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Jak se Tanvald popasoval s nástrahami zimy?

12. března se budou
na centrálním parkovišti
opět konat prodejní trhy.

Zima 2011-12 jako by dlouho otálela,
než do našich krajů vtrhla rukou pevnou
a neochvějnou. Nejdříve to byly sněhové přívaly v prosinci, kdy zmrazky
střídala sněhová břečka a čvachtanice
v botách a skoro to vypadalo, že mrznout letos už ani nebude. A ouha! V půli
ledna se mrazy dostavily a nebyly jen
tak ledajaké. Čidlo na fotbalovém stadionu zaznamenalo rekord posledních
let, a to -24 stupně. A mrazy nám
letos vydržely poměrně dlouho. Jaké
dopady má takováto zima na rozpočet
města? Rozpočet technických služeb
jen na pohonné hmoty na rok 2012 činí
1,1 milionu korun, z toho za leden se
spotřebovalo 305 tisíc, tedy bezmála
30 % za jediný měsíc. A únor v tomto
směru nebude o mnoho lepší. Každá
zima je u nás pochopitelně nákladnější  než jaro, léto a podzim, s tím se
počítá, ale čeho je moc, toho je příliš.
Všechny stroje pro zimní údržbu jsou
takřka neustále v permanenci a s nimi
pochopitelně i lidé, to jinak nejde.
Na protažené silnice a chodníky jsou
Tanvalďané zvyklí a mají na to samozřejmě právo, dá to ale někdy fušku.
Samostatnou kapitolou je pak odvoz
odpadu. Popeláři firmy ASA rovněž
odvádějí dobrou práci, jako by se ani
žádná kalamita nekonala, ovšem pracovníci technických služeb jim předtím
musejí umožnit průjezd komunikacemi
ke kontejnerům, a to není vždycky
jednoduché. Chceme-li naše město
udržet čisté, něco nás to stojí, ať už
na penězích nebo na úsilí lidí.
A nedá mi, abych se ještě nezmínil
o našich pěšácích v oranžových
vestách, pracovnících ve veřejné
službě a veřejně prospěšných pracích.
Zatímco většina z nás v ranním mrazu
spěchá do tepla kanceláře či fabriky
a někteří dokonce ani z kanafasu
nevylézají, oni s lopatami a hrably
v rukou šlapou po ledu a sněhu, i když
se teplota přes den pohybuje kolem -15
stupňů. A jsou to nejen muži, ale mezi
nimi i ženy. Není to v každém případě
žádný med a kdo tomu nevěří, jen ať
si to zkusí. Pak jistě nebude žehrat
nad tím, že se jdou občas někam
ohřát. To je v tomto případě naprostá
nezbytnost. V takovém mrazu jde totiž
o zdraví.
Tak se tedy zbytečně nerozčilujte
a pokochejte se fotografiemi tanvaldské zimy. Je krásná, místy náladová,
občas i zadumaná, ovšem náročná,
a často velmi, velmi náročná. Víme to,
počítáme s tím a poradíme si s tím.

V březnu opět
za nákupy do Polska
Na jarní období Město Tanvald opět
připravilo pro všechny zájemce zájezdy
za nákupy do Polska. První zájezd,
do Jelení Hory, se uskuteční 22. března.
Cena zájezdu zůstává na 110 korunách.
Odjíždí se v 8 hodin z centrálního
parkoviště. Další zájezdy do Jelení Hory
se uskuteční 19. dubna a 14. června.
17. května se také pořádá zájezd
do lázeňského městečka Kudova Zdroj.
Odjezd je v 6.30 z centrálního parkoviště
a cena zájezdu: 200 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-

Výběrové šetření ČSÚ
v domácnostech
V době od 25. února až do 13.
května se v některých tanvaldských
domácnostech mohli objevit, anebo
ještě objeví pracovníci Českého
statistického úřadu. Tito tazatelé jsou
pochopitelně vybaveni průkazem ČSÚ,
nejedná se tedy o žádné podvodníky,
takže prosíme zúčastněné občany,
aby jim pokud možno vyšli vstříc. Takto
získaná data pochopitelně podléhají
zákonu o ochraně osobních údajů
a podle toho s nimi bude nakládáno.
-vho-

Z obsahu čísla
str.
Ples Města Tanvaldu
Vyšetřování novoroční střelby
Kdo brání úklidu ulic
Tanvaldské hudební jaro
Festival Jeden svět
Sportovec roku
Zima očima čtenářů

2
3
3
5
6
7
12

-vho-
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Skvělá atmosféra a spousta rozdaných cen
Krásné dámy, bohatá tombola a příjemná atmosféra, v takovém duchu se
nesl 16. ročník Plesu Města Tanvaldu.
Den před plesem se ze sportovní
haly na Výšině odstranila nebo důmyslně zamaskovala většina důkazů
připomínajících, že se zde obvykle
odehrávají spíše sportovní utkání
a v sále přibyly upravené stoly pro nadcházející slavnostní večer. Přípravy
na samotný ples začaly od sobotního
rána. O slavnostní vyzdobení haly se
postaral pan Hovorka ze Semil. Stejně
jako v předešlých ročnících stěny zdobily dekorace v žlutozelených barvách,
které má Tanvald v městském znaku.
Míchané nápoje, dezerty a teplé i studené delikatesy pro milovníky všech
chuťových variací připravila Cukrárna
Ledo. Pro nápoje si žížniví návštěvníci
mohli chodit k baru. Ten v hale vyrost
také během soboty.

O hudební doprovod se v letošním roce postaral Taneční orchestr
Vladimíra Janského z Liberce. V rámci
programu se návštěvníci mohli
nechat inspirovat tanečními kreacemi

Tanečního klubu Koškovi Liberec,
jejichž tanečníci předvedli standardní
a latinskoamerické tance. Celým
večerem svými komentáři provázel
moderátor Jan Žíla.
„Ples se vydařil, líbila se nám kapela,
dobře jsme si zatančili a dokonce jsme
poprvé v životě vyhráli i v tombole,

takže jsme byli spokojení,“ uvedli jedni
z účastníků. Celkově se v tombole
rozdalo 12 hlavních a kolem 70 dalších
cen, které do tomboly věnovali sponzoři. Jednu z hlavních cen šťastnému
vítězovi předal starosta partnerského
města Tanvaldu Wittichenau pan Udo
Popella.

Foto: Antonín Bělonožník a Miroslav Medlík

V rámci připravovaného časosběrného dokumentu o Tanvaldsku
na plese natáčeli také známí čeští
filmaři Vít Klusák a Filip Remunda,
autoři úspěšných dokumentů Český
sen a Český mír.
-hoš-

Ptactvo a zvěř v zimě potřebuje lidskou péči i ohleduplnost
Venkovní teploty v únoru padaly hluboko pod nulu. Lidé mrazivé období
přečkávali s pomocí teplého oblečení,
a pokud měli tu možnost, dávali přednost bezpečí svých domovů a ven
vycházeli jen minimálně. Jak se ale
se zimou vypořádávají zvířata v lesích
a opeřenci, kteří venku tráví celý svůj
život? Nejmenší z nich přes noc ztratí
i dvacet procent své váhy.
„Pro ptáky je zima opravdu velmi
rizikové období, které mnozí z nich
nepřežijí. Na udržování stálé teploty
těla vynakládají obrovské množství
energie. Zvláště to platí pro drobné
pěvce, kteří mají v poměru k tělesné
váze větší povrch těla, odkud teplo
odchází,“ řekla Lucie Hošková z České
společnosti ornitologické.
Během zimního období jsou ptáci
závislí na dostatečném přísunu potravy.
Shánění jídla pro ně ale v zimě, kdy je
krajina pokrytá sněhem, není vůbec
jednoduché. Potrava je pro ně přitom
nezbytná pro udržení tělesné teploty
a přežití mrazivé noci. Podle České
společnosti ornitologické náš nejmenší
pěvec, králíček obecný, vážící kolem
6 g, vydá na udržení svého tepla tolik
energie, že během zimní noci ztratí
až 20 procent své váhy! Tuto tukovou
zásobu musí během dalšího dne obnovit, jinak nemá šanci přežít další noc.
Ptáci ale mají i svá želízka v ohni.
Jedním z nich je peří. „Vzpomeňte si
na péřový spacák, či péřovou duchnu
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po babičce. Peří je nejúčinnější a nejlehčí izolační vrstva – a čím je ho více,
tím lépe,“ připomíná Lucie Hošková.
Proto také vrabci mají v zimě více peří
než v létě. Na zimu se ptáci promění

v načepýřené koule. V načechraném
stavu se totiž v peří vytvářejí vzduchové kapsy, které ještě zlepšují izolační vlastnosti. Do načepýřeného peří
schovají i neopeřené nohy a zobák.
K odpočinku si ptáci vybírají místa nejlépe v závětří, v dutině, pod střechou
nebo alespoň v hustém větvoví jehličnatých keřů a stromů. Tetřívci si zase
sami vyhrabávají nory v hlubokém
sněhu, kde se udržuje mnohem větší
teplota, než panuje venku. Vodní ptáci
si s nízkými teplotami dokáží poradit
díky hustému opeření a silné tukové
vrstvě na břiše, která zabraňuje jejich
prochladnutí. Přes to, jak jsou ptáci přírodou vybaveni, aby se s nástrahami
zimy mohli co nejlépe poprat, mnoho
z nich zimu nepřežije. Především
mladí a nezkušení jedinci. Proto řada
lidí nezapomíná v zimě i na tyto drobné

dobré skutky a sáhne po výrobě krmítek a jejich naplnění ptačími dobrotami.
Pozdě není ani v březnu. Zima se drží
dlouho a přikrmování ptáků je proto
vhodné až do konce tohoto měsíce.
A sledování aktuálního dění v krmítku
přináší určitě větší radost, než sledování aktuálního dění na naší politické
scéně.
„Krmítko jsme měli vždycky. Máme
ho před domem, chráněné stříškou
a dostatečně vysoko, aby se na něj
nedostal náš kocour. Ptáčci jsou velice
vděční, ale vzhledem k tomu, že jsme
blízko k lesu, tak nám krmítko často
zabere sojka a ta tam pak nikoho
nepustí. Taky k nám často létají hrdličky nebo holubi. Nejčastěji ale vidíme
sýkorky nebo hýla. Zápolení o volné
místo v krmítku je zábavné, a pokud by
to někdo chtěl srovnávat s naší politickou scénou, tak je vidět, že ten tlustší
a drzejší vždycky vyhraje a vytlačí ty
ostatní,“ řekla Anna ze Šumburku.
Vhodné krmivo představují podle
České
společnosti
ornitologické
různá semena, zejména slunečnice nebo mák, z lidské stravy se
s ptáčky můžeme podělit o ovesné
vločky, strouhanou neslanou housku,
strouhanou mrkev nebo lůj zavěšený
poblíž krmítka. Oblíbená jsou drcená
jádra vlašských a lískových ořechů.
Co do krmítek ale určitě nepatří, jsou
slané, kořeněné, uzené nebo plesnivé
výrobky či přepálený tuk. Mezi běžné

návštěvníky krmítek patří sýkora
koňadra, sýkora modřinka, kos černý,
pěnkava obecná nebo třeba vrabec
obecný. Jací krasavci navštěvují vaši
zahradu či okno? Zašlete nám snímek.
Dobrou věc pro přírodu dělají i naši
myslivci, kteří pravidelně plní krmelce
v lesích kvalitní potravou, aby zvěř přežila zimu bez větších problémů. Krmení
lesní zvěře by lidé měli nechat spíše
na nich nebo by se s nimi měli předem
poradit. Laik totiž v nevědomosti může
udělat více škody než užitku (zvěři se
třeba nesmí v žádném případě dávat
čerstvé pečivo a pečivo celkově není
příliš vhodné, protože rychle plesniví
a jakákoliv plesnivá strava zvěři škodí,
v malém množství je možné zvěři
přilepšit dužnatými krmivy, jako jsou
jablka nebo řepa, ale pouze v případě,
že není mráz). Zvěři můžeme pomoci
také tím, že nebudeme v zimě chodit
mimo značené cesty. „Lidé lesní zvěři
nejvíce pomohou tím, když jí nebudou
v zimě rušit, to znamená, nepouštět
po lese psy a vyhýbat se místům, kde
jsou krmelce. I když to vypadá, že
srnka má radost, jak jí pejsek pěkně
prohnal, skutečnost je taková, že
v těchto mrazech to ve většině případů
končí zápalem plic a to pro srnku
znamená jistou smrt,“ říká člen mysliveckého sdružení David Aubrecht..  
-hoš- s využitím ČSO
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Krimi a informace z města

Kdo brání úklidu ulic

Že jsou naše ulice a chodníky i v zimě
celkem dobře udržované, o tom svědčí
chvála návštěvníků Tanvaldu. Pravda,
občas se ozve i kritický hlas, jak jinak,
jsme přece Češi, a ti všechno znají
a všemu rozumějí. Kvalitu zimní údržby
nechť posoudí spravedlivě každý sám
za sebe a porovná si ji se srovnatelnými
městy, co do velikosti, počtu obyvatel
i co do obvyklé sněhové nadílky. Jedno
je však jisté, máme tu naše bílá místa,
kam pracovníci technických služeb ani
nehrábnou. Není to ani tak tím, že by
byli líní, jako spíš tím, že někteří řidiči
na podzim zaparkují svůj vůz na jedno
místo, nejlépe přímo na hlavní silnici,
anebo uprostřed parkoviště, tak aby
co nejvíc překáželi, nechají si svého
miláčka zapadat sněhem a počkají
si do jara, než sněhová pokrývka

odtaje. A zkuste s nakladačem obrat
sníh z takového hrobečku. Možná se
vám to i podaří, ale s sebou půjdou
zpětná zrcátka, světlomety, případně
okna. A co se stane potom? Přiběhne
majitel pohřbeného bobečka a se
značným klením a rukamalamentová-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

ním prokleje pracovníky
TS až do pátého kolena.
A nejen to, poštve na ně
i svého advokáta. To je
celkem dost argumentů
pro to, aby sněhový
hrob zůstal hrobem, než
všechen sníh roztaje.
Na snímcích vidíte pár
takových obřích sněhuláků
na Výšině, v ulici Radniční
a U Školky. Zaberou místa
až až, ostatním překážejí,
ale jejich majitelům je to
nejspíš šumafuk. Nepoznáváte náhodou v těch hromadách svojí škodovku
či fiata? Přemýšlejte o tom. Aspoň
maličko, ono to zase až tak nebolí.
-vho-

Jak pokračuje vyšetřování novoroční střelby
Zeptali jsme se jménem našich
čtenářů, jak pokračuje vyšetřování
tragického případu, který se odehrál
1. ledna tohoto roku na stezce podél
řeky Desné a na jehož konci zůstal
jeden mrtvý a dva zranění. Dle sdělení
JUDr. Lenky Bradáčové, náměstkyně
krajského státního zástupce v Ústí
nad Labem, se v současné chvíli, tedy
v době před uzávěrkou našeho listu,
stále ještě vyhodnocují provedené
důkazy a očekávají se výsledky expertiz z oboru soudního lékařství, balistiky
a kriminalistiky z hlediska obrany. Čili
jedná se o to, aby byl s maximální
přesností zodpovězen okruh otázek,
jež jsem nastínil již v minulém čísle.
Tedy okolnosti takzvané nutné obrany.
Co je to vlastně ta nutná obrana?
Můžeme tasit střelnou zbraň proti
pachateli, který na nás jde dejme tomu

s nožem nebo klackem? Můžeme
na něj dokonce vystřelit? Dovoluje
nám to zákon? Posouzení přiměřenosti obrany je poměrně složitá záležitost. Co takhle starý člověk, který
je napaden „pouhými“ údery pěstí
mladým zdatným mužem? Může se
účinně bránit rovněž pěstmi? Pokud
není bývalý boxer nebo karatista
a není ve skvělé fyzické kondici, pak
nepochybně těžko a v nejlepším případě skončí v nemocnici. V tuto chvíli
mu však zákon naštěstí umožňuje
použít i prostředky většího kalibru,
aby odvrátil bezprostředně hrozící
nebezpečí jeho životu a zdraví. Čtěte
dobře, odvrátil. Pokud tedy napadený
v odvetu vypálí prchajícímu pachateli
do zad, pak už se zcela jistě nejedná
o nutnou obranu. A tohle všechno se
musí pečlivě vyhodnotit, dříve nežli

justiční orgány vynesou svůj výrok
o vině a trestu. Ovšem kriminalistika
dnes již má neskonalé možnosti, jak se
dopátrat pravdy. Dokáže určit zbraň,
ze které se střílelo, spočítá vzdálenost
i úhel, pod nímž rána vyšla. Tedy zda
střelec ležel při výstřelu na zemi nebo
naopak, zda střílel na ležícího. To vše
již dnes věda dokáže a oblafnout ji
dost dobře nelze.
Tanvaldský novoroční případ je
tedy stále ve fázi vyšetřování a před
uzávěrkou TZ nebylo vedeno trestní
stíhání proti žádné osobě. Může se
to zdát poněkud zdlouhavé, ale raději
dvakrát měř a jen jednou řež. Nechť je
výsledek šetření pevný jak skála, s níž
žádné pochybnosti nepohnou.
Václav Hošek

Do konce března čekají na úhradu poplatky za odpady a za psy
Blížící se konec března je nevyhnutelným znamením každoroční povinnosti platit poplatky. Na zaplacení čeká
složenka za odpady a kdo má pejska,
může si připočíst ještě poplatek
za svého čtyřnohého mazlíčka. Komu
se nechce na úřad osobně, může
své poplatky uhradit také bankovním
převodem. Nevyplatí se ale zahálet,
protože včas nezaplacené poplatky
mohou narůst až do trojnásobku
původní výše.
Povinnost platit poplatky za sběr,
třídění, využívání a odstraňování

komunálního odpadu se dotýká všech
fyzických osob, které mají v obci
trvalý pobyt nebo mají ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci. Sazba
poplatku je stanovena na 500 korun
ročně. Tato částka je stejná jako v
loňském roce. Skutečné náklady na
sběr a svoz veškerého netříděného
odpadu za poplatníka   za loňský rok
ale činily 825 korun. Rozdíl ve výši
zhruba 2 milionů korun dotuje město
ze svého rozpočtu.
Poplatková
povinnost se týká také majitelů psů,
a to počínaje završením třetího měsíce

věku. Poplatek za prvního psa je stanoven ve výši 800 korun, za druhého
psa ve výši 2 000 korun. Za psa, jehož
majitelem je držitel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu je stanoven ve výši 200 korun
(za každého druhého psa 300 korun).
Poplatek je splatný také nejpozději 31.
března.
Poplatky je možné uhradit na poště,
převodem z bankovního účtu nebo
v pokladě Městského úřadu.
-hoš-

Jedno velké za deset malých

Jedno velké opravdu dokáže vydat
za deset malých, to je pravda. O čem
že je řeč? Přece o psích lejnech.
Vloni jako by se zdálo, že se pejskaři
polepšili a ejhle, letos zdobí sněhové
mantinely nespočet psích hromádek.
Ale kdyby to byly jenom hromádky, ony
to jsou leckdy úplné hromady, že by se
za ně ani statný chlap nemusel stydět.
Co je platno, že řada psích pánečků

a paniček po svém miláčkovi sbírá
sebemenší kuličku, když tu přijde jeden
s pořádným hafanem a zbyde po něm
obří lejno zvící kravince. V době uzávěrky našeho čísla to bylo ještě docela
dobré. Hromádky zmrzly a v nejhorším
případě o ně zakopnete, ale běda, jakmile přijde obleva. To bude kritických
mazlavých míst na našich chodnících.
Ouvej. Přál bych takovému línému

pánečkovi (či paničce), aby mu nohy
ujely po tom blátíčku nevábné vůně
a aby se posadil pěkně na.....   Kdo
se mnou souhlasí, nechť hodí nikoliv
kamenem, nýbrž psím lejnem na toho,
kdo nesbírá. Dobré, že? Nu, to bychom
tu ale brzy měli spoustu pokálených
Tanvalďanů, tak raději zkuste taktní
domluvu. Pomůže? Nepomůže?
-vho-

Chodec skončil pod koly auta
Jen málo chybělo k tomu, aby dopravní
nehoda v pondělí 6.února večer
skončila pro jednoho mladého muže
z Tanvaldu tragicky. Že křižovatka
u Koruny není z hlediska přecházení
mimo přechod pro chodce, či podcházení viaduktu mimo chodník, bezpečná, o tom jsme již psali. Dotyčný
muž přebíhal vozovku mírně posílen
alkoholem a málem ho to stálo život.
Řidič osobního vozu již nestačil zabrzdit a do muže narazil. Ten z nehody
naštěstí vyváznul „jen“ se zlomenou
klíční kostí a tržnou ranou na hlavě,
ovšem mohlo to dopadnout i mnohem
hůř. Chodci, dobře si vždy promyslete,
kde vstupujete do vozovky. Navíc
za tmy a v tomto mrazivém počasí.
Řidič vás nemusí vždycky včas spatřit, a když už spatří, je otázkou, zda
dokáže i včas zastavit. Staré dobré
přísloví říká „netahej čerta za ocas“
a já k tomu dodávám „nezkoušej funkci
brzd vlastním tělem“. Nemusí se to
vyplatit.
Uprchlý schizofrenik je zpět
v ústavu
Uprchlý pacient z psychiatrické
léčebny v Kosmonosích, který se
pohyboval na Tanvaldsku a způsobil
tak nechtěně mezi některými ženami
paniku, je již zpátky v ústavu.  Odvezli
ho tam údajně jeho blízcí ze Smržovky,
k nimž se předtím uchýlil. Příznačné
ovšem je, že ještě den poté, co již byl
zpět, se tzv. očití svědkové dušovali,
že ho ve večerních hodinách spatřili
toulat se po Tanvaldu. Zmýlená tedy
neplatí a noční lovec žen se nekoná.
Nikomu se nic zlého nestalo, jen staré
pověsti české byly v tomto případě
noční můrou žen a dívek. Což ovšem
neznamená, že by v budoucnu neměly
být ve večerních hodinách na pozoru.
Toto pravidlo platí stále.
Kradla koule v Penny
Kradla koule a ještě byla drzá. Nebyly
to však jen tak ledajaké koule, nýbrž
koule čokoládové. Naštěstí jí pod sukní
nestačily roztát, jinak by to vypadalo
vskutku velice nechutně. Dopadená
pachatelka pak ještě sprostě lála
pozornému personálu a drzost ji přešla
teprve v okamžiku, kdy si ji převzala
městská policie. Inu, na hlad, je nejlepší čokoláda, na zloděje pendrek.
Ovšem ne ten cucavý, ale pořádný
gumový.
Zachráněné doklady
I v Tanvaldu máme všelijaké chmatáky
a sem tam se najde i šikovný kapsář. To
byl nejspíš případ ztracené peněženky
muže z Tanvaldu. Ovšem najdou se
na druhé straně poctiví lidé, kteří
neprojdou kolem bez povšimnutí, tak
jako Monika Pauldurová, sympatická
mladá dáma, jež nelenila a   donesla
na úřad nalezenou peněženku. Peníze
to už majiteli sice nezachrání, ty už
stačil pachatel vybrat, ale aspoň mu
to ušetří starosti s vyřizováním nových
dokladů. Redakce chválí a dává
za příklad.
-vho-
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“Nejraději mám originál“
Festival Tanvaldské hudební jaro,
který
příznivcům
ojedinělých
hudebních zážitků přináší klenoty
české i mezinárodní hudby, již 56.
rokem je opět tady. Letos se můžeme
opět těšit na širokou škálu hudebních
stylů i druhů. Na programu je
vynikající komorní orchestr Barocco
sempre giovane, skvělý jazzový
klavírista Milan Svoboda a patrně
nejočekávanějším
interpretem
bude
jedna
z
nejznámějších
moravských
cimbálových
kapel
Hradišťan s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou, která vystoupí už
první festivalový den. O festivalu,
jeho historii, perličkách a známých
osobnostech, které u nás vystoupily,
jsme si popovídali s jednou
z
organizátorek,
Mgr.
Libuší
Vedralovou.
Tanvaldský festival patří mezi
nejstarší hudební festivaly v moderní
historii českého státu. Jak vznikla
myšlenka na jeho pořádání?
Myšlenka na pořádání THJ vznikla
velmi prostě.
Na jaře 1956 se náhodně potkali pan
Josef Machačka (tehdejší vedoucí
spořitelny) s paní Zdenkou Háskovou
(tehdejší předsedkyní rodičovského
sdružení hudební školy):
„Co byste, paní předsedkyně, říkala
tomu, kdybychom v Tanvaldě pořádali
po pražském vzoru hudební jaro?“
Slovo dalo slovo a od slov nebylo
daleko k činu. Dne 25. května 1957 se
uskutečnil první koncert Tanvaldského
hudebního jara. Sál kina byl zaplněn
do posledního místa, atmosféra
byla slavnostní. Obecenstvo mělo
možnost na pódiu přivítat v té době již
renomované umělce: houslistu Josefa
Muziku (plavského rodáka) a klavíristku
Věru Řepkovou (rodačku z Bohdalovic).
„Nadšení bylo veliké, ovace nebraly
konce a pořadatelé sháněli pro umělce
růže. Ty byly jejich jedinou odměnou
za celovečerní koncert, neboť nám hráli
zadarmo,“ zavzpomínala paní Hásková.
Jen pro zajímavost - Tanvald měl
v r. 1957 4000 obyvatel a v kině bylo
přes 600 míst.
Jak dlouho se podílíte na organizaci
THJ?
Nedovedu přesně říct, odkdy se
přímo podílím na organizaci THJ. Mám
pocit, že jsem s tímto festivalem spjatá
odjakživa. Od samého začátku se
na jeho organizaci podíleli mí rodiče
a já s nimi na koncerty pilně chodila už
od svých osmi let. V roce 1968 jsem
byla u založení tanvaldské pobočky
České hudební mládeže (mimochodem
ji zde zakládal Ivan Medek, tehdejší
dramaturg České filharmonie, pozdější
hlasatel Rádia Svobodná Evropa),
která také pomáhala při organizaci
THJ. Tanvaldská pobočka ČHM
zanikla zároveň s příchodem sametové
revoluce, ale já jsem u THJ zůstala
i nadále. Asi v polovině 90. let nastalo
ve vedení THJ střídání generací, takže
od té doby funguji naplno.
Víte, kolik tu za ty roky vystoupilo
interpretů?
Odpovím jednoduše: jsou jich stovky.
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Existuje jedna seriózní statistika, ale jen
do roku 1986. Snad se mi podaří do 60.
výročí THJ pokračování této statistiky
zpracovat.

Které slavné hudebníky si lidé
v Tanvaldě mohli poslechnout?
Odpověď na tuto otázku by zabrala
půlku TZ, takže to zkusím zhustit
na minimum.
Za éry dramaturga THJ pana dr. Šolína
(do r. 1975) a pana Jiřího Ješe
(do r. 1985) se bez špičkových umělců
neobešel žádný koncert. Hrály u nás
orchestry, jako je Česká filharmonie,
Slovenský komorní orchestr a tři
desítky dalších s dirigenty, jako jsou
Zdeněk Košler, Václav Smetáček,
Jiří Bělohlávek, Bohdan Warchal.
Zpívaly zde pěvecké sbory, jako je
Pražský filharmonický sbor, Slovenský
filharmonický sbor a tři desítky dalších.
Představilo se u nás na šedesát sólistů
Národního divadla, např. Eduard Haken,
Ivo Žídek, Libuše Domanínská, Věra
Soukupová, Marie Podvalová, Karel
Berman, Beno Blachut ad.
Z komorních souborů, kterých bylo
také několik desítek, je třeba jmenovat
Smetanovo kvarteto, České trio,
Smetanovo trio, Due Boemi nebo České
noneto.
Zbývá
jen
dodat
jména
těch
nejslavnějších sólistů:
Miroslav Kůra a Jarmila Manšingerová
(balet), Otakar Brousek, Milan Friedl,
Marie Glázrová, Radovan Lukavský,
Věra Galatíková, Alfred Strejček
(recitace), Josef Suk, Václav Snítil,
Václav Hudeček (housle), Jan Panenka,
Ivan Moravec, Ivan Klánský (klavír),
Josef Chuchro, Saša Večtomov, Mikael
Ericsson (violoncello), Milan Šlechta,
Václav Rabas, Jiřina Pokorná, Jaroslav
Tůma (varhany), Josef Svejkovský,
Miroslav Kejmar (trubka), Felix Slováček,
Jiří Hlaváč (klarinet), Jiří Stivín (flétna),
Štěpán Rak, Lubomír Brabec (kytara)
Kdo podle Vás sklidil největší
úspěch?
Opravdu neumím posoudit, komu
se tleskalo nejdéle a nejhlasitěji.
Nadšení publika bylo vždycky velké
a dovedlo vynikající výkony interpretů
náležitě ocenit. Podíváte-li se na výčet
shora uvedených umělců, komu byste
zatleskala nejvíc?
Jak se u nás hudebním hostům
líbilo?
Umělci, kteří účinkovali na THJ,
vyjádřili svou spokojenost jednak
zápisem do kroniky, jednak tím, že
se rádi do Tanvaldu vraceli. Všichni

oceňovali péči, kterou jim pořadatelé
poskytovali.
Nejoblíbenější
bylo
posezení po koncertě s malým
občerstvením. Říkali nám, že se tak
všude neděje a že je to pro ně příjemná
relaxace po náročném výkonu a před
cestou domů. V zápisech v kronikách
čteme i pochvaly na adresu posluchačů.
Umělci oceňovali jejich vnímavost
a kultivovanost. Však také mnohdy
přídavky nebraly konce.
Kdo
Vám
byl
osobně
nejsympatičtější?
Při ohlédnutí zpátky se mi vybavily
desítky umělců, s kterými jsem si mohla
osobně popovídat. Vzpomínám si
např. na krásné posezení s hudebním
skladatelem Václavem Trojanem nebo
se členy souboru Due Boemi s Emmou
Kovárnovou (klavír) a Josefem Horákem
(basklarinet).
Sympatičtí mi byli téměř všichni. Nejvíce
jsem na nich oceňovala inteligenci,
skromnost, kultivovanost, srdečnost,
mnohdy vtipnost a moudrost, přestože
se většina z nich stala skutečnými
„celebritami“. Toto slovo nemám ráda,
ale pro srovnání úrovně je velmi vhodné,
když se dá do uvozovek. Samozřejmě,
že se mezi nimi našly výjimky, ale těch
bylo jako šafránu.
Jak vybíráte interprety pro další
ročníky festivalu, jsou žánry napříč
hudebním spektrem, kterým se
vyhýbáte?
V současné době je dramaturgem
THJ  Mg.A Jan Páleníček, violoncellista
Smetanova tria. Výběr interpretů
probíhá stejně jako za působení
bývalých dramaturgů dr. Vladimíra
Šolína a Jiřího Ješe. Po předběžných
konzultacích předloží dramaturg návrh
programu a výbor THJ ho buď schválí
bez připomínek, nebo ho upraví.
Výhodou
přítomnosti
dramaturga,
který se pohybuje v hudebním světě,
je nesporně zárukou kvality. V letech,
kdy jsme dramatruga neměli, všechny
koncerty na špičkové úrovni nebyly.
Po příchodu p. Páleníčka je úroveň
koncertů zase tam, kde má být.
Dříve byla prezentována jenom klasická
hudba. Od roku 2004 jsme začali
zařazovat i jiné žánry: lidové písně
(Hradišťan, Musica Bohemica, Zuzana
Lapčíková), jazz (Dan Bárta a Robert
Balzar Trio, Emil Viklický), spirituály
(Gentlemen Singers) apod.
Samozřejmě, že jsou žánry, které se
na tento festival nehodí. Vždycky jsme
se snažili předkládat lidem něco, co je
pro ně vzácné, s čím se nesetkávají
každý den a co je vysoce kvalitní. To je
přece hlavním cílem každého festivalu.
Který hudební styl se Vám osobně
nejvíce líbí?
U mě jednoznačně vítězí klasická
hudba a miluji zejména moravské lidové
písně. Nevyhýbám se ani jazzu. Do jisté
míry mám ráda i populární hudbu
(písničky Suchého a Šlitra, Beatles,
Elvise Pressleyho, Petra Hapky, Karla
Svobody a mnoha dalších).
Jaký pocit Vám přináší poslech vážné
hudby? Myslíte si, že formulace
„vážná“ je výstižná? Většinou je spíš

dynamická a vášnivá, takže většina
dnešních skladeb vedle ní vypadají
unyle…
Pocit, který mám při poslechu klasické
hudby nedovedu správně identifikovat.
Dostávám se zkrátka do jiného světa,
asi tam je právě to moje sedmé nebe.
Formulace „vážná hudba“ se mi opravdu
nelíbí. Také jste si mohla všimnout, že
jsem se tomuto výrazu po celou dobu
našeho rozhovoru vyhýbala. Vždyť
v celém výčtu skladeb tzv. vážné hudby
najdeme kromě opravdu vážných děl
skladby, jak říkáte dynamické, vášnivé
a já k tomu dodám veselé, taneční,
skotačivé, rozpustilé, něžné… Tak
kde je ta avizovaná vážnost? Zejména
v době klasicismu měl tento druh hudby
mnohdy status hudby populární. Když
pominu menuety, v dalším století pak
polonézy, polky nebo mazurky, které
byly skutečně určené k tanci a které
se teď hrají na koncertech pouze
k poslechu, věřila byste, že se dá
tancovat na Čajkovského valčíky, které
jsou součástí jeho symfonií? Je to tak,
mám to vyzkoušené.

Jak se díváte na modernizaci
klasických děl, která se tím
přibližují i mladším posluchačům.
Nádherná díla famózního skladatele
Vivaldiho například velice citlivě
předělal jeden z našich nejlepších
houslových
virtuózů
Jaroslav
Svěcený
spolu
s
rockovým
klavíristou a skladatelem Michalem
Dvořákem.

V
tomto
ohledu
jsem
trochu
konzervativní. Nejradši mám originál.
Ovšem pokud je úprava provedena
s citem a vkusem, jako se to podařilo
shora uvedeným umělcům, může
být přínosem zejména pro mladé lidi,
kteří normálně po klasické hudbě
nesáhnou. Nedávno jsem však slyšela
sbor židovských vězňů z Verdiho opery
Nabucco a nejsem si jistá, jestli by
Verdi své dílo poznal. Upravovateli se
podařilo nainstalovat obrazně řečeno
slavičí zpěv do řevu velkoměsta.

Hudba má tu moc beze slov
vyjadřovat národní charakter a má
vztah i k určitým místům a krajům.
V Krkonoších třeba vznikly velice
svérázné koledy, které nemají jinde
v Čechách obdoby, z Pasek nad
Jizerou pochází houslař Věnceslav
Metelka. Vzpomenete si ještě
na jiné významné, třeba i současné
osobnosti spojené s hudbou
a naším regionem?

Již na začátku rozhovoru jsem
připomněla dva významné interprety,
a to Věru Řepkovou a Josefa Muziku. Ze
současných umělců je třeba jmenovat
dnes již významného dirigenta Leoše
Svárovského, který má kořeny přímo
v Tanvaldě. Jeho prarodiče Svárovští
žili v Tanvaldě celý život a jeho maminka
učila v tanvaldské hudební škole.
Leoš Svárovský je dnes dirigentem
Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK, Státní filharmonie Brno
a šéfdirigentem orchestru ve Státní
opeře Praha. Natočil několik desítek
CD. Nyní je též pedagogem dirigování
na pražské AMU.
-hoš-
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Novinky, zajímavosti

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

CYKLUS FESTIVALÚ POŘÁDANÝCH  VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KULTUROU o.s.
POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2012
56. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

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

19.00   

,

Hradištan – umělecký vedoucí Jiří Pavlica
27. 4. 2012 (pátek) Kino Jas Járy Cimrmana
19.00   Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

JAZZ na ENTOU

Milan Svoboda - klavír, Jiří Bárta – violoncello
11. 5. 2012 (pátek) Kostel sv. Františka z Assisi
19.00    Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Tanvald

Barocco sempre giovane - komorní orchestr
Jana Vonášková - Nováková – housle

Novinky v ordinacích MUDr. Tomáše Drobníka
Zdravím všechny v novém roce
2012 a dávám tímto na vědomí drobné
změny v ordinačních hodinách v našich
ordinacích. Nadále platí, že pacienti
budou ošetřeni ve všech ordinacích
bez ohledu na to, ve které jsou registrováni. Ordinační hodiny ve Smržovce
zůstávají ve stejném rozsahu.
V Jiřetíně pod Bukovou bude ordinace
v úterý od 13 do 15 hodin a ve čtvrtek
od 10 do 12 hodin. Odběry se budou
provádět ve čtvrtek od 7.30 do 8 hodin.
V
Tanvaldě
dojde
vzhledem
k nárůstu počtu pacientů k prodloužení
ordinačních úterních hodin, a to v pondělí i ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.
V úterý od 15.30 do 18 hodin
a ve čtvrtek od 7.30 do 10 hodin budu
provádět závodní preventivní péči
v Jablonci nad Nisou.
Prosíme všechny pacienty, aby se
do všech ordinací objednávali. Zamezí
tak dlouhému čekání. Objednat se
můžete přímo v dané ordinaci nebo
nově prostřednictvím non stop linky

– podrobnosti včetně všech nových
aktualit jsou uveřejněny na našich
stránkách www.doktorzhor.cz. Akutně
nemocní pacienti by měli chodit
na začátku ordinačních hodin.
V letošním roce chceme pravidelně
navštěvovat všechny naše pacienty
umístěné v DPS. Plánujeme také přednášky zaměřené na různé oblasti.
Připomínám také, že kromě praxe
všeobecného lékaře provozujeme
i agenturu domácí zdravotní péče.
Naše sestřičky dojíždějí za pacienty
přímo domů po celém okrese Jablonec
nad Nisou a poskytují jim zdravotní
péči přímo v jejich domácnostech. Tato
péče je hrazena zdravotní pojišťovnou,
pokud ji indikuje registrující praktický
lékař, nebo lékař přímo po propuštění
pacienta z nemocnice (pouze na dobu
prvních deseti dnů).
Poslední novinkou letošního roku je
nová služba, kterou poskytuje naše
Lékárna u doktora z hor, a tou je diskrétní rozvoz zdravotnických pomůcek

Mateřská škola Tanvald
U Školky 579, příspěvková organizace

ZÁPIS
dětí do mateřských škol v Tanvaldě
na školní rok  2012 – 2013

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole Tanvald:

středa  14. března  2012  
od  8 - 15. hod.

• dovršení věku 3 let nejpozději
k 31. 8. 2012
• trvalý pobyt zákonného zástupce
zapisovaného dítěte v Tanvaldě
• umístění staršího sourozence zapisovaného dítěte v mateřské škole

Zápis proběhne na těchto zařízeních:
MŠ  U Školky  579
MŠ  Radniční  540
MŠ  Wolkerova  378
Do mateřské školy lze přihlásit dítě,
které  ke dni 31. 8. 2012 dovrší  3 let.
K zápisu přineste:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• potvrzení od lékaře, že dítě je řádně
očkováno!

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ do 30
dnů od podání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
Milena Tomešová, řed.školy

přímo domů. Bližší informace opět
na našich stránkách.
Celý náš kolektiv vám přeje pevné
zdraví.
MUDr. Tomáš Drobník

Ordinační doba v ordinacích
MUDr. Tomáše Drobníka
Smržovka - tel.: 483 382 210
pondělí – 7.30 - 12 hodin
úterý – 7.30 - 12 hodin
středa – 13 - 18 hodin
pátek – 7.30 - 14 hodin
Jiřetín pod Bukovou-tel.: 483 381 772
úterý – 13 - 15 hodin
čtvrtek – 10 - 12 hodin (odběry
7.30 - 8 hodin)
Tanvald - tel.: 483 395 191
pondělí – 13 - 17 hodin
středa – 7.30 - 12 hodin
čtvrtek – 13 - 17 hodin

Výzva pro Jizerské
noviny – léto 2012

Jaro už se nezadržitelně blíží, a proto
Turistický region Jizerské hory opět
začíná s přípravou Jizerských novin
na léto. Jste pořadateli zajímavých
akcí? Máte zajímavou nabídku pro
turisty? Přejete si, aby se o vaší
akci, zajímavosti či turistické novince
dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme
zájem návštěvníkům Jizerských hor
předložit nabídku co nejpestřejší.
Vaše tipy pro letní sezonu 2012, akce,
které připravujete v termínu od května
do listopadu 2012, zasílejte na adresu:
info@jizerky.cz a to nejpozději do 30.
3. 2012. Těšíme se na Vaši spolupráci
a příspěvky.

V březnu 2012
oslaví narozeniny
Miluše Samková
Václav Hubený
Oldřich Jůna
Jaromír Pavlata
Marie Kasalová
Václav Průcha
Milada Válková
Olga Vojtíšková
Miroslava Žáková
Zdeňka Divíšková
Karel Hackel
Josef Hák
Walter Nitsche
Karel Kasper
Miroslav Kroupa
Rudolf Soukup

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.

Jak turisti rokovali
Výroční členská schůze Klubu českých
turistů se konala v pátek 20. ledna
2012. Po vyčerpání plánovaného programu pokračovala schůze ve veselém duchu i s tanečkem.   A i když je
průměrný věk členů KČT dosti vysoký,
na jejich elánu   a radosti ze života to
není znát. Ba naopak! Mohli by býti
vzorem pro ročníky daleko mladší!
Chcete být stále mladí a fit? Přidejte
se k TURISTŮM!  
A.L.
-red-

JIZERSKÉ HORY - Turistický region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko
a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520
T: +420 606 077 440
info@jizerky.cz, www.jizerky.cz
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11. 1. 2012
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 52,
vel. 1+1, byt běžný, U Školky 560, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 406/33700
na společných částech budovy a stavební
parcele č. 1225/2,  katastrální území Tanvald dle
schválených pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 364.847 Kč. Termín
pro podání žádostí je nejpozději do 10. 2. 2012
do 14.00 hodin.
• RM přidělila byt č. 29/307, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 31. 12. 2012.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 602/10 (zahrada) o výměře cca 5 m2
a části pozemkové parcely č. 1989/2 (ostatní
plocha) o výměře cca 41 m2, vše katastrální
území Tanvald.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 1333/1   (lesní pozemek) o výměře
cca 540 m2,   katastrální území Šumburk nad
Desnou.
• RM projednala opětovnou žádost manželů
Marčíkových  o prodej části pozemkové parcely
č. 309/2 o výměře cca 800 m2, katastrální území
Tanvald a postupuje ji zastupitelstvu města.
• RM rozhodla:
1/ souhlasit s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 1. 11. 2010 o pronájmu části pozemkové
parcely
č. 167/1, katastrální území Tanvald dohodou
ke dni 29. 2. 2012;
2/ vydat záměr na pronájem části pozemkové
parcely č. 167/1 o výměře 100 m2, katastrální
území Tanvald od 1. 3. 2012 za účelem umístění
stavby prodejního stánku.
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit pokračování v přípravě projektu
cyklotrasy podél řeky Kamenice v úseku ulice
Poštovní (zastávka ČD) po ulici Horská;
2/ schválit 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;
3/ souhlasit s návrhem p. 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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
• RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové
organizaci
Mateřská
škola
Tanvald, U Školky 579 použití investičního
fondu v roce 2012 takto:
- technické zhodnocení budovy Radniční 540 –
instalace dvou nových radiátorů 21.600 Kč
• RM rozhodla poskytnout příspěvek v celkové
výši   27.000 Kč   Základní škole Tanvald,
Sportovní 576 z rozpočtové kapitoly Příspěvky  
- z části   Příspěvky na pořádání plesů
ve sportovní hale   s tím, že Základní škola
Tanvald, Sportovní 576 sníží cenu za užívání
sálu takto:
1/  o částku  13.500 Kč  Gymnáziu Tanvald při
pořádání maturitního plesu   4. ročníku dne
24. 2. 2012;
2/   o částku   13.500 Kč   Gymnáziu Tanvald
při pořádání maturitního plesu oktávy dne
10. 2. 2012.
• RM nesouhlasí s poskytnutím finančního
daru p. Tatárovi na částečnou úhradu nákladů
spojených s uspořádáním pohřbu jeho syna.
• RM jmenuje za město Tanvald jako zřizovatele
škol:
a)  členy školské rady při Masarykově základní
škole a Obchodní akademii, Školní 416, Tanvald
–   p. Richarda Seidela a paní JUDr. Blanku
Přiklopilovou;
b) členy školské rady při Základní škole,
Sportovní 576, Tanvald – paní Hanu Zacpalovou
a paní Ludmilu Řehořkovou.
• RM bere na vědomí důvodovou zprávu
tajemníka MěÚ  o snížení počtu zaměstnanců
města zařazených do MěÚ v důsledku
tzv. Sociální reformy I a rozhodla celkový
počet
zaměstnanců
města
zařazených
do MěÚ s účinností od 1. 1. 2012 snížit o pět
zaměstnanců, tj. na 94.
• RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2012
Organizační řád Městského úřadu Tanvald
včetně příloh č. 1 a č. 2 dle předloženého
návrhu.
• RM souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky
automobilové soutěže RALLY BOHEMIA,  
kterou pořádá Autoklub Bohemia Sport v AČR,
se sídlem Sosnová 200, Česká Lípa, v ulicích
Popelnická, Vítězná,   Českošumburská
a Český Šumburk dne 15. 7. 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 8. 2. 2012
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 5,
vel. 1+3, byt běžný, Radniční 520, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 671/28335
na společných částech budovy č.p. 515-520
a stavebních parcelách č. 749/1, 749/2, 749/3,
749/4, 749/5, 749/6, vše katastrální území
Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 578.094 Kč. Termín pro podání žádostí je
nejpozději do 13. 4. 2012 do 14.00 hodin.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy
o převodu pozemkové parcely č. 679/1
o výměře 2595 m2, katastrální území Šumburk
nad Desnou panu J.T. s tím, že k uzavření kupní
smlouvy a úhradě kupní ceny dojde nejpozději
do 31. 12. 2012.
• RM   doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodloužení termínu uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemkové parcely č.
966/3 o výměře 1104 m2, katastrální území
Tanvald paní V.J. s tím, že k uzavření kupní
smlouvy a úhradě kupní ceny dojde nejpozději
do 30. 6. 2012.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře
100 m2 paní T. za účelem umístění
stavby prodejního stánku na dobu určitou
do 30. 6. 2014 za nájemné ve výši 480 Kč/m2/
rok.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 2/2012:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem...... + 1.049.632 Kč
Rozpočtová rezerva................... - 1. 049.632 Kč
• RM rozhodla vyřadit z majetku města
Tanvald dlouhodobý hmotný majetek osobní
automobil Škoda Octavia, RZ 1L5 7907, inv.
číslo 341020000004 prodejem prodejci vozů
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Auto Koutek, s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141,  
Liberec 30 na základě odborného ocenění
za cenu 55.000 Kč.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
výměnu oken v objektu radnice, Palackého
359, Tanvald za dřevěná okna v celkové ceně
do 3,6 mil. Kč včetně DPH s tím, že realizace
bude provedena v průběhu let 2012 - 2013.
• RM bere na vědomí platební výměr
na odvod za porušení rozpočtové kázně při
čerpání dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou
službou Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou vystavený Finančním úřadem
v Liberci   na   částku 348.081 Kč. Rada města
po projednání rozhodla nepodávat proti tomuto
platebnímu výměru odvolání a rozhodla
požádat o prominutí sankce i penále.
• RM  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  
poskytnutí  finančního daru ve výši 100.000 Kč
městu Turnov s podmínkou, že obdarovaný
poskytne manželům Š. byt  zvláštního  určení  
v  DPS  Výšinka  Turnov  a schválit rozpočtové
opatření č. 3/2012:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – celkem
finanční dar městu Turnov – přidělení bytu
zvláštního určení manž. Š............... 100.000 Kč
Rozpočtová rezerva....................... - 100.000 Kč
• RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Jana
Lenka na funkci člena rady města ke dni
31. 1. 2012.
• RM povoluje v souladu s ustanovením §23,
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího
počtu dětí pro školní rok 2012/2013 následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou.................................................... 25 dětí
MŠ Radniční 540, Tanvald..................... 68 dětí

Tanvaldský zpravodaj / březen 2012
MŠ U Školky 579, Tanvald...................... 75 dětí
• RM bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 o místu,
termínu a době podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2012/2013.
• RM schvaluje převedení činností z funkční
náplně oddělení kancelář tajemníka do funkční
náplně ekonomického odboru s účinností
od 1. 3. 2012 dle předloženého návrhu.
• RM po projednání bere na vědomí zprávu
o přijatých stížnostech, peticích, ostatních
podáních, podnětech a podáních Veřejného
ochránce práv za rok 2011.
• RM rozhodla:
1/ doporučit zastupitelstvu města 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. René 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
Mateřskému a dětskému centru MAJÁK
Tanvald, o.s., 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

2/ poskytnout příspěvky na činnost a vybrané
akce v roce 2012 z rozpočtové kapitoly
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
Školnímu sportovnímu klubu při Gymnáziu
Tanvald, Reg.č.LIB 46623....................4.000 Kč
Klubu bojového umění Karate Tanvald,
IČO 60252057.....................................10.000 Kč
Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald,
Sportovní 576  Reg.č.LIB 46602........18.000 Kč
TJ Sokol Český Šumburk, IČO 00526631                  
..............................................................5.000 Kč
TJ Sokol Velké Hamry I, IČO 60252871
..............................................................3.000 Kč
Asociaci turistických oddílů mládeže Zálesák,
Tanvald, IČO 72031239........................7.000 Kč
SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů
Tanvald, IČO 64668916......................10.000 Kč
Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením,
o.s.,
okresní
organizaci
Jablonec nad Nisou Sportovní klub Sluníčko                                                               
IČO 64668410.....................................15.000 Kč
Jizerky pro Vás o.p.s. -  na údržbu běžeckých
tratí,  IČO  28665431..........................10.000 Kč
Českému svazu včelařů o.s., základní
organizace Tanvald, IČO 75117649.....3.000 Kč
Mysliveckému sdružení Tři jedle Tanvald                                   
IČO  43257097......................................4.000 Kč
Honebnímu společenstvu Velké Hamry,
IČO  71010131......................................3.000 Kč
Junáku - svazu skautů a skautek ČR, okres
Jablonec nad Nisou IČO 60252880.....6.000 Kč
MO Českého rybářského svazu Tanvald                                       
IČO 60254009......................................4.000 Kč
Asociaci
rodičů
a
přátel
zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec
nad Nisou na provoz sociálního automobilu                                                 
IČO 60253177.....................................15.000 Kč
Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. - na akci
„Ukliďme Jizerky“, IČO 25916751........5.000 Kč
Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje o.s., IČO 26593980.....................3.000 Kč
Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s.                                           
IČO 28731191.....................................10.000 Kč
ČMMJ, Okresní myslivecký spolek – IČO
67777201 - na akci Hodnotitelská a chovatelská
přehlídka trofejí.....................................2.000 Kč
3/ neposkytnout příspěvek:
Jizerské o.p.s. na údržbu lyžařských tratí
Jizerské magistrály, IČO 25412949... 50.000 Kč
Most k naději, o.s. na terénní program pro
osoby ohrožené drogou, IČO 63125137
........................................................... 56.000 Kč
Tenisovému klubu Tanvald o.s. v celkové výši                                
IČO 68454929......................................3.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání turnaje smíšených
dvojic.....................................................1.500 Kč
příspěvek na pořádání turnaje rodinných dvojic
..............................................................1.500 Kč

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

V dubnu opět filmový festival Jeden svět
Studenti Obchodní akademie pořádají
v Tanvaldě již šestým rokem filmový festival s lidsko-právní tématikou Jeden svět
2012.
Jedná se o projekci dokumentů o obyčejných lidech s problémy, které se nás
zdánlivě netýkají, ale po pravdě to tak
není. Diváci se budou moci po každé
projekci zúčastnit debaty se zajímavými
hosty, ve které může kdokoliv vyjádřit svůj
názor, nebo se na něco zeptat.
Svou návštěvou nás poctí například režisér
dokumentárního filmu „Láska v hrobě“
pan David Dvořáček a po snímku „Není
úniku“ bude debata s psycholožkou
a dalším pracovníkem rýnovické věznice.
Filmy jsou chvílemi úsměvné, ale

doopravdy mají tvrdé jádro kruté reality.
První, Láska v hrobě vypráví příběh
pražských bezdomovců a jejich osudů.
Druhý,  nazvaný Není úniku prozradí, jaké
je být bývalým vězněm, který se pokouší
začlenit zpět do normálního života, ač mu
lidé moc příležitostí nedávají.
Promítat se bude 2. a 3. dubna.
Dopolední projekce pro školy jsou rovněž
přístupné veřejnosti. Samotná projekce
bude začínat v 18:00, v pondělí bude
probíhat ve vestibulu kina volně přístupné
tradiční slavnostní zahájení doprovázené
ochutnávkou netradičních cizokrajných
pokrmů, výstavou fotografií z Gruzie,
hudebním vystoupením a spoustou dalších překvapení, které studenti připravili.

Plesy a karnevaly v březnu
• So 3. 3. Tanvald - Dětský karneval
na sněhu, soutěž masek, lyžařský
vlek Výšina, registrace masek 12.30 13.30 hod, v případě nepříznivého počasí
se akce nekoná, www.lyzovani-tanvald.cz

• Ne 18. 3. Kořenov - Příchovice,
Maškarní rej pro děti, Společenský dům
Velimka

• Ne 11. 3. Smržovka - Karnevalová
show, Parkhotel Smržovka od 15 hod

• So 24. 3. Smržovka - Reprezentační
ples Horské služby oblasti Jizerské hory,
Parkhotel Smržovka,
www.parkhotel-smrzovka.cz

• Pá 16. 3. Bohdalovice - 1. Soptíkův
Vidlácký ples s rockovou kapelou The
Broken Dam, hospůdka u Soptíka, od 20 hod

• So 24. 3. Zlatá Olešnice - Maškarní
ples, tradiční maškarní ples, sokolovna
Zlatá Olešnice

• So 17. 3. Kořenov - Příchovice,
Tradiční hasičský ples, společenský
dům Velimka, od 20 hod
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Napsali nám lyžaři

Projekt systematického vzdělávání
zaměstnanců Nemocnice Tanvald,s.r.o.

Jak jsme informovali v Tanvaldském
zpravodaji již v loňském roce, Nemocnice
Tanvald, požádala Evropský sociální fond
v ČR, prostřednictvím Ministerstva práce
a sociálních věcí o finanční dotaci na vzdělávací projekt s názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti Nemocnice
Tanvald, s.r.o. formou systematického
vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců“. Finanční
dotace byla fondem schválena a v prosinci
2010 tak začala realizace projektu, který
bude ukončen 31. 11. 2012.
Po více než roční realizaci můžeme tento
projekt již částečně hodnotit.
Průběžně se jej účastní 19 zaměstnanců nemocnice všech pracovních pozic:
primáři, vrchní sestry, vedoucí laborantka
OKBH, staniční sestry a management
nemocnice (ředitel, náměstek pro léčebně
preventivní péči, hlavní sestra).
V průběhu roku 2011 byly v rámci
vzdělávacího projektu uskutečněny 3
odborné semináře se zdravotnickou tématikou (Hygiena a prevence nozokomiálních
nákaz, Výživová pravidla u nemocných
a Prevence dekubitů). Kromě těchto odborných přednášek se uskutečnily i semináře
zaměřené na tzv. měkké dovednosti (např.
pravidla úspěšné komunikace, zpětná
vazba, typologie osobnosti apod.).
Především odborné semináře se
u zdravotnického personálu setkaly
s velkým zájmem, který ale byl, bohužel,

ovlivněn personálními důvody, kvůli
kterým se těchto seminářů nemohl zúčastnit větší počet zaměstnanců, jak bylo
původně předpokládáno, především pak
z řad primářů a lékařů. Zdravotnický personál, který se těchto seminářů účastnil,
hodnotil kvalitu přednášek a samotných
přednášejících lektorů velmi kladně.
Všichni účastníci konstatovali, že poznatky
z těchto seminářů rozhodně uplatní ve své
každodenní praxi.  
Tyto semináře mají za cíl přispět k eliminaci chyb a tím ke zkvalitnění poskytovaných služeb personálu naší nemocnice
a také k rozšíření základny našich klientů.
Současně se předpokládá zvýšení produktivity a kvality práce a zlepšení komunikace mezi jednotlivými spolupracovníky
a také mezi nadřízenými a podřízenými
zaměstnanci.
V letošním roce projekt pokračuje
jednak dalšími odbornými semináři
na téma Medicínské právo (postup lege
artis, odpovědnost zdravotnického pracovníka, zdravotnická dokumentace) a jednak
obecnými přednáškami, týkajících se např.
vedení a motivace lidí, týmové spolupráce,
vedení týmu v praxi apod.
Věříme, že poskytnutou finanční dotaci
naše nemocnice využije co nejlépe a co
nejefektivněji a že v závěru projektu
budeme moci konstatovat, že projekt byl
pro naše zaměstnance, i pro firmu samotnou, velkým přínosem.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Napsali nám lyžaři, že se jim práce
nedaří, když jim lidi v stopách šlapou
a ještě se jim v cestě pletou. A vskutku,
byli jsme se podívat. Krásně upravený
areál u rozvodny na Výšině, běžecké
stopy jak vymalované, ovšem i zde se
najdou tupci, kteří si to v bagančatech
namíří přímo po vyjeté stopě. Někteří
lidé zkrátka po sobě všude musejí
zanechat hmatatelnou stopu. Že tak
kazí práci tanvaldským sportovním
nadšencům a lyžařům pěkný zážitek,
to je jim nejspíš jedno. Patřilo by se
takového, s odpuštěním troubu, pře-

táhnout hůlkou přes záda, ovšem to
nechci nikoho navádět, to se nemá.
Na druhou stranu mám ale potěšující
zprávu, že se prý pejskaři polepšili
(aspoň tu, když ne jinde) a běžecké
stopy už tolik nelepí, jako dřív.
Takže chodci, pozor. Až půjdete
kolem rozvodny, vyberte si cestu pro
pěší a lyžařům jejich stopy neničte.
Ono takové píchnutí hůlkou do zad
pěkně bolí a špatně se potom sedí.
I když většina lyžařů jsou trpěliví
lidé a hned tak snadno nevzplanou.
Naštěstí.
-vho-

Jizerská basketbalová liga

Výsledky:

SEBA Tanvald – SK Liberec

52 : 70

Kozák a Kubín 11, Sova a Šída 8

BK Vratislavice – SEBA Tanvald

55 : 64

Lankaš 12, Černý J. 11, Černý D. 10

Draci Jablonec – SEBA Tanvald

70 : 56

Valenta 13, Kubín 10,Pěnička, Dolenský M.9

Kajmani Smržovka - SEBA Tanvald

83 : 54

Šída 17, Havlíček 14, Kozák 12

V závěru základní části soutěže se
Tanvaldu příliš nedařilo a do semifinále nepostoupil. Stejně tak Smržovka,
takže v březnu se začíná znova
Tabulka

od nuly a týmy našeho regionu si to
rozdají mezi sebou o 5. místo a konkurovat se jim pokusí rezerva jablonecké
Bižuterie.
-vho-

Vítěz.

Poráž.

Body

Skóre

1. Draci Jablonec

8

1

17

680 : 534

2. BK Vratislavice

7

3

17

635 : 543

3. SK Liberec

7

3

17

660 : 602

4. Bižuterie Jablonec A

7

2

16

704 : 489

5. TJ SEBA Tanvald

2

9

13

659 : 789

6. Kajmani Smržovka

3

6

12

522 : 533

7.

0

10

10

462 : 830

Bižuterie Jablonec B

ŠUMBURŠTÍ ŠKOLÁCI POZNÁVAJÍ JIZERKY Sportovcem roku zvolen mladý fotbalista
V kalendáři 1. únor, na teploměru -15
stupňů, rodiče mírně nervózní - tak to
vypadá ráno před akcí Běžky u Kakrdů.
Neohrožený pan řidič nás i běžky nakládá
do autobusu, zažijeme chvilku napětí
v zatáčce u Václavíkovy Studánky (projedeme nebo neprojedeme?) a ve zdraví
vystupujeme na sluncem ozářené Jizerce.  
Mažeme a za chvilku už jsme ve stopě,
pěšáci pod vedením pana Kuny na cestě
do muzea. Vyzkoušíme svou zdatnost,
potřebné dovednosti a za chvíli se na běžkách daří i nováčkům.
Po svačině si jdeme zazávodit - pan
Kakrda s manželkou nám připravili nejen
trať, diplomy a pěkné ceny pro všechny
účastníky, ale i občerstvení v podobě  

gulášové polévky a čaje.
Dopoledne uteklo neuvěřitelně rychle
a my sice zmoženi, ale plni zážitků odjíždíme zpátky ke škole.
Naše veliké poděkování patří tedy
hlavně manželům Kakrdovým, kteří nás
pozvali a moc pěkně se o nás po celou
dobu starali.
Dále děkujeme panu Kunovi, který
s námi na Jizerku také vyrazil a umožnil
„neběžkařům“ návštěvu muzea.
Velmi oceňujeme i bezpečnou dopravu
autobusem na Jizerku a zpět, kterou nám
ochotně zařídila p. Martínková z Rejdic.
Naše díky patří také všem rodičům, kteří
svým dětem zajistili na tento den lyžařskou výbavu.
učitelky ze Šumburku
cesko-polské Velikonoce

Jakub Fajfr, mladý odchovanec Jiskry
Tanvald, t.č. hráč FK Baumit Jablonec,
se stal nejlepším sportovcem Tanvaldu
2011. Spolu s ním byli v rámci 9. sportovního plesu oceněni Tomáš Dufek,
člen oddílu lyžování TJ SEBA, vítěz
Olympiády mládeže 2011, za vzornou
reprezentaci města a TJ a Karel Soldát
za dlouholetou obětavou práci v oddílu
kopané. Příjemnou třešničkou na dortu
byla okolnost, že ocenění předávala
Martina Štěpánková z Brna, jinak čtyřnásobná mistryně světa v krasojízdě,
jejíž předtančení na bicyklu unikátním
způsobem uvedlo každoroční sportovní slavnost v tanvaldské hale. Jak
už je v Tanvaldu dobrým zvykem, akce
se mimořádně vydařila a příští rok již
završí první dekádu sportovních plesů.
-vho-

Foto: Antonín Bělonožník

Dagmar Havlová děkuje občanům za projevenou soustrast
Starosta Tanvaldu Petr Polák
obdržel v lednu dopis od Dagmar
Havlové, manželky zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla. Děkuje
v něm všem občanům našeho města
za upřímné projevy soustrasti.
„Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět,
občanské postoje i politická rozhodnutí
Václava Havla zůstávají hodnotou
pevně spojenou s našimi novodobými

dějinami. Hodnotou, kterou - jak
věřím - nelze zapomenout, kterou
nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li
to skutečně tak, považovala bych to
skutečně za nejlepší ocenění jeho
díla a jsem dojata tím, jak se občané
Vašeho města k němu přihlásili,“ vyjádřila v dopise Dagmar Havlová.
-red-

Tanvaldský zpravodaj

7

Kultura, informace

Tanvaldský zpravodaj / březen 2012

MDC Maják v březnu

Městská knihovna Tanvald

Prázdniny v Majáku pro děti od 3 - 4 do 12ti
27. 2. - 2. 3. 2011 „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“ – jarní prázdniny
Základní program bude denně od 7.00 do 16.00hod.
Podle potřeb a zájmu bude doba prodloužena ráno již od 6 hod. a odpoledne
do 17hod.
Základní cena za dobu od 7.00 do 16.00 tj. za 9 hodin 130 Kč/den/dítě včetně
oběda. Děti lze přihlásit na jednotlivé dny. Svačiny a nápoje si děti budou nosit
z domova. Obědy budou v EURESTU. Přihlášky na Zimní království zasílejte
do 22. 2. 2012 na e-mail: mdc.majak@gmail.com  
Počet volných míst je omezen!!!
Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu „Prázdnin v Majáku“ na č.ú. MDC Maják  
228899446/0300.
Úhradu lze provést i hotově po předchozí domluvě paní R. Nepimachové.
Potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu dítěte.

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

Hrajeme spolu divadlo
- dále nabízíme pro děti ve věku 6 – 10 let formou dramatické výchovy,
modelováním životních situací projekt “HRAJEME SPOLU DIVADLO“
- první schůzka se koná ve čtvrtek 19. 1. 2012 v 13.30 hod. v prostorách MDC
Maják.
- další lekce vždy ve čtvrtek ve 13.30 hod. Cena celkem 80 Kč / leden-červen
Kurzy angličtiny
-   od 6.3.2012 každé úterý v 17:00-18:00 nabízíme KURZY ANGLIČTINY
pro děti od 3-6 let,výukovou hodinu vede učitelka angličtiny Dana
Kubínová,Kurzovné na 10 lekcí 600 Kč
- přihlášky do 24. 2. 2012 na tel.603 304 550, nebo na-mail:
mdc.majak@gmail.com
Burza a bleší trh
- ve dnech 12.3.- 18.3.2012    BURZA   A BLEŠÍ TRH - dětského oblečení,
obuvi, hraček, těhotenského oblečení, kojeneckých potřeb a ostatních
dětských,doplňků…(kočárky, sportovní potřeby – kola, lyže, brusle, houpačky,
autosedačky, …)
12.3. Po - příjem věcí od 9 – 11:30 a od 16.00 do 18.00 hod
13.3. Út - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod
14.3. St  - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod
15.3. Čt - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod
16.3. Pá - prodej od 15.00 do 18.00 hod
17.3. So - prodej od  9.00 do 12.00 hod
18.3. Ne - výdej a vyúčtování od 9.00 do 11.00 hod
Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!!
Za každý přijatý kus na burzu se účtuje 1,50 Kč + 10% z prodeje. Aktivní
účastníci na burze budou zvýhodněni na poplatcích (1,50 Kč/ks se nebude
účtovat) . Na bleší trh si můžete pronajmou stůl za 100 Kč
Tabulky pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku každé dopoledne.
Bližší informace poskytneme přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085

Připravujeme letní příměstské tábory:
Termíny a témata táborů:
16. 7. - 20. 7.  Na pustém ostrově ,
23. 7. - 27. 7.  Pravěk útočí,    
30. 7. - 3. 8.  Z pohádky do pohádky
6. 8. - 10. 8.  Mezi indiány  
13. 8. - 17. 8.  Týden v cirkuse

Březen – měsíc čtenářů
Zveme všechny šikovné děti a rodiče, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne
v naší knihovně. Ve středu 21. 3. 2012   se koná výtvarná dílnička „Papírová
rolička„ ve výstavním sálku. Vstupné je 10 Kč (v ceně je zahrnut materiál
a teplý čaj).
Počítačový kurz
Po celý měsíc březen bude probíhat pro přihlášené čtenáře individuální kurz
na PC. Džunglí internetu je provedou studenti Gymnázia Tanvald pod vedením
RNDr. Moravcové Jarmily.
Amnestie čtenářů
Vyhlašujeme amnestii pro čtenáře, kteří mají doma knihy velmi, velmi dlouho.
Nebojte se a přijďte.
Průkazky zdarma
V tomto měsíci bude pro nově přihlášené čtenáře zhotovení průkazky zdarma.
Soutěž pro naše mladé čtenáře:
Poznej, z které knihy je ukázka. Jestli budeš vědět, napiš jména hlavních
postav.
„Corny, pomoz nám s tím,“ řekla tiše Taranee. Cornelia zachmuřeně zkoumala
šedobílý povrch. Tohle bylo počtvrté a ve třech předešlých případech měla
dojem, že dveře jsou nějak ovlivňovány magií, ale nedokázala přijít záhadě
na kloub. Otevřít se sice daly poměrně snadno, ale i tak v nich cítila jistou
dávku odporu. Navzdory zlým obavám přiložila ke dveřím dlaň a přiměla je,
aby se otevřely. Přímo za dveřmi stál ramenatý Větromořan. Na hlavě měl
helmu zdobenou zlatými kruhy.
Odpovědi můžete odevzdat přímo v knihovně, poštou  na adresu:
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald
nebo na email: knihovna@tanvald.cz. Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2012
Soutěž pro naše menší čtenáře do 9-ti let včetně:
Poznáš pohádku? Můžeš nakreslit obrázek.
Červená čepička, čiperná holčička, přešla kus lesíčka. Dobroty v košíčku,
trhala kytičku pro svoji babičku. Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec
přišel, chrápat ho slyšel. Do břicha kámen, žízeň a ámen.
Odpovědi můžete odevzdat přímo v knihovně nebo poštou  
na adresu: Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350,
46841 Tanvald. Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2012
Noc s Andersenem
„Noc s Andersenem“ proběhne  30. 3. 2012. také v naší knihovně.
Podrobnější informace naleznete v příštím vydání Tanvaldského zpravodaje.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce DDM Ulita v březnu 2012:
V pondělí 12. 3. je uzávěrka výtvarné soutěže DDM na téma „Moje oblíbená pohádka nebo kniha“. Práce označené jménem autora,  třídou (u MŠ
věkem) a školou,  kterou navštěvuje, odevzdávejte v DDM. Nejlepší díla budou
oceněna a vystavena v Městském kině Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání Tanvaldského hudebního jara.
V úterý 6. 3. a 13. 3. od 17.00 - Keramika pro dospělé - 6. 3. - modelování,
13. 3. glazování vypálených výrobků.
V pátek 23. 3. od 16.00 do 20.00 - „Jarní vitráže technikou tiffany
a malování na hedvábí“ - akce pro dospělé.
V úterý 27. 3. od 15.30 - „Jarní vitráže“ technikou tiffany, akce pro děti
od 10 let.
Ve čtvrtek 29. 3. v 16.30 - „Veselé velikonoční perníčky“- pečení a zdobení barevnou polevou. Akce pro děti šk. věku.
Nabízíme  
turisticko-poznávací letní tábor v termínu 23. - 30. 8. 2012 u řeky Sázavy
pro děti od 8 let. Kromě pěší turistiky si děti užijí vodáckou turistiku, lanové
aktivity, zumbu a samozřejmě oblíbené táborové hry.
Bližší informace a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.č.
483 394 301.
Na všechny akce se přihlašujte včas, kapacita dílen je omezena!
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Kulturní pořady v kině
22. 3. ČT 19.00 h.

Nepál – západní himalájská oblast

Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové s promítáním fotografií. Dolní Dolpo
v západním Nepálu tvoří jednu z nejizolovanějších oblastí Himaláje. V jižní
části žijí v údolí řek etnika vyznávající hinduismus, severně je oblast již
buddhistická či v oblasti mytického tyrkysového jezera Phoksundo přežívá
nejstarší předbuddhistické náboženství Bön. Severní oblast leží ve srážkovém stínu, horská, suchá
odlesněná oblast rámovaná
zasněženými štíty himalájských velikánů. Lidé žijí
tradičním způsobem života
neovlivněný
civilizací,
pastevectví, je hlavním
zdrojem obživy. Ožije dávná
solná karavanní stezka.
Nahlédněte pod pokličku
tajemného Dolpa.
Vstupné: 50 Kč.

FILMOVÉ TIPY
LORAX

Co je to za svět,
ve kterém už není ani
kousek živé přírody,
ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted.   Všechno
je tu náramně umělé,   včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. Komu
by se chtě-lo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž
neprůchodnost dohlížejí gorily místního vládce, pana O´Hareho? Zdejší lidé
si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá opravdová
příroda. Nepřijde jim divné, že čerstvý vzduch se prodává v pet lahvích, což
je voda na O´Hareho mlýn. Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná
romantická duše, touží po stromu „z masa a kostí“. Akční babička Norma
chlapci poradí, aby si zašel pro radu k legendami opředenému Jednorázovi.
Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se Ted poprvé v životě podívá
ven, do skutečného světa...

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

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

Kulturní pořady v kině
8. 3. ČT 19 h.

Eric Assous: Herci jsou unaveni

Po úspěchu autorovy komedie Příbuzné si
nevybíráme, Agentura Harlekýn uvádí v české
premiéře další jeho inscenaci, tentokrát
z hereckého prostředí. A o čem tato jiskrná
komedie bude? Herečka s bohatým přítelem
pozve na grilování několik svých kolegů
z branže do jejich venkovského sídla. Ráda
by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu.
Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá
témata z hereckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně
také maso na barbecue. Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky
velmi rychle padají! A grilování? Velmi, velmi pikantní! Bujarý herecký večírek
s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.
V hlavní roli Václav Vydra. Dále hrají Svatopluk Skopal, Vendulka Křížová,
Jana Boušková, Martin Zahálka a další. Režie Jan Novák. Předprodej vstupenek již zahájen. Vstupné: 270, 250 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz. Informace o divadelní hře: http://www.harlekyn.
cz/herci_ jsou_unaveni.php

Film vychází z populárního televizního seriálu
Okresní přebor. Jak
sám název naznačuje,
ve filmu se objeví legendami opředená postava
trenéra s licencí - Josefa
Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako
popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům
představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován
do doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho
život. Dokonce víc než život. Titulní roli houslické persóny ztvární divadelní
režisér, umělecký šéf pražského Dejvického divadla a příležitostný herec
Miroslav Krobot.

PROBUDÍM SE VČERA

Komedie s originální
zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky
třídnímu srazu uvědomí,
že jediná dívka, kterou
kdy miloval, byla jeho
spolužačka Eliška.
Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak
navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat
zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil
do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si
s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává
do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem
a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle
zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku?
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Inzerce, sport

Odvoz
a likvidace
fekálií.
Telefon:
777 822 890
Pro drobné podnikatele, malé
i střední firmy
nabízíme:
Vedení účetnictví, daňové evidence
Zpracování daňového přiznání včetně
zastupování na úřadech
Melicharová Iva
Velké Hamry 613, 468 45, Velké Hamry
iva.meli@post.cz Tel.: 732 579 336

,
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At žijí veteráni

Hádali byste pánovi na obrázku
hodně přes šedesát? Já tedy ne. A už
vůbec si nedovedu představit, jak se
pouští na sjezdových lyžích z prudkého kopce. A on se klidně pustí, ale
po svahu se neklouže jak ctihodný
kmet, jak by se na první pohled mohlo
zdát, on se vrhá střemhlav dolů mezi
branky a pere se s výsledným časem.
A že se pere úspěšně, o tom svědčí
medaile na krku a poháry v rukou.
Jsou opravdu jeho. Jiří Tacinec
z Tanvaldu i letos úspěšně reprezentuje naše město mezi veterány
ve slalomu a obřím slalomu. Vítězství
v Rokytnici, Herlíkovicích, ve Špindlu
a dvakrát ve Velkém Meziříčí, tři druhá
místa ve Vysokém nad Jizerou a bronz
znovu v Rokytnici, to všechno svědčí
o tom, že náš závodník ani letos nic
neztratil ze svého umu. A to ho ještě
čekají mezinárodní závody, na nichž
mu budeme opět držet palce, aby

Podnikání bez rizika

stejně jako vloni, proháněl i nejlepší
světové sjezdaře. Je příjemné vidět
na výsluní mezi alpskými veterány
i českého reprezentanta. Jen tak dál.

-vho-

Fit Klub Kolín vypisuje výběrové řízení na

Chcete začít podnikat a nevíte jak na to ?
Chcete si zajistit zdroj pravidelných příjmů do budoucna, s půlročním fixním
platem(příjmem) v začátku?
Nechcete být závislí na Vašem nadřízeném?
Pomůžeme Vám s vytvořením vlastní firmy.
Naše společnost Vám poskytne know-how pro Vaše podnikání.
Nebudete závislí na pevné pracovní době a můžete si čas řídit sami.
My Vám pomůžeme vybudovat „Vaši cestu k úspěchu“ .
V případě zájmu o pohovor zasílejte své životopisy na: Andrea.Simankova@ceskapojistovna.cz

pronájem stávající restaurace Mexiko u hl.
nádraží ČSD a nového terminálu v Tanvaldu.
Plocha cca 150 m2. V restauraci je provoz Fortuny.
Možnost ubytování nájemce.
Lze využít i pro kanceláře.
Informace a přihlášky na tel. 602 259 965

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Univerzální podkladové desky
®
OSB SUPERFINISH ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm,
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka

od 129,-/ m2 (kusový odběr)
BEZ FOR

MALDEH

Interiérové dveře fóliované
šířka: 60, 70,
80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé,
buk
2/3 sklo

1.790,-

YDU

Koupelnový
nábytek
Super 65
spodní skříňka
š 60 x v 81 x h 38,5 cm,
lakovaná lesklá bílá
dvířka, korpus mat,
zrcadlo š 67 x v 103 cm
s halogenovým
osvětlením,
vč. keramického
umyvadla š 65 cm,
bez baterie

ovnitř

1. Vjet d

it

2. Nalož
3. Odjet

m2 od

115,-

plné – buk

*
*při paletovém odběru

Elektrický
topný
panel
příkon 400 W,
jednoduchá
instalace, nízké
pořizovací
a provozní
náklady,
rozměr panelu:
60 x 60 x 1 cm

998,-

2.990,-

Průmyslové el. topidlo

Krbová kamna Tirol

3 stupně:
700/ 1300/ 2000 W,
IPX4,
s termostatem

výkon 6 kW,
výhřevnost až 135 m3,
rozměry:
v 980 x š 485 x h 426 mm,
horní kouřovod ∅ 150 mm,
keramická polička,
hmotnost 67 kg

6 kW

2.390,-

1.690,-

4.990,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
STAVEBNIN
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !

Navštivte také naše
zahradní centra, kde
jsme pro vás připravili
vše pro zahájení jarní
sezóny!

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 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Tanvald 234x161 CMYK.indd 1
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Zajímavosti, sport

Halu obsadily děti
v maskách

Poslední neděle v lednu v tanvaldské
Sportovní hale patřila dětem. Konal
se zde Dětský karneval plný smíchu,
soutěží a hudby, o kterou se postaral
DJ Vláďa Josífek. Karneval uspořádal
volejbalový oddíl TJ Jiskra a DDM Ulita.
-red-

Maturitní ples
ve stylu Chicago
Dne 13. ledna 2012 se konal v Jablonci
nad Nisou maturitní ples OA Tanvald.
Maturanti se tentokrát inspirovali
muzikálem Chicago. V tomto duchu se
i tento ples odehrával. Již na počátku
se projevily drobné organizační potíže,
se kterými se ovšem elegantně vypo-

řádali. Ples byl zahájen krátkou promenádou všech maturantů a stručným
úvodním proslovem. Po proslovu měla
veřejnost možnost si s maturanty lehce
a galantně vyhodit z kopýtka v rytmu
hudby Bohemia universal band. Dále
následovalo profesionální předtančení

v podání mistrů ČR, Evropy a možná
budoucích
mistrů
světa
Lenky
Dittrichové a Tomáše Hýska. Po krátké
přestávce měli diváci příležitost zhlédnout nástup a šerpování absolventů
4. ročníků. Jako půlnoční překvapení
maturanti přichystali vystoupení artistů

na „bajkerských kolech“. Pořádání
plesu maturanti zvládli, teď už zbývá
jen popřát pevné nervy a kupu štěstí
při samotné zkoušce z dospělosti.
V+D (4. R) + L.M.

Maturitní ples OA Tanvald

Koncem roku 2011bylo opět uskutečněno losování klientských karet
v lékárně u Aesculapa

1. místo a částku 5 000,- CZK vyhrála paní Štanclová
2. místo a částku 3 000,- CZK vyhrála paní Hůzová
3. místo a částku 2 000,- CZK vyhrála paní Kasalová, cenu převzala dcera
Všem výhercům blahopřejeme
Váš lékárník PharmDr. Milan John
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„Jak sníh a mráz čarovaly s tanvaldskou krajinou“

Český Šumburk. Foto K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Foto -ali-

Když si podá ruku voda s mrazem. Foto -ali-

Kostel sv. Petra a Pavla. Foto Bohuslava Hladíková.

Šumburský kostel. Foto -ali-

Tanvald ze Šumburku. Foto -ali-
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