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14. 5. se budou konat
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Radniční ulice bude
až do září uzavřena
Z důvodu provádění stavebních
prací při rekonstrukci stávajícího
vedení kanalizace a horkovodu v ul.
Radniční, bude tato komunikace
v období od dubna do září 2012 uzavřena. Dopravní omezení a stavební
práce budou probíhat po úsecích tak,
aby bylo omezení dostupnosti jednotlivých objektů v uzavřené lokalitě
minimalizováno.
-red-

Tak sněhu letos už definitivně
odzvonilo. Doufejme. Ovšem k radosti můžeme mít daleko. Zima letos
opět pořádně zacvičila se silnicemi
v Jizerských horách a podhůří a každému jen trochu znalému horských
podmínek musí být jasné, že v tomto
kraji cesty trpí mnohem více nežli třeba
v Polabí. A je to nejen dobře vidět, ale
hlavně i cítit, sedíte-li právě ve voze
a nejedete-li zrovna krokem. V katastrofálním stavu je zejména vozovka
v ulici Nemocniční, a to prakticky

Za nákupy do lázeňského
města Kudova Zdroj
17. května Město Tanvald pořádá
zájezd do polského městečka Kudowa
Zdroj, jednoho z nejstarších lázeňských měst v Polsku i v Evropě. Cena
zájezdu je 200 korun. Kudowa Zdroj
se může pochlubit nejen rozsáhlou
tržnicí, kde si návštěvníci mohou
příjemně nakoupit, ale také atraktivním centrem. Odjíždí se v 6.30 hodin
z centrálního parkoviště. Další zájezd
do Polska, tentokrát do Jelení Hory
se uskuteční už následující měsíc,
14. června. Odjezd je v 8 hod z centrálního parkoviště a cena zájezdu: 110
korun. Přihlašovat, se můžete už teď,
v infocentru Tanvald. Zájezdy se uskuteční pouze při naplnění autobusu.
Všichni přihlášení musí mít zaplaceno
nejpozději tři dny před odjezdem nebo
bude jejich místo obsazeno jiným
zájemcem.
-red-

Ulice Pod Špičákem

v celé svojí délce. Jedna díra vedle
druhé. Někteří řidiči si zvykli kličkovat
mezi nimi z jedné strany na druhou,
což ovšem nedoporučuji. V soustředění nad tím, abyste se vyhnuli
nástrahám na vozovce a vyvarovali se
újmy na svém plechovém miláčkovi,
snadno přehlédnete protijedoucí vůz,

jehož řidič pochopitelně nemůže předpokládat auto v protisměru a karambol
je nasnadě. Nic příjemného. Naši řidiči
jsou však zvyklí a vcelku vzájemně
tolerantní. Naštěstí. Ale věčně na to
spoléhat nelze a ne všichni, kdož tudy
projíždějí, jsou situace znalí. Cizinec
není našinec, to mějme stále na paměti
a kontrolujme si raději situaci nejen
pod sebou, ale i před sebou. Stojí to
za to, to mi věřte.
Další tankodrom máme na silnici
přes Horní Tanvald směrem na Josefův
Důl, což není žádná novinka. Tato
silnice je v havarijním stavu již řadu
let a opravy se zde provádějí jen flikováním. Na svou generální opravu tato
komunikace stále čeká a čeká. Místní
už jsou na tyto nástrahy naštěstí zvyklí,
takže většina řidičů zde dodržuje
povolenou rychlost, ba co více, ani jí
zpravidla nedosahuje, neboť kvalita
povrchu to na řadě míst neumožňuje.
Nezbývá než doufat, že vozovka se
samým čekáním nerozpadne docela,
což by se během několika málo let
mohlo docela dobře stát. I když nerad
maluji čerta na zeď.
Bez následků po zimě není ani
hlavní tanvaldská průtahová silnice,
tedy Krkonošská. Tisíce aut, od osobních počínaje až po těžké kamiony
konče, nutně musí zanechat stopy.
Některé kanály se začínají nebezpečně propadat a mohou se tak stát
nepříjemnými nástrahami. Bez nebezpečí není ani křižovatka u Koruny.
Takřka nečitelné středové značení
může svádět, a také svádí, některé
řidiče jedoucí od Desné, aby si zkrátili
průjezd zatáčkou a levými koly přejeli
do protisměru. Zde se pak mohou
střetnout s vozidlem odbočujícím vlevo
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směrem na Žďár nebo Výšinu. Několik
nehod jsme zde již zažili, naštěstí nikoliv s fatálními následky. Takže pozor,
než toto místo pracovníci Krajské
správy silnic opět přemalují, mějte oči
na šťopkách a počítejte raději s větším
bočním odstupem.
Jaro je tedy tu, ale následky zimy
jsou ještě všude vidět. Není divu,
že Tanvalďané na tento neutěšený
stav žehrají, a oprávněně žehrají. Co
s tím?   Kdo za to může? Může za to
především zima, mráz, led a všudypřítomná sůl, a taky intenzívní provoz
na komunikacích, to je nad slunce
jasné. Ovšem vy se jistě ptáte, kdo
za to zodpovídá a kdo to má dát
do pořádku, že? Správcem všech
těchto silnic je Liberecký kraj, potažmo
Krajská správa silnic, tedy nikoliv
Město Tanvald. To není výmluva, to je
prosté konstatování faktu. Ovšem to by
bylo trochu málo. Představitelé města
mohou, a také to dělají, apelovat
na krajský úřad a jednat, aby se tento
stav co nejdříve zlepšil. Jenže každá
mince má svůj rub a líc. Na druhou
stranu si musíme uvědomit, že takových poničených vozovek jsou v kraji
desítky, ba možná stovky. A všichni
chtějí. Všichni požadují. Lobují jeden
přes druhého. A pokud možno teď
hned. I Tanvald intenzívně jedná,
ovšem výsledek je prozatím nejistý.
Dostane se na něj v letošním roce?
Na tuto otázku si netroufám odpovědět. Nejsem totiž věštcem a křišťálovou kouli nevlastním. Vězte však, že
stav našich silnic neleží na srdci jen
řidičům. Snad se dočkáme. Letos.
-vho-
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Hradištan sklidil bouřlivý potlesk

Foto Antonín Bělonožník.

Bouřlivým potleskem skončil první
koncert Tanvaldského hudebního jara,
které famózním způsobem zahájila
cimbálová kapela Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
Živelná moravská muzika do Tanvaldu
přivezla písně o lásce, o člověku,
o Velikonocích a pohladila posluchače
po duši, jak už to Hradišťan umí.
První
koncert
56.
ročníku
Tanvadského hudebního jara přitáhnul do Kina Jas Járy Cimrmana
plné hlediště posluchačů. Ještě před
Hradišťanem si návštěvníci mohli
vychutnat vystoupení hudebního souboru Základní umělecké školy Tanvald.
Skladbu Antonia Vivaldiho, gospelové
zpěvy a ladné vystoupení tanečního
souboru na motivy filmu Stmívání.

Zájezd do Wittichenau
Na květen Město Tanvald uspořádá tradiční zájezd do partnerského
Města Wittichenau. Datum zájezdu je
31. května. Cena: 230 Kč. Zájezd je
určen pro tanvaldské seniory. Odjíždí
se v 6.30 hodin z centrálního parkoviště.
Předpokládaný návrat do Tanvaldu je
do 20 hodin. Přihlašovat se můžete
v Infocentru Tanvald od 9. 5. 2012.
-red-

Tenis v Tanvaldě
- událost roku
Český tenisový svaz přidělil našemu
tenisovému oddílu TK Tanvald pořádání Oblastního přeboru dorostenců,
kterého se zúčastní chlapecké naděje
tohoto sportu z několika krajů České
republiky. Náš tanvaldský tenis budou
reprezentovat hned čtyři hráči úspěšného dorosteneckého týmu z minulého
roku: Michal Slavík, Lukáš Tichák,
Dominik Reček a Michal Hrubý.  
Turnaj začíná 19. 5. 2012 v 9,00 hod.
a závěrečné finálové zápasy budou
na programu 21. 5. Celá akce se koná
za přispění Města Tanvaldu a bude
bezpochyby vrcholem letošní tenisové
sezony v našem městě. Přijďte podpořit naše domácí naděje!
Jiří Šindelář

Tanvaldský zpravodaj

2

Návštěvníky festivalu osobně přivítal
a příjemný poslech jim popřál místostarosta Tanvaldu Josef Průcha,
hejtman Libereckého kraje Stanislav
Eichler a Jan Páleníček, dramaturg
Českých hudebních slavností.
Hradišťan své vystoupení klasicky
zahájil písní „Na besedu idem k vám“.
Potom se sálem kina rozezněly teskné
i jiskrné písně o lásce. Středověké
balady i hudební interpretace moravských milostných písní. O lásce naplněné, nenaplněné i lásce mateřské.
Další lahůdkou bylo oživení staroslověnského jazyka v chorálu Otvéšta
Filosof Konstantin. Zazněl také
Rozhovor od Jana Skácela, jehož nadčasové básně Jiří Pavlica zhudebnil
v mnoha dílech. V dalších písních jsme

se mohli zamyslet nad
letitou moudrostí, že 3x
je člověk a vyslechnout
naději, že nezanikne svět
a my uměli nehynout.
Pavlica ve své hudbě
nabízí něco víc, než jen
povrchnost
prázdných
slov. Jde na hlubinu
poznání.
Povznáší,
přináší pohlazení i poselství. A navzdory tomu, že
se o naší době říká, že
ZUŠ při tanci. Foto Antonín Bělonožník.
je povrchní, lidé Hradišťan
milují. Dokazuje to i plný
sál tanvaldského kina.
Motto
dělat
hudbou
radost Hradišťan splňuje
do puntíku.
„Lev, když se ráno
v Africe probudí, ví, že
musí běžet rychleji, než
gazela,
jinak
zemře
hlady. Gazela, když se
ráno v Africe probudí, ví,
že musí běžet rychleji,
než lev, jinak zemře. Ty,
když se v Tanvaldě vzbuZUŠ Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.
díš, nepřemýšlej, jestli jsi
lev nebo gazela, ale utíkej
na jednu ale přeci jenom vzpomněli.
a neboj se,“ zafilozofoval Jiří Pavlica Ale pak už byl bohužel čas jít opravdu
při koncertu.
spát. Pokud si však chcete brzy dopřát
Téměř na samý závěr koncertu další hodnotný zážitek, který vás
zazněla také proslulá a mimořádně zahřeje na duši, 11. května v kostele
oblíbená Skácelova Modlitba za vodu. sv. Františka z Assisi vystoupí skvělý
Potlesk nebral konce a my bychom varhaník Pavel Svoboda a houslistkou
jistě poslouchali ještě teď, kdyby nás Ivou Kramperovou. Tento koncert
Jiří Pavlica neujistil, že už žádnou uzavře 56. ročník Tanvaldského
jinou písničku neznají. Nakonec si hudebního jara.
-hoš-

Výluka
Terminál se probudil ze zimního spánku
na železnici
potrvá až do léta
Cestující ve směru na Pardubice
nebo Lomnici nad Popelkou potrápí
od května až do srpna výluka.
Důvodem je přestavba kolejiště vlakové
stanice Stará Paka. Správa železniční
dopravní cesty tu bude v následujících měsících upravovat staniční
a zabezpečovací zařízení, kolejiště
i samotná nástupiště. Během výluky
České dráhy nahradí vlaky v různých
úsecích v okolí Staré Paky autobusy.
Od 3. do 17. května bude během úprav
kolejiště zavedena náhradní autobusová doprava v úsecích Stará Paka
– Nová Paka a Stará Paka – Lomnice
nad Popelkou a zpět. Od 29. května
do 22. června si budou cestující muset
na autobusy přesednout v úsecích
Horka u Staré Paky – Stará Paka
a Stará Paka – Lomnice nad Popelkou
a zpět. Od 23. června do 17. července
výluka platí mezi úsekem trati Stará
Paka – Koštálov – (Semily) a Stará
Paka – Martinice v Krkonoších a zpět.
Od 25. července až do konce srpna
bude zavedena náhradní autobusová
doprava mezi stanicemi Stará Paka –
Lomnice nad Popelkou a zpět.
-hoš-

Sotva sešel sníh, na staveništi dopravního terminálu u nádraží ČD se to
začalo opět hemžit pracovníky v přilbách a těžkými stroji. Zima byla dlouhá
a blokovala zemní práce až do dubna.
Termíny však nečekají, takže v těchto
dnech jsou další stavební činnosti
již v plném proudu. V krátké době již
započne výstavba okružní křižovatky
a současně budou probíhat práce

na podkladních vrstvách budoucích
komunikací vlastního terminálu, což
jsou dvě spojité nádoby. Jako další
byly zahájeny práce na základech
objektu zázemí terminálu, ve kterém se
budou nacházet veřejné WC a stánek
s občerstvením. Zatím to tak ještě sice
nevypadá, ale už v září by z nového
terminálu měly vyjet první autobusy.
-vho-
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Krimi a informace z města

Kdo nemá zubaře, čeká ho dojíždění

„Přistěhovali jsme se do Tanvaldu
a potřebovali bychom tu najít zubaře,“
s takovým dotazem za námi nedávno
přišel jeden pán. Běžný dotaz, běžný
problém. V tomto regionu ale bohužel
zásadní problém. Místní zubaři totiž
nové pacienty nepřijímají a co hůř,
stejná situace je i v nejbližším okolí.
Všeobecná
zdravotní
pojišťovna
uznává, že především v Tanvaldu
a v Desné zubaři chybí. Jako řešení ale
radí jezdit do jiných částí Libereckého
kraje.
„Nebereme, zkuste to v září,“ reagují
na dotaz, zda berou nové pacienty
v ordinaci v Plavech. Podobně jsme
dopadli také v Zásadě a v Železném
Brodě. „Jsme plní až po strop,“ reagovali
v ordinaci MUDr. Věry Karlové. Stejné
reakce byly i v zubních ordinacích
v Jablonci nad Nisou a v Harrachově.

„Zkuste se ptát průběžně,“ informovala
sestřička v ordinaci MUDr. Michálka.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
problém uznává. Její rada? Dojíždět.
„Větší část kraje, především ve velkých
městech, nabízí velmi solidní podmínky
k ošetření. Navíc péče o chrup není až
na výjimky podmíněna akutním neodkladným řešením, takže stávající volné
kapacity v Liberci a okolí mohou být
využity pojištěnci VZP z oblastí, kde
zubaři chybějí,“ uvedl ředitel regionální
pobočky VZP pro Liberecký kraj Jiří
Benedikt.
První ordinace, kde jsme s dotazem
na příjem nových pacientů uspěli,
byla liberecká ordinace MUDr. Jana
Charváta v Broumovské 1208/5a.
Pacienti se mohou objednávat na čísle:
734 212 943.
Lidé, kteří nemají zubaře, tedy

budou muset za svou pravidelnou
zubní prohlídkou cestovat zhruba 35
kilometrů daleko. Pro běžného pracujícího zajížďka do Liberce znamená
půldenní program. Pro starší lidi další
komplikaci. V souvislosti s nedostatkem zubařů byl nedávno zveřejněn
alarmující průzkum, podle kterého
stoupá počet dětí, které k zubaři vůbec
nechodí. Na vině by mohl být právě
nedostatek zubařů.
VZP v Libereckém kraji spolupracuje
s přibližně 240 zdravotnickými zařízeními. Nejvíce zubařů pracuje pro klienty VZP na Liberecku a Jablonecku.
V Desné je zubař pouze jeden,
v Tanvaldě tři. Každé zdravotnické
zařízení se v průměru stará o tisíc pět
set pacientů.
-hoš-

Tanvaldští hasiči zasahovali u nehody poblíž Bratříkova
Nejen požáry, ale i dopravní nehody
zaměstnaly první dubnový týden tanvaldské hasiče. Jedna z nich se stala
u Bratříkova, v serpentinách na hlavním tahu I/10 mezi Železným Brodem
a Tanvaldem. Střetly se zde vůz Škoda
Octavia a Volkswagen Polo. K nehodě
osobních vozů přispěchaly jednotky
profesionálních hasičů z Tanvaldu
a Jablonce nad Nisou. „Zraněná
spolujezdkyně z VW Polo byla při
příjezdu v péči Liberecké záchranné
služby Liberec,“ uvedl velitel zásahu
tanvaldských hasičů Miroslav Novák.
Hasiči jako protipožární opatření zasypali uniklé provozní kapaliny. Protože
ke střetu došlo v nepřehledném úseku
zatáček, hasiči na místě řídili dopravu.
-hoš-

Z kostelních hodin zmizely
ručičky. Čeká je oprava
V dubnu jako by se v Tanvaldě zastavil čas. Naštěstí pouze symbolicky,
protože z jedné strany kostelních hodin
na Šumburku zmizely ručičky. Nestalo
se tak ale vinou nějakého „sběratele
kovů“, nýbrž kvůli nutné opravě.
Věžní hodiny s ručním natahováním
se začaly do kostela svatého Františka
z Assisi montovat před 112 lety.
„S montáží bylo započato 13. června
1900 a 11. ledna 1902 se poprvé
rozzářily ciferníky s elektrickým
osvětlením,“ uvedl duchovní správce
farnosti Pavel Ajchler. Hodiny byly
sestrojeny pražskou firmou Ludvík
Hainz (ta kromě jiného provádí i generální opravy Staroměstského Orloje
v Praze) a zakoupila je obec.
Dnes už si kolemjdoucí mohou
seřizovat čas podle automatických
věžních hodin, které jsou na kostele
od prosince roku 1983. „Výrobcem
byl Okresní průmyslový podnik
ve Vyškově. Pořizovatelem město. To
se také stará o údržbu. Jednou za tři
měsíce se hodiny promazávají. O to se
stará pan Šourek z Technických služeb
a pomáhá mu pan Bohumil Hasa
z Tanvaldu,“ doplnil Pavel Ajchler.

Hodiny jsou řízeny elektronicky, takže
se už nemusí ručně seřizovat. To samé
platí v době změn letního a zimního času.
„Poškozené části ručiček si vzal
opravář do dílny, dodá je po opravě
a opět umístí, aby hodiny bezpečně
odolávaly větru a spolehlivě ukazovaly
čas,“ dodal Pavel Ajchler.
-hoš-

Informace ohledně MŠ
Na základě zvýšeného zájmu
o místa v mateřských školách realizuje město Tanvald v průběhu letních
prázdnin další opatření ke zvýšení
kapacity v mateřských školách
v Tanvaldě. Od září 2012 tak bude
vyhověno všem žadatelům o umístění
dítěte v mateřských školách.
-red-

Poděkování
Děkuji panu místostarostovi J. Průchovi
a panu D. Doležalovi (vedoucímu
Technických služeb) za zajištění
dopravy v době pro autobusy nesjízdné
silnice v místní části Šumburk,
z důvodu sněhové kalamity.

Kuběnková

Zájezd do Brandýsa
KPOZ pořádá 26. června zájezd pro
tanvaldské seniory na zámek Brandýs
nad Labem ve Staré Boleslavi.
Zájemci se mohou přihlašovat již teď
v Infocentru Tanvald.

-red-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Řidiči platili za neukázněnost
Průběžné hlídky městské policie
na místech, kde řidiči nedodržují
pravidla silničního provozu, načapaly
v první polovině dubna hned několik
hříšníků. Na zákazu vjezdu do Horské
ulice byly uděleny celkem tři pokuty,
na zákazu stání v Krkonošské ulici
další dvě. Dále se rozšiřuje nešvar
návštěvníků posilovny v Lucky baru
na Krkonošské, a to parkování přímo
v parčíku před barem, kde je to zakázáno. První případy byly řešeny zatím
domluvou, ovšem v květnu už to bude
bez pardonu za rovnou tisícovku.
Trochu drahé parkování, že? Notabene
když v Tanvaldě se dá slušně zaparkovat takřka všude. A člověku se nechce
věřit, že ten, kdo chodí pravidelně
do posilovny, by nedošel pár desítek
metrů od svého vozu.
A opět ten alkohol
Jak jsme již avizovali, v rámci programu bezpečnosti na silnicích BESIP
se v dubnu v Tanvaldě pohybovaly
společné hlídky městské policie
a Policie ČR. Zaměřovaly se zejména
na přechody pro chodce a komunikace
v okolí škol, ale také na stav vozidel, ať
už motorových, či nemotorových. Těch
druhých však vzhledem ke špatnému
počasí mnoho nebylo. Většina cyklistů
má svoje nádobíčko zatím pověšené
na háku doma ve sklepě.
V síti však uvízl řidič pod vlivem
alkoholu a to ho nejspíš přijde hodně
draho. Inu, alkohol za volantem, toť
stará otřepaná vesta, leč nehod pod
jeho vlivem neubývá a navíc mívají
většinou fatální následky.
Že by rostli pro šibenici?
Násilné vniknutí na pozemek u rodinného domku bylo zjištěno na Výšině.
A ejhle, pachatelé jsou staří známí,
respektive velmi mladí známí, dvanáctiletá dívka a její devítiletý bratr.
Strážníci již v minulosti řešili několik
jejich lotrovin a leckdy i docela nebezpečných lotrovin. Možná by to spravil
pořádný výprask, to bychom se však
se zlou potázali. Tedy bude mít práci
opět sociální odbor, jemuž byla věc
předána k dalšímu šetření. Pomáhej
pámbu.
Nedá si pokoj a nedá
Krádež zboží za necelé dvě stovky
v marketu přijde třiašedesátiletého
muže, původem z Mimoně, možná
dost draho. Při náhledu do databáze
PČR bylo totiž zjištěno, že nenechavec
toho má na triku mnohem víc, takže
muž putoval z rukou strážníků městské
policie rovnou do vazby. Inu, kdo chce
kam, pomozme mu tam.
Vzal ho flaškou přes hlavu
V šetření je případ těsně před uzávěrkou TZ. V pátek 13. napadl dosud
neznámý muž jiného muže na přechodu pro chodce u Maškovy pekárny.
Po banální rozepři pachatel udeřil
muže nečekaně zezadu lahví. K vážnějšímu zranění naštěstí nedošlo,
ovšem brutalita útoku je na pováženou.
-vho-
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České děti a školáci v Tanvaldě za II. světové války
8. října 1938 obsadilo německé vojsko
české pohraničí a připojilo ho k Německé
říši jako Sudetskou župu. V Německu se
ocitl mimo jiných míst a měst také Tanvald,
Velké Hamry, Smržovka a samozřejmě
i Jablonec nad Nisou, Liberec a mnoho
dalších velkých i malých měst a vesnic.
Prvním důsledkem bylo okamžité
uzavření Masarykovy školy a školním
dětem tam byl zakázán přístup. Teprve
3. prosince 1938 byly po dlouhých
jednáních otevřeny v přízemí budovy
vedle tělocvičny dvě třídy. Učitelé
a děti však museli chodit pouze zadním
vchodem. Stejně to ale byl jen dočasný
ústupek a ke 30. Červnu 1939 byla česká
škola z Masarykovy budovy vypovězena
a děti byly rozděleny do jednotřídek
v Popelnicích, na Českém Šumburku
a do provizorní jednotřídky v Nemocniční
ulici v Tanvaldě. Masarykova byla
přeměněna
na
německou
školu
protiletecké obrany. Jediná měšťanská
škola ve Velkých Hamrech byla zrušena
v roce 1939 a nadále musely české děti
navštěvovat jen školy obecné.
Druhým důsledkem byl vznik hranic
mezi Sudety a zbytkem ČSR a později
Protektorátem Čechy a Morava. V našem
kraji se hranice posunula do samé
blízkosti obcí Zásada, Držkov a Vysoké
nad Jizerou. Ze dne na den byly přerušeny
kontakty mezi příbuznými na obou
stranách hranic, při vytyčování hranic se
nedbalo na vlastnictví pozemků a lesů
a ohled se nebral ani na hřbitov Plavech,
který zůstal na opačné straně hranic. Děti
ze Sudet nesměly dokončit docházku
do škol v Držkově nebo v Zásadě. Vznikly
celnice na všech větších silnicích,
například na Hamrskách na dohled
k sokolovně v Zásadě a v Držkově jen
několik set metrů pod obcí. Při přechodu
hranic museli mít dospělí tzv. propustku,
ale dětem zpočátku nikdo občasnému
přechodu nebránil.

Tak jako všude na hranicích mezi
státy docházelo i tady brzo po 8. Říjnu
1938 k využívání utajovaných přechodů
a přenášení, vlastně pašování různého
zboží, které bylo v ČSR a později
v Protektorátu levnější nebo v Sudetech
nebylo k dostání. Mnohé by o tom mohli
vyprávět pamětníci, včetně školáků.
Často se ze Zásady pašovala vajíčka,
která tu byla velice levná a většinou
se dětem zastrkala do kapes. Někdy
si ovšem rodiče uvědomili, že německý
financ v provizorní budce měl dalekohled
a zdálky viděl, kam jsou vajíčka ukrývána.
Při příchodu na hranici zavolal „komm
her“, poplácal mě po kapsách a bylo
vymalováno, ani jedno vajíčko nezůstalo
celé. Tuto příhodu jsem osobně zažil
a vajíčka mně do kapes nastrkali
Smrčkovi, kteří bydleli v zásadské
sokolovně. Bylo mně moc líto, že jsem
vajíčka pro maminku do Tanvaldu
nepřinesl, a snad jsem to i oplakal. V roce
1941 byla celnice u Zásady zrušena.
Jiná situace byla na hranici mezi
Držkovem a Plavy. Vedla tu už tehdy
důležitá silnice ze Železného Brodu
a v hlubokém údolí pod silnicí byla
Kamenice i železnice. Na hranicích, jen pár
set metrů pod Držkovem, byla postavena
bytelnější celnice, než na Hamrskách
a mohla tu projíždět i auta. Po celou dobu
války tu byli jak čeští, tak němečtí celníci.
Zboží převážené do Sudet se však
proclívalo až v Plavech v sokolovně. Co
tady se odehrálo humorných a vážných
příhod. Pochopitelně nikdo nechtěl platit
clo, a tak se potraviny všelijak ukrývaly.
Máslo nebo sádlo se ukrývalo zpravidla
pod oděvem a zlomyslní celníci nejednou
takovou osobu posadili ke kamnům
a za krátkou dobu bylo pašované máslo
nebo sádlo prozrazeno. I v Držkově se
dal úřední přechod hranic obejít, ale
podstatně hůře než na Hamrskách.
Nejčastěji se tu chodilo po dráze nebo

až u samé Kamenice. Zejména za tmy to
bylo velké dobrodružství. Nejsnadněji se
daly hranice přejít železničním tunelem.
Vystoupilo se na zastávce Držkov, ta je
už mnoho let zrušená a po odjezdu vlaku
do Plavů se prošlo tunelem. Na jeho druhé
straně, na Mlýnskách už byly Sudety.
Sám bez rodičů jsem tak tunelem prošel
několikrát s pecnem bílého chleba nebo
moukou ze mlýna v Machlově. Někdy
v roce 1942, bylo mně už 11 let, jsem
o prázdninách byl několik dnů u svého
strýce v Rovensku. Maminka měla nade
vše ráda makové buchty, a tak strýc
sehnal něco máku a držkovským tunelem
jsem ho propašoval až do Tanvaldu, kde
jsme bydleli. Jistě jsem si neuvědomoval,
že olejniny byly už tehdy v Sudetech
velmi přísně obhospodařovány a při mém
zadržení by bylo zle i pro mého strýce
v Rovensku.
Železniční celnice mezi Železným
Brodem a Tanvaldem byla po celou dobu
války v Plavech. Každý vlak přijíždějící
od Brodu tu měl dvacetiminutovou
přestávku, aby celníci mohli projít
a zkontrolovat všechny vagony. Tady
se za tmy kontroly obcházely tím, že se
vystoupilo na opačnou stranu nástupiště,
pod vagónem se přečkala kontrola, a jak
zahvízdal průvodčí odjezd, rychle se
do vagonu nastoupilo. To jsem se sestrou
Ančou také několikrát zažil. Musíme si
však uvědomit, že tehdejší vlak vypadal
úplně jinak než dnešní. Parní lokomotiva
táhla zpravidla tři až pět vagonů
a vystupování bylo možné na obě strany.
Nemalé problémy měl ve válce,
zejména s kluky, učitel tanvaldské české
jednotřídky Jaroslav Dědina a pro výprask
nikdy nešel daleko. Nejednou jsme mohli
pana učitele ohrozit před německým
školním inspektorem, který školu
pravidelně navštěvoval a kontroloval.
Nebyly to nějaké uvědomělé vlastenecké
akce kluků, ale vztah k naší armádě

a presidentům Masarykovi a Benešovi
byl velmi hluboký. Navíc jsme jako
kluci prožívali s armádou už od května
roku 1938 mnoho hezkých chvilek.
Zakládali jsme si vlastní kluby po vzoru
Rychlých šípů a stavěli jsme si také
různé lesní úkryty, především na Malém
Špičáku a na Muchově. V nich jsme se
cítili jako partyzáni. Abychom vyjádřili
sounáležitost s naší armádou, pořídil
jeden z našich kamarádů pro členy klubu
zelené lodičky, nápadně podobné těm,
které nosili čeští vojáci v roce 1938. Při
jedné vycházce na Malý Špičák jsme
si je najednou nasadili na hlavu. Učitel
Dědina rychle zareagoval a lodičky
musely zmizet v našich kapsách. Kdyby
nás tehdy některý z nacistů viděl, mohlo
to hrozit až uzavřením české školy.
Jiným způsobem citového protestu
s okupací našeho pohraničí se staly
české školní učebnice. Některé se až
do roku 1941 mohly ve výuce používat,
musel se z nich však odstranit z první
stránky portrét Masaryka a Beneše. To
namátkově kontroloval německý školní
inspektor z Jablonce nad Nisou. Bohužel
při jedné návštěvě je školní inspektor
v několika učebnicích objevil a bylo zle.
Neuvědomili jsme si, že tím ohrožujeme
nejen českou školu, ale také samotného
učitele. Teprve několik let po válce jsem
se od učitele Dědiny, smržovského
rodáka, dozvěděl, že německý inspektor
celou záležitost uzavřel jen domluvou.
Jak je vidět, nic není jen černé a bílé.
O životě českých dětí a školáků
v Tanvaldě za války by se dalo ještě hodně
vyprávět. Nebyla to jen bída, národnostní
útlak, ale také koupání v Kamenici
v místech zvaných na Kroužku, lyžování,
bruslení, pěstování zeleniny i tabáku pro
naše otce a hlavně vycházky do okolních
lesů.
Ze vzpomínek jednoho tanvaldského žáka

Dentální hygiena nově v Tanvaldě V květnu začíná předprodej vstupenek
Od 2. 4. je v Tanvaldě, Poštovní 284,
otevřena ordinace dentální hygieny.
Velmi důležitou součástí preventivní
stomatologie, která se v poslední době
rozvíjí nebývalým tempem, je dentální
hygiena. Zahrnuje nácvik domácí péče
o chrup, seznamuje klienta s pomůckami ke správnému čištění zubů.
Dentální hygienistka provádí instruktáž a dokonalé odstranění zubního
kamene a plaku v dutině ústní.
Návštěvy zubního lékaře nejsou pro
většinu z nás příjemnou záležitostí,
hlavně v případě, kdy je nutné zuby
vrtat a v horším případě trhat. Většině
problémů lze předejít správnou technikou a prostředky, použitými při čištění
zubů.
O dentální hygienistce mnozí
slyší poprvé. V minulosti její činnost
zastávali více či méně sami zubní
lékaři. Dnes ale, při stále se zvyšující
specializaci ve všech oblastech lidského života, se vydělila péče o chrup
do samostatného oboru.
Hlavní činnost dentální hygienistky,
je kontrola stavu chrupu pacienta
a doporučení nejvhodnějšího způsobu
čištění, ale samozřejmě se stará
i o odstraňování zubního kamene
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a dalšími úkony, kterými šetří čas zubnímu lékaři. Zubní lékař se tak může
věnovat jen závažnějším zákrokům.

Ordinace nabízí:
• odborné vyšetření dásní a parodontu
• instruktáž individuální ústní hygieny
• profesionální odstranění zubního
kamene nad i pod dásní
• čištění pigmentací pískovačem Kavo
Prophyflex
• Bělení zubů (ordinační a domácí metodou)
• profesionální čištění a leštění zubů
• lokální fluoridace zubů
• aplikace dentálních šperků
• ošetření citlivých krčků
• polishing výplní (úprava a leštění výplní)
• odběry vzorků pro detekci parodontálních patogenů

Tel: 483 394 904
Mobil: 606 566 798
Ordinace:
Poštovní 284, Tanvald
od 2.4. 2012

na představení divadla Járy Cimrmana

Předprodej vstupenek na divadelní
představení Divadla Járy Cimrmana
Švestka bude zahájeno ve středu
9. května od 18 do 19 hodin v Kině Jas
Járy Cimrmana.
Vstupné bude jednotné ve výši 380 Kč.
Upozornění pro všechny, kteří si
zvykli na on-line rezervace. Na toto

představení možnost on-line rezervace není! Vstupenky lze koupit
pouze osobně přímo v pokladně
kina. Představení Švestka se uskuteční v sobotu dne 9. června 2012
od 19 hodin v kině Jas Járy Cimrmana
v Tanvaldě.

V květnu opět po stopách opevnění
Na komentovanou prohlídku do jednoho z lehkých opevnění vzoru 37
pod Štěpánkou se všichni zájemci
mohou vydat hned první květnový
víkend. Objekt je částečně upraven
do podoby z roku 1938 a v době
prohlídek vybaven vojenským materiálem. V květnu, červnu a v září
bude otevřeno každý víkend kromě
26. - 27. května, 23. - 24. června a 15.
až 16. září. Během letních prázdnin
bude otevřeno denně mimo pondělí
a 23. - 24. července a 25. - 26. srpna.
Malé muzeum opevnění je v lesích
pod rozhlednou Štěpánkou, nad

obcí Tesařov - Příchovice, při sinici
Tanvald-Příchovice. Komu nestačí
jedno opevnění, může se vydat na dvanáctikilometrové „Šmajdání za historií
opevnění z roku 1938, na pomezí
Jizerských hor a Krkonoš“, na které
je ale potřeba se vždy do čtvrtka
před konáním akce přihlásit na tel:
737 376 238.
Akce se bude konat:
26. - 27. 5., 23. - 24. 6., 28. - 29. 7.
a 25. - 26. 8.
-red-
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Dům hrůzy
V tomto domě bydlím už více než
deset let a nikdy zde nebyl takový
nepořádek, jako je tomu poslední
dobou. Z venku je to hezký panelový
dům, jako ostatní v tomto městě. Není
tomu tak dávno, kdy proběhla nákladná
rekonstrukce včetně zateplení budovy.
Jsem velice znepokojen, znečištěnými
vnitřními prostorami. Cesta po schodišti připomíná procházku smetištěm.
Odhozené nedopalky na zemi, lahve
od piva a alkoholu, zbytky jídel a obaly
od potravin, posprejované stěny, poničené zdi. Další, co mě znepokojuje
je nezájem nájemníků tohoto domu,kterým je zatěžko zamykat hlavní
vchod po 22 hodině a proto si náš
dům vyhlédlo i několik bezdomovců
jako svou ubytovnu. Také není žádným
tajemstvím, že se na schodišti schází
mládež a kouří marihuanu. Pokud se
člověk rozhodne, že nezvolí cestu
po schodech, ale chce se svézt výtahem, čeká na něj další překvapení
v podobě pomočené kabiny výtahu
a nejsou výjimkou ani exkrementy.
Jedním slovem nezapomenutelný
zážitek!. Stydím se zvát si návštěvy do  
tohoto domu. Nabízí se otázka, co se
asi změnilo od doby, kdy domovníkem
byl pan Verner a v domě byl pořádek.
Abyste si sami mohli udělat obrázek,
zasílám několik fotografií.
S pozdravem
nájemník domu Větrná 559.

Sklářské slavnosti
v Harrachově
300 let od svého založení v sobotu
26. května oslaví sklárna v Harrachově.
Pro veřejnost se areál otevře již v 8.30
hod. Práce na huti (první 4 skupiny
sklářů) si návštěvníci budou moci prohlédnout v době od 9 do 13 hod. Druhé
4 skupiny sklářů od 13 do 17 hod.
Zúčastněné sklářské firmy: AJETO
Lindava, MOSER Karlovy Vary, BON
Nový Bor, EGERMANN Nový Bor,
Sklárna Jílek 1905, Kamenický Šenov,
GLASS SERVICE, spol. s r. o., Vsetín
Sklárna Slavia, s.r.o., Nový Bor, Jiří
Pačinek Lindava, Sklárna Harrachov.
K vidění budou absolutní řemeslné
špičky v oboru skla. Během celé akce
budou přístupné také dětské dílny, kde
si návštěvníci s dětmi mohou vytvořit
na památku vlastní výrobky.

,
Nasad te řetězy, oprašte paraplíčka,
blíží se další spanilá jízda

Pozvánka pro všechny, kteří
chtějí tak jako v předcházejících
letech i letos přichystat své bicykly,
nažehlit své dobové i současné
oděvy a doplňky, vyjasnit své tváře
a pobavit sebe i ostatní:
V sobotu 9. 6. 2012 proběhne
na Tanvaldsku již sedmý ročník
tradiční Spanilé jízdy Cyklostezkou
Járy Cimrmana aneb Na kole okolo
Liptákova.
Nachystat můžete své historické
i modernější bicykly a projet
neopakovatelnou
jízdu
cyklostezkou
ze
zlatoolešnických
Vrší do Tanvaldu
Šumburku
ke
kostelu
sv.
Františka
z Assisi. Přijeďte
na jakémkoliv stroji
a v jakémkoliv
postroji k pobavení
sebe i ostatních.
Spanilou
jízdu
vede
opět
všem
dobře známý spanilý
zlatoolešnický jezdec Jiří
Plešinger.
U šumburského kostela bude jako
každý rok připraven orchestr O.
V. J. Dixie se svým swingovým
repertoárem,
proběhne
uvítání
drahých hostí i spanilých jezdců a těšit
se zároveň můžete na malý seminář
Divadla Járy Cimrmana.
Program
bude
pokračovat
přehlídkou
spanilých
jezdců
s jejich báječnými stroji a možná
i
s
vozidly
inspirovanými
zlepšovatelskou činností Járy
Cimrmana.
Po
loňské
výzvě
„Nalezeno
v Liptákově“ učiněné Zdeňkem
Svěrákem se ukázalo to, co všichni
tuší, že opravdu stopy Mistrova
působení na Tanvaldsku existují!
Několik exponátů je již odborně
evidováno v Praze a o mnohých se
povídá ve zdejším kraji. Evidované
předměty
budou
vystaveny
v
Příchovicích
během
Dne
pootevřených dveří, ale v průběhu
programu u kostela budete mít možnost
představit další svědky Mistrova
odkazu i Vy. Proto prohlédněte svoje
sklepy, komory a půdy, nezůstala-li
i ve Vaší domácnosti nějaká utajená
památka toho, co Jára Cimrman
zanechal anebo mohl zanechat při
svém nesmazatelném působení
ve zdejším kraji a přijďte se s tím
pochlubit ke kostelu.
Slavnostní
den
bude
dále
pokračovat přehlídkou historických
motorových
i
bezmotorových
vozidel u kostela sv. Františka
z Assisi, jejich seřazením a odjezdem

do Příchovic. Pěší účastníci se mohou
přemístit do Příchovic pochodem
po zelené turistické značce vedoucí
od kostela téměř až ke stavbě
nepřehlédnutelného
Majáku
Járy
Cimrmana v Příchovicích.
V 16.00 hodin se v Příchovicích
v blízkosti Areálu U Čápa v místě
stavby nového „Majáku Járy
Cimrmana (muzea a rozhledny)“
uskuteční Kontrolní den na stavbě
a
Pootevření
dveří
Majáku
za laskavé účasti Zdeňka Svěráka
a
členů
Divadla
Járy
Cimrmana. Na vlastní
oči spatříte exponáty
„Nalezené
v Liptákově“.
K dobré pohodě
zahraje Hudba
u
města
Vídně,
tanec
a
občerstvení
pro velký počet
hostů
jsou
samozřejmostí této
slavnosti.
V 19.00 hodin bude
v kině Jas Járy Cimrmana
sehráno Divadlem Járy Cimrmana
představení Švestka.

P r o g r a m:
Zlatá Olešnice - Na Vrších:
10.30 - 11.00 hodin - občerstvení
žíznivých, mezistart Spanilé jízdy,
určeno je též pro cyklisty netrénované,
rekreační i sváteční. Setkání s těmi,
kdo jedou z Navarova a společný
odjezd. Místo bude označeno.
Program u kostela sv. Františka
z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:
12.00 hodin – slavnostní uvítání
účastníků Spanilé jízdy, uvítání
vážených hostů,
seminář Divadla J. Cimrmana
defilé spanilých jezdců a jejich strojů
Nalezeno v Liptákově
hudba O. V. J. DIXIE Liberec, stánky
s občerstvením
13.30 hodin - seřazení historických
automobilů,
motocyklů,
bicyklů
i dalších vozidel
14.00 hodin - odjezd spanilé jízdy
do Příchovic

Novinky, zajímavosti

V květnu 2012
oslaví narozeniny
Stanislav Jodas
Terezie Kuncová
Pavel Mach
Alžběta Mílová
Miroslav Bartoš
Libuše Mikulášková
Egon Schöffel
Jiří Šimánek
Květa Gubíková
Petr Hovorka
Zdeněk Mauermann
Magdalena Moravcová
Jiřina Průchová
Marie Šíbová
Vladimír Šourek

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový
balíček, ať to sdělí A. Liškové,
telefon: 728 421 550, event.
jiné člence KPOZ.

poté Den pootevřených dveří prohlídka exponátů nalezených
v okolí Liptákova
k dobré pohodě hraje již od 14.00
hodin Hudba u města Vídně
z Jablonce nad Nisou, tanec,
občerstvení.
Tento slavnostní den završen bude
představením Švestka v podání
Divadla Járy Cimrmana od 19.00
hodin v kině Jas Járy Cimrmana
v Tanvaldu (předprodej na toto
divadelní představení bude ve středu
9. 5. 2012 od 18.00 do 19.00 hodin
v Kině Jas Járy Cimrmana).
Sledujte www.tanvaldsko.info,
www.tanvald.cz, www.cimrman.at

Příchovice - Areál U Čápa
15.30 hodin – příjezd spanilé
jízdy historických vozidel, jejich
představení,
vítání
účastníků
kostýmovaných i prostě oděných
16.00 hodin - Kontrolní den
na stavbě Majáku Járy Cimrmana
– muzea a rozhledny za laskavé
účasti Zdeňka Svěráka a členů
Divadla Járy Cimrmana

-red-
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 14. 3. 2012
• RM   přidělila byt č. 6, Protifašistických
bojovníků 595, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2012.
• RM přidělila byt č. 19, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 31. 12. 2012.
• RM rozhodla pronajmout objekt č.p. 1309,
ul. Hlavní, Smržovka na stavební parcele
č. 4221/2 a stavební parcely č. 4221/2
a pozemkových parcel č. 4219, 4221/1,
4231, 4232, 4233, vše katastrální území
Smržovka, Oblastní charitě Most, církevní
organizaci, se sídlem Jilemnického 2457, Most
za účelem zajištění služby sociální prevence
a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
s účinností  od  16. 3. 2012 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 1.000 Kč ročně.
• RM
bere
na
vědomí
hospodaření
příspěvkových organizací zřízených městem
za rok 2011 a rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění:
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská
škola Tanvald, U Školky 579:
a) rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku do fondů organizace takto:
- rezervní fond ......................... 100.935,52 Kč
- investiční fond........................ 100.000,00 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2012 dle
přílohy
2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416:
a) rozdělení
zlepšeného
hospodářského
výsledku takto:
- úhrada ztráty z minulých let....116.095,33 Kč
- příděl do rezervního fondu.......99.427,07 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2012 dle přílohy
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní
škola Tanvald, Sportovní 576:
a) příděl zlepšeného hospodářského výsledku
v plné výši do rezervního fondu.. 75.499,40 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2012 dle přílohy
4/ schválit příspěvkové organizaci Dům dětí
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků
336:
a) rozdělení
zlepšeného
hospodářského
výsledku do fondů organizace takto:
- rezervní fond............................. 11.607,02 Kč
- fond odměn................................ 5.000,00 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2012 dle
přílohy
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339:
použití rezervního fondu na úhradu ztráty roku
2011 ve výši................................. 21.953,23 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit 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
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
6/2012:
PŘÍJMY
Účelové dotace na zajištění ošetření osob pod
vlivem alkoholu a v intoxikaci......... 252.080 Kč
Výdaje
Zdravotnictví – celkem
dotace Nemocnici Tanvald s.r.o. - ošetření
osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci...............
252.080 Kč
• Rada města rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 7/2012:
PŘÍJMY
Účelové dotace na projekt DDM Tanvald
„Návrat ke starým řemeslům“............10.000 Kč
Výdaje
ŠKOLSTVÍ - celkem
Dům dětí a mládeže - celkem účelový příspěvek
na projekt „Návrat ke starým řemeslům“
.......................................................10.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 8/2012:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem oprava,
údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem
Mateřská škola Tanvald................... + 9.000 Kč
Rozpočtová rezerva.......................... - 9.000 Kč
Rada města:
1/ schvaluje podání výpovědi:
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a/ Smlouvy o zabezpečení obsluhy sběrného
místa pro odběr vybraných složek komunálního
a velkoobjemového odpadu uzavřené mezi
městem Tanvald a Severočeskými sběrnými
surovinami a.s., se sídlem Švermova 117,
Liberec ke dni 30. 6. 2012;
b/ Smlouvy č. 10/2004 o převzetí a odstranění
či využití odpadů uzavřené mezi městem
Tanvald a Severočeskými sběrnými surovinami
a.s., se sídlem Švermova 117, Liberec ke dni
30. 6. 2012;
c/ Smlouvy o spolupráci č. 3/2004 dle § 262
obch. zákoníku uzavřené mezi městem
Tanvald a Severočeskými sběrnými surovinami
a.s., se sídlem Švermova 117, Liberec ke dni
30. 6. 2012;
2/ ukládá odboru rozvoje a KV předložit
na schůzi rady města dne 2. 5. 2012 koncepci
zajištění odběru a likvidace vybraných složek
komunálního odpadu ve městě Tanvald
od 1. 7. 2012.
• RM rozhodla poskytnout panu Soldátovi,
vedoucímu družstva fotbalistů - veteránů
z Tanvaldu, příspěvek ve výši 2.000 Kč
na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva
na 15. ročníku fotbalového halového turnaje
seniorů, který se uskuteční 17. března 2012
v partnerském městě Wittichenau, a tento
příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly Výdaje
na spolupráci s družebními obcemi.
• RM po projednání návrhu Masarykovy
základní školy a Obchodní akademie Tanvald  
souhlasí se založením Fotbalové akademie
Tanvald při Masarykově základní škole
a Obchodní akademii Tanvald.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy
nacházejícího se v ul. U Stadionu, Tanvald
na pozemkové parcele č. 375/99, 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 souhlasí s pokácením 2 ks javoru, 1 ks
buku a 1 ks břízy nacházejících se u č.p.
422, ul. Nemocniční, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 259/1, 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 souhlasí s pokácením náletové zeleně
o výměře 180 m2  nacházející se za řadovými
garážemi nad výtopnou, na pozemkové
parcele č. 336/3, 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 souhlasí s pokácením 3 ks javoru
nacházejících se v ul. Hartigova stezka a v ul.
Nad Koupalištěm, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 1835/2 a 1834, vše 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 souhlasí s pokácením 1 ks smrku
nacházejícího se u č.p. 554, ul. Sportovní,
Tanvald, na pozemkové parcele č. 375/78,
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 souhlasí s pokácením 2 ks javoru a 1 ks
břízy nacházejících se u č.p. 547, ul. Radniční,
Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/2,
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 souhlasí s pokácením náletové zeleně
o výměře 169 m2 nacházející se u č.p. 239,
ul. Krkonošská pod železniční tratí, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 218/11, 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 souhlasí s pokácením 4 ks smrku, 2 ks
modřínu a 3 ks břízy nacházejících se u č.p.
509-514, ul. Okružní, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 328/67, 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 bere na vědomí podmínky pro provoz
Infokanálu NEJ – TV – Tanvald.
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• RM schvaluje:
1/ uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Desná a městem Tanvald o výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy za úhradu ve výši 1.000 Kč za každý
oznámený přestupkový případ;
2/ uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Kořenov a městem Tanvald o výkonu

přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy za úhradu ve výši 1.000 Kč za každý
oznámený přestupkový případ.
• RM rozhodla vzhledem k současným  
klimatickým podmínkám  přesunout projednání
bodu Plán oprav místních komunikací v roce
2012 na schůzi rady města, která se uskuteční
dne 11. 4. 2012.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 28. 3. 2012
• ZM souhlasí s ručitelským závazkem
města Tanvald na poskytnutí úvěru ve výši
5.000.000 Kč společnosti TABYS s.r.o. se

sídlem Protifašistických bojovníků 183,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou od České
spořitelny a.s.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28. 3. 2012
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující
částku ve výši 100.000 Kč:
- poskytnutí úvěru ve výši 5.000.000 Kč
od České spořitelny a.s. za účelem splacení
závazků spol. TABYS s.r.o. ze vztahu
vzniklého na základě smlouvy o úvěru
uzavřené s Wüstenrot hypoteční bankou, a.s.
• RM vydává záměr na prodej stavební
parcely č. 1509 o výměře 8 m2, katastrální
území Tanvald   za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů.
• RM vydává záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 370/1 o výměře 344 m2,
části pozemkové parcely č. 370/2 o výměře
561 m2 a pozemkové parcely č. 370/6
o výměře 1001 m2, vše katastrální území
Tanvald za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů a vytvoření zázemí u objektu „Hotelu
BON“, Pod Špičákem 621, Tanvald.
• RM:
1/ souhlasí s ukončením nájemní  smlouvy ze
dne 17. 9. 1997 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 328/66, katastrální území Tanvald
dohodou ke dni 30. 4. 2012;
2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové
parcely č. 328/66 o výměře 50 m2, katastrální
území Tanvald za účelem zřízení zahrádky.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s ručitelským závazkem města
Tanvald na poskytnutí úvěru ve výši
5.000.000 Kč společnosti TABYS s.r.o. se
sídlem Protifašistických bojovníků 183,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou od České
spořitelny a.s.
• RM
projednala
žádost
manželů
Vyhnálkových a zprávu odboru rozvoje a KV
týkající se rozšíření veřejného osvětlení
v ulici Hartigova stezka a dokončení
veřejného osvětlení ve Žďáře a postupuje je
zastupitelstvu města.
• RM rozhodla revokovat bod 1/ usnesení
rady města č. 57/5/2012 ze dne 14. 3. 2012
a schválit jeho znění takto:
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská
škola Tanvald, U Školky 579:
a) příděl zlepšeného hospodářského výsledku
v plné výši do rezervního fondu 200.935,52 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2012 dle
přílohy
• RM bere na vědomí zprávu o hospodaření
v lesích města Tanvald v roce 2011.
• RM bere na vědomí Dohodu o uznání
závazků mezi městem Tanvald a společností
ANASIS s.r.o., se sídlem 1. máje 97/25,
Liberec 3.
• RM
projednala
žádost
společnosti
IV–Nakladatelství s.r.o., se sídlem nám. W.
Churchilla 2, Praha 3 a rozhodla podporu
na financování příručky „První pomoc není
věda“ neposkytnout.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
9/2012:

Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace
oprava opěrné zdi v ul. Palackého (nad č.p.
416) - celkem.....................................70.000 Kč
Rozpočtová rezerva....................... - 70.000 Kč
Rada města rozhodla   poskytnout v rámci
dobrých partnerských vztahů a za účelem  
propagace města Tanvald v partnerském
městě Wittichenau finanční dar ve výši 300
EUR „Karnevalovému spolku ve Wittichenau“.
Finanční
prostředky
budou
uvolněny
z rozpočtové kapitoly Propagace města.
• RM vydává Statut soutěže HAF – Humor
v amatérském filmu 2012 dle předloženého
návrhu.
• RM rozhodla o složení komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na akci „Výměna
oken v objektu radnice, Palackého 359,
Tanvald“:
1. Josef Průcha, místostarosta města
2. Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3. Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje
a KV
• RM projednala návrh ředitelky Mateřské
školy Tanvald, U Školky 579 na omezení
provozu mateřské školy v měsíci červenci
a srpnu 2012 bez připomínek.
• RM bere na vědomí dopis Českého
olympijského výboru, Českého svazu tělesné
výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR
a České obce sokolské s žádostí o poskytnutí
výtěžku z loterií a sázkových her, který bude
poukázán městu Tanvald, na sport mládeže,
kulturu a podporu charitativních organizací.
• RM:
1/ bere
na
vědomí
závěry
ústřední
inventarizační
komise
o
provedené
inventarizaci
majetku
města
Tanvald
k 31. 12. 2011;
2/ projednala návrh na vzdání se práva
k pohledávkám, který je přílohou inventarizační
zprávy za rok 2011 a rozhodla:
a) vzdát se práva k pohledávkám uvedených
v příloze č. 1
b) doporučit zastupitelstvu města vzdát se
práva k pohledávkám uvedených v příloze č. 2
• RM
schvaluje
program
zasedání
zastupitelstva města, které se uskuteční dne
18. 4. 2012 s tím, že program může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Schválení hospodaření města za rok 2011
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Schválení půjček z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení
8. Náměty, připomínky, diskuze
9. Závěr

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

Tanvaldský zpravodaj / květen 2012

Astronomický den
v Jizerské oblasti tmavé
oblohy - 26. května
2012 na Jizerce
V sobotu 26. května od 13 hodin
proběhne na Jizerce v rámci Jizerské
oblasti tmavé oblohy Astronomický den
pro veřejnost. Připraveno je pozorování
Slunce
dalekohledy,
přednášky
a večerní pozorování dalekohledy
(pozorování pouze za jasného počasí).
Program bude probíhat u Sklárny
za Panským domem. Vstup zdarma.
Zajištěna je autobusová doprava.

Program – budova Sklárny:
od 13 hod. pozorování Slunce,
výstava
astronomické
techniky
a astronomických fotografií
Přednášky – besedy
14.00 Jizerská oblast tmavé oblohy
aneb chraňme tmu (Mgr. Martin
Gembec)
14:30 Zahubí nás Slunce v roce 2013
nebo dokonce už v prosinci 2012?
(Mgr. Michal Švanda, PhD.)
16:00 Obloha v malém dalekohledu
(Mgr. Martin Gembec)
17.00 Aktuální objekty na obloze aneb
na co se můžeme těšit večer (Bc. Aleš
Majer)
od 21:00 večerní pozorování – planeta
Saturn s prstencem a měsíčky
od 22:00 pozorování vesmírných
objektů
(galaxie,
mlhoviny,
hvězdokupy)
K dispozici bude jeden z největších
mobilních dalekohledů v ČR (Ø zrcadla
0,5 m) a spousta dalších přístrojů
různých typů.
Autobusová doprava
na Astronomický den na Jizerce je
zajištěna na trase Kořenov, nádraží
ČD - Kořenov, Příchovice, motorest
(na hlavní silnici u obchodu) - Polubný,
kostel - Jizerka, Panský dům. Autobus
je označen SKIBUS REJDICE a logem
Jizerské oblasti tmavé oblohy. Odjezdy
z Kořenova (nádraží ČD) na Jizerku
v 11:30, 14:00, 16:00, 18:00 a 19:10.
Odjezdy z Jizerky do Kořenova (nádraží
ČD) ve 13:30, 15:30, 17:30 a 18:20.
Po nočním pozorování odjíždí autobus
ve 23:30 (24:00) až do Jablonce nad
Nisou a zastavuje podle potřeby
na znamení na zastávkách hromadné
dopravy.
-red-

Informace, kultura
ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2012
56. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

11. 5. 2012 Kostel sv. Františka z Assisi
19.00    Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Tanvald

VARHANNÍ
KONCERT
Pavel Svoboda - varhany, Iva Kramperová - housle
Vstupné: 100 Kč

V kostele zazní královský nástroj
Tanvaldské hudební jaro má před
sebou poslední koncert. Na závěr 56.
ročníku festivalu rozezní tanvaldský
kostel sv. Františka z Assisi královský
nástroj, varhany a housle.   Varhaník
Pavel Svoboda a houslistka Iva
Kramperová tady 11. května zahrají
díla Johanna Sebastiana Bacha, Carla
Philippa Emanuela Bacha, Bibera,
Bartholdyho nebo Jana Jiřího Bendy.  
Varhany, jinak též královský nástroj,
znají a poslouchají lidé už dvě tisíciletí. A když tento nádherný nástroj
rozezvučí ruce jednoho
z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace, čeká
posluchače ojedinělý zážitek. Vítěz mezinárodních
soutěží, Pavel Svoboda
má za sebou nespočetně
koncertů u nás i v zahraničí, působí jako dramaturg
a spolupořadatel několika
festivalů vážné hudby
a při summitu prezidentů
zemí Visegrádské skupiny
zahrál spolu se svou
půvabnou kolegyní čtyřem
prezidentům
Evropské

unie. Jestli dokáže okouzlit také posluchače v Tanvaldě, o tom se milovníci
klasické hudby přesvědčí 11. května
od 19 hodin do kostela sv. Františka
z Assisi na Šumburku. K charizmatickému varhaníkovi se připojí houslistka
Iva Kramperová, která je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou.
Často spolupracuje i s takovými velikány hudebního světa, jako je Václav
Hudeček, Ivan Ženatý nebo Alfréd
Strejček.

-hoš-

Prolínání na Smržovce
V lesoparku u Parkhotelu 19.
května startuje další ročník akce
s názvem Prolínání – Sen o Jizerských
horách aneb Smržovský jarmark
a Den jizerskohorských jídel. Jak
už název napovídá, návštěvníci se
mohou těšit na místní pokrmy, ale
také jízdu na koních, setkání s vílou
Izerínou i vládcem hor Krakonošem,
ukázky řemesel, prodej řemeslných
výrobků, živá zvířátka, kapelu Naboso
z Krkonoš, výstavu kresleného humoru
Jiřího Srny nebo prohlídku kostela sv.
Archanděla Michaela. Celý den vstup
volný.
Další program: „Na návštěvu za vílou
Nisou k rozhledně Nisanka v Nové Vsi
nad Nisou“ v rámci akce Jarní slavnost
u rozhledny, Rudolf Papírník - ruční
pražení jedlých kaštanů, ořechů a kávy
na replice historické pražírny z roku
1911 a Petr Klamt - mačkání perlí
na Kopalově mačkadle, výrobky se
značkou Regionální produkt Jizerské
hory – www.jizerske-vyrobky.cz .
Informace:  Magda Rajtarová,
tel. 483 369 325 nebo
magda.rajtarova@smrzovka.cz
a www.smrzovka.cz.

Festival Jeden svět 2012 v číslech
Začátkem dubna proběhl v kině JAS
Jary Cimrmana již 6. ročníku festivalu Jeden svět v Tanvaldě. Diváci
měli možnost vidět 15 filmů a několik
sociálních spotů doplněných debatami. Projekce navštívilo 709 žáků
a studentů v doprovodu 45 učitelů ze
7 škol. Je jen škoda, že na veřejné
projekce přišlo necelých 50 diváků,
i když studenti nabízeli vstup zdarma
pro seniory a zdravotně postižené.
Celý program připravilo 25 dobrovolníků - studentů 3. ročníku obchodní
akademie. Zahájení tradičně zpestřilo
vystoupení studentské kapely, ochutnávka jídel z 9 zemí světa. V kině je

rovněž instalována výstava zajímavých
černobílých fotografií z Gruzie, kterou
si mohou návštěvníci kina prohlédnout
i během následujících dnů.
Všem, kteří jste festival podpořili buď
jako diváci nebo organizátoři děkují
2 koordinátorky- Zdeňka Juklová
a Martina Staffenová a jejich tým.
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Spolek Patron zachránil za 30 let přes 200 památek
Boží muka, kříže nebo pamětní
desky připomínající významné události, rodáky nebo lidské tragédie. Přes
dvě stovky těchto drobných památek
v Jizerských horách jen za 30 let
své činnosti opravilo občanské sdružení Patron. Jejich úsilí zmapovala
putovní výstava s názvem „Pomníčky
Jizerských hor a činnost spolku
Patron“, kterou si mohli prohlédnout
i návštěvníci tanvaldské knihovny.
Expozice tu byla k vidění až do konce
dubna.
Výstava byla zahájena slavnostní
vernisáží 4. dubna. Návštěvníky a členy
spolku Patron uvítal místostarosta
Města Tanvaldu Josef Průcha spolu
s vedoucím kulturní kanceláře Města
Tanvaldu Petrem Hamplem. Předseda
spolku Patron Herbert Endler na úvod
seznámil všechny zúčastněné s historií a současnou činnosti spolku. Poté
další členové spolku, Milan Poláček,  
Petr Kurtin, Láďa Řezáč, Josef Kuna,
Dietmar Lauer a Zdeněk Buriánek,
zavedli všechny do výstavního sálku.
Zde si s velkým zájmem návštěvníci
prohlíželi jednotlivé panely, na kterých
byly umístěny fotografie pomníčků
a památek Jizerských hor, o které se

spolek Patron stará. Fotografie byly
doplněny textem, jež přibližuje historii
daného pomníčku. O občerstvení se
postaraly členky Spolku Patron paní
Ledecká a paní Hladíková. Příjemnou
atmosféru podtrhla hra na kytaru
v podání naší čtenářky Denisy
Prouskové. Fotoreportáž z vernisáže
si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách www.tanvald.cz/
knihovna ve fotogalerii.
Na 24 panelech Patron představil
svou činnost. Předseda spolku Herbert
Endler prozradil, že spolek památky
nejen udržuje, ale také dohlíží na jejich
stav, vede jejich přesnou evidenci,
vydává vlastní časopis a věnuje se
přednáškám. Nezaměřuje se ale
pouze na pomníčky, jak by mohl název
výstavy zavádět, ale také na boží
muka, smírčí kříže, pomníky z válek,
studánky, milníky nebo hraniční
kameny. Tyto drobné památky vypráví
tragické příběhy dřevorubců, pytláků,
vrahů i sebevrahů. Staly se nedílnou
součástí krajiny, její pamětí a tito lidé
je pomáhají zachovávat pro příští
generace.

-red-

Městská knihovna Tanvald
Výstavy v knihovně:
2.5.2012 – 31.5.2012 výstava uměleckých prací Mezi nebem a zemí paní
Rozinkové Adély ve výstavním sálku, Vstup zdarma.
Soutěž Z našeho kraje
Vítězkou literární soutěže „ Z našeho kraje“ se stala Lucia Garčárová ze
3.třídy ZŠ Masarykova a OA Tanvald - Šumburk. Gratulujeme.
Vítězná práce:
Jizerský poklad
Jednou v dávných dobách se zatoulal do Jizerských hor rytíř jménem Jáchym.
Pocházel z cizí země, a tak tady bloudil a bloudil, až nakonec úplně zabloudil.
V hlubokém lese ho napadli vlci, byl těžce zraněný a nakonec zemřel. Jeho
tělo se nikdy nenašlo. Nikdo také netušil, že ještě před smrtí zahrabal do země
svůj poklad.
Po mnoha a mnoha letech objevili lidé v hlubokém lese na stromě vyrytý nápis:
„ ZDE JSEM ULOŽIL SVŮJ POKLAD.  JÁCHYM KRÁLOVSKÝ „. Jakmile se to
po kraji rozkřiklo, sjížděli se sem zlatokopové z široka daleka. Hledali, hledali,
ale najít nemohli. A pokud ho někdo najde, prý ho bude Jáchym Královský
strašit až do smrti.
Všechny práce soutěžících budou svázány do knihy a půjčovány našim
čtenářům.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce DDM Ulita v dubnu 2012:
Středa 2. května v 9.30 hodin – slavnostní předání cen za výtvarnou soutěž  
DDM na téma „ Moje oblíbená pohádka nebo kniha“  dětem z mateřských
škol v Domě dětí a mládeže.
Sobota 19. května - „ Závody lodiček “- akce pro rodiče s dětmi na Hartigově
stezce v Tanvaldě.
Sraz účastníků je v 9.00 hodin nad ZUŠ. Závodit mohou jen doma vyrobené
lodičky. Cestou k potůčku budou rodiče s dětmi procházet krásnou jarní přírodou se spoustou zajímavostí.  Startovné je 10 Kč za lodičku. Přijďte závodit
a fandit!

1. máj můžeme oslavit i výstupem na rozhlednu
Další ročník prvomájového výstupu
na rozhlednu Špičák si pro všechny
milovníky přírody, krásných výhledů
i pro ty nejmenší, kteří se mohou těšit
na obra Horáce, připravilo občanské
sdružení Zvony.   Každý z účastníků
se může na výstup ozbrojit taškou
na odpadky a po cestě vzhůru očistit
stezku od odpadků. Akce proběhne

ve středu 1. května. Na vrcholu každý,
kdo dorazí pěšky, dostane číslovaný
diplom a bude si moci zakoupit příležitostnou pohlednici. Otevřena bude
také rozhledna Špičák a zajištěno
občerstvení pro obnovení energie znavených „výšlapářů“. Informace:
IC Tanvald, tel. 483 369 670
a Ivana Hujerová, tel. 483 369 324
-hoš-

Basketbalisté zakončili porážkou
Úspěšněji než v loňské sezóně si
v nadstavbové části Jizerské ligy
vedli basketbalisté TJ SEBA Tanvald.
Po vítězství doma nad Bižu B sice prohráli na Smržovce, ale v odvetě hladce
přehráli Bižu B na její palubovce
v pouhých šesti lidech. Pak však přišla
katastrofa v utkání o 5. místo v derby
se Smržovkou. Bohužel bez kouče,
který měl jiné povinnosti, ovšem
s dostatkem pokynů k úspěšnému
výsledku. Známé pravidlo basketbalu
říká, že nejlepší cestou k porážce je
střídání celých pětek. A právě takové
chyby (a ne poprvé) se domácí hráči
dopustili a skončilo to ostudou, za níž
si to bezesporu od trenéra všichni
ještě pěkně slíznou. Poslední domácí
utkání tak zkazilo celkově dobrý dojem
z celé sezóny. Škoda.
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Výsledky:
Tanvald – Bižuterie Jablonec B
58 : 52
Smržovka – Tanvald
60 : 49
Bižuterie Jablonec B – Tanvald
59 : 89
Tanvald – Smržovka
43 : 90
Konečné pořadí:
1. Bižuterie Jablonec A
2. Draci Jablonec
3. BK Vratislavice
4. SK Liberec
5. Kajmani Smržovka
6. TJ SEBA Tanvald
7. Bižuterie Jablonec B
-vho-

Čtvrtek 24. května v 17.00 hodin - „Taneční vystoupení“ dětí z tanečních
kroužků a kroužků zumby DDM Tanvald v kině Járy Cimrmana v Tanvaldě.
Vystoupí zde děti z kroužků vedených Veronikou Vodrážkovou a Lenkou
Marčíkovou. Srdečně zveme rodiče a přátele DDM! Vstupné dobrovolné.
Pátek 1. června od 8.00 hodin - „Dětský den v šumburském parku“ pro
děti z tanvaldských mateřských škol a základních škol z 1. - 5. tříd. Zveme
i rodiče s dětmi, které MŠ ještě nenavštěvují.Připraveny jsou různé zábavné
úkoly a soutěže.
Kurz keramiky pro dospělé proběhne v červnu, termín bude upřesněn v červnovém Zpravodaji.

Příměstský tábor „Toulavé boty“ pro děti školního věku proběhne opět
první dva červencové týdny. Program tábora ( výlety v blízkém i vzdálenějším
okolí Tanvaldu) bude zveřejněn v červnovém Zpravodaji. Letáčky s podrobnými informacemi obdrží děti ve školách a v DDM.
Bližší informace o všech našich akcích obdržíte v Domě dětí a mládeže Ulita
Tanvald, tel.č.: 483 394 301.
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Kulturní pořady v kině
7. 5. 19 hodin
Travesti show Hanky Panky z Prahy: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem míří do našeho města nejúspěšnější česká travesti skupina, jejíž pořady se těší stále větší oblibě. Předprodej
vstupenek již zahájen v pokladně kina Jas. Vstupné 240 Kč.
19. 5. 14 hodin
Zábavný pořad Michala Nesvadby pro děti: Michal k snídani
Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků.Předprodej vstupenek již zahájen v infocentru v Tanvaldě.
31. 5. 9.30 hodin
Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio
Dramatizace: Zdeněk Turba, Výprava: Eva Peřinová
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé knihy pro děti. Hlavní postavou
příběhu je malý panáček, kterého se truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije ovšem nepůsobí svému tátovi jenom
radost - tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná podle své vlastní
úvahy, avšak bez zkušenosti s následky svých činů. A tak se často dostává
do nepříjemných situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, že
nelze vždy jednat tak, jak jej právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady
se vyplácí. Pohádka je určena dětem od 3 - 9 let. Hraje: Hravé divadlo z Brna
Vstupné: 30 Kč
31. 5. od 17 hodin
Koncert žáků ZUŠ Tanvald.
Vstupné dobrovolné.
7. 6. od 17 hodin
Koncert žáků ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné.

FILMOVÉ TIPY
AVENGERS

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

Mateřské a dětské centrum Maják
MDC Maják v červnu
3. 6. 2012 Cesta lesem pohádek
- start a cíl v autokempu Kotlina od 9:00 - 11:30hod.
- startovné 20 Kč na osobu
- ešusy a lžíce sebou

Odvoz
a likvidace
fekálií.

Tel: 777 822 890
VÝUKA ANGLIČTINY pro Tanvald a okolí,
překladatelské služby
http://northvalleyaj.webnode.cz
+420 728 144 451
Na setkání s Vámi se těší

Marvel Studios uvádí
super hrdinský týmvšech dob Avengers,
ve kterém se přestaví
ikoničtí super hrdinové
– Iron Man, Neuvěřitelný
Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým,
aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor po celém světě.

TEMNÉ STÍNY

V roce 1752 vypluli
Joshua
a
Naomi
Collinsovi
se
svým
synem Barnabasem lodí
z anglického Liverpoolu,
aby začali nový život
v Americe. Ale ani oceán
jim nepomůže v tom, aby unikli záhadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. Uplyne dvacet let a Barnabasovi leží svět u nohou - tedy aspoň město
Collinsport ve státě Maine. Majitel panství Collinwood - Barnabas je bohatý
pán, má moc a je to notorický playboy… dokud neudělá zásadní chybu - zlomí
totiž srdce Angelique Bouchard. Angelique je čarodějnice každým coulem.
Přichystá mu horší osud, než je samotná smrt: promění ho v upíra a pak ho
upálí zaživa. O dvě stě let později se Barnabas nechtěně dostane ze své
hrobky a přichází do naprosto jiného světa roku 1972.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako
Bůh přichází autorka
a
režisérka
Marie
Poledňáková s volným
pokračováním úspěšné
komedie.
Příběh
filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už
to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše.

Mgr. Jana Draganová
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Jiskra Tanvald – kopaná
Výsledky mužů - okresní přebor:
Pěnčín B – Tanvald
1:1
Tanvald – V.Hamry B 0 : 2
Albrechtice – Tanvald 2 : 1
Rk.

Tým

Záp

TABULKA
+ 0
-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Kokonín A

16

14

1

1

62: 10

43

( 16)

2.

Jenišovice A

16

13

1

2

53: 25

40

( 16)

3.

Hodkovice A

16

11

2

3

46: 22

35

( 11)

4.

Janov

16

8

5

3

40: 31

29

( 5)

5.

Camel

16

9

0

7

49: 35

27

( 3)

6.

V.Hamry B

15

7

4

4

40: 32

25

( 1)

7.

Albrechtice

15

6

3

6

41: 42

21

( -3)

8.

Pěnčín B

16

5

4

7

34: 51

19

( -2)

9.

Rychnov

15

5

3

7

39: 42

18

( -3)

10.

Kořenov

15

4

2

9

29: 39

14

(-10)

11.

Tanvald

16

3

4

9

28: 34

13

(-11)

12.

Smržovka

15

3

4

8

38: 47

13

( -8)

13.

Držkov B

16

1

3

12

20: 57

6

(-15)

14.

Josefův Důl

15

1

2

12

22: 74

5

(-19)

Skóre

Body

(Prav)
( 12)

Nový sportovní klub v Tanvaldě
Vznik Regionálního sportovního klubu
mládeže Tanvaldsko, zkráceně RSKM,
to je spolu s ustavením fotbalové akademie, o níž píšeme v jiném článku,
dalším počinem ke zvýšení fotbalové kvality našeho regionu. Oddíly
z Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrů

se dohodly na spolupráci ve výchově
fotbalového potěru, což je nepochybně
krok správným směrem. Zájmem
nového oddílu je však i podchycení
žáčků ze širšího okruhu, než jsou tato
tři města. Držíme palce a těšíme se
na dobré výsledky.
-vho-

Volejbaloví veteráni řádili v Tanvaldě
2. turnaj mistrovství ČR volejbalových veteránů přivítal Tanvald. Domácí
tým v základní skupině remizoval
s Pražským výběrem 1 : 1, podlehl
Zvičině 0 : 2 a obsadil 2. místo.
V dalším průběhu se Tanvaldu již
tolik nedařilo a prohrál shodně 0:2  

s Brnem, Vysočinou a Pozdním
sběrem. Konečným výsledkem je
8. místo. Zvítězil Hradec Králové před
Brnem a Pivovarem Svijany. Po dvou
kvalifikačních turnajích patří Tanvaldu
průběžné 7. místo.
-vho-

Výsledky starší žáci:
Smržovka – Tanvald 1 : 2
Tanvald – Držkov
2:7
Rk.

Tým

Záp

TABULKA
+ 0
-

1.

Mšeno

8

8

0

0

44: 11

24

2.

Pěnčín

7

3

2

2

19: 13

13

( 2)

3.

Hodkovice

9

4

0

5

15: 32

12

( 0)

4.

Smržovka

8

3

2

3

25: 16

11

( -1)

5.

Jablonec ž.

9

1

4

4

5: 11

10

( -8)

6.

Tanvald

7

2

1

4

19: 27

7

( -2)

7.

Držkov

8

2

1

5

18: 35

7

( -8)

V sobotu 12. května 2012 se koná 9. ročník štafetového závodu družstev
a jednotlivců MUCHOVMAN 2012. Propozice, přihlášky a bližší info na
www.muchovman.net.

-vho-
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Zajímavosti, sport

Tanvaldskému fotbalu se blýská na lepší časy

Že Tanvaldsko fotbalově pokulhává za sousedním Jabloncem je
každému jasné. Nejlepším celkem
našeho regionu je Desná, která bojuje
v krajském přeboru, o stupínek níže
jsou Velké Hamry. Kterak změnit
tuto nelichotivou bilanci, nad tím se
zamysleli na Masarykově základní
škole a Obchodní akademii v Tanvaldě
a výsledkem je podepsaná smlouva
s FK Baumit Jablonec, jmenovitě
mezi pány Pěničkou a Peltou, a tím
pádem vytvoření Fotbalové akademie Tanvald, první svého druhu
v Libereckém kraji. Masarykova škola
poskytne školní zázemí a sportoviště,
profesionální klub z Jablonce pak
zkušenosti a trenéry. Na projektu by se
dále měli podílet Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad
Libereckého kraje a v neposlední řadě
i Město Tanvald.
Počáteční představa vedení školy,
jak nám sdělil zástupce ředitelky pan

Pěnička, je nábor
zhruba 3 - 5 talentovaných chlapců
do každé třídy.
Kromě
běžné
školní výuky bez
snížení
kvality,
se hodiny tělesné
výchovy
navýší
o 4 hodiny. Žáci
by zde měli získat
technickou a taktickou dovednost,
ale také si vštěpit
zásady individuální
regenerace a životosprávy nezbytné
k
podávání
vysokých výkonů.
Cílem je vytvořit
režim, v němž žák
úspěšně stíhá školu i fotbal a připraví
se tak na další sportovní kariéru, ať
už na úrovni profesionálního či pouze

Soshiki Tanvald opět vítězně
Za účasti 21 týmů z ČR a Polska, tedy
konkurence jaksepatří, se na závodech
v brazilském Jiu-jitsu v Chomutově
opět ve skvělém světle předvedli již
zkušení tanvaldští závodníci. Natálie
Fejfarová přivezla zlato, Anna Patková

stříbro a Jaroslav Filipovský bronz.
Na snímku ze soutěže jsou ještě
nováčci Václav Feix a Václav Hnídek,
kteří si však na medaile musejí ještě
chvilku počkat.
-vho-

amatérského
sportu na krajské
nebo
divizní
úrovni.
Fotbalová
akademie
je
otevřena
nejen
chlapcům
z Tanvaldu, nýbrž
i z okolních měst
a obcí. Nechce
brát talenty sousedům, nýbrž právě
naopak. Základem
je dobrá spolupráce se všemi
fotbalovými kluby
regionu a plošné
zvyšování jejich
sportovní úrovně.
Samozřejmě, FK
Baumit je jen jeden a těžko budeme
mít další klub v nejvyšší soutěži,
a talentů pro 1. ligu zase tolik není,

ovšem pokud se nějaký objeví, neměl
by zapadnout. A ti ostatní mohou
dobře reprezentovat svoje město, ať už
je to Tanvald, Desná, Velké Hamry či
kdokoliv další. V krajských soutěžích,
anebo za pár let třebas i o nějaký ten
stupínek výše.
První termín přihlášek, 24. duben,
není ještě konečný. Zájemci mají šanci
až do 15. června. Déle to však neodkládejte. Přijdou prázdniny a hned
po nich, 1. září již skutečný začátek
Fotbalové akademie Tanvald. A to je
šance i pro eventuální sponzory. Kdo
by měl zájem o takovou spolupráci,
nechť se obrátí na Mgr. Pěničku
z Masarykovy školy.
Takže sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Budeme se těšit na nové talenty a tím
pádem v budoucnu i na pěkné sportovní zážitky. A na to si rád počkám.
-vho-

Tanvaldští fotbalisté vítězí ve Wittichenau
Skvělá zpráva přišla
z
Německa.
Výběr
fotbalistů
Tanvaldska
pod vedením trenérů
Oldřicha
Churého
a Karla Soldáta se
úspěšně
popasoval
se
svými
soupeři
na 15. ročníku mezinárodního
halového
turnaje ve Wittichenau.
V konkurenci sedmi
týmů zvítězil ve všech
utkáních a stal se tedy
i celkovým vítězem
před týmy Wittichenau Foto: Na snímku poháry pro vítěze
vystavené na tanvaldské radnici.
a Lubomierze.

Výsledky Tanvaldu:
Cottbus 4:1, Lubomierz 2:1,
GB Wittichenau 4:0, Kreidler 3:0,

F. Wittichenau 6:1,
BSC 3:2.

Celkové pořadí:
1. Tanvald
2. BSC Wittichenau
3. Lubomierz

Nejlepšími
střelci
Tanvaldu se stali Josef
Kuželka a Michal Volf se
4 brankami.
Sponzorsky
tuto
reprezentaci
zaštítily
Město Tanvald a Detoa
Albrechtice,
dopravu
zajistili Ladislav Jozífek,
Václav Faix a řidič Jiří
Jelenčík. Jen tak dál, chlapci!
-vho-

Firma TENEO 3000 s.r.o. Smržovka

přijme do trvalého pracovního poměru:
Seřizovače dlouhotočných automatů – soustružníka
-nejlépe s praxí v oboru
-dvousměnný provoz
Foto: Družstvo Soshiki Tanvald a trenéři Aleš Nigrin a Jirka Horáček.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 483 394 145, e-mail: m.linhartova@teneo.cz

Nabízím služby odborného lesního hospodáře při správě Vašeho lesa.

Nabízíme kompletní lesnické práce:
*Těžba dřeva včetně rizikového kácení
*Přibližování dřeva – železný kůň, traktor UKT,
SLKT, lanovka
*Vyvážení a odvozy
*Výkup dřeva – za nejvyšší ceny
*Štípání palivového dříví štípačkou
*Zajištění dotací *Pěstební činnost
*Frézování pařezů
*Kácení v zástavbách a parcích šetrným způsobem
*Povýrobní úpravy pracoviště
*Zemní práce, úpravy lesních cest
Tel.: 602 457 860
e-mail: libor.nevyhosteny@lesoprace.cz
www.lesoprace.cz
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Hasiči bronzoví
na závodech
v Huntířově
Hasiči z Horního Tanvaldu se vcelku
slušně prezentovali na prvních letošních závodech v požárním sportu
v Huntířově. Soutěžilo se ve štafetě
a v požárním útoku. Naši muži měli
po štafetě zaděláno na první místo,
ovšem útok jim příliš nevyšel a skončili
třetí. Stejného výsledku dosáhlo i družstvo mládeže, což není vůbec špatné.

Družstvo mužů

-vho-

Družstvo mládeže

Jaro na Tanvaldsku

I v chladném počasí vodáci vyrazili na dravou Kamenici. Dubnové sjezdy si bohužel
vyžádaly dva lidské životy. Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO, Jiz. Hory

První jarní květiny. Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. Hory

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Zahradní nábytek Jasmín

Zahradní houpačka

Benzinová sekačka

Benzinová sekačka s pojezdem

provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
křeslo, stohovatelné
stůl, 159 x 97 cm
lavička

3-místná, ocelová konstrukce, práškově
lakováno, pohodlné polstrování, barva
mandarinka, il. foto

Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kW/
2,04 PS, šířka záběru 39 cm,
motor GGP RS100, 4-taktní, 100 cm3,
5 poloh nast. výšky střihu, šasi tvrzený
plast, sběrný koš 45 l, il. foto

Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kW/ 3,5 PS,
šířka záběru 53 cm, motor B&S
625 Series, 4-taktní, 190 cm3, elektrostart,
5 poloh nast. výšky střihu, centrální, šasi
ocelový plech, sběrný koš 60 l

1.990,-

5.030,-

3.490,-

2,04 PS

3,5 PS

m
53 c

39 cm

3.290,Přesné tvárnice
50 – 300 x 500 x 250 mm,
hladké
nebo PDK

od

14,

50
0

Značkové suché
maltové
směsi
25 kg

od

50,-

3.490,-

Benzinový
křovinořez
Hurricane HBI 80, motor
2-taktní, výkon 0,8 kW/
1,1 PS, 25 cm3, šířka záběru
struna 43 cm/ nůž 23 cm,
struna ∅ 2 mm, 2x 3 m
nebo 4-zubový nůž

2.990,-

9.990,Benzinová řetězová pila
a
Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor,
výkon 3,1 PS, objem 52 cm2, řezná lišta
46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon,
automatické
mazání
3,1 PS
46 cm

1.990,-

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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