
	 Mráz,	 ani	 sněhové	 závěje	 neod-
radily	 rozpustilé	 taškáře	 v	 maskách,	
aby	se	21.	února	vydali	na	masopustní	
pochod	 městem.	 U	 tanvaldské	 rad-
nice,	 kde	 měli	 sraz,	 bylo	 letos	 zase	
veselo.	Proti	nízkým	teplotám	se	mnozí	
předem	 obrnili	 s	 pomocí	 tekutých	
rozmrazovačů	 na	 zvyšování	 promile	
v	 krvi	 a	 posilnili	 se	 na	 dlouhou	 pouť	
městem	 jitrničkami	nebo	slaďoučkými	
koblihami.		Místostarosta	Josef	Průcha	
dočasnému	 vládci	 Tanvaldu,	 králi	
Masopustu	 za	 slib	 pořádku	 a	 dobré	
nálady	šířené	mezi	obyvatelstvo	svěřil	
klíč	 od	 městských	 bran.	 Za	 bujarého	
zvuku	 řehtaček	se	pochod	vydal	dolů	
Poštovní	 ulicí	 v	 čele	 s	 králem,	 který	
průvod	 veselých	 masek	 ohlašoval	
do	 širokého	 okolí	 pomocí	 amplionu.		
Tanvaldem	 pochodovali	 veselé	
muchomůrky,	medvěd,	včelka,	klauni,	
víly,	 čerti,	 ježibaby,	 oživlý	 sněhulák,	
a	 dokonce	 i	 mimozemšťan	 se	 svým	
vesmírným	plavidlem.
	 Průvodu	 maškar	 se	 v	 minulosti	
dostalo	 pohoštění	 v	 každém	 stavení,	
kde	 zastavil.	 Ani	 dnes	 ale	 lidé	 roz-
todivné	 postavy	 od	 dveří	 nevyhnali.	
Dokonce	 ani	 z	 pošty	 ne,	 i	 když	 se	
mohli	 logicky	 vyděsit,	 že	 jde	 o	 mas-
kované	 přepadení.	 Koláčky	 i	 slanými	
pochoutkami	 je	 přivítali	 také	 neznámí	
gentlemani	 před	 místním	 infocetrem.	
Všichni	 obdivovali	 jejich	 krásné	 kníry,	
zvláště	pak,	jak	jim	tak	rychle	narostly,	
protože	nebyly	to	nedávno	ještě	dívky?
	 Potom	se	průvod	vydal	obveselovat	
zase	 pocestné	 při	 pouti	 k	 vlakovému	
nádraží,	 kde	 je	 už	 žádné	 podobné	
překvapení	nečekalo.
	 Masopust	 je	 období	 dobrého	 jídla,	
pití	 a	 bujarých	 oslav,	 které	 začíná	
na	 Tři	 krále	 a	 vrcholí	 před	Popeleční	
středou.	Ta	letos	připadla	na	22.	února.	
Po	 Popeleční	 středě	 by	 mělo	 násle-
dovat	 až	 do	 Velikonoc	 čtyřicetidenní	
období	půstu.	Synonymem	masopustu	
je	 slovo	 karneval	 z	 italského	 „karne-
vale“,	 což	 je	 v	 překladu	 „maso	 pryč“	
neboli	„maso	půst„.	Odtud	tady	název	
masopust.	Ještě	než	nám	toto	dlouhé	
období	 strádání	 začalo	 i	 v	 Tanvaldě,	
zašla	 se	 veselá	 družina	 poveselit	
do	Grandu,	kde	jim	určitě	půst	nehrozil.	
Doufejme,	 že	 se	drželi	 i	 staré	 tradice	
skončit	se	zábavou	o	půlnoci,	jinak	by	
se	mezi	nimi	taky	mohlo	objevit	o	jed-
noho	ďábla	víc.
	 Tradice	 masopustů	 v	 posledních	
desetiletích	 upadala	 v	 zapomnění.	
Některé	obce	a	města	se	 jí	ale	snaží	
obnovovat.	 V	 Tanvaldě	 masopust	
už	 druhým	 rokem	 organizuje	 Klub	
Českých	turistů.	

-hoš-	

Vydává	MěÚ	Tanvald	
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16. 4. 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	18.	dubna	

od	16	hod	jednání	zastupitelů	města.

www.tanvald.cz Městem pochodoval medvěd, muchomůrky i mimozemšt
,
an

1. máj oslaví výstupem 
na rozhlednu

Sběr železného šrotu

	 První	 den	 nejromantičtějšího	
měsíce	 v	 roce	 tanvaldští	 obyvatelé	
oslaví	výstupem	na	rozhlednu	Špičák.	
Aby	 si	 první	 květnový	 den	 mohla	
ve	vší	kráse	vychutnat	i	zdejší	příroda,	
může	 se	 každý	 z	 účastníků	 ozbrojit	
taškou	na	odpadky	a	pomoci	 ji	očistit	
od	 odpadků.	 13.	 ročník	 turisticko-
společensko-ekologické	 akce	 pořádá	
občanské	 sdružení	 Zvony	 a	 infocen-
trum	 Tanvald.	 Akce	 bude	 probíhat	
ve	středu	1.	května.	Na	vrcholu	každý,	
kdo	 dorazí	 pěšky,	 dostane	 číslovaný	
diplom	 a	 bude	 si	 moci	 zakoupit	
příležitostnou	 pohlednici.	 Nejmenší	
se	 mohou	 těšit	 na	 setkání	 s	 obrem	
Horácem.	 Informace:	 IC	 Tanvald,	
tel.	 483	 369	 670	 a	 Ivana	 Hujerová,	
tel.	483	369	324

	 Sbor	 dobrovolných	 hasičů	
z	 Tanvaldu	 Šumburku	 uskuteční	 sběr	
železného	šrotu	21.4.	od	7	do	9	hodin	
ve	 všech	 částech	města	Tanvaldu	na	
obvyklých	 místech,	 krajnice	 silnic.	
Domluva	 možná	 předem	 na	 tel:	
602	890	251.

SDH	Tanvald	Šumburk

Foto: Arnošt Svárovský
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	 Potlesk	ze	sálu,	plného	spokojených	
diváků	 sklidilo	 v	 březnu	 divadelní	
představení	Erica	Assouse	Herci	 jsou	
unaveni.	 Tanvaldští	 diváci	 tak	 měli	
zase	po	čase	možnost	prožít	příjemný	
večer	s	výbornými	českými	herci	 jako	
je	Václav	Vydra,	Jana	Boušková	nebo	
Svatopluk	 Skopal.	 Tanvaldské	 kino	
i	 v	 dnešní	 době,	 kdy	 některá	 česká	
kina	 bojují	 o	 přežití,	 dokáže	 návštěv-
níkům	 nabídnout	 nejen	 kvalitní	 filmo-
vou	 zábavu	 podle	 hollywoodských	
standardů,	 ale	 také	 spoustu	 dalších	
kulturních	 zážitků.	 Kromě	 divadelních	
představení	 také	 výstavy,	 přednášky	
nebo	koncerty.	S	koncem	zimy	se	tady	
každoročně	 koná	 festival	 Tanvaldské	
hudební	 jaro	 a	 podzim	 již	 tradičně	
patří	amatérským	filmařům	a	festivalu	
Humor	 v	 amatérském	 filmu,	 za	 který	
město	 získalo	 v	 roce	 2008	 čestnou	
plaketu	za	dlouholetou	a	kvalitní	orga-
nizaci.	Největší	přitažlivost	pro	diváky	
z	 Tanvaldu	 i	 z	 širokého	 okolí	 má	 ale	
každoroční	příjezd	herců	Divadla	Járy	
Cimrmana,	 kteří	 v	 tanvaldském	 kině	
hrají	 svá	 nepopsatelná	 představení	
v	 rámci	 červnové	 Spanilé	 jízdy.	 Sám	
Cimrman	v	Tanvaldě	napevno	zakoře-
nil	v	podobě	sochy	na	balkoně	tanvald-
ského	kina,	za	kterou	do	města	přijíždí	
i	 turisté.	 Tanvaldské	 kino	 je	 zkrátka	
centrum	 kulturního	 života	 ve	 městě	
s	nadregionálním	významem.	
	 I	když	se	na	plátně	kina	Jas	zrovna	
neodehrává	 nejnovější	 hollywoodský	
trhák,	neznamená	to,	že	by	kino	ztichlo	
úplně.	 Má	 tady	 zázemí	 třeba	 místní	
amatérský	 divadelní	 soubor	 E.	 F.	
Burian.	Ve	své	klubovně	v	kině	soubor	
zkouší	 dvakrát	 týdně	 a	 nacvičuje	
i	na	pódiu.	V	dubnu	divadelníci	chystají	
premiéru	 hry	 Jaromíra	 Břehového	
s	názvem	Zátiší	s	loutnou.
	 V	 kině	 se	 často	 prezentují	 i	 místní	
školy.	 Konají	 se	 zde	 školní	 akademie	
nebo	koncerty	ZUŠ.	Studenti	Obchodní	
akademie	 Tanvald	 zde	 každý	 rok	 pro	
veřejnost	 připravují	 velice	 zajímavé	

programy	 v	 rámci	 festivalu	 o	 lidských	
právech	Jeden	svět.	Ve	foyer	kina	mají	
zase	 možnost	 se	 prezentovat	 místní	
umělci	nebo	sběratelé	kuriozit.	Konaly	
se	zde	výstavy	fotografií,	starých	bet-
lémů,	 geniálních	 vynálezů	 ze	 sbírky	
Divadla	Járy	Cimrmana	nebo	historic-

kých	televizorů	u	příležitosti	60.	výročí	
prvního	 zkušebního	 televizního	 pře-
nosu,	 který	 se	 uskutečnil	 v	 Tanvaldě	
v	roce	1948.	
	 Kdo	rád	cestuje,	ať	už	reálně	nebo	
jen	 prstem	 po	 mapě,	 může	 do	 kina	
občas	 zajít	 na	 nějakou	 přednášku.	
V	 březnu	 proběhla	 třeba	 velice	 zají-
mavá	cestopisná	přednáška	o	Nepálu.	
Milovníci	 cimbálovky,	 vážné	 hudby	
i	 jazzu	 sem	 určitě	 zavítají	 v	 nejbliž-
ších	měsících,	 kdy	 začne	 Tanvaldské	
hudební	jaro.
	 Nabídka	 kina	 se	 výrazně	 rozší-
řila	 po	 digitalizaci	 v	 roce	 2009,	 kdy	
město	 investovalo	 do	 nejmodernější	
technologie,	 která	 umožňuje	 promí-
tání	 2D	 a	 3D	 filmů	 i	 přímé	 přenosy	
z	 koncertních	 sálů	 po	 celém	 světě.	
Pro	diváky	 to	 znamená	vyšší	 komfort	
při	sledování	obrazu	 i	vnímání	zvuku.	
Výhodou	je	také	to,	že	lidé	mohou	filmy	
shlédnout	prakticky	ihned	po	premiéře	
v	 ČR.	 Kina,	 která	 mají	 ještě	 starou	
technologii	 35	mm	 filmových	pásů,	 se	
dostávají	 do	 problémů,	 protože	 mají	
jen	omezený	výběr	v	tom,	co	promítat.	
Výroba	a	distribuce	nejnovějších	filmů	
na	 35	 milimetrů	 široké	 pásy	 do	 roka	
skončí,	 takže	 kina,	 která	 nepřejdou	
na	digitální	projekce,	zřejmě	nebudou	
dále	provozuschopná.
	 Promítací	 kabina	 kina	 Jas	 se	 dnes	
značně	liší	od	její	dřívější	podoby.	Stroj	
na	navíjení	 filmových	pásů	se	využije	
už	jen	pro	promítání	filmů	z	celuloidu.	
Filmy	 dnes	 divákům	 přenáší	 futu-
risticky	 působící	 digitální	 projektor	
Christie	CP	2000	ZX	3D.	 „Dříve	cho-
dily	filmy	v	těžkých	přepravkách.	Dnes	
naopak	chodí	v	malých	balíčcích,	kde	
je	harddisk,	který	se	napojí	na	projek-
tor	Christie,	a	film	se	do	něj	stáhne.	Ale	
pouze	toto	nestačí.	Film	sám	o	sobě	by	
nešel	 spustit.	 Ke	 spuštění	 je	 potřeba	
nahrát	 takzvaný	 klíč,	 který	 chodí	
e-mailem	na	každý	film	zvlášť,“	popsal	
vedoucí	 MěKK	 Petr	 Hampl.	 Promítat	
se	dá	i	z	DVD,	což	je	výhoda	zejména	

pro	 amatérské	 filmaře,	 kteří	 na	 DVD	
mohou	 posílat	 svoje	 filmy	 na	 festival	
HAF.	Z	promítací	kabiny	se	ovládá	také	
ozvučení	a	divadelní	osvětlení	sálu.	
	 Taky	 jste	byli	někdy	zvědaví,	co	se	
skrývá	za	oponou	a	jak	vypadá	taková	
herecká	 šatna?	 Zákulisí	 divadelní	

scény	 není	 na	 rozdíl	 od	 té	 filmové	
vůbec	přetechnizované.	Působí	hlavně	
uvolňujícím	dojmem.	Herci,	kteří	zaví-
tají	do	Tanvaldu,	 tady	mohou	odpočí-
vat	na	kanapátku,	občerstvit	se	a	nebo	
nalíčit.	 „V	 tanvaldském	kině	hostovalo	
hodně	 českých	 hereckých	 hvězd.	
V	této	šatně	byla	například	paní	Stella	
Zázvorková,	Miroslav	Donutil,	Ladislav	
Smoljak,	 Zdeněk	 Svěrák,	 Jitka	
Molavcová	a	Jiří	Suchý,	Václav	Vydra,	
Jan	 Čenský	 nebo	 houslista	 Václav	
Hudeček	 a	 Pavel	 Šporcl.	 Někteří	 si	
naše	kino	opravu	pochvalovali,“	dodal	
Petr	Hampl.
	 Provoz	kina	není	jednoduchý.	Česká	
kina	 zaznamenala	 za	 poslední	 rok	
téměř	 třicetiprocentní	pokles	návštěv-
nosti.	 V	 Tanvaldě	 je	 to	 o	 25	 procent.	
V	 roce	 2010	 	 se	 uskutečnilo	 celkem	
203	 filmových	 představení,	 která	
shlédlo	celkem	10	928	diváků.	Další	tři	
tisíce	diváků	přišly	na	jiné	kulturní	akce	
v	kině,	jako	jsou	divadelní	představení,	
koncerty	 a	 jiné	 kulturní	 programy.	
Cestu	do	tanvaldského	kina	snad	diváci	
nezapomenou	 ani	 v	 budoucnu.	 Stále	
má	 co	 nabídnout.	 V	 oblibě	 u	 diváků	
vedou	 zvláště	 české	 a	 animované	
filmy.	Největší	návštěvnost	v	roce	2011	
si	 vysloužila	 česká	 komedie	 Jiřího	
Vejdělka	Muži	 v	 naději	 s	 827	 diváky,	
závěrečná	 část	 slavného	 kouzelníka	
Harryho	 Pottera	 a	 Relikvie	 smrti	 se	
756	 diváky	 a	 Lidice	 Petra	 Nikolajeva	
s	627	diváky.	Celkově	kino	za	rok	2011	
navštívilo	 8	 340	 filmových	 fanoušků	
při	207	filmových	představeních.	Další	

tři	 tisíce	 lidí	 kino	 navštívilo	 při	 jiných	
kulturních	programech.	V	rámci	úspor	
město	nově	přešlo	na	nového	dodava-
tele	plynu	a	došlo	k	výměně	regulace	

topení	v	kině.
	 „Kino	je	záležitost	finančně	náročná,	
ale	 o	 to	 více	 je	 potřeba	 ocenit	 to,	 že	
představitelé	 města	 jsou	 si	 vědomi	
kulturního	 významu	 tohoto	 kulturního	
zařízení	a	podporují	ho,“	dodala	Anna	
Lišková.

-hoš-

Zajímavosti

Do Jasu na film, divadlo, koncert i výstavu

Projektor Christie CP 2000 ZX 3D
Foto z festivalu Jeden Svět

Foto z výstavy k 60. výročí prvního televizního pokusného vysílání.

Stroj na navíjení filmových pásů
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Vrahové konečně stanuli před soudem
	 Již	rok	uplynul	od	bestiální	loupežné	
vraždy	 na	 starém	 pánovi	 z	 Výšiny.	
O	tomto	případu	jsme	velmi	podrobně	
psali	v	červnovém	čísle	Tanvaldského	
zpravodaje.	 Pachatelé	 se	 vloudili	
do	 bytu	 pod	 záminkou	 obchodního	
jednání,	ovšem	záhy	se	jejich	chování	
radikálně	 změnilo.	 Majitele	 bytu	 bru-
tálně	napadli,	svázali,	a	bitím	a	kopanci	
se	 ho	 snažili	 přimět,	 aby	 jim	 vydal	
peníze	a	jiné	cennosti.	Na	jeho	životě	
jim	pramálo	záleželo	a	dost	možná,	že	
již	 od	 samého	 počátku	 počítali	 s	 tím,	
že	 ho	 nenechají,	 coby	 nepohodlného	
svědka,	naživu.	Policie	tehdy	zapraco-
vala	poměrně	rychle	a	během	pouhého	
měsíce	 již	měla	pachatele	za	katrem.	
Kromě	 běžné	 detektivní	 práce	 jim	
k	 tomu	 napomohlo	 i	 souběžné	 roz-
krývání	 případu	 loupeživé	 bandy,	
která	po	řadu	měsíců	vykrádala	školy	
a	obchody	po	celém	kraji.	Zde	získali	
cenné	 indicie	 vedoucí	 až	 k	 pachate-
lům	vraždy.	V	březnu,	 takřka	do	 roka	
a	 do	 dne,	 stanuli	 vrahové	 konečně	
před	senátem	libereckého	soudu.
	 Devětadvacetiletý	 Josef	 Husička,	
organizátor	přepadení	a	 jeho	vykona-
vatelé	 dvaatřicetiletý	 Leoš	 Lipenský	
a	 sedmadvacetiletý	 Ladislav	 Olah,	

všechno	 známá	 kvítka	 ve	 střetu	 se	
zákonem.	 Je	 potvrzeno,	 že	 zavraž-
děný	 znal	 minimálně	 Husičku,	 jehož	
přítelkyně	 mu	 dlužila	 15	 tisíc	 korun	
a	 s	 nímž	 měl	 i	 jiné	 kšefty.	 Údajným	
cílem	 bylo	 získání	 směnky	 na	 tuto	
sumu,	 aby	 se	 tak	 zbavili	 povinnosti	
dluh	 splatit.	 Ovšem	 toto	 tvrzení	 leží	
poněkud	 na	 vodě.	 Pachatelé	 dobře	
věděli,	 že	 jejich	 oběť	 půjčuje	 peníze	
a	 předpokládali,	 že	 v	 bytě	 naleznou	
celé	 dva	 miliony	 a	 nějaké	 to	 zlato	
k	tomu	nádavkem.	Šli	loupit,	ale	museli	
si	 být	 vědomi,	 že	 to	 může	 skončit	
i	 hůř.	 Brutalita,	 s	 níž	 útok	 na	 takřka	
bezbrannou	 oběť	 vedli,	 tomu	 jedno-
značně	 napovídá.	 Možná	 se	 tehdy	
cítili	jako	hrdinové	akčních	filmů,	dnes	
však	házejí	vinu	jeden	na	druhého.	To	
ovšem	není	nic	nového	pod	sluncem.	
Tak	to	vrahové	dělávají.	Zmlátit	starce?	
Proč	ne?	Zvednout	si	vlastní	nízké	ego	
je	 tak	 lákavé,	 že?	 Jenže	 pak	 přijde	
obvykle	účtování.	A	s	ním	vytáčky.	„Já	
do	hlavy	nekopal,	jen	do	žeber,	to	ten	
druhý.“	Tak	už	to	v	životě	chodí,	že	čím	
větší	 syčák,	 tím	 menší	 odpovědnost	
za	své	vlastní	činy	je	ochoten	převzít.
	 Nakonec	se	stali	vrahy	pro	pouhých	
1	 200	 korun	 a	 dva	 mobily,	 bratru	

čtyři	 stovky	 pro	 každého,	 jak	 se	 také	
ještě	před	domem	podělili.	 Je	 to	dost	
za	 trýznivou	 smrt	 nevinného	 člověka	
pomalým	udušením?	Kolik	 jim	k	 tomu	
přisolí	 liberecký	 soud,	 to	 je	 zatím	
ve	 hvězdách.	 Případ	 je	 odročen	
na	 květen.	 Ač	 věc	 je	 zdánlivě	 jasná,	
přesto	 je	 nutno	 rozplést	 ještě	 řadu	
nejasností.	Především	úlohu	Husičky,	
který	 loupež	 zosnoval	 a	 vrahy	 vlast-
ním	 vozem	 dovezl	 ze	 Semil	 až	 před	
dům	v	Horské	ulici.	 Teď	se	 tváří	 jako	
neviňátko	a	celou	věc	podává	málem	
jako	 zdvořilostní	 návštěvu	 u	 starého	
známého.	 A	 Lipenský	 s	 Olahem	 si	
vražedný	 útok	 přehazují	 mezi	 sebou	
jako	horký	brambor	–	„to	já	ne,	to	on“.	
Přitom	 oběť	 prokazatelně	 svazovali	
oba	a	oba	si	také	museli	být	vědomi,	že	
se	udusí.	Chladnokrevně	a	bez	milosti.
	 Věřme	tedy,	že	soudce	vyměří	spra-
vedlivý	trest	pro	všechny	tři.	Nedávný	
soud	 s	 vrahy	 starce	 v	 Prostějově,	
rovněž	 ze	 zištných	 důvodů,	 který	 se	
tomuto	podobá	téměř	jako	vejce	vejci,	
vyřkl	dva	osmnáctileté	ortely.	Já	bych	
to	 v	 tomto	 případě	 viděl	 podobně	
a	možná	 i	o	chlup	výše.	Vždyť	ani	 ta	
pozdní	lítost	se	nedostavila.

Václav	Hošek

Nad Tanvaldem kroužil vrtulník
Hned	dvakrát	se	nad	Tanvaldem	obje-
vil	 vrtulník	 zdravotnické	 záchranné	
služby.	 V	 prvním	 případě	 úspěšně	
zasahoval	 u	 popálené	 holčičky	
na	Výšině.	Dítě	na	sebe	zvrhlo	horký	
čaj	 a	 utrpělo	 značné	 popáleniny,	
naštěstí	 jen	 po	 těle	 a	 nikoliv	 v	 obli-
čeji.	 Strážníci	 MP	 převezli	 maminku	
s	 děckem	 ke	 sjezdovce,	 kde	 přistál	
vrtulník.	Zraněné	dítě	pak	bylo	letecky	
převezeno	 na	 specializované	 praco-
viště.	Díky	rychlému	zásahu	snad	pro	
malou	 nešťastnici	 vše	 proběhne	 bez	
následků.

Na záchranu již bylo pozdě
Druhý	 zásah	 vrtulníku	 během	 něko-
lika	 dnů,	 u	 něhož	 rovněž	 asistovali	
strážníci	městské	policie,	 již	nebyl	tak	
úspěšný.	Zranění,	která	utrpěl	pracov-
ník	 autodílny	 na	 Krkonošské	 ulici	 při	
práci	pod	vozem,	se	bohužel	ukázala	
jako	 smrtelná.	 Variantu	 vadného	
heveru	či	chyby	při	manipulaci,	 jak	se	
původně	jevilo,	však	po	nálezu	dopisu	
na	rozloučenou	policie	překvalifikovala	
na	sebevraždu.

Strážníci lustrovali vozidla
Bezmála	stovku	dlouhodobě	zaparko-
vaných	vozidel,	která	nevykazují	žádný	
pohyb	a	leckdy	překážejí	údržbě	a	pro-
vozu	na	komunikaci,	prolustrovali	 tan-
valdští	 strážníci.	 Zajímali	 se	 zejména	
o	 chybějící	 registrační	 značky	 a	 pro-
padlé	 prohlídky	 technické	 kontroly.	
Veškeré	poznatky	z	této	akce	pak	byly	
předány	odboru	dopravy,	který	již	řeší	
10	 zjištěných	 případů	 nepojištěných	
vozidel	a	2	případy	neplatné	STK.

Měsíc bezpečnosti je tu
Podle	 kalendáře	 už	 je	 jaro	 tu,	 i	 když	
leckde	 ještě	 leží	 sníh.	 Ať	 tak	 či	 tak,	
duben	 je	 vyhlášen	 jako	 měsíc	 bez-
pečnosti	v	silničním	provozu	(BESIP).	
Co	to	znamená	pro	řidiče?	Především	
zvýšený	 dohled	 na	 silnicích,	 a	 to	
společnými	hlídkami	PČR	a	MP,	které	
budou	zaměřeny	jak	na	technický	stav	
vozidel,	 tak	 i	 důsledné	 dodržování	
pravidel	 silničního	 provozu.	 Zejména	
přechody	 pro	 chodce	 a	 provoz	 okolo	
škol	 budou	 v	 hledáčku	 policistů	
a	 strážníků.	 Stranou	 nezůstanou	 ani	
cyklisté.	Po	zimě	se	jich	vyrojí	desítky	
a	 řada	 z	 nich	 zajisté	 bude	mít	 bicykl	
v	dezolátním	stavu,	jak	je	v	našem	kraji	
zvykem,	o	šlapání	pod	vlivem	alkoholu	
ani	nemluvě.	Tak	tedy	pozor,	sice	vás	
pokuta	 nemine.	 Ovšem	 někdy	 je	 to	
lepší,	než	seznámit	se	na	vlastní	kůži	
s	 tvrdostí	 asfaltu	 na	 silnici.	 I	 cyklista,	
který	 má	 pády	 dobře	 natrénované,	
je	 pořád	 tím	 nejzranitelnějším	 a	 jeho	
vyhlídky	při	srážce	s	autem	jsou	velmi,	
ale	velmi	neradostné.	 -vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

	 Za	minulý	 rok	bylo	v	České	 repub-
lice	znásilněno	kolem	desetitisíce	žen	
a	dívek.	Jak	se	do	takové	situace	vůbec	
nedostat	 nebo	 se	 v	 ní	 umět	 ubránit,	
to	 se	 ženy	 mohou	 naučit	 v	 kurzu	
Sebeobrana	 žen	 a	 dívek	 „Staňte	 se	
odpovědnými	za	své	bezpečí“.	V	tomto	
kurzu	 účastnice	 získají	 orientaci	
a	 zkušenosti	 s	 verbální	 i	 fyzickou	
sebeobranou.	Naučí	se	obstát	pomocí	
navozování	reálných	modelových	situ-

ací,	ve	kterých	se	ocitnou	 tváří	v	 tvář	
útočníkovi	a	jeho	verbálním	i	fyzickým	
útokům.	
	 V	kurzu	se	ženy	a	dívky	naučí	vyty-
čit,	střežit	a	chránit	své	hranice,	změnit	
své	postavení	oběti	v	útočníka,	zvýšit	
svoje	 šance	 v	 potenci,	 verbální	 kon-
frontaci	 i	 fyzickému	útoku,	 že	 i	 slabší	
jedinec	 má	 šanci	 proti	 fyzicky	 silněj-
šímu	protivníkovi.	Kurz	sebeobrany	 je	
veden	profesionály	speciální	edukace	

bezpečnostních	 složek	 a	 zásahových	
jednotek,	 dlouholetými	 instruktory	
bojových	 sportů,	 mistry	 republiky	
v	karate	a	fighting-jujitsu,	vicemistrem	
Evropy	v	karate	se	znalostmi	systémů	
kraw-maga,	KFM	a	dalších.	Kurz	bude	
probíhat	 od	 3.	 dubna	 do	 5.	 června	
v	Údolní	335	v	Desné.	
Více	 informací	na	www.s-f-m.cz	nebo	
na	tel:	737	888	577,	příp.	na	
mira@s-f-m.cz. -red-

Staňte se odpovědnými za své bezpečí

Bohoslužby o Velikonocích 2012
Květná neděle 1.dubna	 -	 Průvod	
s	 ratolestmi	 a	 mše	 sv.	 s	 Pašijemi	
Šumburk	n.D.	9.00
Albrechtice	v	Jizerských	horách	11.00	
Horní	Maxov	15.00
Velké	 Hamry	 16.30	 Křížová	 cesta	
17.00	Mše	s	Pašijemi.		

Zelený čtvrtek   5. dubna		Šumburk	
n.D.	 18.00	 Mše	 sv.	 na	 památku	
Poslední	večeře	

Velký pátek  6. dubna		Šumburk	n.D.	
17.00	 Křížová	 cesta	 a	 Velkopáteční	
obřady	

Bílá sobota 7.dubna Šumburk	 n.D.	
Slavná	Velikonoční	vigilie	20.00	

Neděle velikonoční 8. dubna 
Smržovka	9.00		Albrechtice	11.00		Hor.	
Maxov	15.00		Velké	Hamry	17.00	

Pondělí velikonoční 9. dubna Horní	
Tanvald	9.00		Josefův	Důl	11.00
	
Tajemství Velikonoc
Stroze	 uváděné	 informace	 o	 veliko-
nočních	 bohoslužbách	 nenahradí	
jejich	přímé	prožití,	účast	na	nich.
Ať	už	jako	vnějšího	pozorovatele,	nebo	

někoho,	koho	by	mohly	vnitřně	zasáh-
nout.	 Každé	 zastavení	 ze	 čtrnácti	
obrazů	 Křížové	 cesty	 vede	 k	 zamyš-
lení	i	nad	vlastním	zdoláváním	těžkostí	
a	k	otázce,	zda	jsme	na	nesení	svých	
křížů	 jen	 sami.	 Pak	 v	 tichu	 Velkého	
pátku,	 byť	 jen	 čtené	 Pašije.	 Nejvíc	
působivé	jsou	obřady	Bílé	soboty	začí-
nající	 večer	 žehnáním	ohně,	 symbolu	
života	vítězícím	nad	smrtí,	od	něhož	se	
rozžíhá	 velká	 svíce,	 Paškál,	 znamení	
Krista,	 dávající	 světlo	 i	 věřícím	 a	 při	
tomto	 živém	 světle	 svící	 se	 putuje	
Starým	 Zákonem	 až	 k	 okamžiku	
Vzkříšení,	při	kterém	se	rozezní	zvony	
a	od	Zeleného	čtvrtku	umlklé	varhany	
a	spolu,	doufáme,	už	jarním	sluníčkem	
se	rozvine	velikonoční	radost	života.

P.	Pavel	Ajchler,	
duchovní	správce	farností

Zprávička do nebe 
pro Luboše Antoše
Zemřel	jsi,	Lubošku,	příliš	mlád,

lidi	kol	sebe	měl	jsi	rád,
auta	Tvou	vášní	vždy	byla,
radost	v	očích	Ti	nechyběla,
též	vaření	nebylo	Ti	cizí,
srdce	měl	jsi	čistě	ryzí.

Nyní	tančíš	v	nebeském	sále,
v	našich	srdcích	žiješ	však	dále,
nikdy	na	Tebe	nezapomeneme,
vzpomínat	navždy	věrně	budeme.

Martina	Lisičanová	a	přátelé

Poděkování
Chtěli	bychom	touto	cestou	poděkovat	
Radě	 Města	 Tanvald	 za	 finanční	
příspěvek	 na	 renovaci	 historického	
čestného	pohřebního	místa	rychtářské	
rodiny	 Friedrichů	 z	 Tanvaldu.	
Čestné	 pohřební	 místo	 se	 nachází	
ve	 staré	 části	 hornotanvaldského	
hřbitova.	 Renovace	 proběhla	 v	 roce	
2011	 společným	 úsilím	 českých	
a	německých	potomků.

Jménem	potomků	rodiny	Friedrichů
Ing.	Petr	Rolenec,	Smržovka

Pálení čarodějnic 
na Honvartě Blahopřání

Tradiční	pálení	čarodějnic	se	uskuteční	
na	Hřišti	Honvart	30.	dubna.	Zapálení	
hranice	 propukne	 ve	 20.30	 hodin.	
Součástí	 programu	 bude	 ohňostroj,	
občerstvení	 a	 hudba.	 Pořádá	 SDH	
Horní	Tanvald	a	MěKK. -red-

V	 těchto	 dnech	 oslaví	 významné	
jubileum	paní	Helenka	Okálová.	
Za	 její	 lásku	 a	 nesmírnou	 obětavost	
děkují	 a	 do	 dalších	 let	 přejí	 pevné	
zdraví	manžel	a	dcery	s	rodinami.
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Dům dětí a mládeže Ulita přináší 
sportovní, kreativní i umělecké 
vyžití dělem i dospělým z Tanvaldu 
a okolí již pěknou řádku let. Každý 
rok přitom pro ně přibývají stále 
nové zájmové činnosti, kde by 
mohli své dovednosti rozvíjet. 
Co všechno Ulita dětem nabízí 
a jak náročné je toto zaměstnání? 
Zeptali jsme se zástupkyně ředitele 
DDM Ulita Dany Humlové.

Jaký je příběh Domu dětí a mládeže 
Ulita v Tanvaldě? Jak dlouho už 
se zde děti mohou učit novým 
dovednostem a znalostem?

	 V	 budově	DDM	býval	Městský	 úřad.	
V	sále,	kde	se	dnes	tančí	v	tanečních	
kroužcích,	byli	oddáni	mnozí	prarodiče	
dnešních	 dětí.	 Po	 r.	 1973	 zde	 byl	
Městský	dům	pionýrů	a	mládeže,	který	
nabízel	 činnost	 v	 různých	 kroužcích.	
Já	 sama	 jsem	 v	 letech	 1980-82	
navštěvovala	 výtvarný	 kroužek	 pod	
vedením	 tehdejšího	 ředitele	 MDPM	
p.	 Františka	 Němce.	 Kolegyně	 Líba	
Kadeřábková	byla	členkou	úspěšného	
oddílu	 minikár	 v	 letech	 1978-1983,	
který	 vedl	 p.	 Jan	 Sejkora.	 Dále	 zde	
také	 s	 velkými	 úspěchy	 působil	 oddíl	
biatlonu	 s	 vedoucími	 p.	 Jaroslavem	
Vávrou	 a	 Pavlem	 Šebkem.	 V	 r.	
1986	 nastoupila	 do	 funkce	 ředitele	
p.	 Alexandra	 Hyšková,	 za	 jejíhož	
působení	 se	 nabídka	 kroužků	 ještě	
zvýšila,	 rozvíjela	 se	 více	 i	 táborová	
činnost.	 Nynější	 ředitel	 Domu	 dětí	
a	mládeže(	 jak	 se	MDPM	 po	 r.	 1989	
přejmenoval)	p.	Jiří	Žanta	zde	působí	
od	 r.	2001	a	myslím,	že	naše	činnost	
se	stále	zkvalitňuje	a	rozšiřuje.	Kromě	
pravidelné	zájmové	činnosti	 (kroužky)	
organizujeme	 v	 průběhu	 celého	 šk.	
roku	velké	množství	příležitostných	akcí	
různého	 zaměření	 a	 o	 prázdninách	
vedlejších	 i	 hlavních	 nabízíme	 tábory	
příměstské	a	pobytové.

Za ta léta prošlo vaším zájmovým 
sdružením hodně dětí. Máte s nimi 
nějakou zpětnou vazbu?

Určitě.	Někteří	dnešní	vedoucí	kroužků	
navštěvovali	 DDM	 jako	 děti,	 a	 tak	
se	 z	 našich	 „klientů“	 stali	 kolegové	
a	 kolegyně.	 Jiné	 „naše“	 děti	 zase	
využily	 svůj	 talent	 a	 zájem,	 který	 byl	
u	nich	podchycen	a	v	našich	kroužcích	
prohlubován,	 ve	 svém	 budoucím	
povolání.	 Všichni	 ale	 smysluplně	
využili	svůj	volný	čas,	něco	se	naučili,	
něco	 nového	 poznali	 a	 zažili,	 a	 dnes	
na	to	rádi	vzpomínají.

Na tak malé město jako je Tanvald 
nabízíte dětem a mládeži opravdu 
hodně kroužků- na 50 činností 
různého zaměření. Mohou tady 
rozvíjet své pohybové, jazykové 
i hudební dovednosti. Kolik dětí 
máte v současnosti přihlášeno?

V	 letošním	 šk.	 roce	 pracuje	 54	
zájmových	 útvarů	 (kroužků),	 které	
pravidelně	 navštěvuje	 590	 dětí	
z	Tanvaldu	a	celé	spádové	oblasti.	Toto	

číslo	 se	 v	 průběhu	 roku	 ještě	 o	 něco	
zvyšuje,	 protože	 se	 do	 některých	
kroužků	hlásí	děti	dodatečně.

O jaký kroužek je největší zájem?

V	 současné	 době	 je	 největší	
zájem	 o	 taneční	 kroužky	 a	 zumbu.	
Dlouhodobě	je	velký	zájem	o	kroužky	
sportovní,	 kde	 děti	 preferují	 hlavně	
florbal	a	kroužky	keramické	a	výtvarné,	
kterých	 máme	 několik	 s	 různým	
zaměřením.	 Např.	 keramická	 dílna	
praská	 ve	 švech.	 Každé	 odpoledne	
zde	 probíhají	 kroužky,	 příležitostné	
akce	 a	 dopoledne	 nás	 navštěvují	
mateřské	 a	 základní	 školy	 v	 rámci	
výtvarné	a	pracovní	výchovy.

Co vás na této práci nejvíce baví?

Všechno.	 Mám	 ráda	 děti	 a	 baví	 mě	
práce	 s	 nimi.	 Nejvíce	 keramická,	
výtvarná	a	řemeslná	tvorba.
Velmi	 ráda	vymýšlím	a	chystám	nové	
náměty,	 které	 pak	 s	 dětmi	 realizuji.	
Moje	práce	je	mým	velkým	koníčkem.	
Určitě	 i	 proto,	 že	 většina	 dětí	 k	 nám	
chodí	dobrovolně	a	ráda.

Neomezujete se ale jenom na práci 
s dětmi, ale pomáháte nabýt nové 
znalosti i dospělým. Ulita pořádala 
třeba kurzy počítačů pro dospělé. 
Uvažujete tento kurz v budoucnu 
opět otevřít? 

Počítačový	 kurz	 pro	 dospělé	 se	 ujal,	
proběhl	již	poněkolikáté,	a	budeme	jej	
nabízet	i	v	příštím	šk.	roce.	Pro	dospělé	
se	 také	 pravidelně	 konají	 kurzy	
keramiky,	 které	 probíhají	 pod	 mým	
vedením	již	10	let.	Kurzy	keramiky	pro	
dospělé	pořádá	také	p.	Iva	Smištíková	
v	 Desné,	 která	 je	 naší	 dlouholetou	
externí	 vedoucí	 keramických	 kroužků	
právě	 v	 Desné.	 Tyto	 kurzy	 jsou	
u	 dospělých	 velmi	 oblíbené.	 Chodí	
k	nám	rodiče	dětí	navštěvujících	naše	
kroužky,	 pravidelně	 ke	 mně	 chodí	
parta	 seniorek.	 Keramika	 člověka	

odvede	 od	 každodenních	 starostí.	 Je	
to	 velký	 relax,a	 proto	 je	 o	 ni	 takový	
zájem.	Pro	dospělé	také	připravujeme	
několikrát	do	 roka	kurzy	 tiffany.	Např.	
v	 prosinci	 se	 konal	 kurz	 „	 Vánoční	
vitráže“	technikou	tiffany	a	malováním	
na	 hedvábí.	 Tuto	 akci	 budeme	 pro	
úspěch	 opakovat	 některý	 pátek	
v	březnu,	tentokrát	s	jarní	tematikou.

Podle čeho sestavujete nabídku 
kroužků? Nedávno přibyl třeba 
rybářský kroužek. Jakou měl u dětí 
odezvu?

Nabídku	 sestavujeme	 podle	 zájmu	
dětí,	 současných	 „módních“	 trendů	
a	 podle	 možnosti	 získat	 pro	 danou	
činnost	externí	spolupracovníky.	
Rybářský	 kroužek	 není	 novinkou,	
pracoval	 mnoho	 let	 s	 velkým	 počtem	
zájemců.	 Náš	 dlouholetý	 externí	
spolupracovník	 a	 rybář	 p.	 Zbyšek	
Malec	 se	 z	 časových	 důvodů	 této	
práci	 nemohl	 již	 věnovat	 celoročně,	
a	proto	v	minulém	roce	proběhl	pouze	
krátkodobý	 kurz.	 Díky	 p.	 Stanislavu	
Smižíkovi,	 který	 se	 ujal	 dětí	 se	
zájmem	 o	 rybaření,	 mohou	 mladí	
rybáři	 navštěvovat	 kroužek	 opět	
celoročně.	 Někdy	 je	 problém	 sehnat	
vedoucího	 pro	 určité	 zaměření.	
Většinu	zájmových	útvarů	nám	vedou	
externisté.	 V	 letošním	 šk	 .roce	 jich	
máme	 22.	 Ve	 svém	 volném	 čase	 se	
věnují	 dětem	 za	 nevelkou	 finanční	
odměnu.	 Jsou	 to	 opravdoví	 nadšenci	
a	patří	jim	náš	velký	dík.

Chystáte nějakou novinku i pro 
příští rok?

Jak	už	 jsem	zmínila,	nabízíme	v	Ulitě	
kromě	 pravidelné	 zájmové	 činnosti	
také	různé	příležitostné	akce.	V	tomto	
šk.	roce	byl	novinkou	projekt	s	názvem	
„	Návrat	ke	starým	řemeslům“.		Zatím	
proběhlo	 celkem	 54	 akcí,	 kterých	 se	
zúčastnilo	 551	 dětí	 a	 91	 dospělých.	
A	 to	 se	 nám	 nepodařilo	 uspokojit	
všechny	 zájemce.	 Proto	 budeme	

v	tomto	projektu	pokračovat	i	v	příštím	
roce	 nabídkou	 mnoha	 možností,	
jak	 okusit	 staré	 řemeslo:	 keramiku,	
točení	 na	 hrnčířském	 kruhu,	 tkaní	
na	 různých	 typech	stavů,	paličkování,	
tiffany,	mozaiku	a	oblíbená	mozaiková	
zrcadla,	pletení	košíků	a	další.

Co je na práci zástupkyně ředitele 
nejnáročnější?
Asi	 stihnout	 vše,	 co	 potřebuji.	 To	
se	 mi	 někdy	 nedaří.	 Ale	 my	 v	 DDM	
jsme	 prima	 parta,	 a	 tak	 si	 vzájemně	
pomáháme.

Kromě aktivit během školního roku 
pro děti připravujete i letní tábory. 
Na jakou zajímavou lokalitu se děti 
mohou těšit letos a do kdy je rodiče 
musí přihlásit?

Děti	 se	 mohou	 těšit	 na	 20.	 ročník	
příměstského	 tábora	 pořádaného	
na	 začátku	 prázdnin,	 tzv.“Toulavé	
boty“.	 Jde	 o	 každodenní	 výlety	
po	našem	regionu.	Na	konec	prázdnin	
chystáme	 9.	 ročník	 pobytového	
tábora	 pro	 děti	 od	 8	 let,	 zaměřeného	
na	 poznávání	 naší	 vlasti.	 V	 minulosti	
jsme	navštívili	Vysoké	Tatry,	Slovenský	
ráj,	 Oravu,	 Šumavu,	 Adršpach,	
Jeseníky,	Beskydy,	Orlické	hory.	Letos	
se	vydáme	k	řece	Sázavě,	do	kouzelné	
krajiny	 poblíž	 Světlé	 nad	 Sázavou.	
Na	 děti	 čekají	 kromě	 výletů	 také	
lanové	 aktivity,	 čluny	 a	 raft,	 táborové	
hry,	Léňa	a	její	zumba,	a	hlavně	dobrá	
parta	kamarádů.
Pro	 zdatnou	 mládež	 chystáme	
turisticko-poznávací	 tábor	na	Korsice.	
S	těmito	„mládežnickými“	tábory	jsme	
od	 r.	 2002	 navštívili	 Slovenský	 ráj,	
Roháče,	Vysoké	Tatry,	2x	okolí	Mount	
Blancu,	 oblast	 Quyeras	 ve	 Francii,	
Dolomity	 a	 Norsko.	 V	 nejbližší	 době	
dostanou	 děti	 ve	 školách	 letáčky	
s	 informacemi,	 které	 budou	 také	
v	Tanvaldském	Zpravodaji.	Přihlašovat	
děti	je	třeba	co	nejdříve	–	do	naplnění	
určité	kapacity	daného	tábora.

-hoš-

“Moje práce je mým velkým koníčkem“
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Březen, měsíc zasvěcený knihám

Od března se změnily jízdní řády autobusů

	 Měsíc	 březen	 je	 u	 nás	 odedávna	
zasvěcený	 knihám.	 Knihovny	 po	 celé	
republice	 se	 u	 čtenářů	 snaží	 oživit	
kouzlo	 tištěných	 příběhů,	 které	 je	
zavedou	 do	 říše	 neopakovatelné	
fantazie.	 Svátek	 knih	 má	 pro	 mnohé	
ideologickou	 nálepku	 z	 dob	 minulých	
a	pro	jiné	už	je	dávno	spjat	se	svátkem	
internetu.	 Jaké	 knihy	 se	 těšily	 přízni	
čtenářů	dříve	a	jaké	dnes?	A	jsou	knihy	
opravdu	v	ohrožení?
	 Knihkupectví	 v	 Tanvaldě	 vystřídalo	
hned	 několik	 prostor.	 Pro	 „duševní	
stravu“,	 jak	někteří	knihám	přezdívají,	
se	 chodilo	 třeba	 tam,	 kde	 je	 dnes	
prodejna	oděvů	M-Tex.	Až	do	90-tých	
let	 minulého	 století	 tam	 sídlilo	 knih-
kupectví	 a	 papírnictví	Martínek,	 které	
později	převzala	Kniha,	Krajský	podnik	
se	 sídlem	 v	 Liberci.	 České	 knihku-
pectví	 a	 papírnictví	 Teplý	 zase	 sídlilo	
v	Husově	ulici,	kde	je	dnes	sklenářství.	
„Pamatuji	si,	že	paní	Teplá	vždy	večer	
roznášela	 večerník.	 Stál	 20	 halířů,“	
vzpomíná	 jedna	 tanvaldská	 pamět-
nice.	 Naproti	 dnešnímu	M-texu	 tehdy	
také	 stálo	 německé	 knihkupectví.	
Málokdo	si	dnes	už	ale	zřejmě	pama-
tuje	na	Knihařství	ve	Vítězné	ulici,	nad	
Hospůdkou	U	Bernyho	(viz	na	fotogra-
fii	z	roku	1924).	Poslední	prodejna	knih	
byla	 v	 Krkonošské	 ulici,	 kde	 je	 dnes	
řeznictví	U	Tomášů.	Knihy	prostě	měly	
ve	 městě	 vždy	 své	 místo.	 Jen	 dnes	
už	 knihkupectví	 ve	 městě	 nenajdete.	
Nejbližší	je	v	Jablonci	nad	Nisou.
	 Přestože	už	 tu	není,	 získání	vytou-
ženého	 titulu	 s	 sebou	 nenese	 takové	
„dobrodružství“	 jako	 dříve.	 „Všichni	
hlavně	 vzpomínají	 na	 čtvrtky,	 kdy	
do	 prodeje	 přicházely	 knižní	 novinky.	
Někdy	lidé	čekali	třeba	celou	noc,	aby	
se	 jim	 knihu	 podařilo	 získat.	 	 Velký	
zájem	 byl	 třeba	 o	 knihy	 Hanzelky	
a	 Zikmunda	 nebo	 o	 kuchařky,“	
vzpomíná	 Anna	 Lišková,	 někdejší	
pracovnice	tanvaldského	knihkupectví	
a	 později	 vedoucí	 městské	 knihovny.	
Dnes	 stačí	 zajet	 o	 pár	 kilometrů	 dál	
nebo	si	knihu	během	pár	vteřin	objed-
nat	po	internetu.	Druhý,	třetí	den	už	se	
do	napínavého	příběhu	můžete	začíst.		
	 „Když	vyšli	Černí	Baroni,	měli	 jsme	
všeho	 všudy	 pět	 kusů.	 Autor	 tehdy	

ještě	 nebyl	 tak	 známý,	 takže	 většinu	
koupil	 jeden	 pán	 pro	 své	 kamarády	
z	vojny,	kteří	s	ním	sloužili	u	PTP.	Tyto	
a	podobné,	v	době	normalizace	zaká-
zané,	 tituly	se	potom	různě	 tajně	opi-
sovaly.	 Oblíbené	 byly	 také	 detektivní	
příběhy	Smaragd	a	Třikrát	detektiv…,“	
doplnila	Anna	Lišková.
	 Dnes	 mezi	 čtenáři	 vedou	 úplně	
jiné	 tituly.	 „U	 žen	 dnes	 vede	 hlavně	
Monyová,	 Nora	 Roberts,	 knihy	
Barbary	 Woodové	 nebo	 detektivky	
Higgins	Clarkových.	Muži	mají	v	oblibě	
literaturu	faktu	a	scifi	všeho	druhu,	a	to	
včetně	dětí.	U	dětí	převládá	také	zájem	
o	upíry	a	čarodějnictví.	Teď	se	všichni	
těší	na	další	díl	Christophera	Paoliniho	
a	 obrovský	 zájem	 je	 také	 o	 knihy	
nakladatelství	Fantom	Print,	například	
od	R.A	Knaaka.	Ty	ale	bohužel	u	nás	
nejsou	zatím	vůbec	k	sehnání“	uvedla	
vedoucí	 Městské	 knihovny	 Tanvald	
Valentýna	Kubáčková.
	 S	 nástupem	 internetu	 a	 elektronic-
kých	médií	 se	pojem	Březen	–	měsíc	
knihy	 změnil	 na	 Březen	 –	 měsíc	
knihy	 a	 internetu.	 Změnilo	 se	 také	
jeho	 vnímání.	 Podle	 jednoho	 interne-
tového	 průzkumu	 třeba	 většina	 lidí	
vnímá	březen	spíše	spíš	jako	„svátek“	
internetu.	 U	 některých	 lidí	 to	 vzbu-
zuje	 obavy,	 že	 jsou	 knihy	 postupně	

vytlačovány	 z	 popředí	 zájmu.	 Pro	
jiné	 je	 multimediální	 svět	 literatury	
jenom	 momentální	 módní	 záležitostí	
a	 klasické	 knihy	 zůstanou	 navždy	
trvalou	 hodnotou	 (průzkum	 byl	 navíc	
uveřejněný	na	stránkách	internetového	
serveru	 s	 názvem	 březen	 –	 měsíc	
internetu,	 takže	 není	 nejprůkaznější,	
anketa	na	stránkách	fanoušků	knih	by	
zřejmě	dopadla	opačně).		
	 Důkazem,	že	knihy	stále	mají	místo	
v	 našem	 životě	 je	 i	 negativní	 ohlas	
místních	 lidí	 na	 zrušení	 tanvaldského	
knihkupectví	 na	 konci	 roku	 2010.	
„Knihkupectví	 mi	 tu	 moc	 chybí.	 Teď	
musím	jezdit	do	Jablonce.	V	Tanvaldě	
vždycky	 prodejna	 knih	 byla,	 takže	
myslím,	 že	 je	 to	 veliká	 škoda,	 že	
po	tolika	letech	zanikla.	V	Knihkupectví	
nakupuji	 dárky	 pro	 celou	 rodinu	
napříč	všemi	žánry,“	řekla	Mgr.	Vlasta	
Josífková.	A	není	 jediná.	Bývalé	knih-
kupectví,	 kam	 dříve	 rádi	 zašli,	 občas	
zmateně	hledají	i	někteří	turisté.	Kdoví,	
možná	 se	 jednou	 dočkají	 a	 knihy	 tu	
svůj	svatostánek	znovu	naleznou.		Tak	
či	tak	nad	knihami	internet	zatím	určitě	
nezvítězí.	 „Věříme,	 že	 knihy	 nezanik-
nou,	protože	s	počítačem	do	postele	to	
není	ono,“	dodala	Anna	Lišková.	

-hoš-

	 Změny	 jízdních	 řádů	 začaly	 platit	
na	 vybraných	 linkách	 autobusů	 od	 4.	
března	2012.	Přestože	je	tento	termín	
vyhlášen	 Ministerstvem	 dopravy	 jako	
celostátní	a	je	obvykle	spojen	se	změ-
nami	na	silnicích	 i	kolejích,	cestujícím	
v	Libereckém	kraji	se	tentokrát	úpravy	
v	železniční	dopravě	vyhnuly.
Na	 Jablonecku	 se	 změny	 v	 autobu-
sové	dopravě	dotkly	celkem	šesti	linek.	
1) Na lince 530741	 Jablonec	n.Nis.	 -	
Tanvald	–	Harrachov	odjíždí	spoj	č.	45	
z	Tanvaldu	do	Harrachova	o	10	minut	
později,	tj.	18:35	z	Tanvaldu	z	důvodu	
zajištění	 návaznosti	 na	 spoj	 č.	 43	
z	Jablonce	n.	Nis.
První	ranní	spoj	č.	53	z	Jablonce	n.N.	
do	Tanvaldu	jede	o	5	minut	dříve	(nově	
ve	 3:55	 z	 Jablonce	 n.	 N.)	 z	 důvodu	
zajištění	 návaznosti	 do	 V.	 Hamrů	
a	Držkova.
2) Na lince 530744	 Tanvald	 –	
Desná	–	Albrechtice	 v	 J.h.	 –	Tanvald	

došlo	 k	 uspíšení	 dojezdu	 spoje	 č.8	
do	Tanvaldu	o	2	minuty,	ve	13:20.	
Současně	 navazující	 spoj	 č.	 25	 linky	
746	 na	 sídliště	 Výšina	 vyčká	 na	 spoj	
od	Albrechtic	nejvýše	3	minuty.
3) Na lince 530747	Tanvald	–	Desná	
–	 Kořenov	 –	 Vysoké	 n.	 Jiz.	 došlo	
k	 drobné	 úpravě	 časových	 poloh	
večerního	 spoje	 č.24	 v	 celé	 trase	
Kořenov,Rejdice,chata	 Espero	 –	
Tanvald,aut.st.	 (jede	 o	 2	 minuty	
později).	
4) Na lince 530853	 (Tanvald	–	Velké	
Hamry	 –	 Držkov	 –	 Vlastiboř/Železný	
Brod)	 první	 ranní	 spoj	 č.	 2	 z	 Plavů	
jede	 o	 20	 minut	 dříve,	 tj.	 již	 ve	 4:10,	
z	důvodu	návaznosti	na	spoj	linky	740	
do	průmyslové	zóny	Jih	v	Liberci	
5) Na lince 530953	 (Jablonec	 n.Nis.	
-	Tanvald	–	Vysoké	n.Jiz.	–	Jilemnice	-	
Vrchlabí)	večerní	spoj	č.23	z	Tanvaldu	
na	Vysoké	n.	Jiz.	jede	o	13	minut	poz-
ději,	 tj.	 v	 18:35	 z	 Tanvaldu	 z	 důvodu	

zajištění	 návaznosti	 na	 spoj	 č.43	
z	Jablonce	n.Nis.

Dále	večerní	spoj	č.25	v	úseku	Tanvald,	
aut.	st.	-	Vysoké	n.Jiz.	jede	o	2	minuty	
později,	tj	v	19:24	z	Tanvaldu	
6) Na lince 540940	 (Jablonec	 n.Nis.	
-	Tanvald	–	Vysoké	n.	Jiz.	–	Jilemnice	-	
Vrchlabí)	u	večerních	spojů	č.	2	a	100	
došlo	 k	 úpravě/mírnému	 prodloužení	
jízdních	 dob	 (dojezd	 do	 Tanvaldu	
o	7	–	8	minut	později)

Po	 změně	 jízdních	 řádů	 došlo	
na	 základě	 připomínek	 cestujících	
ještě	 k	 úpravě	 prvního	 spoje	 linky	
530853	 (Tanvald	 –	 Velké	 Hamry	 –	
Držkov)	 –	 původní	 odjezd	 ve	 4.30	 ze	
stanice	Plavy	byl	 posunut	 o	 20	minut	
dopředu	 tak,	aby	cestující	stihli	přípoj	
na	spoj	z	liberecké	průmyslové	zóny.	

-hoš-

Jiří	Jansa
Hilda	Nigrinová
Hedvika	Blažková

Naděžda	Jakubičková
Vladimír	Marousek
Alfred	Křenovský

Josef	Major
Estrelith	Mašková
Dana	Potocká

Gabriela	Andršová	
Jaroslav	Saska

Jan	Sirka
Miloslav	Cendelín

Jiří	Chvojka
Anton	Mitráš

Jarmila	Seibtová
Věra	Syrovátková
Elfrieda	Štanclová

V dubnu 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.

Den otevřených 
dveří ve sportovních 
třídách ZŠ Sportovní, 

Tanvald
	 V	 úterý	 17.	 dubna	 2012	 v	 době	
od	9.00	do	11.00	hod.	zveme	zájemce	
z	řad	žáků	5.	tříd	a	jejich	rodiče	na	Den	
otevřených	dveří	v	našich	sportovních	
třídách.	Budete	moci	zhlédnout	výuku	
tělesné	výchovy	i	ostatních	předmětů,	
ukázky	 celoročních	 aktivit	 našich	
sportovních	tříd,	 rádi	zodpovíme	vaše	
dotazy.	
	 Ve	čtvrtek	10.	května	2012	od	8.30	
hod.	pak	proběhne	v	naší	škole	výběr	
děvčat	 a	 chlapců	 5.	 tříd	 z	 oblasti	
Tanvaldska,	 kteří	mají	 zájem	od	škol-
ního	roku	2012/2013
navštěvovat	třídu	s	rozšířenou	výukou	
tělesné	výchovy.	
	 Zároveň	 Vás	 srdečně	 zveme	
do	Městského	kina	Jas	Járy	Cimrmana,	
kde	Vám	ve	čtvrtek	17.	5.	2012	od	16.00	
žáci	naší	školy	převedou	ukázky	svých	
sportovních	i	jiných	aktivit.

Těšíme	se	na	Vás!!
Ředitelství	ZŠ	Sportovní
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•	 I.ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	21.	12.	2011	do	8.	2.	2012.
•	II.K	volbě	člena	rady	města	ZM:
1)	 schvaluje	 volbu	 člena	 rady	 města	 veřejně	
hlasováním.
2)	 volí	 pana	 PharmDr.	 Milana	 Johna	 členem	
Rady	města	Tanvald.
•	 III.ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
finančního	a	kontrolního	výboru.
•	 IV.ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:
1)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
2)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.
•	V.K	majetkoprávním	záležitostem	ZM:
1/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydanému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 52,	 U	 Školky	 560,	 Tanvald	
nepřišla	 žádná	 žádost	 o	 koupi	 tohoto	 bytu	
a	vydává	záměr	na	prodej	bytu	č.	52,	vel.	1+1,	
U	Školky	560,	Tanvald	včetně	spoluvlastnického	
podílu	 406/33700	 na	 společných	 částech	
budovy	a	stavební	parcely	č.	1225/2,	katastrální	
území	Tanvald	dle	schválených		pravidel	veřejné	
soutěže.	 Základní	 cena	 pro	 podání	 žádosti	
je	 260.000	Kč.	 Termín	 pro	 podání	 žádosti	 je	
nejpozději	do	13.	4.	2012	do	14.00	hodin.
2/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydanému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 51,	 U	 Školky	 560,	 Tanvald	
nepřišla	 žádná	 žádost	 o	 koupi	 tohoto	 bytu	
a	vydává	záměr	na	prodej	bytu	č.	51,	vel.	1+3,	
U	Školky	560,	Tanvald	včetně	spoluvlastnického	
podílu	 605/33700	 na	 společných	 částech	
budovy	a	stavební	parcely	č.	1225/2,	katastrální	
území	Tanvald	dle	schválených		pravidel	veřejné	
soutěže.	 Základní	 cena	 pro	 podání	 žádosti	
je	 340.000	Kč.	 Termín	 pro	 podání	 žádosti	 je	
nejpozději	do	13.	4.	2012	do	14.00	hodin.
3/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydanému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 1,	 Radniční	 531,	 Tanvald	
nepřišla	 žádná	 žádost	 o	 koupi	 tohoto	 bytu	
a	vydává	záměr	na	prodej	bytu	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	 dle	 schválených	 	 pravidel	
veřejné	 soutěže.	 Základní	 cena	 pro	 podání	
žádosti	 je	 160.000	Kč.	 Termín	 pro	 podání	
žádosti	 je	 nejpozději	 do	 13.	 4.	 2012	 do	 14.00	
hodin.
4/	rozhodlo	část	pozemkové	parcely	č.	328/81,	
katastrální	území	Tanvald	neprodávat.
5/	 rozhodlo	 vydat	 záměr	 na	 prodej	 části	
pozemkové	 parcely	 č.	 309/2,	 o	 výměře	 cca	
800	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	 manželům	
Marčíkovým.
6/	 schvaluje	 prodloužení	 termínu	 uzavření	
kupní	smlouvy:	
a/	 o	 převodu	 pozemkové	 parcely	 č.	 679/1	
o	výměře	2595	m2,	katastrální	území	Šumburk	
nad	 Desnou	 panu	 Truchlému	 s	 tím,	 že	
k	uzavření	kupní	smlouvy	a	k	úhradě	kupní	ceny	
dojde	nejpozději	do	31.	12.	2012.
b/	 o	 převodu	 pozemkové	 parcely	 č.	 966/3	
o	 výměře	 1104	m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	
paní	Jírové	s	tím,	že	k	uzavření	kupní	smlouvy	
a	 k	 úhradě	 kupní	 ceny	 dojde	 nejpozději	
do	30.	6.	2012.
7/	k	řešení	majetkoprávních	vztahů	v	souvislosti	
s	 přípravou	 realizace	 cyklotrasy	 podél	 řeky	
Kamenice:
a/	 schvaluje	 pokračování	 v	 přípravě	 projektu	
cyklotrasy	podél	 řeky	Kamenice	v	úseku	ulice	
Poštovní	(zastávka	ČD)	po	ulici	Horská;
b/	 schvaluje	 podání	 žádosti	 Pozemkovému	
Fondu	 ČR,	 Krajskému	 pracovišti	 Liberec	
o	 prodej	 části	 pozemkové	 parcely	 č.	 1/1,	
katastrální	 území	 Tanvald	 za	 účelem	 stavby	
cyklotrasy	podél	řeky	Kamenice;
c/	 souhlasí	 s	 návrhem	 pana	 Navrátila	
týkajícího	se	zřízení	věcného	břemene	na	části	
pozemkové	parcely	č.	55/1,	 	katastrální	území	
Tanvald	 za	 cenu	 ve	 výši	 100	 Kč/m2	 s	 tím,	 že	
náklady	 na	 zřízení	 věcného	 břemene	 bude	
hradit	oprávněný.	
8/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	2/2012:
VÝDAJE
OSTATNÍ	VÝDAJE	-	celkem	.......+1.049.632	Kč

Rozpočtová	rezerva	.................... -1.049.632	Kč
9/	 schvaluje	 zřízení	 věcného	 břemene	
ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	
a.s.,	 se	 sídlem	 Teplická	 874/8,	 Děčín	 podle	
předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	
budoucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	č.	
IV-12-4005499.
10/	 	 schvaluje	 poskytnutí	 finančního	 daru	
ve	výši	100.000	Kč	městu	Turnov	s	podmínkou,	
že	obdarovaný	poskytne	manželům	Šulcovým	
byt	 zvláštního	 určení	 v	 DPS	 Výšinka	 Turnov	
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	3/2012:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
Finanční	 dar	 městu	 Turnov	 –	 přidělení	 bytu	
zvláštního	určení	manželům	Šulcovým	............
......................................................... 100.000	Kč
Rozpočtová	rezerva	....................... -100.000	Kč
11/		schvaluje	záměr	na	výměnu	oken	v	objektu	
radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald	 za	 dřevěná	
okna	 s	 tím,	 že	 realizace	 bude	 provedena	
v	průběhu	let	2012	–	2013.
•	 VI.ZM	 rozhodlo	 poskytnout	 příspěvky	
na	 činnost	 a	 vybrané	 akce	 v	 roce	 2012	
z	 rozpočtové	 kapitoly	 Příspěvky	 neziskovým	
organizacím	takto:
TJ	 Jiskra	 Tanvald,	 IČO	 16389174,	 v	 celkové	
výši	.................................................... 94.000	Kč
z	toho:	pro	oddíl	volejbalu	na	turnaj	minižactva																																																															
..............................................................2.000	Kč
pro	oddíl	volejbalu	na	turnaj	superveteránů																																																										
..............................................................4.000	Kč
pro	 oddíl	 stolního	 tenisu	 na	 reprezentaci	
p.	Tauše	................................................5.000	Kč
pro	oddíl	kopané	na	halové	turnaje	pro	mládež		
..............................................................3.000	Kč	
TJ	SEBA	Tanvald,	IČO	16389204	
včetně	 příspěvku	 na	 údržbu	 sjezdových	
a	běžeckých	tratí	................................97.000	Kč
Občanskému	 sdružení	 Mateřské	 a	 dětské	
centrum	MAJÁK	Tanvald,	IČO	26533570	
v	celkové	výši	.....................................57.000	Kč
z	 toho:	 	 příspěvek	 na	 pořádání	 akce	 Cesta	
lesem	pohádek	.....................................7.000	Kč				
Občanskému	 sdružení	 zdravotně	 postižených	
Tanvald,	IČO	26608596.................... 45.000	Kč
Trialsportu	 Tanvald	 v	 AČR,	 IČO	 70818487	
v	celkové	výši	.................................... 35.000	Kč
z	 toho:	 příspěvek	 na	 pořádání	 ME	 mládeže,	
juniorů	a	žen	a	ME	jednotlivců	......... 25.000	Kč
Tenisovému	klubu	Tanvald	o.s.,	IČO	68454929	
včetně	příspěvku	na	údržbu	plochy	pro	veřejné	
bruslení	v	celkové	výši	...................... 22.000	Kč
z	 toho:	 příspěvek	 na	 pořádání	 celostátního	
turnaje	dorostenek	...............................3.000	Kč
příspěvek	 na	 pořádání	 turnaje	
neregistrovaných	.................................1.000	Kč
příspěvek	na	pořádání	turnaje	v	nohejbalu																																																										
..............................................................1.000	Kč		
Klubu	českých	 turistů	Tanvald,	 IČO	00524379	
v	celkové	výši	.................................... 23.000	Kč
z	 toho:	 příspěvek	 na	 rekonstrukci	 a	 údržbu	
objektu	TOM		č.p.	491........................15.000	Kč
příspěvek	na	pořádání	akce	Masopust																																																																
..............................................................3.000	Kč
•	VII.ZM	rozhodlo:
1/	 schválit	 přílohu	 k	 OZV	 č.	 7/2010	
o	 rozúčtování	 nákladů	 za	 sběr	 a	 svoz	
netříděného	komunálního	odpadu	za	 rok	2011	
dle	předloženého	návrhu;
2/	 ponechat	 sazbu	 poplatku	 pro	 rok	 2012	
ve	 stávající	maximálně	možné	 výši,	 tj.	 500	Kč	
za	poplatníka	a	kalendářní	rok.
•	 VIII.ZM	 schvaluje	 	 Obecně	 závaznou	
vyhlášku	č.	1/2012,	kterou	se	zrušuje	Obecně	
závazná	 vyhláška	 č.	 5/2010	 o	 místním	
poplatku	za	provozovaný	výherní	hrací	přístroj	
nebo	 jiné	 technické	 herní	 zařízení	 povolené	
Ministerstvem	 financí	 podle	 jiného	 právního	
předpisu	dle	předloženého	návrhu.
IX.ZM	 bere	 na	 vědomí	 vyhodnocení	 činnosti	
a	 hospodaření	 „Fondu	 na	 zlepšení	 úrovně	
bydlení“	 v	 roce	 2011	 a	 vyhlašuje	 v	 souladu	
s	Pravidly	„Fondu	na	zlepšení	úrovně	bydlení“	
výběrové	 řízení	 na	 získání	 půjčky	 z	 tohoto	
fondu	na	 rok	 2012	 s	možností	 podání	 žádostí	
do	26.	3.	2012.

•	 RM	 	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 objektu	
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	
nízkoprahového	zařízení	pro	děti	a	mládež.	

•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 vybavení	 zubní	
ordinace	 v	 budově	 č.p.	 284,	 Poštovní	 ul.,	
Tanvald	 dle	 přiloženého	 seznamu	 panu	
MUDr.	 Martinu	 Šťastnému	 od	 1.	 4.	 2012	
na	 dobu	 neurčitou	 s	 tříměsíční	 výpovědní	
lhůtou	 za	 nájemné	 ve	 výši	 5.000	Kč/	 měsíc	
za	účelem	otevření	ordinace	zubní	hygieny.
•	RM	rozhodla:
1/		schválit	podání	žádosti	o	poskytnutí	podpory	

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 27. 2. 2012

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 15. 2. 2012

Městské zastupitelstvo, Městská rada 

v	rámci	35.	výzvy	OPŽP,	prioritní	osy	3,	oblast	
podpory	 3.2.1	 Realizace	 úspor	 a	 energie	
na	akci	„Zateplení	školního	objektu	č.p.	589,	ul.	
U	Stadionu,	Tanvald“;
2/	provést	rozpočtové	opatření	č.	4/2012:
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoje	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Zřízené	základní	školy	................... +	72.000	Kč
Rozpočtová	rezerva	........................ -	72.000	Kč
•	RM	rozhodla:
1/	 zrušit	 své	 usnesení	 č.	 21/2/2012	 ze	 dne	
25.	1.	2012;
2/	pronajmout	část	pozemkové	parcely	č.	1998	
(ostatní	 plocha)	 o	 výměře	 6	 m2,	 katastrální	
území	Tanvald	společnosti	BILLA	spol.	 	s	 r.o.,	
se	 sídlem	 Modletice	 67,	 Říčany	 u	 Prahy	
za	účelem	stavby	firemního	označení	prodejny	
„Billa	taška“		na	dobu		určitou		do	31.	12.	2017		
za	nájemné		ve		výši		15.330	Kč/	rok.
•	 RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 zákonem	
č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v	 platném	 znění	 schválit	

příspěvkové	organizaci	Základní	škola	Tanvald,	
Sportovní	576	použití	 rezervního	 fondu	v	roce	
2012	takto:
-	oprava	počítačové	sítě	................... 36.500	Kč
•	RM	bere	na	vědomí	nadměrný	odpočet	DPH	
za	 4.	 čtvrtletí	 2011	 ve	 výši	 259.869	Kč	 a	 jeho	
zaúčtování	do	nahodilých	příjmů	města.
•	RM	schvaluje	uzavření	Veřejnoprávní	smlouvy	
mezi	 obcí	 Albrechtice	 v	 Jizerských	 horách	
a	 městem	 Tanvald	 o	 zabezpečení	 provedení	
zápisů	údajů	do	informačního	systému	registru	
územní	 identifikace	 adres	 a	 nemovitostí	
(RÚIAN)	dle	předloženého	návrhu.		
•	 RM	 souhlasí	 se	 spoluprací	 s	 Ministerstvem	
kultury	ČR	při	administraci	programu	„Podpora	
obnovy	 kulturních	 památek	 prostřednictvím	
obcí	 s	 rozšířenou	 působností“	 pro	 rok	 2012,	
nezřizuje	 komisi	 státní	 památkové	 péče	
a	 pověřuje	 výkonem	 prací	 spojených	 se	
spoluprací	 s	 Ministerstvem	 kultury	 ČR	 odbor	
rozvoje	a	KV	MěÚ	Tanvald.
Upraveno	 pro	 zveřejnění	 dle	 zákona	
č.	101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů.

Co bude dál s naším Komunitním centrem?

Rytíři se na Výšině utkají v souboji muž proti muži

	 Tento	 dotaz	 padl	 i	 na	 zastupitelstvu	
města	 Tanvald.	 Nízkoprahové	 komunitní	
centrum	 Tanvald	 zahájilo	 svoji	 činnost	
v	 září	 2010	 pod	 vedením	 Libereckého	
romského	 sdružení.	 Jeho	 činnost	 se	
rozjela	 velmi	 rychle.	 Již	 během	 několika	
týdnů	 centrum	 navštěvovalo	 73	 mladých	
lidí	z	našeho	města	i	okolních	obcí	a	měst.	
Děti	se	tu	věnovaly	zejména	volnočasovým	
aktivitám-tanci,	zpěvu,	hraním	na	hudební	
nástroje.	 Účastnily	 se	 několika	 soutěží	
a	 turnajů	 konaných	 v	 Libereckém	 kraji.	
Byly	 také	 součástí	 kulturního	 programu	
na	 Tanvaldských	 slavnostech.	 Město	
Tanvald	 vyšlo	 poskytovateli	 velmi	 vstříc	
a	 to	pronajmutím	budovy	za	symbolickou	
částku	1000	Kč	za	rok.
	 Koncem	 roku	 2011	 proběhla	 u	 posky-
tovatele	 sociálních	 služeb,	 Libereckého	
romského	 sdružení,	 kontrola	Ministerstva	
práce	 a	 sociálních	 věcí.	 „Tato	 poukázala	
jak	na	drobnosti,	tak	na	pochybení	zásad-
ního	rázu	v	účetních	výkazech,“	řekl	Pavel	
Petráček,	radní	kraje	pro	resort	sociálních	
věcí.	Podle	mluvčí	MPSV	Viktorie	Plívové	
„Šlo	zejména	o	účelové	navyšování	koneč-
ných	 cen	 přes	 personálně	 a	 ekonomicky	
propojené	 subdodavatele“.	 Na	 základě	
těchto	 výstupů	 ukončil	 Liberecký	 kraj	
v	 prosinci	 2011	 všechny	 smluvní	 vztahy	
s	Libereckým	romským	sdružením.
	 Ukončení	 této	 spolupráce	 ovšem	 způ-
sobilo	problémy	v	městech,	kde	sdružení	

provozovalo	 Nízkoprahová	 komunitní	
centra,	a	prováděli	terénní	práci.
	 „Také	 v	 Tanvaldě	 chceme	 komunitní	
centrum	 zachovat.	 Je	 to	 velmi	 užitečný	
projekt,	chodily	tam	desítky	dětí,	hledáme	
proto	 organizaci,	 která	 by	 projekt	 pře-
vzala,“	řekl	starosta	Petr	Polák.
	 Kraj	 tudíž	vypsal	v	nejbližším	možném	
termínu	nová	výběrová	řízení	na	zajištění	
těchto	služeb	v	Libereckém	kraji.	Na	mimo-
řádném	 zasedání	 v	 únoru	 letošního	 roku	
Rada	Libereckého	kraje	rozhodla	o	výběru	
nejvhodnější	 nabídky	 poskytovatelů	 i	 pro	
Komunitní	centrum	Tanvald.	
	 V	průběhu	měsíce	března	zde	zahájila	
svoji	činnost	Oblastní	charita	Most	(http://
www.charitamost.cz/kom_cen.html	).	Tato	
organizace	 má	 dlouholeté	 zkušenosti	
v	 oblasti	 sociálních	 služeb,	 zejména	 zři-
zování	a	vedení	nízkoprahových	zařízení.	
Jejich	 projekt	 Nízkoprahové	 zařízení	 pro	
děti	a	mládež	se	zaměřuje	na	děti	ze	soci-
álně	slabých	 rodin	ve	věku	od	6ti	do	15ti	
let,	respektive	na	vyloučená	společenství.	
	 Popřejme	Oblastní	charitě	Most	mnoho	
úspěchů	 a	 rychlý	 rozjezd	 jejich	 činnosti	
v	 našem	 regionu.	 V	 některém	 z	 příštích	
čísel	Vám	Oblastní	 charitu	Most,	 její	 čin-
nosti	a	aktivity	představíme	podrobněji.
	 Ing.	Žaneta	Fišerová

územní	koordinátor	komunitního	plánování	
pro	ORP	Tanvald	a	ORP	Jablonec	nad	Nisou

	 Ve	 dnech	 26.,	 27.	 dubna	 od	 17.00	
hodin	 a	 28.	 a	 29.	 dubna	od	14	hodin	
budou	 probíhat	 	 na	 sídlišti	 Výšina	
středověké	rytířské	turnaje	na	koních,	
které	 připravilo	 středověké	 rytířské	
divadlo	 Traken.	 V	 divadelním	 před-
stavení	 se	 mohou	 návštěvníci	 těšit	
na	 velkolepá	 klání	 urozených	 rytířů,	
souboje	 muže	 proti	 muži,	 jezdeckou	
dovednost,	 spousty	 kaskadérských	
kousků	 a	 nezvyklé	 podívané.	 To	
vše	 je	 zakomponováno	 do	 příběhu		
o	zlém	rytíři,	jeho	přihlouplém	bratranci	
a	neohrožené	princezně,	která	se	jako	
jediná	dokáže	těmto	dvěma	zlotřilcům	
postavit.
	 Ozdobou	 divadla	 Traken	 jsou	 dva	
ušlechtilí	Fríští	hřebci	a	maskot	celého	
týmu	 velbloudice	 Landyša.	 Rytíři	 se	

představí	Tanvaldskému	lidu	při	uvíta-
cím	ceremonialu	s	představiteli	města	
ve	čtvrtek	26.	4.	 ve	14.00	hodin	před	
městským	 úřadem.	 Více	 informací	
na	www.traken.cz
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Tanvaldské hudební jaro 
letos zahájí Hradišt

,
an

	 Cimbálovka,	 netradiční	 spojení	
jazzu	a	violoncella	nebo	varhanní	kon-
cert	v	kostele,	to	vše	letos	nabídne	jarní	
Tanvald	 v	 rámci	 festivalu	 Tanvaldské	
hudební	 jaro.	 56.	 ročník	 hudební	
slavnosti	 milovníkům	 ojedinělé	 hudby	
přinese	 širokou	 paletu	 hudebních	
stylů.	 Zahájení	 festivalu	 bude	 patřit	
živelné	 cimbálové	 muzice	 v	 podání	
Hradišťanu	 s	 uměleckým	 vedoucím	
Jiřím	 Pavlicou.	 Ten	 tanvaldské	 kino	
Jas	Járy	Cimrmana	rozezní	13.	dubna	
od	19	hodin.
	 Cílem	 celého	 festivalu	 je	 i	 letos	
dosažení	 maximální	 možné	 kvality	
ve	 všech	 koncertních	 projektech.	
Tanvaldské	 hudební	 jaro	 už	 má	
ve	 městě	 zakořeněnou	 hlubokou	
tradici.	Netěší	se	sice	tak	velké	oblibě	
jako	 v	minulosti,	 kdy	 lidé	 zaplnili	 celé	
hlediště,	dokáže	snad	ale	 i	dnes	najít	
cestu	 k	 vnímavým	 posluchačům,	
přinášet	jim	radost	z	hudby	a	bude	tak	
i	 do	 budoucna	 jednou	 z	 nejvýrazněj-
ších	akcí	kulturního	života	ve	městě.
	 Tanvaldské	hudební	 jaro	13.	dubna	
otevře	 Hradišťan.	 Toto	 ojedinělé	
hudební	těleso	pod	vedením	houslisty	
a	 hudebního	 skladatele	 Jiřího	 Pavlici	
snad	ani	není	třeba	blíže	představovat.	
Vždyť	kdo	by	neznal	třeba	podmanivé	
kouzlo	 Modlitby	 za	 vodu	 s	 poetikou	
básníka	 Jana	 Skácela,	 která	 nás	
vybízí,	 abychom	 nenechali	 oslepit	
prastaré	 zrcadlo	 hvězd.	 Voda	 v	 ní	
dýchá	 životem	 a	 fantazií.	 A	 takový	 je	
i	 Hradišťan.	 Oživuje	 lidové	 umění,	
slovanskou	mystiku	 i	 skrytá	 tajemství	
lidského	 života.	 Jeho	 hudba	 má	 tu	
moc	 předávat	 posluchačům	 pozitivní	
vibrace.	 Způsob	 práce,	 dramaturgie	
a	 umělecká	 úroveň	 řadí	 Hradišťan	
k	 výjimečným	 interpretům	 nejen	
ve	svém	regionu.	Do	Tanvaldu	přijede	
s	písněmi	o	lásce,	přírodě,	Velikonocích	
a	 dalších	 symbolech,	 které	 člověka	
v	tomto	ročním	období	provázejí.
	 Další	koncert	Tanvaldského	hudeb-
ního	 jara	 bude	 patřit	 na	 první	 pohled	
nesourodé	 dvojici	 –	 jazzovému	 skla-
dateli	 a	 klavíristovi	 Milanu	 Svobodovi	
a	 prvotřídnímu	 violoncellistovi	 Jiřímu	
Bártovi.	 Spojení	 této	 dvojice	 vneslo	
do	 světa	 hudby	 originální	 sblížení	
vážné	hudby	a	soudobého	 jazzu.	Jak	
takové	spojení	dvou	odlišných	hudeb-
ních	stylů	zní,	to	si	můžete	poslechnout	
27.	dubna	od	19	hodin	v	 tanvaldském	

Kině	 Jas	 Járy	 Cimrmana.	 Na	 pro-
gramu	mimo	 jiné	 zazní	 Transformace	
Sarabanda	ze	Suity	č.	5	c	moll,	BWV	
1011	 od	 Johanna	 Sebastiana	 Bacha,	
Jarní	píseň,	Smaragd,	Stíny	a	Myslím,	
že	ano	od	Milana	Svobody.
	 V	 minulém	 čísle	 zpravodaje	 jste	
si	 mohli	 přečíst,	 že	 poslední	 koncert	
THJ	 bude	 patřit	 komornímu	 souboru	
BAROCCO	 SEMPRE	 GIOVANE.	
Na	 poslední	 chvíli	 se	 ale	 program	
květnového	 koncertu	 změnil	 a	 v	 tan-
valdském	 kostele	 11.	 května	 vystoupí	
charizmatický	varhaník	Pavel	Svoboda	
spolu	s	houslistkou	Ivou	Kramperovou.	
Na	 programu	 budou	 díla	 Johanna	
Sebastiana	 Bacha,	 Carla	 Philippa	
Emanuela	 Bacha,	 Heinricha	 Ignaze	
Franze	 Bibera,	 Felixe	 Mendelssohna	
Bartholdyho	nebo	Jana	Jiřího	Bendy.

-hoš-

13. 4. 2012  Kino	Jas	Járy	Cimrmana
18.30	Vernisáž	výstavy	prací	žáků	DDM	Ulita	Tanvald
Hudební	a	taneční	vystoupení	žáků	ZUŠ	Tanvald 

19.00		VÍTÁNÍ JARA
HRADIŠŤAN - umělecký vedoucí Jiří Pavlica

Vstupné:	250	Kč

27. 4. 2012  Kino	Jas	Járy	Cimrmana
19.00			Vystoupení	žáků	ZUŠ	Tanvald

JAZZ na ENTOU
Milan Svoboda - klavír, Jiří Bárta - violoncello

Vstupné:	150	Kč

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

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2012
56. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

Většina	lidí	se	naší	práci	směje	a	stojí	
si	za	tím,	že	my	lidi	okrádáme.	Bohužel	
to,	 že	 si	 přečte	 pár	 článků	 s	 negativ-
ním	 odkazem	 na	 naši	 práci,	 opravdu	
nestačí.	 A	 právě	 o	 naší	 práci,	 tedy	
finančním	poradenství,	je	tento	článek.
Náš	tým	se	skládá	z	několika	mladých	
studentů	 a	 společně	 pod	 vedením	
jednoho	 zkušeného	 manažera	
jménem	 Ondřej	 Masopust	 pracujeme	
pro	 společnost	 Fincentrum,	 a.	 s.	 Já	
sám	 jsem	 se	 sem	 dostal	 díky	 mému	
dobrému	 kamarádovi,	 dnes	 už	 senior	
poradci,	Filipu	Slavíkovi,	kterému	jsem	
nesmírně	vděčný	za	tuto	příležitost.	Už	
teď	sbírám	zkušenosti	a	v	budoucnu	to	
chci	uplatnit	i	v	praxi.		V	krátkosti	bych	
něco	zmínil	o	společnosti	Fincentrum.	
Byla	 založena	 v	 roce	 2000,	 od	 roku	
2002	 vyhlašuje	 ocenění	 Banka	 roku.	
Společnost	 dále	 založila	 nejsledova-
nější	 internetový	 portál	 o	 financích	
Fincentrum	 a	 je	 tak	 součástí	 prestiž-
ního	zpravodajského	webu	iDNES.
Fincetrum	patří	mezi	nejlepší	poraden-
ské	 společnosti!	 Jen	 pro	 zajímavost,	
společnost	 sčítá	 k	 dnešnímu	 dni	
na	1200	aktivních	 finančních	poradců	

u	nás	a	v	sousedním	Slovensku	a	obrat	
za	rok	2010	činil	více	jak	850	mil.	Kč.
A	 co	 je	 vlastně	 účelem	 naší	 práce?	
Čím	 se	 zabýváme?	 Od	 roku	 2002	 je	
finanční	 poradenství	 největší	 divizí	
Fincentra.	Stovky	osobních	finančních	
poradců	 analyzují	 potřeby	 klientů,	
připravují	 a	 realizují	 finanční	 plány	
a	poskytují	 následnou	péči.	Což	zna-
mená,	že	poradce	z	volných	finančních	
prostředků	 klienta	 může	 například	
zabezpečit	 celou	 rodinu	 nebo	 i	 uložit	
nějaké	peníze	pro	důchod.
Během	 naší	 práce	 se,	 však	 nadále	
vzděláváme	a	školíme	prostřednictvím	
kurzů,	které	pro	nás	Fincetrum	připra-
vuje.	Kurzy	probíhají	 jak	v	Liberci,	tak	
i	v	Tanvaldě	na	naší	škole,	kde	probíhají	
každé	 pondělí.	 Tímto	 bychom	 chtěli	
poděkovat	 ředitelství	 Masarykovy	
základní	 školy	 a	 Obchodní	 akademie	
za	poskytnuté	prostory	pro	školení.
Věřím,	že	se	spolupráce	s	naší	školou	
bude	nadále	příjemně	rozvíjet	a	z	nás	
nakonec	 budou	 kvalitní	 finanční	
experti!

Jakub	Pěnička,	3.	ročník	
Junior	poradce,	Fincentrum,	a.s.

Ze studenta poradcem

Karvela – servis Desná 
Jsme servis pro osoby zdravotně tělesně postižené nabízející veškeré opravy osobních, malých 

dodávkových, terénních aut. Naše služby využívají i ostatní motoristé a firmy.
Nabízíme: -	Přípravu včetně provedení STK, ME								-	Montáž tažných zařízení HOOK
																		 -	Sbíhavost kol 																																									-	Diagnostika	
																					-	Zajištění ekologické likvidace	auta												-	odhlášení, přihlášení vozidel
																					+	protokol	o	likvidaci																																	 	-	opravy bouraných aut
																					-	„JARNÍ PROHLÍDKY“	vozu	

Máte-li nějaký dotaz, týkající se Vašeho vozu, neváhejte se přijít zeptat. Rádi Vám poradíme. 
Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy.  

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 h do 16 h.
Tel. 722 615 437, 605 961 153 

Krkonošská 580, Desná v J. h.
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	Březen, měsíc čtenářů
V	tomto	roce	vyhlásil	Svaz	knihovníků	a	informačních	pracovníku	ČR	na	měsíc	
březen	druhý	ročník	kampaně:		BŘEZEN	–	MĚSÍC	ČTENÁŘŮ.	Naše	knihovna	
se	k	tomuto	projektu	také	připojila.	Březen	-	měsíc	čtenářů	byl	velmi	úspěšný.	
Cestu	do	naší	knihovny	si	našli	noví	čtenáři.	Mnohým	hříšníkům	se	ulevilo,	
protože	mohli	vrátit	knihy	bez	sankčních	poplatků.	Hodně	lidí	si	u	nás	našlo	
ve	výprodeji	zajímavé	knihy	a	časopisy.

Noc s Andersenem
30	-	31.	března	proběhl	v	naší	knihovně	již	5.	ročník	akce:	„Noc	s	Andersenem“,	
tentokrát	 s	 Jeníčkem	 a	 Mařenkou	 z	 knihy	 Boženy	 Němcové	 Perníková	
chaloupka.	Četli	jsme	si	z	našich	oblíbených	knih,	soutěžili	jsme,	a	nakonec	
jsme	se	zmoženi	zavrtali	do	pelíšků.	Druhý	den	jsme	se	protáhli	a	po	vydatné	
snídani	 jsme	 se	 vyřádili	 ve	 výtvarné	 dílničce.	 Fotografie	 naleznete	
ve	 fotogalerii	 na	 našich	 internetových	 stránkách:	 www.tanvald.cz/knihovna	
nebo	na	nástěnce	ve	vstupní	části	knihovny.

Počítačový kurz
V	měsíci	březnu	u	nás	probíhal	počítačový	kurz.	Studenti	Gymnázia	Tanvald	
Alice	Kovářová,	Markéta	Merklová,	Vendula	Prousková,	Elena	Hulcká,	Petra	
Krištofová	 se	 po	 celý	 tento	 čas	 ochotně	 věnovali	 přihlášeným	 zájemcům.	
Počítačoví	 nováčci	 se	 pod	 jejich	 vedením	 naučili	 pracovat	 s	 počítačem	
a	 orientovat	 na	 internetu.	 Ti	 zkušenější	 již	 přicházeli	 s	 určitými	 problémy	
a	 s	 pomocí	 studentů	 je	 řešili.	 Chtěli	 bychom	 studentům	 pod	 vedením	
RNDr.	Moravcové	 velmi	 poděkovat	 za	 jejich	 trpělivost	 a	 vstřícnost	 s	 jakou	
přistupovali	 k	 našim	 čtenářům.	 Fotky	 z	 této	 akce	 si	 můžete	 prohlédnout	
ve	fotogalerii	na	našich	internetových	stránkách	www.tanvald.cz/knihovna.

Výstavy v knihovně
Výstavní	sálek:	od	4.	dubna	do	30.	dubna	výstava	„Pomníčky	Jizerských	hor	
a	činnost	spolku	Patron“.	Vernisáž	výstavy	se	uskuteční	ve	středu	4.	dubna	
od	17:00	ve	výstavním	sálu	Městské	knihovny	Tanvald.

Městská knihovna Tanvald

Kultura, informace

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce DDM Ulita v dubnu 2012:
• Úterý 3. 4. od 16:00 - „Barevné velikonoční ošatky“-	 pletení	 ošatek	
z	barevného	pedigu	(proutí),	akce	pro	děti	školního	věku	i	pro	dospělé.

•	 Velikonoční	 prázdniny:	 ve čtvrtek 5. 4. od 9.00 do 13.00	 pořádáme	
„Velikonoční dílny“	pro	děti	školního	věku.	Budeme	péct	kraslice	z	lineckého	
těsta,	vyrábět	kraslice	z	keramické	hlíny,	z	tiffany	(skleněné	vitráže)	a	použi-
jeme	 další	 netradiční	 výtvarné	 techniky.	 Vyrobíme	 si	 originální	 velikonoční	
dekorace.	S	sebou	si	přineste	přezůvky,	svačinu,	pití	a	krabičku	na	výrobky.

• Úterý 10. a 17. 4. od 17.00 - „Keramika pro dospělé“ -	10.	4.	modelování	
výrobků,	17.	4.	glazování	již	vypálených	výrobků.

• Pátek 13. 4. v 18.00	proběhne	vernisáž	výstavy	vítězných	prací	z	výtvarné 
soutěže DDM	na	téma	„Moje oblíbená pohádka nebo kniha“	v	kině	Járy	
Cimrmana	v	Tanvaldě	při	příležitosti	zahájení	 festivalu	 „Tanvaldské	hudební	
jaro“.	Slavnostní	předání	cen	autorům	vítězných	prací	proběhne	v	kině	ve	čtvr-
tek	19.	4.	v	16.00.

•	Nabízíme	dětem	od	8	do	16	let	letní	pobytový	tábor	u	Sázavy,	který	se	koná	
od	 23.	 8.	 do	 30.	 8.	 2012.	Přihlášky	 si	 vyzvedněte	 v	Domě	 dětí	 a	mládeže	
v	Tanvaldě,	tel.č.	483	394	301.	
Závazné	přihlášky	je	třeba	odevzdat	do	20.	4.	2012.

•	Dopoledne	se	v	DDM	konají	výtvarné dílny pro děti z MŠ a ZŠ z Tanvaldu 
a okolí.	Již	nyní	 je	 třeba	se	objednávat	na	květen,	volné	 termíny	 jsou	brzy	
obsazeny.
Bližší	informace	o	všech	akcích	a	přihlášky	obdržíte	v	Domě	dětí	a	mládeže	
v	Tanvaldě,	tel.	č.	483	394	301.

Program Festivalu Jeden svět 2012

Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

2. - 4. dubna 2012

Pondělí 
2. dubna 

2012

9:00
Kdo zabil Natašu? Režie: Myléne 
Sauloy, FR; 64 minut. Debata: 
Rostislav Valvoda

Dokument o umlčování 
disidentů a novinářů v 
současném Rusku a Čečensku.

11:15
Nedáme se umlčet. Režie: J.W. 
Wallström, Kabani, Sandels, SWE; 
56 minut. Debata s redaktorem

Pohled na průběh revolucí v 
Tunisu, Egyptu a Libanonu 
očima účastníků.

16:00 Slavnostní zahájení ve vestibulu kina.

Ochutnávky jídel
Hudební vystoupení
Představení studentských 
projektů
Výstava fotografií z Gruzie

18:00
Láska v hrobě. Režie: David 
Vondráček, ČR; 74 minut. Debata: 
Richard Piskor, bývalý bezdomovec

Dokument mapuje život 
bezdomovců, kteří se usídlili na 
evangelickém hřbitově v Praze - 
Strašnicích. 

Úterý
 3. dubna 

2012

9:00
Pod sluncem tma. Režie: Martin 
Mareček, ČR; 52 minut. Debata: 
Tomáš Tožička, účastník projektu

Popisuje úskalí rozvojové 
pomoci v Zambii, kde naši 
experti elektrifikovali nemocnici 
a školu.

11:15

Ti druzí. NED; 25 minut. 
Život lidí v Etiopii a vliv turismu 
na původní kulturu.

Pojďte dál. SVK; 30 minut. Debata: 
zástupce společnosti Člověk v tísni

Dokument o spolupráci romské 
komunity se samosprávou 
slovenské obce Sveržov.

18:00
Není úniku. GER; 82 minut. Debata: 
vězeňský psycholog Jan 
Drahoňovský,  vstupné: 50 Kč

Problematika návratu 
odsouzeného násilníka po 
výkonu trestu zpět do 
společnosti. 

Středa
 4. dubna 

2012

9:00 Sada krátkých filmů pro ZŠ 5.-7. třída

11:15 Sada krátkých filmů pro ZŠ 7.-8. třída

*Jeden svět ukáže protesty, nepokoje, revolty strana 8,9
Ve dnech 2.- 3. dubna je kino Jas Járy Cimrmana místem projekcí a programu filmového festivalu Jeden 

svět 2012. Studenti Obchodní akademie v Tanvaldě připravili opravdu bohatý a hlavně zajímavý program. 
V pondělí proběhne slavnostní zahájení ve vestibulu kina od 16 hodin. Nebude chybět tradiční ochutnávka 

Jeden svět ukáže protesty, nepokoje, revolty 
Ve	dnech	2.-	3.	dubna	je	kino	Jas	Járy	
Cimrmana	 místem	 projekcí	 a	 pro-
gramu	 filmového	 festivalu	 Jeden	 svět	
2012.	 Studenti	 Obchodní	 akademie	
v	 Tanvaldě	 připravili	 opravdu	 bohatý	
a	hlavně	zajímavý	program.	V	pondělí	
proběhne	slavnostní	zahájení	ve	vesti-
bulu	kina	od	16	hodin.	Nebude	chybět	
tradiční	 ochutnávka	 národních	 jídel,	
zpívání	 a	 také	 další	 program.	 V	 kině	
bude	 možné	 shlédnout	 fotografie	
z	Gruzie	a	setkat	s	jejich	autory.
Celý	 program	 se	 nese	 v	 duchu	
letošního	 motta:	 Protesty,	 nepokoje,	
revolta.	 Pondělní	 večer	 je	 možné	
po	projekci	dokumentu	„Láska	v	hrobě“	

besedovat	 s	 bývalým	 bezdomovcem	
a	 v	 úterý	 s	 vězeňským	 psychologem	
po	 filmu	 „Není	úniku“.	Dopolední	pro-
jekce	 jsou	 sice	 určeny	 pro	 studenty,	
ale	může	přijít	každý.	Na	návštěvníky	
čekají	zajímavá	 témata.	Pondělí	bude	
věnováno	Čečensku	a	bude	promítnut	
film	 „Kdo	 zabil	 Natašu?“,	 který	 získal	
zvláštní	 uznání	 Poroty	 Rudolfa	 Vrby.	
Film	 „Nedáme	 se	 umlčet“	 popisuje	
arabskou	 revoluci	 z	 pohledu	mladých	
lidí.	V	úterý	se	bude	debatovat	s	účast-
níkem	 rozvojového	projektu	v	Zambii,	
ale	také	o	řešení	romské	problematiky	
v	jedné	obci	na	Slovensku.

	 MDC Maják v dubnu 2012
21. 4. Výlet do Příchovic „Jaro v přírodě“.	Zájemci	volejte	do	18.	4.	na	tel:	
603	304	550
Dále připravujeme: 
ZDARMA	Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou 
školní docházkou	
-	program	je	určen	také	pro	malé	školáky,	kterým	se	psaní	a	čtení	ve	škole	
příliš	nedaří
-	Zájemci	volejte	na	tel.	603	304	550,	e-mail:	mdc.majak@gmail.com
Dále připravujeme:
	ZDARMA	každý	čtvrtek	od	9.00	-	11.00	hod	pro	předškoláky,	kteří	nenavštěvují	
mateřskou	 školku,	 ale	 chtějí	 najít	 nové	 kamarády,	 hrát	 hry,	 kreslit,	 zpívat,	
dopolední	program	„Hrajeme si na školu“.	Program	je	zaměřený	na	přípravu	
dětí	do	školy.	Dopolední	aktivity	povede	učitelka	MŠ	Lída	Švecová.
Dále připravujeme: 
ZDARMA	Sobotní	semináře	„Příprava na rodičovství a porod“
Semináře	budou	pod	vedením	certifikované	duli	Dity	Poustecké.	Termín	bude	
upřesněn	na:	www.mdcmajak.estranky.cz

Mateřské a dětské centrum Maják
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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

PIRÁTI 
Film	 ukazuje	 události,	
které	 se	 přihodí	 bandě	
bodrých	 smolařských	
pirátů,	když	křižují	sedm	
moří	 v	 dobrodružství	
hodném	barona	Prášila.	
Tato	komedie	začíná,	když	Pirát	kapitán	se	svou	posádkou	vytáhne	do	bitvy	
proti	 svému	 soupeři	 Černému	 Bellamymu,	 aby	 získal	 kýženou	 cenu	 „Pirát	
roku“.	 Jejich	 cesta	 vede	 z	 Karibiku	 až	 do	 viktoriánského	 Londýna,	 kde	 se	
setkají	s	všemocným	nepřítelem,	který	je	odhodlán	vymazat	piráty	z	povrchu	
zemského	jednou	provždy.	Piráti	zjišťují,	že	jejich	pátrání	je	vítězství	dobrosr-
dečného	optimismu	nad	nudným	násilím	zdravého	rozumu.

VRÁSKY Z LÁSKY
Ota	 je	 bývalý	 učitel	
a	 ve	 svém	 věku	 má	 již	
řadu	 vrtochů,	 kterými	
poněkud	 komplikuje	
život	 svému	 synovi	
a	 snaše.	 Nyní	 jej	 čeká	
náročná	 operace	 a	 Ota	
se	 rozhodne,	 že	 je	 ta	
správná	doba,	kdy	 je	 třeba	vyhledat	někoho,	kdo	kdysi	dávno	velmi	ovlivnil	
jeho	život.	Setkání	s	herečkou	Janou	je	ale	poněkud	jiné,	než	si	představoval.	
Přesto	 je	 to	 právě	 tahle	 vitální	 dáma,	 která	nemíní	 nerezignovat	 na	aktivní	
život,	která	znovu	zamotá	jeho	osud.	Díky	Janě	se	Ota	vydává	na	napínavou	
road-movie,	na	jakou	by	si	možná	ani	v	mladším	věku	netroufl.	A	je	to	právě	
tohle	důležité	setkání,	které	oba	utvrdí	v	poznání,	že	nejhorší,	co	může	člověk	
udělat	je	všechno	vzdát!	

SNĚHURKA
Zlé	 královně	 (Julia	
Roberts)	 se	 podařilo	
získat	 vládu	 nad	 krá-
lovstvím.	 Uprchlá	 prin-
cezna	 (Lily	 Collins)	 se	
však	 svého	 výsostního	
práva	 jen	 tak	 snadno	
nevzdá	 a	 rozhodne	 se	
jednat.	 Za	 pomoci	 sedmi	 vynalézavých	 trpaslíků	 začíná	 plánovat	 odvetu.	
Sněhurka	ožívá	v	novém	dobrodružném	příběhu	plném	lásky,	ale	i	žárlivosti	
a	zrady.	

FILMOVÉ TIPY 

Kultura

Kulturní pořady v kině
Tanvaldské hudební jaro
13. 4. od 18.30 hod
Hradišťan –	umělecký	vedoucí	Jiří Pavlica.
Předprodej	vstupenek	v	pokladně	kina.	
Rezervace	možná	přes	www.disdata.cz	nebo	odkaz	na	www.tanvald.cz.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
7. 5. od 19.00 hod. HANKY PANKY PRAHA – Čtvero ročních období
Nejúspěšnější	česká	 travesti	 skupina.	Předprodej	zahájen	v	pokladně	kina!	
Vstupenky	nelze	rezervovat.

19. 5. nový pořad Michala Nesvadby pro děti
	

	 Po	čase	opět	přicházíme	
s	 premiérou	 nové	 divadelní	
hry,	 která	 se	 jmenuje	
„ZÁTIŠÍ S LOUTNOU“.	
Podotýkáme,	 že	 jsme	 ji	
nastudovali	teprve	jako	druzí	
v	 ČR,	 když	 1.	 byl	 domácí	
soubor	autora	ze	Žlutic.	Hru	
napsal	 náš	 oblíbený	 autor	
komedií,	 Jaromír	 Břehový,	
od	kterého	jste	od	nás	viděli	
hrát	třeba	hru	„Otylka“	nebo	
„Rejžák	z	Prahy“.
	 „ZÁTIŠÍ S LOUTNOU“	
je	 tragikomedie	 s	 prvky	
černého	 humoru	 a	 dle	
sdělení	odborných	porotců	je	to	zatím	
nejlepší	hra	pana	Břehového.V	našem	
souboru	 ji	pro	diváky	upravil	a	 režíro-
val	 Vlastimil	 Hozda.	 Ve	 hře	 se	 Vám	
představí	 herečky	 a	 herci	 z	 Tanvaldu	
a	 okolí:	 Vlaďka	 Koďousková,	 Dana	
Najmanová,	 Dana	 Hozdová,	 Jana	
Kouřilová,	Kristýna	Hofericová,	Luděk	
Špráchal	 a	 Jan	 Lála.	 S	 režisérem	
spolupracují:	Alena	Šlechtová,	Helena	
Špráchalová,	 Iva	 Kouřilová,	 Daniel	
Hejduk	a	Lukáš	Müller.
	 Premiéra,	 na	 kterou	 Vás	 všechny	
srdečně	zveme	,	se	koná	26. 4. 2012	
v	Městském	kině	Jas	Járy	Cimrmana,	
v	19.00		hod.

	 Doufáme,	že	Vás	nezklameme	a	že	
Vás	dobře	pobavíme.
Přijďte	v	hojném	počtu.

Dana	Hozdová

DS E.F. Burian uvádí novou divadelní hru

Příjmeme muže do pekařské výroby.

PODMÍNKA: vyučen nebo praxe v oboru.

Dolní Smržovka 726

tel.: 607 869 765

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 
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Odvoz  
a likvidace

fekálií.
Telefon:

777 822 890

Volejbaloví superveteráni opět na scéně
Volejbalový	 svátek	 je	 opět	 tu.	 14.	
dubna	se	ve	sportovní	hale	na	Výšině	
koná	 turnaj	 mistrovství	 republiky	
superveteránů,	 tedy	kategorie	nad	50	
let.	Divákům	se	představí	týmy	z	celé	
republiky	 a	 samozřejmě	 i	 domácího	
Tanvaldu,	 který	 drží	 zatím	 velice	

pěknou	6.	příčku	a	doufá	v	 její	vylep-
šení	 v	 domácím	 prostředí.	 Turnaj	
začíná	 v	 8.30,	 občerstvení	 zajištěno.	
Přijďte	povzbudit	domácí	tým,	k	vidění	
bude	spousta	krásných	fines

-vho-

Masarykova škola se může chlubit skvělými sportovci
Masarykova	ZŠ	a	OA	se	může	poch-
lubit	 sportovci,	 kteří	 mají	 před	 sebou	
slibnou	sportovní	kariéru.	Za	OA	bych	
chtěl	představit	Annu	Sixtovou,	lyžařku	
s	 úspěchy,	 které	 jí	 mohou	 závidět	
mnozí	 její	 vrstevníci.	 V	 roce	 2010	 se	
zúčastnila	 Olympiády	 dětí	 a	 mládeže	
(tam	 postupovali	 jen	 2	 z	 kraje),	 zde	
vybojovala	 2.	 místo	 volnou	 techni-
kou	 a	 1.	 místo	 ve	 štafetách.	 V	 roce	
2011	na	Božím	Daru	 to	 bylo	 2.	místo	
ve	 štafetách,	 2012	 v	 Českém	 poháru	
ve	 Vysokém	 nad	 Jizerou	 1.	 místo	
ve	skiatlonu,	3.	místo	volnou	technikou.	
Tyto	 výsledky	 jí	 vynesly	 na	 druhou	
pozici	v	žebříčku	své	kategorie.	
Další	výbornou	sportovkyní	je	Vendula	
Kotenová,	 studentka	 2.	 ročníku	 OA,	
která	 se	 věnuje	 jízdě	 na	 saních.	
Na	 Prvních	 zimních	 olympijských	
hrách	mládeže	v	Innsbruku	se	umístila	
na	 10.	 místě.	 O	 jejích	 úspěších	 vás	
budu	informovat	po	skončení	sezóny.
I	 na	 ZŠ	 se	 též	 najdou	mladí	 úspěšní	
sportovci	 .	 První	 v	 pořadí	 je	 Jakub	

Fajfr,	 který	má	své	působiště	v	 jablo-
neckém	Baumitu	 .	Nic	 není	 zadarmo,	
ani	 v	 jeho	případě	 tomu	nebylo	 jinak.	
Od	 raných	 let	 se	 pohyboval	 na	 zele-
ném	 poli,	 dřina	 a	 talent	 ho	 vyzdvihly	
na	úroveň,	kde	nyní	je.	V	letošním	roce	
byl	vyhlášen	sportovcem	roku,	čímž	se	
dostal	do	podvědomí	mnoha	z	nás.
Poslední	v	řadě	je	Zdena	Pešatová.	Při	
zjištění,	v	jakém	sportu	se	angažuje,	mi	
spadla	čelist.	Přeci	jen	skoky	na	lyžích	
dle	 mého	 soudu	 vyžadují	 kopec	
odvahy.	 Ani	 Zdenka	 zde	 není	 zmiňo-
vána	 nadarmo.	 Účast	 na	 Olympiádě	
dětí	 a	 mládeže	 je	 do	 nebe	 volající	
a	vítězství	(tento	úspěch)	jen	umocňuje.
V	 pátek	 9.	 3.	 2012	 se	 účastnila	 mis-
trovství	republiky	a	skončila	v	kategorii	
13	 –	 15	 let	 na	 2.	 –	 3.	 místě.	 Všem	
zmiňovaným	bych	 rád	smekl	a	popřál	
do	 dalších	 let	mnoho	 úspěchů,	 ať	 už	
ve	sportu,	či	ve	škole.	Fair	play!	O	dal-
ších	úspěšných	sportovcích	se	dočtete	
v	dalších	číslech	zpravodaje.

Petr	Král,	I.	ročník	OA

Tenis v Tanvaldě obnovuje klubový život 

Sportovní ples opět perlou tanvaldského nebe 

	 Již	 více	 než	 50	 let	 se	 v	 našem	
městě	 hraje	 tenis.	 Pamětníci	 si	 jistě	
vybaví	 antukové	 kurty	 na	 Šumburku	
a	u	dnešního	Městského	úřadu.	Ale	již	
řadu	 let	 je	 centrem	 tenisového	 klubu	
areál	 na	 tanvaldské	 Výšině,	 u	 silnice	
směrem	 na	 motokros.	 Zdejších	 5	
antukových	 kurtů	 poskytuje	 dostatek	
prostoru	 nejen	 závodním	 hráčům,	
ale	 především	 široké	 veřejnosti	 z	 řad	
hráčů	 rekreačních.	 V	 minulém	 roce	
došlo	 ke	 změnám	 ve	 výboru	 teniso-
vého	 klubu	 a	 nové	 vedení	 má	 zájem	
zpřístupnit	 hraní	 tenisu	 co	 nejvíce	
zájemcům	z	celého	Tanvaldska.	Proto	
chystá	na	 letošní	rok	celou	řadu	akcí,	
které	 by	 měly	 do	 klubu	 přilákat	 nové	
členy	a	za	jejich	pomoci	znovu	obnovit	
klubový	život	tak,	jako	tomu	je	v	jiných	
podobných	areálech	po	celé	republice.	
Nový	 výbor	 se	 bude	 snažit	 navázat	
vzájemně	 prospěšnou	 spolupráci	
s	Městským	úřadem	v	Tanvaldě	a	pro-
pagovat	 hraní	 tenisu	 prostřednictvím	
škol	a	turistických	informačních	center.	
Hlavním	 cílem	 pro	 nejbližší	 období	
je	 totiž	 významné	 rozšíření	 členské	
základny	 tenisového	 oddílu.	 Počínaje	
letošním	 rokem	 bude	 jeden	 z	 kurtů	
vyčleněn	 i	ke	hraní	nohejbalu	a	volej-
balu	pro	všechny	příchozí	zájemce.
Na	 letošní	 sezónu	 je	 v	 plánu	 několik		
sportovních	 akcí	 pro	 širokou	 veřej-
nost:		turnaj	rodinných	dvojic	v	tenisu,	
premiérový	 ročník	 Městského	 turnaje	
v	nohejbale,	 turnaj	ve	čtyřhrách	vete-
ránů	 (dvojice	 musí	 mít	 nad	 100	 let).	

Dále	 bude	 k	 vidění	 v	 měsíci	 květen	
oblastní	 přebor	 dorostenců,	 kde	 se	
sejdou	 chlapecké	 naděje	 tohoto	
sportu	z	celého	severočeského	kraje.	
Tanvaldský	tenis	budou	representovat	
čtyři	hráči!	Přijďte	jim	fandit.		
Tenis	je	úžasná	hra,	kterou	může	hrát	
každý,	bez	ohledu	na	svůj	věk,		schop-
nosti	 či	 dřívější	 zkušenosti.	 Tímto	
oslovujeme	 všechny	 zájemce	 o	 hraní	
–	 přijďte	mezi	 nás,	 udělejte	 něco	pro	
své	 zdraví	 a	 zapojte	 se	 do	 klubové	
činnosti.	Tenisový	klub	má	v	současné	
době	přes	50	platících,	registrovaných	
členů.	 	 To	 je	 velmi	 málo	 na	 město	
velikosti	Tanvaldu	a	jeho	okolí.	Tradice	
tenisu	u	nás	je	ohromná,	klub	vychoval	
v	 minulosti	 hráče,	 kteří	 se	 prosadili	
i	 v	 profesionálním	 tenisu.	 V	 součas-
nosti	má	oddíl	jedno	závodní	družstvo	
v	 soutěžích	 ČTS	 -	 dorostenecký	
smíšený	 tým,	 který	 se	 v	 roce	 2011	
probojoval	až	do	play-off	o	titul	Mistra	
ČR	 a	 ve	 finálovém	 turnaji	 v	 pražské	
Stromovce	rozhodně	nezklamal.	
Vzhledem	 ke	 zdejším	 klimatickým	
podmínkám	není	tenisová	sezona	moc	
dlouhá,	 přijďte	 proto	 hned	 po	 jejím	
zahájení	 a	 staňte	 se	 členem	 TK.	
Informace	 o	 členství	 a	 jeho	 výho-
dách	Vám	 poskytneme	 na	místě	 buď	
osobně,	nebo	na	nástěnce	TK.
Tímto	 zveme	 zájemce	 na	 první	 spo-
lečenské	 posezení	 “PRVNÍ	 SMEČ”	
dne	14.	 4.	 2012	 v	 16hod	 v	 restauraci	
Tenis-klub.

	 V	 pořadí	 již	 devátý	 ročník	 spor-
tovního	 plesu	 v	 choreografii	 Milana	
Kozáka	 a	 Vladimíra	 Vyhnálka	 zaplnil	
tanvaldskou	sportovní	halu	do	posled-
ního	místečka.	Ač	je	to	v	dnešní	uspě-
chané	 a	 událostmi	 přesycené	 době	
neuvěřitelné,	devítka	hlásí	vyprodáno!	
Téměř	šest	stovek	tance	a	zábavy	chti-
vých	 Tanvalďanů	 a	 dalších	 příznivců	
z	 blízkého	 i	 širšího	 okolí,	 přilákala	
tato	 již	 tradiční	 kulturní	 akce	 s	 nepo-
stradatelnými	 sportovními	 prvky.	
K	 tanci	 i	 poslechu	 hrála	 opět	 Hudba	
Tanvald,	 pěkně	 od	 podlahy	 a	 dobře.	
Předtančení	 letos	 organizátoři	 pojali	
opravdu	 originálně,	 když	 na	 parket	
vplula	 se	 svým	 bicyklem	 mnohoná-
sobná	 mistryně	 světa	 v	 krasojízdě	
Martina	 Štěpánková	 z	 Brna.	 A	 bylo	
se	vskutku	na	co	dívat,	když	mistryně	
kouzlila	své	piruety	a	veletoče	s	napro-
stou	 bravurou	 a	 graciézností.	 Ovšem	
vy	 to	 po	 ní	 raději	 nezkoušejte,	 natož	
v	městském	provozu.	To	by	totiž	mohlo	
špatně	 dopadnout	 a	 namísto	 aplausu	
byste	 si	 mohli	 vysloužit	 něco	 docela	
jiného.
	 Milou	 tradicí	 sportovních	 plesů	 je	
předávání	cen	těm	nejlepším.	Letos	byli	
oceněni	mladíci,	fotbalista	Jakub	Fajfr	
a	 lyžař	 Tomáš	 Dufek,	 a	 spolu	 s	 nimi	
po	zásluze	také	jeden	z	těch	starších,	
kteří	 neúnavně	 pracují	 ve	 prospěch	
tanvaldského	sportu,	Karel	Soldát.
	 A	 co	 nemůže	 na	 sportovním	 plese	
chybět?	 No	 přece	 soutěž.	 Tu	 florba-
lovou	 vyhrál	 domácí	 Petr	 Kovařík,	
který	předvedl	nejlepší	tah	na	branku.	
A	 vyvrcholením	 večera	 pak	 byla	
soutěž	 o	 zlatou	 mušku,	 která	 stejně	

jako	 ples	 již	 napsala	 devítku,	 neboť	
ho	 doprovází	 jen	 s	 malými	 změnami	
od	 samého	 počátku.	 Krásné	 ženy	
v	 dlouhých	 róbách	 zápolily	 v	 úsilí	 co	
nejelegantněji	 propasírovat	 basketba-
lový	míč	do	obroučky	a	jejich	partneři	
jim	 k	 tomu	 sekundovali,	 ovšem	 letos	
marně.	 Svým	 spoluhráčkám	 nepřidali	
ani	 bodík.	 Zlatá	 muška	 se	 opět	 uká-
zala	 jako	 ženská	 doména.	 Porota,	 jíž	
po	 roce	 pauzy	 opět	 zkušeně	 vévodil	
starosta	Petr	Polák,	jenž	měl	k	ruce	dva	
nováčky,	 doktora	 Františka	 Očenáše	
a	Martina	Semeckého,	se	svého	úkolu	
zhostila	 na	 výbornou	 a	 jako	 vítěze	
ocenila	dvojici	Jana	a	Romanu	Kunovy	
z	Velkých	Hamrů.
	 Psát	 o	 tom,	 že	 tombola	 byla	 jako	
obvykle	skvělá	a	originální,	 to	by	bylo	
jen	 nošením	 dříví	 do	 lesa.	 To	 už	 je	
prostě	 tradice	 a	 závěrečný	 basketba-
lový	míč	plný	pětikorun	 jen	 rozzáří	 již	
tak	dost	zářící	oči,	 jež	na	něj	popatří.	
Na	závěr	se	sluší	ještě	poděkovat	všem	
sponzorům.	 Jsou	 tací,	 kteří	 sportovní	
plesy	 provázejí	 od	 samého	 začátku,	
ale	 jsou	 i	 noví,	 kteří	 se	 sami	 hlásí	
a	chtějí	něčím	přispět	ku	zdaru	dobré	
akce.	 Je	 jich	 více	 než	 stovka,	 takže	
v	TZ	není	dost	prostoru,	aby	se	dostalo	
na	 všechny,	 tedy	 touto	 cestou	 velké	
poděkování	 všem,	 kdož	 se	 na	 úspě-
chu	plesu	podíleli.	Organizátorům	z	TJ	
SEBA	Tanvald,	všem	jejich	sponzorům	
a	samozřejmě	také	návštěvníkům,	bez	
nichž	by	sportovní	plesy	nebyly	ničím.
	 Devátý	 sportovní	 ples	 je	 již	 minu-
lostí,	nechť	tedy	žije	ten	příští,	jubilejní	
desátý. -vho-

Basketbalisté	TJ	SEBA	Tanvald	zahájili	
druhou	 část	 Jizerské	 ligy	 na	 domácí	
palubovce.	V	nervy	drásajícím	závěru	
proti	 Jablonci	 po	 celý	 zápas	 vedli,	
ovšem	 40	 sekund	 před	 koncem	 šli	
do	jednobodového	vedení	hosté	a	bylo	
zle	 nedobře.	 Domácím	 se	 nevedla	
střelba	 ani	 kombinace	 a	 nervozita	
jim	 svazovala	 ruce.	 Po	 time	 outu	
však	 naštěstí	 přišel	 obrat.	 Nejprve	
Harmanoš	 z	 pravé	 strany	 prolomil	
střelecký	 půst	 a	 úspěšnou	 trojkou	
vrátil	domácím	vedení.	Poté	se	SEBA	
opět	dostala	k	míči,	faulován	byl	Kozák	
a	 postavil	 se	 k	 trestným	 hodům.	 Ty	
byly	dosud	achilovou	patou	domácích,	

ovšem	 Kozák,	 jako	 správný	 kapitán,	
obě	 šestky	 proměnil.	 V	 samém	
závěru	ještě	domácí	znovu	získali	míč	
a	 z	 rychlého	 protiútoku	 uzavřel	 skóre	
mladý	Šída.
Konečný	výsledek:
TJ	SEBA	Tanvald	–	Bižuterie	Jablonec	
B			58	:	52
Střelci:	Kozák	20,	Vyhnálek	14,	Šída	8.
Závěrečné	 utkání	 v	 Tanvaldu	 se	
hraje	 v	 pátek	 13.dubna	 a	 soupeřem	
domácího	 družstva	 bude	 ambiciózní	
Smržovka,	 která	 letos	 hraje	 velmi	
dobře	 a	 dokázala	 například	 porazit	
i	 loňského	 mistra.	 Utkání	 začíná	
v	18.10. -vho-

Pod bezednými koši vítězně
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Lyžař TJ SEBA zazářil na tratích ZOH Fotbalové jaro za dveřmi
Tomáš	 Dufek	 z	 TJ	 SEBA	 Tanvald	 se	
kvalifikoval	 a	 reprezentoval	 svůj	 oddíl	
a	 ČR	 na	 tratích	 ZOH	 1956	 v	 italské	
Cortině.	Ve	dnech	21.	a	22.	 ledna	se	
zde	 konaly	 největší	 světové	 závody	
mládeže	 v	 běhu	 na	 lyžích	 TROFEO	
TOPOLINO.	Na	startu	na	olympijském	
stadionu	v	Predazzu,	odkud	se	i	 letos	
vydal	v		Tour	de	Ski	vstříc	bájné	sjez-
dovce		Lukáš	Bauer,	se	v	jednotlivých	
kategoriích	 sešlo	 až	 180	 závodníků.	
A	 pohled	 na	 hromadný	 start	 takovéto	
skupiny	byl	 impozantní.	 	A	fantastický	
byl	 i	 výkon	Tomáše,	který	v	obrovské	
konkurenci	vybojoval	stříbrnou	medaili.	
Výbornou	 formu	 si	 udržel	 i	 na	 Zimní	
olympiádu	 mládeže	 na	 Pustevnách,	

kde	 se	 stal	 dvojnáobným	 vítězem	
v	individuálních	disciplinách	a	bronzo-
vým	členem	ve	štafetě.	Gratulujeme.
Za	TJ	Seba	Tanvald

Vladimír	Vyhnálek

	 Většina	hřišť	na	Tanvaldsku	je	ještě	
pod	sněhem,	přesto	by	mělo	fotbalové	
jaro	 odstartovat	 již	 31.	 3.	 2012,	 kdy	
by	 měl	 domácí	 A-tým	 přivítat	 hráče	
Camelu.	 S	 takřka	 100%	 jistotou	
lze	 konstatovat,	 že	 se	 první	 kolo	
v	Tanvaldě	hrát	nebude	a	 tak,	bude-li	
počasí	přát,	zahájí	tanvaldští	fotbalisté	
jarní	část	sezony	v	Pěnčíně.
Zimní	 příprava	 je	 v	 plném	 proudu	
a	 tým	 trenéra	 Kašpara	 zaznamenal	
již	několik	podstatných	změn.	Po	zra-
nění	 se	 vrací	 Lorenc,	 podařilo	 se	
také	 dojednat	 hostování	 zkušených	
Kochánka	 a	 Bajzika.	 Naopak	 tým	
opustil	Řezáč,	který	si	na	jaře	vyzkouší	
A-třídu	v	Hamrech	a	 také	J.	Poláček.	
S	 těmito	změnami	se	 tanvaldští	před-
stavili	 v	 prvním	 přátelském	 utkání	 se	

Sokolem	 Sendražice,	 ve	 kterém	 se	
po	dobrém	výkonu	rozešli	smírně	2:2.	
Snad	 si	 dobré	 výkony	 přenesou	 tan-
valdští	i	do	jarní	části	soutěže,	kde	se	
s	12-ti	body	krčí	u	dna	tabulky.	Přijďte	
tak	 povzbudit	 naše	 mladé	 i	 dospělé	
fotbalisty	v	boji	o	důležité	jarní	body.	
Tímto	 bychom	 také	 chtěli	 oslovit	
fotbalové	 nadšence,	 kteří	 mají	 čas	
a	 chuť	 se	 aktivně	 zapojit	 do	 chodu	
klubu.	 Zejména	 pak	 bychom	 rádi	 při-
vítali	 zájemce	 o	 spolupráci	 v	 oblasti	
mládeže.	V	případě	zájmu	mě	prosím	
kontaktujte	 na	 tel:	 602101413	 nebo	
na	email:	miroslav.pohoraly@seznam.
cz.	Těšíme	se	na	spolupráci!

Miroslav	Pohořalý
předseda	oddílu
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Rozpis zápasů - duben 2012
TJ Jiskra Tanvald oddíl kopané - OP muži

 

Domácí Hosté Termín

Tanvald Camel 31.3.2012 SO 16:30

Pěnčín B Tanvald 8.4.2012 NE 10:30

Tanvald Velké Hamry B 14.4.2012 SO 16:30

Albrechtice Tanvald 21.4.2012 SO 16:00

Tanvald Kořenov 28.4.2012 SO 17:00

Rozpis zápasů - duben 2012
TJ Jiskra Tanvald oddíl kopané - OP starší žáci

 

Domácí Hosté Termín

Smržovka Tanvald 7.4.2012 SO 9:00

Volno 14.4.2012 SO  

Tanvald Držkov 21.4.2012 SO 10:00

Hodkovice Tanvald 28.4.2012 SO 14:30

*Trofej ve správných rukou+ foto jakub strana 9, 10

Sportovcem roku 2011 se stal třináctiletý fotbalista Jakub Fajfr. Kdopak to vlastně je, tenhle mladíček?  Začínal už 

v roce 2005 v Jiskře Tanvald u elévů Karla Soldáta, tedy jako děcko sotva školou povinné. A co o něm říká jeho 

první trenér? Chválí jeho přístup k tréninku i k zápasu, nasazení, vůli, chuť něco dokázat, být lepším. Takových 

kluků kdyby prý bylo víc, to by se na ten fotbal hned lépe koukalo. Dnes hraje Jakub žákovskou ligu za FK Baumit 

Jablonec a nepočíná si vůbec špatně. Trénuje čtyřikrát týdně a jeden den v týdnu hraje zápas. Slušná zátěž. Tak 

věřme, že letošní ocenění bude pro Jakuba tím nejlepším povzbuzením a že ho jednou uvidíme i mezi nejlepšími 

dospělými.

-vho-

Na snímku Jakub Fajfr, sportovec roku 2011 a jeho první trenér Karel Soldát.
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Trofej ve správných rukou
Sportovcem	 roku	 2011	 se	 stal	 třinác-
tiletý	 fotbalista	Jakub	Fajfr.	Kdopak	to	
vlastně	 je,	 tenhle	mladíček?	 	 Začínal	
už	v	roce	2005	v	Jiskře	Tanvald	u	elévů	
Karla	 Soldáta,	 tedy	 jako	 děcko	 sotva	
školou	povinné.	A	co	o	něm	říká	 jeho	
první	trenér?	Chválí	jeho	přístup	k	tré-
ninku	 i	k	zápasu,	nasazení,	vůli,	chuť	
něco	 dokázat,	 být	 lepším.	 Takových	
kluků	 kdyby	 prý	 bylo	 víc,	 to	 by	 se	
na	ten	fotbal	hned	lépe	koukalo.	Dnes	
hraje	 Jakub	 žákovskou	 ligu	 za	 FK	
Baumit	Jablonec	a	nepočíná	si	vůbec	
špatně.	Trénuje	čtyřikrát	týdně	a	jeden	
den	v	týdnu	hraje	zápas.	Slušná	zátěž.	
Tak	 věřme,	 že	 letošní	 ocenění	 bude	
pro	 Jakuba	 tím	 nejlepším	 povzbu-

zením	a	že	ho	 jednou	uvidíme	 i	mezi	
nejlepšími	dospělými. -vho-

Na snímku Jakub Fajfr, sportovec roku 2011 
a jeho první trenér Karel Soldát.

Fotbaloví veteráni váleli
	 4.	 ročník	 memoriálu	 Oklahoma	
Miloslava	Prouska	starých	fotbalových	
gard	 nad	 35	 let	 uvítala	 tanvaldská	
sportovní	hala.	Mezi	hráči	byla	k	vidění	
celá	 řada	známých	plejerů	až	po	nej-
vyšší	 soutěž.	 Tanvald	 mezi	 mužstvy	
nebyl	sice	zastoupen,	ovšem	spousta	
účastníků	 tanvaldskými	 družstvy	
prošla.	Pohár	si	letos	odvezli	železno-
brodští	a	nejlepším	střelcem	byl	Milan	

Makula	ze	Ž.	Brodu	se	13	brankami.

Konečné	pořadí:
1.	FK	Železný	Brod
2.	FK	Velké	Hamry
3.	Sokol	Plavy
4.	SIZ	Velké	Hamry
5.	FK	Miroslav

-vho-

Příjemné prožití velikonoc 
a bohatou pomlázku přeje 

rodina Mašků a kolektiv firmy 
Jan Mašek - pekařství.

Pečeme poctivě z čerstvých regionálních surovin: 
Filounské bio mléko, čerstvé máslo a vejce 

v naší tradiční rodinné receptuře.
Nakupujte v našich prodejnách 

na Dolní Smržovce a v Tanvaldě.
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Talenty v Tanvaldě utěšeně rostou
A	 do	 třetice	 tanvaldští	 lyžaři	 -	 běžci.	
Tentokrát	 na	 českém	 poháru	
v	 Jeseníku	 -	 Ramzové.	 Pod	 vedením	
trenérů	 Petra	 a	 Heleny	 Beranových,	
a	 jak	 jinak,	 než	 na	 bedně.	 Tomáš	
Dufek	 dvakrát	 druhý,	 Vojta	 Vyhnálek	
druhý	 a	 třetí,	 Dominik	 Břečka	 třetí,	
Kryštof	 Beran	 a	 Romana	 Jablůnková	
v	první	desítce	a	Jakub	Polák	jen	těsně	

za	 ní.	 Pokud	 hledáme	 nové	 talenty,	
v	 Tanvaldu	 jsme	 jich	 rozhodně	 pár	
našli.	Držme	palce,	abychom	se	s	nimi	
za	pár	let	shledali	na	televizních	obra-
zovkách	při	přenosech	z	olympijských	
her	či	mistrovství	světa.	Že	je	to	příliš?	
Nu,	 ani	 nemyslím.	 Lukáš	 Bauer	 také	
kdysi	takhle	začínal.	

-vho-

Tadičně	 patří	 lyžaři	
běžci	 mezi	 elitu	
v	rámci	celé	ČR.	Ani	
v	 letošní	 lyžařské	
sezóně	 tomu	nebylo	
jinak.
Na	 únorovém		
MČR,	 které	 se	
konalo	 v	 Jablonci	
nad	 Nisou,	 získal	
Vojta	 Vyhnálek	
titul	 vícemistr	 ČR	
ve	sprintu	a	4.	místo	
v	 běhu	 klasickou	
technikou	 na	 4	km	
a	 Tereza	 Beranová	
vybojovala	 pro	 TJ	
SEBA	 ve	 štafetě	
Liberecký	kraj	I.	také	
stříbrnou	 medaili	
ve	 štafetě	 Liberecký	
kraj	 I.	 a	 čtvrté	
místo	 ve	 sprintu.	
Výborné	 umístění	
i	 dalších	 závodníků,	
Romany	Jablunkové,	
Dominika	 Břečky	
a	 Kryštofa	 Berana	
posunulo	oddíl	běhu	
na	 lyžích	 TJ	 SEBA	
průběžně	 na	 šestou	
příčku	(z	31	oddílů)	v	rámci	celé	ČR.	
Družstvo	TJ	SEBA	Tanvald	tak	v	letošní	

sezóně	potvrdilo	svým	šestým	místem	
svoji	výbornou	připravenost.		

	Milan	Kozák,	TJ	SEBA	Tanvald

Vyhnálek a Beranová vícemistry ČR

34 cm 51 cm51 cm

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, použití 
po celé vegetační období

Pivní souprava
stůl šířky 50 cm a 2 lavice, 
délka 180 cm

1.590,-

9.990,-

9.990,-

2.390,-

Elektrická sekačka
HE 34, výkon 1300 W, šířka 
záběru 34 cm, 5 poloh výšky 
střihu, centrální, sběrný koš 37 l

Benzinová sekačka
GBW 51 RS, výkon 2,4 kW/ 3,2 PS, šířka 
záběru 51 cm, centrální nastavení výšky 
střihu v 6-ti polohách, šasi z ocelového 
plechu, sběrný koš 60 l

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně pří-
věsného vozíku nebo malou dodávkou do zastřešené haly.

NAKUPUJTE POHODLNĚ A VÝHODNĚ

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním, také 
pomocí vysokozdvižného vozíku, vám rádi pomůžeme. 
Odpadá tím vícenásobná manipulace.

Dřevěný nábytek Diana
křeslo, bez polstru 998,-
stůl 140 x 80 cm 2.390,-

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo z vašeho 
automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

Dřevěný zahradní domek Mikka
ze severských dřevin, rozměr soklu 1,8 x 2 m, 
vnější rozměr 2,28 x 2,38 m, výška 2,22 m, 
bez povrchové úpravy

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 30. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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