumburku	
pak	 budou	 usměrněny	 vpravo.	

Jednosměrka	 Smetanovou	 ulicí	 bude	
po	dobu	uzávěry	upravena	jako	obou-
směrná,	 takže	 řidiči	 pozor.	Současně	
také	 započnou	 práce	 na	 okružní	
křižovatce	 u	 dopravního	 terminálu.	
Předpokládaný	 konec	 částečné	 uza-
vírky	je	k	31.	červenci.	Řidiče	prosíme	
o	 vzájemnou	 ohleduplnost,	 ohledupl-
nost	vůči	chodcům	a	také	o	trpělivost.	
Věřme,	 že	 tyto	 stavební	 práce	městu	
prospějí. -vho-
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Dům dětí a mládeže ULITA TanvaldSpolečenský život zdravotně postižených
	 Zdravotně	 postižení	 občané	
z	Tanvaldu,	Desné,	Kořenova	a	okolí	–	
členové	 „OBČANSKÉHO	 SDRUŽENÍ	
ZDRAVOTNĚ	 POSTIŽENÝCH	
TANVALD“	 na	 své	 valné	 hromadě	
v	 dubnu	 letošního	 roku	 porovnali	
plánovanou	 činnost	 organizace	 a	 její	
realizaci.	 Podrobnou	 zprávu	 výboru	
o	 činnosti	 za	 uplynulý	 rok	 přednesl	
předseda	sdružení	Chiabodo	a	zprávu	
o	 finančním	 hospodaření	 podala	
předsedkyně	 revizní	 komise	 Hubená.	
V	 obou	 zprávách	 bylo	 výrazně	 vyjá-
dřeno	 poděkování	 všem	 sponzorům	
sdružení	 za	 finanční	 podporu	 práce	
organizace.
	 Přítomných	 98	 členů	 si	 ověřilo,	 že	
plány	práce	sdružení	byly	bezezbytku	
splněny	 a	 v	 případě	 nepředpoklá-
daného	 zájmu	 o	 poznávací	 zájezd	
na	zámek	Loučeň	a	blízkou	soukromou	
ZOO	 Chleby,	 opakováním	 zájezdu	
–	 překročeny,	 k	 velké	 spokojenosti	
účastníků.
	 V	 kulturně-společenské	 oblasti	
byla	 uskutečněna	 návštěva	 diva-
dla	 Karlín	 na	 známé	 představení	
Polská	 krev,	 dále	 pak	 na	 představení	
Karla	 Šípa	 a	 Josefa	 Náhlovského	
„Všechnopartička“	 nebo	 koncert	
houslového	virtuose	Svěceného	s	dět-
ským	pěveckým	sborem	Vrabčáci.
	 Pro	 oblast	 péče	 i	 své	 narušené	
zdraví,	 proběhl	 rekondiční	 týdenní	
pobyt	 ve	 Chlumu	 u	 Třeboně,	 pod	
vedením	zkušených	vedoucích	a	reha-
bilitačních	cvičitelek.	Pravidelná	reha-
bilitační	cvičení	od	 ranních	 rozcviček,	

cvičení	 v	 přírodě	 nebo	 v	 tělocvičně,	
výlety	do	okolí	a	večerní	společenská	
zábavná	 posezení,	 přineslo	 účast-
níkům	 mnoho	 radostných	 zážitků	
a	 pozvedlo	 náladu	 do	 dalších	 dnů.	
Všichni	 končili	 pobyt	 s	 optimismem	
a	nadějí	na	opakování	v	letošním	roce.	
Na	nákladech	spojených	s	rekondicí	se	
podíleli	účastníci	přiměřenou	úhradou.
	 Solidární	 vztah	 členů	 projevuje	
organizace	 obdarováním	 seniorů	 –	
jubilantů	dárkovými	balíčky,	stejně	tak	
i	vánočními	návštěvami	nepohyblivých	
členů,	 kteří	 zůstávají	mimo	 pořádané	
společenské	 akce.	 V	 hodnoceném	
období	 bylo	 tak	 předáno	 celkem	 50	
dárkových	 balíčků	 se	 srdečným	 bla-
hopřáním.	Finanční	úhradu	dárkových	
balíčků	 poskytla	 s.r.o.	 Syner	 LBC.	
S	 politováním	 pro	 letošní	 rok	 již	 tato	
významná	pomoc	končí.
	 Jednání	 valné	 hromady	 pozdravil	
jediný	 z	 pozvaných	 hostů,	 p.	 Marek	
starosta	 OÚ	 Kořenov,	 ocenil	 dobrou	
práci	 výboru	 organizace,	 přislíbil	
i	nadále	významnou	pomoc	práci	sdru-
žení	pro	příští	období.
	 Předseda	 závěrem	 ukončil	 jednání	
souhlasným	 odhlasováním	 usnesení,	
poděkováním	 všem	 sponzorům:	 KÚ	
Liberec,	 MěÚ	 Tanvald,	 OÚ	 Kořenov,	
Syner	s.r.o.,	členům	výboru	a	organizá-
torům	jednotlivých	akcí	za	významnou	
pomoc	pro	aktivní	a	významnou	práci	
sdružení.	 Do	 dalšího	 období	 popřál	
všem	 optimismem,	 pohodu	 a	 energii.	
Celé	 jednání	 úspěšně	 řídil	 předseda	
Sdružení	Chiabodo. Šimon

Hledáme herce!
	 Divadelní	 soubor	 VOJAN	 Desná	
–	 Mladá	 haluz	 hledá	 do	 nově	 připra-
vované	pohádky	herce.	Uvítáme	muže	
nad	17	let	až	do	100	let,	ale	uplatnění	
najdou	 i	 ženy	 a	 dívky.	 Pokoušíme	 se	
o	divadelní	zpracování	známé	televizní	
pohádky	„S	čerty	nejsou	žerty“.
	 Kdo	 máte	 zájem	 kontaktujte	 reži-
sérku	 souboru	 Vlaďku	 Koďouskovou,	
nejlépe	E-mailem:	
vladka.slavikova@centrum.cz

	 Zkoušky	 máme	 každé	 pondělí	
od	 17	 hodin	 v	 KD	 Sklář	 v	 Desné.	
Oficielní	 casting	 se	 koná	 18.	 června	
2012	v	KD	Sklář	v	Desné	od	18	hodin	
(vchod	 zadem	 od	 řeky).	 Požadujeme	
pouze	chuť	do	hraní	a	zodpovědnost.	
Za	soubor	se	na	vás	těší	

Vlaďka	Koďousková

V	pátek 1. 6. 2012 od 8:30 do 12:30	pořádáme	Dětský den	v	šumburském	
parku	pro	děti	z	tanvaldských	ZŠ	(1.	-	5.	tříd)	a	MŠ.	Pro	děti	budou	připraveny	
různé	zábavné	soutěže	a	lanolezení.	Děti	dostanou	sladkou	odměnu.	Zveme	
i	rodiče	s	dětmi,	které	ještě	nechodí	do	MŠ.
V	úterý 5. 6. od 8.30	 pořádáme	 pro	 děti	 z	 tanvaldských	mateřských	 škol	
zábavné	dopoledne	„Hry z celého světa“.	Akce	se	bude	konat	v	zahradě	
Radniční	MŠ.
V	úterý 5. a 12. 6. od 17:00	bude	poslední	Keramika pro dospělé	v	tomto	
školním	roce.
Během	června	budou	probíhat	kurzy	Točení na hrnčířském kruhu pro děti.	
Bližší	 informace	obdrží	děti	na	 letáčcích	v	DDM.	Na	začátek	prázdnin	 jsme	
pro	děti	školního	věku	připravili	příměstský	tábor	„Toulavé boty 2012“:
Pondělí 2. 7. 2012	 –	 rozhledna Nisanka a pramen Nisy.	 Pojedeme	
vlakem	 do	 Jablonec	 kých	 Pasek,	 odtud	 pěšky	 k	 rozhledně,	 pramenu	 Nisy	
a	 do	 Smržovky.	Odtud	 vlakem	 do	 Tanvaldu.	Možná	 navštívíme	 i	 cukrárnu.	
Sraz	v	8.05	na	hlavním	vlakovém	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	14:12	tamtéž.	
Cena:	60	Kč.
Úterý 3. 7. 2012	–	Klokočské skály a Postojná jeskyně.	S	sebou	si	vez-
měte	baterku-	nutná	k	návštěvě	jeskyně!!!	Vlakem	do	Dolánek,	odtud	pěší	túra	
do	skal	a	zpět.	Sraz	v	8:10	na	hl.	vlakovém	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	v	15:20	
tamtéž.	Cena:	80	Kč.
Středa 4. 7. 2012	 –	 hrad Grabštejn.	 Vlakem	 do	 Chotyně,	 odtud	 pěšky	
na	hrad,	kde	nás	čeká	prohlídka,	pak	půjdeme	do	Bílého	Kostela	n.N.	na	vlak.	
Sraz	 v	 8:05	 na	 hl.	 vlak.	 nádraží	 v	 Tanvaldě,	 návrat	 v	 16:12	 tamtéž.	 Cena:	
160	Kč.
Pondělí 9. 7. 2012 –	 Kopicův statek a vyhlídka Hlavatice.	 Vlakem	
do	Sedmihorek,	odtud	pěšky	Angrovou	stezkou	kolem	léčivých	pramenů	přes	
Janovu	vyhlídku	na	Kopicův	statek,	kde	si	prohlédneme	skalní	 reliéfy.	Dále	
půjdeme	Zlatou	stezkou	Českého	ráje	přes	Valdštejn	na	Hlavatici	a	do	Turnova	
na	vlak.	Sraz	na	hl.	 vlak.	nádraží	 v	Tanvaldě	v	8:10,	návrat	 v	15:28.	Cena:	
70	Kč.
Úterý 10. 7. 2012 –	zřícenina hradu Kumburk.	Vlakem	do	Staré	Paky,	odtud		
na	hrad	a	do	Syřenova	na	vlak.	Sraz	v	8:10	na	hl.	vlak.	nádraží	v	Tanvaldě,	
návrat	v	15:28	tamtéž.	Cena:	80	Kč.
Středa 11. 7. 2012	–	Vysoké nad Jizerou-Nístějka.	Autobusem	do	Vysokého	
n.J.,	zde	vycházkový	okruh	kolem	zříceniny	hradu	Nístějka.	Možná	navštívíme	
cukrárnu.	Sraz na autobusovém nádraží	v	Tanvaldě	v	9:00,	návrat	v	15:44	
tamtéž.	Cena:	70	Kč.
Čtvrtek 12. 7. 2012	–	hrad Trosky.	Vlakem	do	Borku	pod	Troskami,	odtud		
na	Trosky	a	okolo	Vidláku	do	Borku	na	vlak.	Sraz	na	hl.	vlak.	nádraží	v	Tanvaldě	
v	8:10,	návrat	v	15:28	tamtéž.	Cena:	120	Kč.
Pátek 13. 7. 2012	–	Šťastná země v Radvánovicích	–	dětský	areál	s	růz-
nými	atrakcemi,	vlakem.	Sraz	na	hl.	vlak.	nádraží	v	Tanvaldě	v	8:10,	návrat	
ve	14:46	tamtéž.	Na	tento	výlet	vezmeme	přednostně	děti,	které	se	zúčastní	
i	jiných	výletů.	Cena:	160	Kč.
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	27.	6.	2012.

Tipy na nákup z infocentra
KNIŽNÍ NOVINKA
Ročenka Jizersko-ještědského 
horského spolku
15	 let	 uplynulo	 od	 založení	 Jizersko-
ještědského	 horského	 spolku.	 Co	
za	tu	dobu	spolek	dokázal,	se	čtenáři	
mohou	 dočíst	 v	 ročence	 redigované	
Otakarem	 Simmem.	 Zavítáme	 v	 ní	
do	srdce	Žitavských	hor,	podíváme	se	
na	 zoubek	 archeologickým	 nálezům	
z	Hrádku	nad	Nisou	včetně	proslulého	
vampýra	 Tobiáše	 z	 Kostelní	 ulice,	
ohlédneme	 se	 za	 zimními	 sporty	
v	 okolí	 Smrku	 nebo	 nakoukneme	
do	 dílny	malíře	 Alexe	 Berana.	Cena: 
210 Kč

ZE ŠUPLÍKU DOKTORA KITTELA
Proti	 jarní	 únavě	 můžete	 bojovat	
Kittelovým Životabudičem	 (159	Kč)	
s	 povzbuzujícím	 účinkem	 pěti	 léči-
vých	 bylin.	 Pracovní	 stres	 a	 rozčílení	
ze	 sledování	 televizních	 zpráv	 zase	
spolehlivě	 zklidní	Kittelův Šláftruňk	
(159	Kč)	 vyrobený	 z	 hroznového	 vína	

a	 sedmi	 léčivých	 bylin	 s	 uklidňujícím	
účinkem.	
Přestože	 jaro	 se	 obvykle	 hlásí	 hřeji-
vými	paprsky,	zatím	nás	pěkně	studilo.	
Ohřát	 se	 proto	 můžeme	
s	 Medovým vínem Kitl,	
které	 je	 díky	 praktickému	
a	 nerozbitnému	 balení	
vhodné	 na	 pěší	 túry.	
Složeno	 je	 z	 medoviny,	
zahuštěné	hroznové	šťávy	
a	výtažků	z	léčivých	bylin.	
Cena: 39 Kč, při zakou-
pení 5 kusů, 1 ZDARMA.
Bolavá	 záda	 a	 klouby	
nejsou	 nic	 příjemného.	
Pomoc	by	mohla	Kittelova 
Zámečnická mast	z	mízy	
mladých	 jehličnanů	 a	 dalších	 čistě	
přírodních	surovin.	Cena: 209 Kč

OBRÁZEK NA ZEĎ PRO POTĚŠENÍ	
Na	 černobílých	 perokresbách	
Miroslava	 Vondřicha	 naleznete	
Kapličku sv. Anny, Hostinec 

U Müllerů,	kde	proběhl	první	pokusný	
televizní	přenos,	Kostel sv. Františka 
z Assisi, Protrženou přehradu, 
Terezínku, Vodopády, Jedlové, 

Most přes Jizeru nebo 
Tanvaldský Špičák. 
Cena: 125 Kč

KNIHY
Pokud	 byste	 se	 rádi	
dočetli	 něco	 o	 našem	
regionu,	 ještě	 doma	
nemáte	Tanvaldsko mezi 
zemí a nebem	 a	 patříte	
k	 obdivovatelům	 kostelíků	
a	 kapliček,	 které	 k	 naší	
krajině	 neodmyslitelně	
patří,	tato	kniha	vás	nepo-

chybně	 potěší.	 Autorka	 Líba	Novotná	
v	 publikaci	 oživuje	 příběhy	 význam-
ných	i	drobných	děl	regionální	sakrální	
architektury.	Cena:	219	Kč
V	knize	s	názvem	Egonovy pohledy 
a pohlednice	 na	 čtenáře	 čeká	 pro-
střednictvím	 starých	 pohledů	 cesta	

časem	do	dob,	kdy	v	Liberci	ještě	nestál	
žádný	obří	obchodní	dům,	Ještěď	byl	
bez	 charakteristického	 televizního	
vysílače,	 před	 tanvaldským	 hotelem	
Koruna	 stála	 koňská	 spřežení	 a	 ze	
svahů	 v	 Josefově	 dole	 sjížděly	 děti	
na	rohačkách.	Cena:	99	korun
Publikace	 s	 názvem	 Poezie	 jizerské	
žuly	Otokara	Simma	 (398	Kč)	 čtenáře	
provede	skalisky	a	balvany	Jizerských	
hor.	 Dočtete	 se	 zde	 třeba,	 jak	 přišly	
skály	 k	 tak	 tajemným	 názvům	 jako	
je	Věž	Grálu	nebo	Parsifal.	Kniha	Tři	
iseriny	 autorů	 Miloslava	 Nevrlého,	
Otokara	 Simma	 a	 Jana	 Pikouse	
(285	Kč)	 čtenáře	 seznámí	 s	 osudy	
jizerskohorských	 osad	 a	 zabloudí	 až	
do	dob,	kdy	po	horách	pátrali	hledači	
drahokamů.
Katalog bižuterních a sklářských 
firem
Bižuterie	 a	 sklo	 patří	 k	 největším	
pokladům	 regionu.	Katalog	 k	 vyzved-
nutí	v	IC	Tanvald.
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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
Program	kina	denně	na	RCL:	101,4	FM

MADAGASKAR 3  
Rafinovaným	 tučňákům	
se	s	pomocí	šimpanzí	síly	
podařilo	 opravit	 letadlo,	
ve	 kterém	 naši	 hrdinové	
havarovali	 během	 přeletu	
z	 Madagaskaru	 do	 Afriky,	
a	 vyrazili	 si	 užívat	
do	 kasina	 v	 Monte	 Carlu.	
Lva	Alexe,	hrošici	Glorii,	zebru	Martyho	a	žirafáka	Melmana	ale	na	palubu	nevzali,	
což	čtveřici	donutí	doplavat	za	nimi	po	svých	Středozemním	mořem.		Tučňáky	nutně	
potřebují,	protože	bez	tučňáků	nemají	šanci	vrátit	se	domů.	Zjevení	divokých,	i	když	
přátelských	šelem	v	epicentru	evropské	zábavy	pochopitelně	vyvolá	rozruch,	který	
dostane	za	úkol	 zkrotit	 kapitánka	Chantal	DuBois.	 Je	 to	elitní	agentka	organizace	
na	 odchyt	 zvěře,	 pro	 kterou	 je	 její	 práce	 posláním.	 V	 civilizovaném	 světadíle	 jim	
poskytne	 jediné	 maskování	 kočovný	 cirkus,	 který	 se	 po	 evropské	 šňůře	 chystá	
i	do	New	Yorku.	Jenže	staňte	se	cirkusáky,	když	nic	zvláštního	neumíte…	

Doba ledová 4: Země v pohybu  
Pokračování	 slavného	
snímku	 Doba	 ledová	
zavádí	 diváka	 přibližně	
do	 doby	 před	 200	miliony	
let,	 kdy	 existoval	 jeden	
veliký	 kontinent,	 kterému	
se	 říkalo	 Pangea.	 Tento	
superkontinet,	 který	
existoval	v	paleozoiku	a	mezozoiku,	se	právě	přibližně	v	té	době	rozdělil	na	menší	
kontinenty,	které	jsou	podobné	těm	dnešním.	Autoři	si	tohle	rozdělení	vysvětlují	tak,	
že	za	všechno	může	chamtivá	veverka,	která	neustále	sbírá	své	oříšky.

PROMETHEUS   
Ridley	 Scott,	 režisér	
filmů	„Vetřelec“	a	„Blade	
Runner“,	 se	 vrací	
s	 žánrem,	 ke	 kterému	
pomáhal	 psát	 pravidla.	
V	 Prometheovi	 stvořil	
další	 výjimečný	 svět,	
v	němž	napínavé	pátrání	po	kořenech	naší	civilizace	na	planetě	Zemi	zavede	
skupinu	průzkumníků	až	do	neprobádaných	koutů	vesmíru.	Právě	tady	budou	
muset	svést	děsivou	bitvu	za	záchranu	a	budoucnost	lidské	rasy.

FILMOVÉ TIPY 

	Akce v červnu 2012 v knihovně:
Otevírací	doba	knihovny	během	prázdnin
UPOZORNĚNÍ!
Otevírací	doba	po	dobu	letních	měsíců	červenec	a	srpen.
PO	a	ST		 9:00-11:30	 12:15-17:00
ÚT,	ČT,	PÁ	 ZAVŘENO

Výstavy v knihovně
Ve	 vstupní	 části	 knihovny:	 výstavka	 knižních	 nápadů	 „Kam	 na	 výlet	 či	
dovolenou“
1. 12. 2011 - 30. 6. 2012  „Víla Izerína – patronka Jizerských hor očima 
dětí“	 výstava	 obrázků,	 namalovaných	 v	 rámci	 této	
soutěže	dětmi	z	Tanvaldu,	jež	se	nedostaly	do	finále	
je	instalována	v	prostorách	knihovny.
Víla Izerína -	V	průběhu	 léta	malovaly	děti	z	české	
i	polské	strany	Jizerských	hor	obrázky	na	 téma	Víla	
Izerína	-	patronka	Jizerských	hor.	Z	téměř	700	obrázků	
bylo	odbornou	porotou	vybráno	100	dětských	prací
Tento	 projekt	 vznikl	 díky	 podpoře	 fondu	 malých	
projektů	 OPPS	 2007-2013	 Cíl	 3	 pod	 názvem	 „Víla	
Izerína	–	patronka	Jizerských	hor	očima	dětí“.
Další	informace	na	www.jizerky.cz.	

Literární kvíz má své vítěze
Vítězem	 literárního	kvízu	pro	naše	mladé	čtenáře	 je	
Prousková	Denisa.
Správná	odpověď:	W.i.t.c.h.	(Bouře	větromoru).
Vítězem	 literárního	 kvízu	pro	naše	menší	 čtenáře	do	9-ti	 let	 se	 stal	Hynek		
Erlebach.
Správná	odpověď:		O	červené	karkulce.

Městská knihovna Tanvald

Kultura

Kulturní pořady v kině

	
3. 6. 2012 Cesta lesem pohádek
-	start	a	cíl	v	autokempu	Tanvaldská	kotlina	od	9:00	-	11:30hod.
-	startovné	20	Kč	na	osobu
-	ešusy	a	lžíce	sebou

Mateřské a dětské centrum Maják

7. 6. od 17 hod 		Koncert žáků ZUŠ Tanvald.
Vstupné	dobrovolné.

9.6. od 19 hod   Cimrman – Smoljak: Švestka
Představení	Divadla	Járy	Cimrmana.	Vstupné	v	jednotné	výši	380	Kč.	Na toto 
představení není možnost on-line rezervace! Vstupenky lze koupit 
pouze osobně v pokladně kina.

Pronajmu prostory 
k podnikání	

v	centru	Tanvaldu,	
Krkonošská ulice,	cca	
50	m2,	vedle	ordinace	
Nosní, krční, 1 patro.	

	
Tel: 773 109 187 

Odvoz  
a likvidace 

fekálií.  
Tel: 777 822 890 
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Jiskra Tanvald - kopaná

Šumburští hasiči zahájili úspěšně

	 První	 květnový	 víkend	 byl	 začát-
kem	 soutěžní	 sezóny	 pro	 dobrovolné	
hasiče	 z	 Tanvaldu-Šumburku.	
V	 sobotu	 5.	 5.	 se	 2	 družstva	 mužů	
utkala	v	požárním	útoku	s	16.	družstvy	
dobrovolných	 hasičů	 jabloneckého	
okresu	 v	 Hamrském	 poháru.	 A-team	
získal	3.	místo	a	K-team	(muži	nad	35	
let)	vybojoval	1	.místo.
	 V	 neděli	 soutěžila	 dětská	 družstva	
v	 1.	 ročníku	 Bzovsko-Těpeřském	
poháru	 ve	 Bzí	 u	 Železného	 Brodu.	
Rovněž	se	soutěžilo	v	požárním	útoku	
a	 další	 disciplínou	 byla	 štafeta	 4	 x	
60	m.	 Mladí	 hasiči	 vybojovali	 v	 obou	
disciplínách	 prvenství	 z	 11	 družstev.	
Odměnou	 za	 jejich	 vítězství	 byl	 dort	
ve	tvaru	hasičského	auta,	na	kterém	si	
děti	opravdu	pochutnaly.

I.Svárovská

TK Tanvald připravil novinku pro 
zájemce o volejbal a nohejbal 

	 V	 minulých	 číslech	 našeho	 měsíč-
níku	 jsme	Vás	 informovali	 o	připravo-
vaných	novinkách	v	areálu	Tenisového	
klubu	TK	Tanvald	na	Výšině.	Po	nároč-
ných	úpravách	antukových	kurtů,	které	
byly	po	drsné	zimě	ve	velmi	špatném	
stavu,	 došlo	 k	 vyčlenění	 kurtu	 č.	 3	
ke	 hraní	 nohejbalu	 a	 volejbalu	 pro	
veřejnost	 z	 řad	 obyvatel	 Tanvaldu	
a	nejbližšího	okolí.		
	 Kurt	 č.	 3	 bude	 tedy	 k	 dispozici	
pro	 všechny	 příznivce	 těchto	 dvou,	
v	 Čechách	 velmi	 populárních,	
míčových	 sportů.	 Zájemci	 o	 hraní	
nemusí	mít	vlastní	vybavení	(síť,	míč),	
neboť	 kurt	 bude	 sítí	 osazen	 a	 míč	
bude	 možné	 si	 zapůjčit	 v	 klubovně	
Tenisového	 klubu.	 Poplatek	 za	 1	

hodinu	 hraní	 činí	 100	Kč,	 což	 jistě	
není	mnoho,	 vezmeme-li	 v	 úvahu,	 že	
se	 jedná	 o	 kolektivní	 sporty,	 kde	 je	
možné	 tuto	 částku	 rozdělit	 mezi	 vice	
zúčastněných.	 Speciální	 míče	 budou	
k	 zapůjčeni	 za	 symbolický	 poplatek	
30	Kč	za	hodinu.
	 Přijďte	 si	 vyzkoušet	 tyto	 dva	 nové	
sporty	 v	 nabídce	 TK	 Tanvald.	 Jistě	
se	 Vám	 u	 nás	 bude	 líbit	 a	 uděláte	
něco	 pro	 své	 zdraví.	 Navíc	 pro	 Vás	
v	 této	 sezóně	 připravíme	 1.	 Městský	
turnaj	 v	 nohejbalu	 za	 přispění	 MÚ	
Tanvald.	O	jeho	termínu	budete	naším	
prostřednictvím	 včas	 informováni.	

VV	Tenisu.

	 Vstup	 do	 jarní	 sezony	 se	 tan-
valským	 mužům	 moc	 nepovedl,	
po	 čtyřech	 utkáních	 získali	 pouze	 1	
bod.	 Do	 odloženého	 zápasu	 s	 dosud	
neporaženým	 jabloneckým	 Camelem	
se	 do	 sestavy	 vrátili	 po	 delší	 odmlce	
Kristek	s	Hnídkem	a	na	výkonu	to	bylo	
znát.	Fotbal	se	musel	líbit	a	ač	domácí	
doháněli	 dvougólové	 manko,	 hnáni	
skvělými	diváky	otočili	zápas	a	získali	
zaslouženě	3	body	za	první	jarní	vítěz-
ství.	Papírovými	favority	byli	tanvaldští	
v	zápase	v	Josefově	Dole,	kde	po	takřka	
bezchybném	výkonu	v	pohodě	porazili	
domácí	 celek	 4:1	 a	 udělali	 tak	 další	
důležitý	 krok	 k	 záchraně	 v	 soutěži.	
Těžké	 vystřízlivění	 přišlo	 v	 domá-
cím	 prostředí	 se	 suverénně	 prvním	
Kokonínem.	 Bohužel	 hráči	 neunesli	
tíhu	okamžiku	a	naprosto	odevzdaným	

výkonem	 výrazně	 usnadnili	 cestu	
Kokonína	k	postupu	do	B-	třídy.	Takto	
se	fotbal	opravdu	hrát	nedá	a	už	vůbec	
ne	 pomýšlet	 na	 rozumný	 výsledek.	
Reparát	 mohou	 složit	 tanvaldští	
v	 dalším	 kole	 v	 Rychnově.	 Držme	
palce,	ať	se	jim	to	podaří!
	 Fotbalová	 mládež	 měla	 o	 něco	
šťastnější	 vstup	 do	 jarní	 sezony	 než	
muži.	Po	výhře	na	Smržovce	a	domá-
cím	 debaklu	 s	 Držkovem,	 přišly	 3	
zápasy	bez	prohry,	kterými	naši	mladí	
fotbalisté	poposkočili	tabulkou	směrem	
výše	a		v	současné	době	jsou	na	čtvr-
tém	místě.	Dobrým	 výsledkům	udělal	
přítrž	zápas	v	Pěnčíně,	kde	kluci	pod-
lehli	domácímu	týmu	vysoko	8:1.	I	 jim	
popřejme	 hodně	 úspěchů	 v	 dalších	
zápasech.

Miroslav	Pohořalý

Výsledky můžů - okresní přebor:
Tanvald	-	Kořenov		 0:1
Tanvald	-	Camel	 	 3:2
Josefův	Důl	-	Tanvald	 1:4
Tanvald	-	Kokonín	A	 0:8

Výsledky starších žáků - okresní přebor:
Tanvald	-	Pěnčín	 	 3:0	 (kontumace)
Hodkovice	-	Tanvald	 4:4	 (p.k.	2:1)
Tanvald	-	Jablonec	ž.	 5:3
Pěnčín	-	Tanvald	 	 8:1

Rk. Tým + 0 - Skóre Body Prav

1. Kokonín A 17 1 2 83:13 52 22

2. Jenišovice A 15 2 3 70:33 47 17

3. Janov 12 5 3 57:33 41 8

4. V.Hamry B 11 4 5 58:41 37 7

5. Hodkovice A 11 3 7 52:36 36 6

6. Camel 9 2 9 60:48 29 -1

7. Pěnčín B 8 4 8 44:59 28 1

8. Albrechtice 7 5 8 49:52 26 -4

9. Rychnov 7 4 9 51:57 25 -2

10. Smržovka 6 5 9 50:53 23 -7

11. Kořenov 6 4 11 37:56 22 -11

12. Tanvald 5 4 11 35:46 19 -14

13. Držkov B 1 5 14 23:66 8 -22

14. Josefův Důl 1 2 17 26:102 5 -25

Rk. Tým + 0 - Skóre Body Prav

1. Mšeno 11 0 0 53:33 33 12

2. Pěnčín 6 2 4 33:23 22 2

3. Hodkovice 5 1 5 21:37 17 -2

4. Tanvald 4 2 5 32:42 14 -1

5. Smržovka 3 2 6 29:26 11 -4

6. Jablonec ž. 1 4 6 9:18 10 -11

7. Držkov 3 1 7 22:40 10 -5

Rk. Tým + 0 - Skóre Body Prav

1. Kokonín A 17 1 2 83:13 52 22

2. Jenišovice A 15 2 3 70:33 47 17

3. Janov 12 5 3 57:33 41 8

4. V.Hamry B 11 4 5 58:41 37 7

5. Hodkovice A 11 3 7 52:36 36 6

6. Camel 9 2 9 60:48 29 -1

7. Pěnčín B 8 4 8 44:59 28 1

8. Albrechtice 7 5 8 49:52 26 -4

9. Rychnov 7 4 9 51:57 25 -2

10. Smržovka 6 5 9 50:53 23 -7

11. Kořenov 6 4 11 37:56 22 -11

12. Tanvald 5 4 11 35:46 19 -14

13. Držkov B 1 5 14 23:66 8 -22

14. Josefův Důl 1 2 17 26:102 5 -25

Rk. Tým + 0 - Skóre Body Prav

1. Mšeno 11 0 0 53:33 33 12

2. Pěnčín 6 2 4 33:23 22 2

3. Hodkovice 5 1 5 21:37 17 -2

4. Tanvald 4 2 5 32:42 14 -1

5. Smržovka 3 2 6 29:26 11 -4

6. Jablonec ž. 1 4 6 9:18 10 -11

7. Držkov 3 1 7 22:40 10 -5

zleva nahoře: Kadlic, Pácal, Kristek, Pohl, Ducháček, Hnídek, Kuch, Gombala, Kašpar - trenér, 
zleva dole: Jodas Vl., Lorenc, Svoboda, Kochánek, Sklenička 

vpředu: Pohořalý

Vítězné družstvo mužů Tanvald – Šumburk

Iva Svárovská s úspěšným 
tanvaldským potěrem

Nabízím k pronájmu 
byt 2+kk v centru 

Tanvaldu.  
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Měsíční nájemné: 5000,- Kč + 

služby (voda, elektřina). 
Požaduji vratnou kauci ve výši 

10 000,- Kč. 
Další info na tel: 

777 199 900, 603 499 146 

Svijanské pivní slavnosti 
v Albrechticích

V	 pátek	 6.	 července	 od	 11	 hodin	
u	penzionu	Krmelec	 (velké	parkoviště	
u	 čtyřsedadlové	 lanové	 dráhy	
na	Špičák).	Několik	druhů	Svijanského	
piva	jen,	grilované	lahůdky,	atrakce	pro	
děti,	 živá	 hudba,	 lanovka	 na	 Špičák	
v	provozu	a	večer	velký	ohňostroj!
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67.	 výročí	 konce	 druhé	 světové	 války	
si	 7.	 května	 připomněli	 i	 v	 Tanvaldě.	
Věnec	 k	 pomníku	 T.	 G.	 Masaryka	
na	 Šumburku	 položili	 místostarosta	
Tanvaldu	 Josef	 Průcha	 spolu	 se	

starostou	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	
Tanvald	-	Šumburk	Pavlem	Morávkem	
a	Romanem	Šarközim.

-hoš-

Připomněli konec druhé světové války

Na Horním Tanvaldě hořelo

Soshiki opět vítězně, tentokrát v Praze

Až na vrcholky hor s Alabamou

Závody	 KARATE	 -	 JUTSU	 Kosacup	
Praha,	 to	 byla	 další	 zastávka	
na	úspěšné	cestě	tanvaldského	oddílu	
bojových	umění.	Reprezentovala	silná	
dívčí	čtyřka	ve	složení	Klára	Patková,	
Anna	 Patková,	 Denisa	 Prousková	
a	 Natálie	 Fejfarová.	 Mužskou	 část	
závodníků	tvořil	Michal	Seidel,	Michal	
Klacik	 a	 Aleš	 	 Nigrin.	 	 Super	 výkon	
předvedl	 Michal	 Klacik,	 který	 svou	
kategorii	 vyhrál.	 Je	 vidět,	 že	na	 sobě	
pracuje	 a	 rozvíjí	 se	 i	 na	 trénincích,	
které	absolvuje	i	v	místě	svého	studia	
ve	 městě	 v	 blízkosti	 lesa	 Řáholce	
a	 vrchu	 Zebína.	 Pěkný	 zápas	 před-
vedla	 i	 již	 zkušená	 harcovnice	 Klára	
Patková,	 které	 nakonec	 o	 jeden	 bod	
unikla	 stříbrná	 medaile	 a	 zůstala	
na	třetí	příčce.	Její	sestra	Anna	tento-

krát	na	cenný	kov	nedosáhla.	Naproti	
tomu	 její	 teamová	 kolegyně	 Denisa	
Prousková	 získala	 po	 vzájemném	
urputném	 boji	 s	 Natálií	 Fejfarovou	
1.	 místo	 a	 Natálie	 nakonec	 obsadila	
příčku	 druhou.	 Elév	 Michal	 Seidel	
i	 přes	 žaludeční	 nevolnost	 nakonec	
do	 zápasů	 nastoupil	 a	 to	 i	 přesto,	 že	
díky	 své	 váze	 byl	 v	 kategorii,	 kde	
jeho	 soupeři	 byli	 o	 rok	 až	 dva	 starší.	
Nakonec	 získal	 3.	 místo.	 Za	 zmínku	
stojí	 i	 výkon	 trenéra	 oddílu	 Aleš	
Nigrina,	který	byl		současně	nejstarším	
účastníkem	 závodů	 a	 který	 po	 urput-
ných	 bojích	 v	 posledním	 závodě	 své	
bohaté	 kariéry	 obsadil	 3.	 příčku.	 Inu,	
zkušenosti	jsou	zkušenosti.	

-vho-

	 Málokdo	 ví,	 málokdo	 zná,	 že	
v	 Tanvaldě	 na	 Popelnicích	 hrává	
kapela,	 jíž	 v	 celém	 okolí	 není	 rovno.	
Na	 kytaru	 hrající	 zpěvačka	 Ilona	
Křivancová,	 textař	 Zdeněk	 Kazda,	
basová	 kytara	 a	 zpěv	 a	 kapelník	
Stanislav	 Jiroš,	 zpěv,	 kytara,	 housle	
a	mandolína.	Je	s	podivem,	jak	rychle	
a	hladce	dokáže	 tento	 leader	skupiny	
měnit	nástroje	snad	v	průběhu	 jediné	
písničky.	Jako	by	se	svými	kouzelnými	
dřívky	 přímo	 srostl.	 Country,	 folk,	
skladby	od	Spirituálkvintetu	a	spousta	
prima	 dalších	 textů	 z	 vlastní	 dílny,	
respektive	 pera	 Zdeňka	 Kazdy..	 Ale	
umějí	 opravdu	 všechno.	 A	 navíc,	
dělají	 špičkovou	 muziku.	 Když	 si	 je	
přišel	 poslechnout	 textař	 Karla	 Gotta	
a	 dalších	 hvězd	 Eduard	 Krečmar,	
zahráli	mu	k	nedávným	kulatinám	jeho	
„Až	na	vrcholky	hor“	 takovým	stylem,	
že	se	 i	 slza	v	nejednom	oku	zaleskla	
a	 sám	 autor	 si	 s	 chutí	 podupával	
do	 taktu.	 A	 když	 Ilona	 Křivancová	
popustí	 uzdu	 svému	 hlasu	 ála	 Salsa	
Verde,	 a	 střihne	 si	 sólo,	 v	 hospodě	
je	 rázem	 ticho	 jak	 v	 hrobě	 a	 nikdo	
ani	nedutá,	 jen	pivní	pěna	 tiše	sedá..	
Ovšem	závěrečný	potlesk	ve	stoje	stojí	
zato.	 A	 oprávněně.	 Vždyť	 kdy	 máme	
možnost	 v	 Tanvaldě	 slyšet	 zpěvačku,	
která	si	projevem	nezadá	ani	s	Irenou	
Budweiserovou?	 Že	 přeháním?	 Ani	
ne.	 Tahle	 kapela,	 to	 jsou	 totiž	 profíci	
každým	coulem,	i	když	je	hudba	neživí	

a	hrají	 jen	sobě	a	ostatním	 lidem	pro	
radost.	Koneckonců,	běžte	si	je	někdy	
poslechnout.	 Je	 to	 paráda.	 (více	 na:	
www.alabama-jablonec.estranky.cz)

-vho-

Kde	že	hořelo?	No	přece	na	hornotan-
valdské	škole.	Ale	nebojte	se,	nebylo	to	
tak,	že	by	nezvedení	žáčci	odhozeným	
vajglem	 zapálili	 školu,	 nikoliv.	 Zdejší	
pedagogové	 mají	 situaci	 naprosto	
pevně	pod	kontrolou	a	to	dokonce	tak,	
že	 jsou	 schopni	 zorganizovat	 spolu	
se	složkami	 IZS	velké	cvičení.	Kromě	
tanvaldských	 profíků	 si	 přijeli	 zacvičit	
i	 jablonečtí	 a	 samozřejmě	 nemohli	
chybět	 ani	 domácí	 dobrovolní	 horno-
tanvaldští	 hasiči.	 Na	 snímcích	 vidíte	
vynášení	 raněných	 a	 také	 zvedací	
plošinu	 v	 akci,	 to	 pro	 případ,	 že	 by	
oheň	 odříznul	 vyšší	 patra	 od	 ústu-
pových	 cest.	 Všichni	 žáci	 se	 pěkně	
vyřádili,	 drobátko	 se	 ulili	 z	 výuky,	 ale	
také	si	odnesli	spoustu	nových	zážitků	
a	 hasiči	 si	 náležitě	 procvičili	 své	
dovednosti	a	vyzkoušeli	techniku.	Den	
se	vydařil	a	nikdo	nepřišel	k	újmě.

-vho-

Skupina Alabama, zleva Zdeněk Kazda, 
Stanislav Jiroš a Ilona Křivancová. Foto: -vho-

Textař Eduard Krečmar s chotí při 
poslechu Alabamy zjevně spokojen.

Foto: Družstvo Soshiki Tanvald a trenéři Aleš Nigrin a Jirka Horáček.

Foto: Anna Lišková
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 Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. Hory

Jaro na Tanvaldsku

                Centrum Slunce 
                Mgr. Věra Homoláčová 
                Tel: 603 316 157 

verkahomolacova@tiscali.cz 
 

Nabízíme letní kurzy 
anglického jazyka pro 

individuální i skupinovou 
výuku. 

Stanovení časů po vzájemné 
dohodě. 

Místo konání: Tanvald 


