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1112. 11. Pravidelné prodejní 
trhy na centrálním parkovišti

Svátky u našich 
německých sousedů

 31. 10.  Reformationstag, 
 1. 11.  Allerheiligen  (Dušičky)
 21. 11.  Buss und Bettag.

Na pohádku do knihovny
Poslechnout si příběh od pohádkových 
postav si chodí do knihovny čím dál víc 
dětí. Akci zvanou Pohádkové pohlazení 
připravují knihovnice každý měsíc pro 
všechny zájemce, čtenáře i "nečtenáře". 
Od prvních nesmělých návštěv pohád-
kové čtení navštěvuje čím dál víc dětí i 
se svými rodiči či prarodiči. Listopadová 
pohádka bude 7. 11. od 15,00 hodin.

 -abr-

Křest CD bude v kině

Kmotrou druhého CD tanvaldské kapely 
Ikaros bude Ester Kočičková. Křtít se 
bude v sobotu 24. listopadu od 19 hodin 
v Městském kině Jas Tanvald. Více na 
str. 4.                                             -abr-

Hlučná diskotéka na 
Výšině ruší klid

O klidných víkendových večerech si 
mohou nechat zdát obyvatelé paneláků 
na Výšině, které bezprostředně sousedí 
s restaurací v bývalém centru služeb 
(MKS). Z restaurace se někdy ozývá 
hlasitá hudba a do tiché noci pokřikují  
návštěvníci diskotéky. Hluk nejvíc obtě-
žuje lidi z věžáku. „Nejhorší je to v pá-
tek večer, v sobotu po ránu se o ničem 
jiném v domě nemluví. S kýmkoliv se 
potkáte, každý nadává. V domě bydlí 
hodně starších lidí, tak není divu, že 
chtějí doma klid. Už jsme si stěžovali i 
u starosty,“ říká muž středního věku. 
„Celou záležitost se snažíme řešit, žádá-
me o hygienické měření hluku, zda zde 
není překračován limit,“ říká starosta P. 
Polák. 

        - abr - 

Zloději kradli u lékaře
Pro pomoc a lékařskou radu si nepřišli 
zloději, kteří navštívili, již opakovaně, 
čekárnu dětského lékaře MUDr. Petra 
Michalíka v budově lékařů na Krkonošské 
ulici. „Pro větší komfort malých pacientů 
jsme do čekárny dali televizor a DVD 
přehrávač, kde jim čas lépe utíká u po-
hádky. Bohužel druhý přehrávač tam 
vydržel pouhý týden,“ říká MUDr. 
P. Michalík s tím, že by si i návštěvníci 
čekáren měli dát pozor na své odložené 
věci a všímat si pohybu podezřelých 
osob.

 - abr -

Město Tanvald ve spolupráci s firmou 
DIMATEX CS a s podporou Ministerstva 
životního prostředí ČR připravuje pro 
naše občany umístění kontejnerů na sběr 
oděvů a textilních materiálů (kat. číslo 
odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr 
slouží k další separaci a minimalizaci 
komunálního odpadu.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se 
recyklují a dále používají jako surovina 
pro výrobu čisticích materiálů, netkaných 
textilií, lepenek a dalších. Tímto sběrem 
a následnou recyklací všichni přispíváme 
ke zlepšení životního prostředí. V první 
etapě rozmístí město Tanvald kolem 
deseti kontejnerů. Tyto kontejnery jsou 
bílé barvy s označením TEXTIL. 

Chcete-li přispět ke zlepšení životního 
prostředí našeho města, odkládejte do 
těchto speciálních kontejnerů použitý a 
nepotřebný textil zabalený do igelitových 
tašek nebo pytlů. Do kontejneru patří 

Novinka v Tanvaldě: sběr oděvů a textilních materiálů
veškeré nepotřebné ošacení, ložní prá-
dlo, záclony, bytové textilie, ručníky, 
ubrusy, rovněž párovaná obuv. Do těch-
to kontejnerů nepatří koberce, matrace, 
netextilní materiály, silně znečištěné a 
mokré textilie. Myslete prosím na to, že 
s tímto materiálem bude dále při zpraco-
vání ručně manipulováno.

Kontejnery budou rozmístěny na stá-
vajících stanovištích tříděného sběru, a 
to na Šumburku v ulici Vítězná u čp. 568 
(sídliště), ulici Na Balkáně u čp. 418 a 
v ulici Krkonošská na parkovišti naproti 
prodejně MAJA, ve Žďáru u střediska 
technických služeb, v Tanvaldě v ulici 
Radniční u Městské policie a u čp. 515, 
v ulici Větrná u čp. 619, ulici Sportovní 
u čp. 553, ulici Krkonošská na centrálním 
parkovišti a na Horním Tanvaldě v ulici 
Údolí Kamenice u čp. 37 (Seba –
Klášter).

Lída Abrahamová

Nové kontejnery na textil budou umístě-
ny na stávajících místech pro separovaný 
sběr.                                 (Foto: archiv)

Sběr velkoobjemového komunálního 
odpadu se konal v podzimním termínu 6. 
října 2007. Určená stanoviště byla jako 
každoročně označena na čtyřiadvaceti 
místech po celém území města a přileh-
lých částech Tanvaldu. Občané byli 
o sběru včas informováni, takže si svá 
obydlí před zimou mohli včas vyklidit a 
velmi snadno se zbavit nepotřebného 
haraburdí. „Vše proběhlo bez větších 
problémů, až na nepovolenou skládku 
odpadu na křižovatce na Horním 
Tanvaldě u Müllerů. Tam vyrostla úplná 
pyramida z lepenky a dalšího odpadu, 
většinou stavebního charakteru. Případ 
šetřili i zaměstnanci městské policie. 

Hlídky u sběrných 
stanovišť

Jako strážci dobytého území působí po 
městě v době sběru lidé z romské komu-
nity na jednotlivých stanovištích. Sběrná 
místa pečlivě sledují a hlídají je hlavně 
kvůli železnému šrotu a druhotným su-
rovinám, které mohou dobře zpeněžit. 
Na jaře se takto specializovali na staré 
bicykly, kterých do sběren vezli možná 
dvacet. Vše musí stihnout v časných 
hodinách, než přijedou úklidové vozy. 
„Zástupci jednotlivých rodin si svůj plac 
pečlivě hlídají před konkurencí, která 
místa objíždí s nadějí, že se jim podaří 
objevit hodnotnější věci do sběru či do 
domácnosti,“ říká zaměstnanec technic-
kých služeb s tím, že takto to při sběru 
vypadá v Tanvaldě už druhým rokem. 
Tito sběrači a ostatní recyklátoři však 
nejsou při likvidaci odpadu velkou pomo-
cí, spíš naopak. Staré věci na místě 
rozbíjí a demontují, igelitové pytle a taš-
ky roztrhají, aby zjistili, co v nich je. 
O rozbité a poházené věci se dál už 
nestarají. Nakládání papírů, hadrů a 
dalšího braku, které je prováděno ručně, 
je pak pro chlapy z technických služeb 
obtížnější a zdlouhavé. 

- abr - 

Ve srovnání s loňským podzimem bylo 
však odpadu odhadem asi o třetinu 
méně. Z toho vyplývá, že se projevuje 
provoz sběrného dvora, kam mohou 
občané odpad odkládat během roku. Na 
součinnosti celé akce byla městu nápo-
mocna firma .A.S.A., s.r.o. Svou speci-
ální dopravní technikou se přičinila 
o brzkou likvidaci skládky s odvozem do 
likvidačního centra, jež je v Košťálově,“ 
uvádí ing. Ilja Vulterýn z městského 
úřadu Tanvald. Sběrný dvůr je v České 
ulici otevřen celoročně, a to od pondělí 
do pátku denně od 7,30 do 15,30 
hodin, v sobotu pak od 8 do 11 hodin. 

- měú -

Zase divoká skládka, i když sběru bylo méně

Odpad je z města svážen na překladiště na Honvart, odkud putuje na skládku do 
Košťálova.               (Foto: -abr-)

Silnice je uzavřena do odvolání pro veš-
kerý provoz od úterý 23. 10. 2007 od 20 
hodin. Zprovoznění silnice bude prove-
deno dle klimatických podmínek po zimě 
v roce 2008.

Ing. Jaroslav Jakubička
odbor dopravy KULK

tel. 485 226 279

Silnice Souš - Smědava 
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V měsíci září tohoto roku jsem ve svých 
třiaosmdesáti letech navštívil na několik 
dnů opět Tanvaldsko v Jizerských 
horách. Měl jsem tentokrát výbornou 
příležitost, neboť má švagrová se dožívá 
sedmdesáti let a švagr devětasedmde-
sáti let, tak jsem přijel osobně popřát a 
předat dárky. Tentokrát jsem se rozhodl, 
že společně s nimi, snad naposled ve 
svém životě, navštívím zajímavá místa 
na Tanvaldsku a okolí. Vybral jsem si 
šest rozhleden a turistických chat, které 
jsme postupně navštívili. Předběžnou 
přípravu jsem si sestavil doma, neboť 
měsíc předem na písemné požádání u 
vedoucí informační služby v Tanvaldě 
jsem obdržel množství brožurek a po-
třebných informací. Až jsem žasnul, jak 
pohotové je infocentrum v městě 
Tanvaldě, které jsem také navštívil. 
Prošel jsem rozhledny a vystoupil na 
jejich ochozy. Na tanvaldský Špičák jsem 
tentokrát nemusel šlapat pěšky, ale vyjel 
jsem pohodlně moderní lanovkou. Také 
na ostatních rozhlednách jsem obdivoval 
všestrannou informovanost, čistotu, 
dostatek propagačního materiálu a 
suvenýrů. V turistických hotelích jsme 
se stravovali a mohu říci, že jak v Presi-
dentské chatě, tak v Myslivecké na 
Kopanině i v Obřím sudu jsme byli per-
fektně a rychle obslouženi výborným 
jídlem. Závěrem jsme navštívili Pivovar 
Novosad v Harrachově, 
shlédli výrobu skla, mu-
zeum i obchod s výrobky 
a samozřejmě zavítali 
do stylové restaurace. 
Nemohu opomenout 
historku, která se nám 
stala při návštěvě hor-
ské chaty Smědava 
cestou do Lázní Libver-
da. Obdivoval jsem, jako 
desítky jiných turistů, ty 
krásné lesní porosty 
stříbrných smrků, které 
tam byly vysázeny před 
deseti patnácti lety na 
místa, kde dříve trčely 
pahýly kmenů uschlých 
smrků. Ta úžasná mno-
hakilometrová krása po 
obou stranách silnice 
zanechala ve mně naza-
pomenutelný dojem, 
jak krásná může být 
příroda, když ji člověk 
neničí. 

No a nyní k historce na 
chatě. Ta byla uzavřena 

–

Výlet slíbený důchodcům v červenci se uskutečnil 25. září. Cílem byl zámek Hrubý 
Rohozec a obrácené zvony v Rovensku pod Troskami. Výlet uspořádala ve spolu-
práci s Kulturní kanceláří MěÚ Tanvald Komise pro občanské záležitosti.      - Ali -

Tanvaldští důchodci na slíbeném výletě
V poslední době v některých částech 

města opět začíná být cítit kouř v důsled-
ku používání tuhých paliv. Někteří obča-
né zřejmě kvůli rostoucím cenám plynu 
a elektrické energie přecházejí na vytá-
pění svých rodinných domů uhlím. 
Zejména ve večerních hodinách se táhne 
některými lokalitami zapáchající dusivý 
kouř. Na MěÚ jsme již zaznamenali 
připomínky občanů k tomuto negativnímu 
jevu. Se začínající topnou sezónou je 
poukazováno na zhoršující se ovzduší 
zejména v lokalitách s rodinnými domy 
a také v centru města.

Město Tanvald v letech 1993 a 1994 
poskytovalo jednorázový příspěvek 
vlastníkům rodinných domů nebo bytů 

na změnu vytápění z tuhých paliv na 
ekologicky vhodnější způsob, a to až do 
výše dvanáct tisíc korun. Této možnosti 
využilo jedenadevadesát žadatelů, kte-
rým byly poskytnuty dotace v celkové 
výši více než jeden milion korun. 

Chtěli bychom připomenout těm, kteří 
příspěvek obdrželi, že se dohodou zavá-
zali současně se zprovozněním nového 
topného systému trvale odstranit všech-
na topidla na tuhá paliva, která do té doby 
sloužila k vytápění či ohřevu teplé užit-
kové vody. Nedodržení této podmínky by 
mohlo být ještě i dnes důvodem k odstou-
pení od dohody a vrácení poskytnutého 
příspěvku.

- meu - 

Začala topná sezóna

V těchto dnech dodavatelská firma 
instaluje další kamery na území 
Tanvaldska, a to v Kořenově, Horním 
Polubném a Souši. Se současnými ka-
merami v Tanvaldu a Desné tak vzniká 
ucelený primární uzavřený okruh, jehož 
prvotním úkolem je prevence proti 
krádežím motorových vozidel. 

Další přenosná kamera bude nasazo-
vána v místech, kde se vyskytnou pro-
blémy, jež je nutno monitorovat. O tom, 
že se nevyplácí podceňovat bystré 

Druhá etapa kamerového systému hotova
skleněné oko, se nedávno přesvědčil 
poberta, který napadl nic netušící ženu 
a odcizil jí kabelku s finanční hotovostí. 
Kamera jeho počínání zaregistrovala a 
nyní již dotyčný loupežník zpytuje své 
svědomí v chládku vězeňské cely. Pro 
vás, kdož s nekalými úmysly bloumáte 
ulicemi města, nechť je to varováním, vy 
ostatní, slušní a spořádaní občané, se 
nemáte čeho bát. Vždyť kamery jsou tu 
pro vás.

Václav Hošek

Větší pohodlí než dosud budou mít od 
poloviny prosince návštěvníci tanvald-
ského městského kina Jas na balkóně. 
V průběhu 6. až 12. prosince dojde k vý-
měně sedadel, která budou nahrazena 
pohodlnými čalouněnými křesly, stejný-
mi, jako jsou v přízemí kina. Kapacita 
balkónu se sníží ze stopětadvaceti míst 
o pouhých deset. Sedadla na balkóně, 
která již pomalu dosluhují, byla při velké 
rekonstrukci kina v roce 2001 pouze 

Pohodlná sedadla budou i na balkóně
opravena a potažena. Celková kapacita 
sálu, který je pravidelně využíván k filmo-
vým i divadelním představením, koncer-
tům a přednáškám s velkoplošným pro-
mítáním, bude po výměně sedadel čítat 
celkem tři sta šest míst. Svým komfortem 
a technickým vybavením patří k nejmo-
dernějším sálům v kraji. Interiér spolu 
s prostředím velmi pozitivně hodnotí 
diváci i hostující umělci.

Lída Abrahamová

z důvodu, že se vdává dcera majitele. 
Veliká terasa asi pro sto dvacet osob 
byla zastřešena velikým stanem a uvnitř 
ženy dělaly přípravu. Zeptal jsem se, zda 
mezi nimi není náhodou budoucí nevěs-
ta. Skutečně byla i s maminkou. 
Představil jsem se a několika rýmovaný-
mi verši popřál budoucí nevěstě k zítřej-
ší svatbě a manželskému životu. Byli 
jsme odměněni dvěma košíky výborných 
koláčků a pohlednicemi, což nás mile 
překvapilo.

Za mého pobytu na Tanvaldsku jsme 
projeli ještě hodně okolních míst jako 
Smržovku, Šumburk, Desnou, Kořenov, 
Velké Hamry a Josefův Důl. Nabyl jsem 
přesvědčení, že Tanvaldsko je skutečně 
klíčem k Jizerským horám. Pečlivě jsem 
přečetl brožurku Tanvaldsko, na jejímž 
obsahu se podílel předseda Mikroregionu 
Tanvaldsko a starosta Tanvaldu Petr 
Polák. Pokud jsem za svého pobytu 
v Tanvaldě na Výšině hovořil s tamějšími 
obyvateli, zjistil jsem, že skoro všichni 
řekli, že se jim zde žije dobře, mají klid, 
čerstvý vzduch a přírodu. Město vzkvétá 
do krásy a na tom má velkou zásluhu 
celé vedení města. I já se k tomu hodno-
cení přikláním a bude-li mi zdraví sloužit, 
rád se opět do Tanvaldu a jeho okolí 
vrátím.

Občan ze Slezska 
Kolovrat Lubomír, hradecký senior

Celkem třicet šest občánků přibylo do Tanvaldu za poslední půlrok. Z toho se jich 
dvacet zúčastnilo dne 27. září slavnostního přivítání v zasedací síni městské radni-
ce. Hezký krátký kulturní program nacvičila s dětmi z mateřské školy Radniční paní 
učitelka Princová. Tento slavnostní akt se pro žáky 7. třídy ZŠ Sportovní stal zároveň 
vyučovací hodinou v terénu. Ti se v rámci Občanské nauky a výchovy k rodičovství 
zúčastnili vítání v rolích pozorovatelů, a současně měli možnost vidět svého pana 
učitele Miroslava Šíra v roli radního, který občánky přivítal.                               -Ali- 

Tanvald přivítal nové občánky

Tanvaldsko očima jednoho turisty
Kdo viděl nevypoví, kdo neviděl nepochopí

Pan Kolovrat na fotografii uprostřed.           (Foto:archiv)
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Výběr usnesení ze schůze Rady města konané dne 19. 9. a 10. 10. 2007
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 
529/9, vel. 2 + 1, v objektu č.p. 529 – 532, 
Radniční ul., Tanvald, včetně spoluvlast-
nického podílu 525/20824 na společných 
částech domu, současnému nájemci, 
Emílii Kadlecové.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 308/13 o výměře 266 m2, 
k.ú. Tanvald, Boženě Sochorové za 
účelem zřízení zahrádky na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok, tj. 1 064 Kč.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 67/2 o výměře cca 75 m2, 
k.u. Šumburk nad Desnou, Evě Bláhové 
a Jiřímu Ducháčovi za účelem zřízení 
zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
4 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 202/1 o výměře 55 m2, 
k.ú. Tanvald, Martině Halířové za účelem 
skladování palivového dřeva na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 275 
Kč.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 62/2 o výměře cca 
80 m2, k.ú. Tanvald, manželům Ing. Júlii 
a Branislavu Stephányovým za účelem 
zpřístupnění rodinného domu č.p. 330, 
Horská ul., Tanvald.
l RM souhlasí s tím, aby Město Tanvald 
spolufinancovalo 50% ročních neinves-
tičních nákladů na každé dítě, které na-
vštěvuje ve školním roce 2007/2008 
Mateřskou školu speciální Jablonec nad 
Nisou a má trvalý pobyt v Tanvaldě.
l RM rozhodla vyhovět žádosti Jiřího 
Závodného o prominutí úhrady doplatku 
nájemného ve výši 8 000 Kč za pronájem 
koupaliště v České ulici z důvodu špat-
ných klimatických podmínek v letní 
sezoně.
l RM souhlasí s poskytnutím peněžitých 
darů jako cen pro autory vítězných filmů 
v jednotlivých kategoriích 39. ročníku 
filmové přehlídky „Humor v amatérském 
filmu 2007“ v celkové výši 12 500 Kč. 
Finanční prostředky budou poskytnuty 
z rozpočtové kapitoly Kultura – Kulturní 
kancelář – Humor v amatérském filmu.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
55/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na terénní úpravy okolí výukového skle-
níku Masarykovy ZŠ a OA  100 000 Kč
na vybavení multimediální učebny
Masarykovy ZŠ a OA  245 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
Účelový příspěvek na terénní úpravy
okolí výukového skleníku  100 000 Kč
Účelový příspěvek na vybavení multi- 
mediální učebny  245 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 56/2007:
Příjmy 
Účelové dotace
na sociální dávky
příspěvek na péči  + 7 283 000 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem 
Sociální dávky – dotace
příspěvek na péči  + 7 283 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 57/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 

na opravu fasády DPS č.p. 593, 
Šumburk n. D.  200 000 Kč 
Výdaje
Bytové hospodářství – celkem
Údržba bytového fondu ve vlastnictví
města – TABYS
oprava fasády DPS č.p. 593, 
Šumburk n.D.  + 200 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 58/2007:
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
– celkem
účelový příspěvek na odpisy 
 + 56 018 Kč
Rozpočtová rezerva  – 56 018 Kč
l  RM souhlasí s návrhem Smlouvy 
o vzájemné spolupráci při poskytování 
služeb mezi Městem Tanvald a 
Euroregionem Nisa – regionálním sdru-
žením Liberec v souvislosti se zpracová-
ním komplexní žádosti pro získání finanč-
ních prostředků pro projekt „Tanvald 
– cyklotrasa 3025“ z programu ROP 
NUTS II Severovýchod.
l  RM bere na vědomí vedení trasy 
soutěže ze seriálu mistrovství ČR moto-
cyklů Enduro, pořádanou společností 
Enduroklub Bohdalovice v AČR ve dnech 
13. a 14. 10. 2007 na katastru města 
v části Český Šumburk, po místní komu-
nikaci na pozemkové parcele č. 1532, 
k.ú. Šumburk nad Desnou, s tím, že tato 
společnost zajistí řádnou pořadatelskou 
činnost, po skončení závodu bude trasa 
uklizena, provedeny případné opravy 
a do tří dnů od skončení akce bude 
protokolárně předána zástupci odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
prodat stavební parcelu č. 771 o výměře 
25 m2 se stavbou, stavební parcelu č. 772 
o výměře 18 m2, část pozemkové parce-
ly č. 4/2 o výměře o 751 m2 a část po-
zemkové parcely č. 7 o výměře 156 m2, 
vše k.ú. Šumburk nad Desnou, České 
republice – Hasičskému záchrannému 
sboru Libereckého kraje za účelem 
výstavby územně příslušné stanice 
Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje.
l RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 309/2 o výměře 
cca 270 m2, k.ú. Tanvald, za účelem 
rozšíření zázemí rodinného domu.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
pozemkovou parcelu č. 206/1, katastrál-
ní území Šumburk nad Desnou, v sou-
časné době neprodávat. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
pozemkovou parcelu č. 1957, katastrál-
ní území Tanvald, neprodávat.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
v současné době pozemkovou parcelu 
č. 225/10, katastrální území Tanvald, 
neprodávat a rozhodla v současné době 
tuto parcelu ani nepronajímat.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 62/2 o výměře cca 80 m2, 
k.ú. Tanvald, manželům Ing. Julii a Bra-
nislavu Stephányovým na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou za ná-
jemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 400 Kč/rok.
l RM vydává záměr na pronájem po-
zemkové parcely č. 198/1 o výměře 
10 390 m2, k.ú. Tanvald, za účelem 
provozování zemědělské činnosti. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene, které 
bude spočívat v právu položení kanali-
začního potrubí na části pozemkové 

parcely č. 1679/4, katastrální území 
Tanvald, a v právu vstupu na tento po-
zemek za účelem údržby, oprav a od-
stranění havárií na položeném zařízení 
ve prospěch každého vlastníka rodinné-
ho domu č.p.124 se stavební parcelou 
č. 603, katastrální území Tanvald. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 59/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt Masarykovy ZŠ a OA 
„Partnerství s DDM Drážďany“
  10 000  Kč
na projekt Masarykovy ZŠ a OA 
'Multimediální výukové metody ve výuce' 
  7 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
Účelový příspěvek na projekt „Partnerství 
s DDM Drážďany“  10 000 Kč
Účelový příspěvek na projekt
'Multimediální výukové metody ve výuce' 
  7 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 60/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na činnost odborného lesního 
hospodáře  + 137 452 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem
na činnost odborného lesního 
hospodáře  + 137 452 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 61/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na sociálně–právní ochranu dětí 
 + 149 043 Kč
Výdaje
Vnitřní správa – celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
Personální výdaje  + 149 043 Kč 
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 62/2007:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(Motokros) – celkem
Vybavení nové přístavby  + 200 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 200 000 Kč
l RM 
1) schvaluje vypsání veřejné zakázky 
„Rozbor udržitelného rozvoje území 
ORP Tanvald pro zpracování územně 
analytických podkladů“.

2) jmenuje ve věci veřejné zakázky 
„Rozbor udržitelného rozvoje území ORP 
Tanvald pro zpracování územně analy-
tických podkladů“ členy hodnotící komise 
ve složení“ Ing. Jindřich Kozlovský, Jiří 
Onderka a Michal Štim, náhradnicí je 
jmenována Naděžda Žillová.
l RM schvaluje nákup technologického 
vybavení ŠR Eurest, a to tří nových po-
čítačů, transportních vozíků do skladu a 
úhradu instalace a zapojení nově poříze-
né pánve FRIMA v celkové výši 
115 000 Kč.
l RM souhlasí s vyřazením DHM - počí-
tače PC TESCO TC inv. č 300217000002 
v pořizovací ceně 31 585  Kč z evidence 
majetku Mateřské školy Tanvald, 
U Školky 579, příspěvkové organizace.
l RM po projednání žádosti Vlastimila 
Čermáka - Agentura Čermák - o příspě-
vek na závěrečný věneček, který se 
uskuteční v rámci tanečních kursů pořá-
daných touto agenturou, rozhodla příspě-
vek neposkytnout.
l  RM projednala žádost Tanečního 
klubu Čermák o.s. o spolupořadatelství a 
příspěvek na soutěž ve sportovním tanci 
„Velká cena města Tanvaldu“ a požadu-
je po pořadateli předložení podrobných 
informací k finančnímu zabezpečení a 
k organizaci této akce s tím, že poté bude 
o této záležitosti znovu jednat.
l RM souhlasí s pokácením 8 ks javorů, 
6 ks smrků, 3 ks břízy a 1 ks dubu, sto-
jících v lokalitě hřiště Honvart na pozem-
kové parcele č.636/1, k.ú. Tanvald, 4 ks 
topolů stojících mezi parkovišti u č.p. 554 
a 555, Sportovní ul., Tanvald, na pozem-
kové parcele č.375/129, k.ú. Tanvald, 2 
ks javorů stojících na pozemkové parce-
le č. 258/1 a 1 ks třešně a 1 ks osiky 
stojících na pozemkové parcele č. 258/2, 
vše k.ú. Tanvald, 5 ks borovic stojících 
mezi bytovými domy č.p. 78 – 79 a č.p. 
80 – 177, ul. Radniční, Tanvald, na po-
zemkové parcele č. 328/59, k.ú. Tanvald, 
a 2 ks smrků stojících u domu č.p. 36, ul. 
Vančurova, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, na pozemkové parcele č.60/5, 
k.ú. Šumburk nad Desnou, dle předlože-
ného návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby měs-
ta nebo prodáno dle platného ceníku.
l RM schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města, které se uskuteční 
dne 31.10. 2007 s tím, že program může 
být dle potřeby doplněn.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

Výzva k okleštění stromoví a jiných porostů
Na základě zák. č. 458/2000 Sb. vyzýváme majitele a uživatele pozemků k okleš-
tění stromoví a jiných porostů, ohrožujících spolehlivý provoz elektrických 
venkovních vedení s výjimkou registrovaných významných krajinných prvků a 
památných stromů. Okleštění dřevin musí být provedeno tak, aby:
l nejmenší vzdálenost větví vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m s uvažo-
váním ročního přírůstku a vychýlení za větru.
l V ochranném pásmu vedení vysokého napětí, t.j. pod vedením a 7 m od něj 
na každou stranu od krajních vodičů (10 m u zařízení postaveného do konce 
roku 1994), smí dosahovat porosty maximální výšky 3 m a vzdálenost větví od 
vodičů je minimálně 2 m s uvažováním ročního přírůstku a vychýlení za větru.
l V ochranném pásmu vedení 11 kV, t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení 
postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů, dosa-
hovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 
3 m s uvažováním ročního přírůstku a vychýlení za větru.
Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. října do 15.  listopadu.
Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků, že pokud neprovedou okleštění 
dřevin v ochranných pásmech vedení vysokého a velmi vysokého napětí, 
vystavují se nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce dle 
§91, odst.1) zák. č. 458/2000Sb. až do výše 50 mil. Kč. 
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Osoby a obsazení:
McLeavy čerstvý zámožný vdovec
 Ladislav Mrkvička 
Harold jeho syn  Filip Sychra
Fay ošetřovatelka  Hana Sršňová
Denis přítel Haroldův  Vilém Udatný
Truscott zaměstnanec vodárenské 
správy  Václav Postránecký
Meadows policista  Josef Kotěšovský
Paní McLeavyová 
nebožka  Sandra Kovacz
Překlad:  Josef Váša 
Kostýmy:  Dana Pichová
Odborný dohled nad 
houslovým sólem:  Jaroslav Svěcený
Scéna a režie:  Václav Postránecký
V městském kině JAS v pátek 11. 
listopadu od 19 hodin.
Pověstný anglický humor v detektivní 
komedii. Nejdřív skandál, poté kolosální 
úspěch a titul „Hra roku“ v Anglii, násle-
duje úspěšný vstup na Brodway. Jako 
mnohé jiné hry anglického dramatika, 
provázel premiéru Kořisti v Manchesteru 

spíše skandál než ohlas. Ale v Londýně 
se pak již dostavil kolosální úspěch a 
dokonce titul „Hra roku“, který autorovi 
zajistil úspěšný vstup na Brodway. Je 
těžko uvěřitelné, že tohle jedinečné dílko 
o poměrech v policii ve Velké Británii 
napsal autor už před čtyřiceti lety. Do 
naší současnosti ty poměry dorazily až 
v těchto měsících a docela určitě cestou 
časem nic na skandální míře neztratily. 
Komedie o „spořádané společnosti“, ze 
které se ovšem vyloupnou „pěkní sva-
touškové“, nabízí komické situace se 
satirickou nadsázkou, tak typickou pro 
anglický humor.
Orton nezapře wildeovskou inspiraci, 
takže jeho černé groteskní frašky působí 
navenek jako svižné konverzační kome-
die skoro až bulvárního charakteru
Orton, Joe John Kingsley (1933 –1967) 
patřil k nejvýznamnějším anglickým 
dramatikům šedesátých let. Jeho kome-
diální dílo svým významem aktuálně 
přesahuje až do současnosti. Proslavil 
se nejen svou dramatickou tvorbou, ale 
i veřejnými skandály, z nichž mnohé sám 
vymyslel a zinscenoval. Vytvořil komedi-
ální dílo, tzv. „totální“ černé komedie, 
které překračují všechna společenská 
tabu. Jazykovým stylem a situační 
vynalézavostí navazuje zejména na 
„velkého irského Dandyho“ – Oscara 
Wildea. Čerpal poučení od velkých před-
chůdců – mistrem prozaické satiry 
J. Swiftem počínaje, G. Feydeauem, 
G. B. Shawem a O. Wildem konče.
Hry (v závorce rok premiéry)
Surovec na schodišti (1964)
Bavit pana Sloanea (1964)
Kořist (1966)
Erpingham tábor (1966)
Dobrý a věrný sluha (1967)
Hry pohřbu (1968)
Co Butler viděl (1969)

Pozvánka do divadla: Čistá kořist

Tanvaldská rocková skupina Ikaros 
chystá v sobotu 24. 11. 2007 od 19 
hodin v Městském kině Jas křest 
druhého autorského CD. Požádala 
jsem proto o rozhovor dva členy ka-
pely Honzu Blaschkeho (H) a Zbyňka 
Koldovského (Z).
V posledním roce jste zmizeli z do-
slechu tanvaldských fanoušků, a teď 
najednou nove CD?
H: Ano, někteří známí nám už nevěří, že 
ještě existujeme.
Z: Přitom jsme měli v posledním období 
dost napilno.
H: Ikaros se pokoušel létat a padat za 
hranicemi Jizerských hor.
Z: Naše nové skladby jsme představili 
zejména v našem hlavním městě a objeli 
s nimi pár letních festivalů.
No a?
H: Tak především jsme zjistili, že v Praze 
je ke slunci stejně daleko, jako 
v Tanvaldě.
Z: A kdekoli jinde na světě.
Co pražské publikum?
H: Možnost slyšet a vidět nás mělo asi 
pět set miliontin obyvatel Prahy. Z toho 
většina z nich náhodou nebo omylem. 
Získali jsme tam však několik opravdu 
věrných fanoušků, kteří nás bezmezně 
milují. Významný výtvarník, nadějný 
spisovatel, osmdesátiletá stařenka, krás-
ná studentka, bezdomovec, majitel klubu 
a další. Někteří z nich přijedou na křest 
do Tanvaldu.
Z: Já k tomu jen dodám. Výtvarník se 
spisovatelem byli opilí, stařenka byla 

nahluchlá, studentka přišla jen kvůli na-
šemu baskytaristovi a nebyla až zas tak 
krásná, bezdomovec vystoupení prospal 
a majitel klubu nás pochválil proto, že 
jsme odmítli honorář – přišlo málo lidí.
Vraťme se k vašemu CD. Prozradíte 
o něm něco bližšího?
H: Bude rozhodně jiné než to první. Tedy 
překvapení. Myslím, že to bude překva-
pení i pro ty, co to první CD neslyšeli. 
Dokonce se odvažuji tvrdit, že to bude 
překvapení i pro ty, kteří o Ikarosu vůbec 
nic neví.
Z: Naši produkci označujeme jako 
Jizerskohorský rock. Jinak je to taková 
alternativní směska.
Kmotrem prý bude velmi známá osob-
nost?
H: Měli jsme sice více možností, ale na-
konec jsme se rozhodli pro Ester 
Kočičkovou. Myslím, že poprvé jsme se 
s ní osobně setkali, když dělala doprovod 
tomu opilému výtvarníkovi a spisovateli. 
Už tehdy jsem si všiml, jak originálním 
způsobem otevírá šampaňské.
Z: Ano, byla tenkrát velmi roztomilá...
Co tedy chcete na závěr vzkázat?
H: Samozřejmě srdečně všechny zveme. 
Připomínáme se tímto také účastníkům 
dnes již historických Emkáesek (Městské 
kulturní středisko). Ještě dodám, že Ester 
Kočičková si přiveze s sebou klavíristu 
Lubomíra Nohavicu a na své si přijdou i 
milovníci šansonu.
Z: Vezměte si s sebou o stovku navíc. 
Naše nové CD bude k dispozici.

-abr-

Ester Kočičková s Lubomírem Nohavicou 
a skupina Ikaros zahrají v kině 

Celostátní amatérská filmová soutěž 
HAF 2007 a Minuta film Tanvald se 
uskutečnila v sobotu 6. října od 13.30 
hodin v Městském kině Jas. V pátek 5. 
října byl 39. ročník filmové soutěže za-
hájen promítáním pro školy. Na progra-
mu byly filmy hrané i animované do 
soutěže přihlášené (až na výjimku) na 
nosičích DVD. „Doba filmových soutěží 
se zkrátila a posunula jinam,“ otevřeně 
přiznává Jaroslav Bouda, místopředseda 
poroty soutěže HAF, který patří k pamět-
níkům prvních ročníků této amatérské 
soutěže. Technické i finanční podmínky, 
které nebyly vždy ideální, jsou nyní 
v Tanvaldě na špičkové úrovni, avšak 
kvalita a zajímavost soutěžních filmů je 
rok od roku, mírně řečeno, střídavá. HAF 
vzniknul koncem šedesátých let, v době 
proměn a kvasu, za podpory redaktorů 
humoristických časopisů a také zejména 
díky zdejším nadšencům, kteří filmy toči-
li. Pohled do minulosti však kouzlo prv-
ních ročníků nevzkřísí. To všechno odne-
sl čas. Proto se organizátoři soutěže letos 
po výběrovém kole začali velmi reálně 
zaobírat myšlenkou určité proměny fes-
tivalu. Možná, že nové kategorie napříš-
tě nebudou pro filmaře tak svazující a 
nová tvář soutěže přiláká i nové tvůrce. 

O přízeň odborné poroty a diváků letos 
soutěžilo dvaadvacet filmů. V předvýbě-
rovém kole byly vyřazeny pouze dva 
filmy, které nesplňovaly kritéria soutěže 
(technická kvalita, humor). Cenu mladého 
diváka získal film Postupnosť slovenského 

autora Jána Kusky a J. Choma. Tato 
dvojice filmařů byla nejúspěšnějšími 
autory letošního ročníku. Film Postupnosť, 
ze školního prostředí, vyhrál také katego-
rii Minuta film. Další snímek Klapka 
ocenila porota druhou cenou soutěže 
HAF a film Lovec, také od této dvojice 
autorů, získal Cenu diváka. Bohužel ceny 
nemohly být osobně předány, protože 
zmínění filmaři do Tanvaldu nepřijeli. 
Vítěznou Hlavní cenu města Tanvaldu 
porota přiřkla filmu Little Angel and Little 
Devil od Christiana Pauka ze SRN. Další 
autorkou z Německa je paní Edeltraud 
Richter, která spolu s manželem patří 
k pravidelným hostům HAFu v Tanvaldě. 
Letos se s animovaným filmem Lora 
umístila v kategorii Minuta film na druhém 
místě. Úplnou výsledkovou listinu najde-
te dole. Záběry z pátečního promítání i 
sobotní soutěže pak ve fotogalerii na 
www.tanvald.cz. Příští HAF 2008 a 
Minuta film Tanvald se uskuteční 4. října 
2008. Jubilejní filmová přehlídka, která 
má ve městě čtyřicetiletou tradici, je 
velkou výzvou nejen pro organizátory, ale 
i pro filmaře.

Lída Abrahamová
Udělené ceny HAF 2007
1. Hlavní cena 
– Cena Města Tanvaldu 
 Little Angel and Little Devil
 Christian Pauka (SRN)
2. cena 
 Klapka
 ing. Ján Kuska (SK)

3. cena
 Než nás sežerou
 Jaroslav Doleček (CZ)
Minuta film
1. cena 
 Postupnosť 
 Ján Kuska a 
 Jar. Chomo (SK)
1. cena 
 Lora
 Edeltraud Richter (SRN)
Cena mladého diváka
 Postupnosť 
 Ján Kuska 
 a Jar. Chomo (SK)
Cena diváka
 Lovec
 ing. Ján Kuska (SK)

HAF 2007 skončil, jakým směrem se bude ubírat dál?

Děti vybírají po promítání film dětského diváka.

Skupina Ikaros ve složení – zleva: Martina Stěhulová: klávesy, zpěv, Honza Blaschke: 
saxofon, zpěv, Leoš Bezkočka: bicí, Zbyněk Koldovský: kytara, zpěv, Ondra Hnilička: 
baskytara, Romana Blaschkeova: klávesy.                              (Foto: Ikaros-archiv)
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Poděkování
Děkuji posádce RZS Tanvald za její 
velké úsilí při pokusu záchrany života 
mé manželky.
Zároveň děkuji firmě M+M za velmi 
důstojné rozloučení a vstřícné jednání.

Vladimír Novotný s rodinou

  Narozeniny
  v listopadu 
  2007 
  oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v listopadu

Slavotínková Jaroslava
Hájková Květa
Falátová Marie
Dlouhá Věra

Čistecká Miluška
Wagner Karel

Luňáčková Irena
Křivůnek Miloslav
Jandová Božena

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

Od října jsou v Tanvaldském zpravo-
daji zveřejňováni jubilanti, kteří se 
dožívají kulatého či "polokulatého" 
výročí od 70 do 90 let, od 90 let pak  
všichni. Pokud si občané nepřejí být 
v této souvislosti Tanvaldském zpra-
vodaji zmíněni, nechť zavolají do 
infocentra (tel.: 483 369 671).

V listopadu začíná další kurz 
Tiffany pro dospělé – lampy. 
V případě zájmu se informujte co 
nejdříve v DDM u pí Schmiedové 
(středy a čtvrtky).
l 5. 11. od 17.00 – Keramika pro dospělé 
– modelování výrobku 
l 12. 11. od 17.00 – Keramika pro dospělé 
– glazování 
l 13. 11. od 14.30 – Šperk technikou 
Tiffany – akce pro děti
l 19. 11. od 17.00 - Vánoční keramika 
pro rodiče s dětmi – modelování výrobku
l 26 .11. od 17.00 – Vánoční keramika 
pro rodiče s dětmi – glazování výrobku
l 20. 11. od 15.30 – Vánoční překvapení 
– výroba dárku Tiffany technikou pro děti 
od 10 let
l 21. 11. od 15.00 – Vánoční pečení I 
– pečení a zdobení perníčků, pro děti.
l 22. 11. od 14.30 – Andělské zvonění I 

– modelování andílků z keramiky 
pro děti.
l 6. 12. od 14.30 – Andělské 
zvonění II – glazování výrobku
l 24. 11. od 9.00 

– Dárkování- sobotní dílny, kde si děti 
vyrobí několik dárečků různými výtvarnými 
technikami.
l 27. 11. od 14.00 – Barevné misky 
– tisk na porcelán pro děti.
l 28. 11. od 15.00 – Vánoční pečení II 
– cukroví, pro děti.
l 1. 12. – Vánoce v galerii 
– výlet do Oblastní galerie v Liberci na 
vánoční dílny.
l 3. a 10. 12. 
– Vánoční keramika pro dospělé

Na všechny akce se přihlašujte včas 
vzhledem k omezené kapacitě učeben!
Bližší informace obdržíte v DDM.

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@.emailcz

l 10.11. Košíkaření v Majáku
Ekoporadna ORSEJ při Mateřském 
a dětském centru Maják pořádá 
kurz pletení z pedigu nazvaný 
„Košíkaření v Majáku“. Kvůli ome-
zené kapacitě je nutné se přihlásit 
do 1. 11. 2007 na telefonním čísle 
774 825 085, 776 255 592 nebo na mail: 
dana.harikova@ekovychovalk.cz. Kurz 
začíná ve 14 hodin v prostorách MDC 
Maják.
l 12. 11. Přednáška Miroslava
Hrabici
Léčba nemocí zad a velkých kloubů
Přírodní léčba - nejšetrnější způsob 
léčby pro lidský organismus
Proč mě bolí zrovna záda, kyčle, rameno, 
koleno. Jak si lze doma s malými náklady 

Pranostiky, zvyky, 
obyčeje

Vážení čtenáři, přinášíme vám málo 
známé pranostiky a zvyky, které byly dřív 
po celý rok součástí svátků a života lidí. 
(Vybíráme z publikace Církevní rok a 
lidové obyčeje od Vlastimila Vondrušky. 
Pozn. red.)
Listopadové pranostiky
1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, 
přijde o svatém Martině se vší mocí. Jíní 
o Všech svatých věští tuhé mrazy na 
vánocích.
2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, 
příchod zimy to oznamuje.
11. Přijede-li Martin na bílém koni, me-
telice za metelicí se honí. Martin a 
Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, 
jestli je noc jasná, zima je mastná.
22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
25. Na svatou Kateřinu schováme se pod 
peřinu.
1. listopad
Svátek všech svatých. Vychází z histo-
rické události – církevního vysvěcení 
Pantheonu v Římě roku 609. Pantheon 
byl původně antický chrám, v němž se 
uctíval kult všech římských bohů. Všech 
svatých je vzpomínkou slavností zemře-
lých, kteří již dosáhli věčné blaženosti (na 
rozdíl od Dušiček, které jsou vzpomínkou 
na ty, kteří této blaženosti nedosáhli).
2. listopad
Památka všech zemřelých, lidově ozna-
čovaný jako Dušičky. Je vzpomínkou na 
zemřelé, jejichž duše ještě pobývají 
v očistci. Úctu a vděčnost svým předkům 
projevovali lidé od nejstarších dob. 
V počátcích křesťanské církve se zemře-
lých vzpomínalo v rodinném kruhu. Podle 
lidové víry vystupují v předvečer Dušiček 
duše zemřelých z očistce, aby si alespoň 
jednou v roce odpočinuly od muk. S tím 
souvisí i řada pověrečných praktik.

zmírnit až odstranit bolesti zad, 
ulehčit páteři, ramenům, kyčlím a 
kolenům. Postřehy z léčby opěr-
ného a pohybového aparátu – 
vhodná strava, bylinné čaje, 
koupele, obklady. Jak se jedno-
duše rozhýbat, o masážích. To 

vše se dozvíme 12. listopadu 2007 na 
přednášce ing. Miroslava Hrabici, kona-
né v Tanvaldě v prostorách MDC Maják, 
U Školky 579, Tanvald, od 17.30 hodin. 
Akci pořádá ekoporadna ORSEJ při 
MDC Maják v Tanvaldě.
l 22. 11. Den otevřených dveří MDC
Maják 
Srdečně zveme všechny příznivce a 
sponzory dne 22. 11. 2007 od 10 do 12 
hodin a od 14 do 18 hodin.

Zveme vás na výstavu 
obrázků 

a skleněných výrobků 
technikou Tiffany 

Heleny Schmiedové

Vernisáž v pondělí 
5. 11. 2007 v 16 hod. 
v Městské knihovně 

Tanvald. 
Úvodní slovo A. Lišková

Hudební variace D. Humlová

(Převzato z Deníku Jablonecka)
Čím přitahují vysoké komíny lezce? Co 

jim nabízí výhled z ochozů? Několik 
měsíců chodil kolem komínu tanvaldské 
výtopny jako mlsný kocour. Stůj co stůj 
se snažil dostat na jeho vrchol. Proč? 
„Hned z několika důvodů,“ vysvětluje 
třicetiletý Jakub Hnídek s tím, že si tak 
splnil dlouholetý sen. Zatím lezl jen po 
skalách, ale pocit z opojení výškou stále 
nepřicházel. „Hlavně jsem chtěl vidět 
rodné město z takového pohledu, který 
se odnikud jinud nenabídne,“ dodává. A 
nejen vidět. Za skvělé podzimní viditel-
nosti pořídil desítky fotografií. „Tři roky 
jsem se těšil, až začne generální rekon-
strukce vnitřku komína. Jen při ní byla 
šance dostat se nahoru,“ doplňuje 
Hnídek. „Pak přišel ten okamžik, buď teď 
nebo nikdy,“ říká ke svému rozhodnutí. 
Neví, kdy se mu ta zkušenost jako 
dobrovolnému hasiči bude hodit. 
„Nepopsatelný zážitek,“ svěřuje se mladý 
muž. Nikdo jiný s ním nahoru nešel. 
Ochozu dosáhl sám, ale bez ochoty ji-
ných by se mu to nepodařilo. Devade-
sátimetrový komín stojí nejen v areálu 
ohrazeném vysokým plotem. „Především 
první stupně jsou až ve výšce sedmi osmi 
metrů,“ vysvětluje Martin Vávra, jednatel 
společnosti Teplárenství Tanvald. Navíc 
obsluha má komín čtyřiadvacet hodin 
denně z okna na očích. Jakub nebyl 
rozhodně jediný zájemce. „Před časem 
se nám na něj snažili vylézt komínáři. 
Přivolaná policie jim to ale rychle 

vysvětlila. Vzdali by to asi stejně sami, 
byli z toho dost vyplašení,“ říká jednatel. 
Sám se po Tanvaldě shora také rozhlé-
dl. Při minulé opravě před šesti lety jej 
vyvezli nahoru vnitřkem výtahem. 

Tanvald z ptačí perspektivy aneb Chopil se příležitosti a lezl
„Zvenčí je to nad moje fyzické síly,“ do-
dává Vávra. I tehdy prý panovalo super 
počasí pro lovce beze zbraní.

 Lenka Střihavková

Další snímky P. J. Hnídka naleznete ve fotogalerii na www.tanvald.cz



Tanvaldský zpravodaj /6

Listopad

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

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na listopad
Další kulturní akce v kině:

9. 11.  PÁ 19 h.  Joe Orton – Čistá kořist
Divadelní představení detektivní komedie. Více viz str. 4.
Vstupné : 190, 170, 150 Kč

24. 11.  SO 19 h.  Ester Kočičková – zpěv, 
   Lubomír Nohavica – klavír
    Skupina IKAROS Tanvald
Osobitý šanson v podání charismatické zpěvačky a Jizerskohorské
rockové vzlétnutí spojené s křtem nového CD. Vstupné: 120 Kč

Další akce: 
12. 11.   Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
14. a 28. 11.  Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

Oddělení kulturní kancelář, tel. 483 369 652, Hana Malá, 
483 369 653, Petr Hampl, v budově bývalého soudu, 1. patro.

Kulturní pozvánka na listopad

 2. 11.  PÁ  19 h.  Taxi 4
Francouzská akční komedie. Další bláznivé příhody taxikáře a jeho 
kamaráda policajta. V hlavní roli upravený Peugeot 407.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 91)
 5. 11.  PO  19 h.  Disturbia
Americký thriller. Každý vrah je něčí soused. Napínavý souboj s nebezpečným 
protivníkem. V hl. roli Shia LaBeouf a David Morse.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 105)
 7. 11.  ST  19 h.  Božský Evan
Americká komedie. Poznejte nového Vyvoleného a jeho blízké.
V hlavních rolích Steve Carell a Morgan Freeman.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 96) 
12. 11.  PO  19 h.  Když si Chuck bral Larryho
Americká komedie. I kamarádství by mělo mít své meze. Příběh dvou bláznivých 
hasičů. V hlavních rolích Adam Sandler a Kevin James.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 115)
14. 11.  ST  19 h.  Mr. Brooks
Americký krimi thriller. Ctihodný podnikatel a jeho odvrácená tvář,
kterou musí skrývat. V hl. rolích Kevin Costner a Demi Mooreová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži nepřístupný. (t – 120)
16. 11.  PÁ  19 h.  Denní hlídka
Ruský akční horor. Noční hlídka odevzdala vládu…
Pokračování úspěšného trikového filmu Noční hlídka.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 130)
19. 11.  PO  19 h.  Můj vůdce: Skutečná skutečnost
   o Adolfu Hitlerovi
Německá kontroverzní komedie. Vůdce je v depresi a jediný, kdo mu může 
pomoci, je židovský herec z koncentračního tábora.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 96)
21. 11.  ST  19 h.  Prokletí domu slunečnic
Americký duchařský horor. Co se stane, když mají děti schopnost vnímat 
paranormální jevy. V hlavní roli Penelope Ann Millerová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Přístupné od 12 let. (t – 84)
23. 11.  PÁ  19 h.  Miss Potter
Britský životopisný film. Životní příběh slavné spisovatelky dětských knih 
Beatrix Potterové. V hl. rolích R. Zellwegerová a E. McGregor.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 92)
26. 11.  PO  19 h.  Vdáš se, a basta!
Americká romantická komedie. Když se matka rozhodne provdat svou dceru. 
V hlavních rolích Diane Keatonová a Mandy Mooreová. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 102)
28. 11.  ST  16.30 h.   Gympl
   19 h.
Nová česká komedie Tomáše Vorla. Film o studentech, učitelích, rodičích 
a graffiti. V hl. rolích Jiří Mádl, E. Holubová a T. Matonoha.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 105)
30. 11.  PÁ  17 h.  Hvězdný prach
Britská fantasy pohádka podle úspěšné knihy. Příběh, který stvořila
sama Fantazie. V hl. rolích C. Danesová a R. De Niro. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 125)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie.
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 

l Páté pohádkové pohlazení 
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávě-
ní dřevorubce Houdka o tom Jak dřevo-
rubci vystrašili hejkala. Těšíme se na vás 
ve středu 7.11. 2007 v 15 hodin v knihovně! 
l Výběr z knižních novinek 
Zenkl, J.: Munkdorf – Co přivedlo fran-
couzského učence Descarta do bitvy na 
Bílé Hoře? Kde nalezl Nostradamus klíč 
ke svým proslulým věštbám? A jak to vše 
souvisí s nedávným pádem komunismu? 
Historický román Munkdorf se odehrává 
ve střední Evropě počátku 17. století. 
Dějiny tu nepodléhají teorii chaosu, ale 
mají pevný řád, stanovený pradávným 
poselstvím, jehož rozluštění dodnes leží 
v zapadlém kostele kdesi ve Švýcarsku. 
Ludlum, R.: Bourneovo ultimátum – 
Během slavnosti v malém městečku, kam 
byli pozváni záhadným telegramem, se 
dva muži stávají svědky brutální vraždy. 
Telegram byl podepsán jménem Jason 
Bourne, a protože oba muži znají pravou 
Bourneovu totožnost, uvědomí si, že 
vraždil jeho zapřisáhlý nepřítel Carlos 
zvaný Šakal. 
Hanzlík, F.: Krakonošské poudačky 
– Je to vlastně antologie více než tří 
desítek autorů rozmanitých literárních 
útvarů a dvaceti ilustrátorů, spolupracov-
níků časopisu Krkonoše. Příběhy tohoto 
reprezentativního výběru mají často pů-
vabnou barvitost nářečního vyprávění, 
zpravidla úsměvné podání, leč také ně-
kdy i překvapující pointu. Mimo veselé 
historky zde najdete i trochu poezie a 
romantiky, lidových zvyklostí a starých 
pověr, řadu rozličných zajímavostí – ale 
i milostné avantýry hříšníků krkonoš-
ských hor. V pestrobarevném líčení 
prožijete příběhy z hor a podhůří, kde lidé 
nepostrádali ani při těžkostech života 
smysl pro šprýmování, šibalství a pove-
dené rošťárny. 
Mukasonga, S.: Inyenzi, neboli, Švábi 
– Strhující příběh pronásledované ženy 
z období rwandské genocidy. Kniha po-
dává jímavé svědectví o genocidě Tutsiů, 
jejíž počátky autorka sama zažila. Byla 

malou holčičkou, když byla její rodina 
vysídlena z rodného kraje.
Werber, B.: Revoluce Mravenců – 
Autor patří k spisovatelům, jejichž díla se 
vzpírají zavedeným žánrovým škatulkám. 
Vybaven rozsáhlými znalostmi z desítek 
vzájemně odlehlých vědních oborů píše 
svým osobitým stylem příběhy, které 
navzdory tomu, že se skládají z řády 
dílčích epizod a motivů, nepostrádají 
silný literární výraz a jednotlivou dějovou 
linii. 
Brezina, T. : Ségra, prober se! – Lissi 
je zděšením celá bez sebe. Její nejlepší 
kamarádka a nevlastní sestra Tinka má 
před ní tajemství. A jaké tajemství! 
Porušuje jejich nejdůležitější pravidlo: 
klukům vstup zakázán!
Vega, P.: Keltská astrologie – Chcete 
získat nový náhled na své nejhlubší po-
city, potřeby a touhy? Odhalte moudrost 
keltské astrologie, která vám napoví, 
v čem jste právě vy výjimeční. Zjistěte si 
své stromové znamení a písmeno ma-
gické abecedy. Poznejte svého duchov-
ního ochránce a zvíře, jehož síly můžete 
sami používat. V knize nejdete nejen 
podrobný rozbor všech znamení, ale také 
zařazení některých významných osob-
ností, speciální cvičení, rituály, meditace 
a kouzla. 
Chaloupka, V.: Jak (ne)nakrmit 
Otesánka – České republice je přibližně 
devět procent dětí s nadváhou, počet 
obézních dětí dosahuje v současné době 
šest procent. Problém s nadváhou a 
obezitou se celkově týká každého dru-
hého dítěte z deseti. Situace se bude 
podle odhadů lékařů ještě zhoršovat. 
Mgr. Vítek Chaloupka je jedním z našich 
nejznámějších odborníků na výživu špič-
kových sportovců i běžné populace. Jako 
jeden ze svých hlavních cílů si před ně-
kolika lety předsevzal právě pomoc dě-
tem, které trápí obezita. Jeho metoda je 
velmi úspěšná a vy se s ní máte možnost 
seznámit prostřednictvím jeho nové kni-
hy. Praktický rádce pro boj s dětskou 
obezitou.

Smržovka – Parkhotel
l 17. 11. hudební festival WONDERfest 
– Hudba na trojzemí, od 18.00 hodin
– více na www.wonderfest.cz (info 
o všech účinkujících), Jan Budař & 
Eliščin band, KRCH–OFF, Bratři 
Karamazovi, Buran Orffchester, RADA 
Synergica/D a Petr Linhart. Cena 
předprodej/na místě 220/240 Kč; před-
prodej od 23.10. – Infocentrum Tanvald. 
Možnost spaní ve vlastním spacáku 
v tělocvičně za korun padesát.
l 24. 11., The Hogs (Irsko) – (www.-
thehogs.eu) a „Keltský Tygr“– taneční 
skupina Czeltic Dance Club Sedmihorky 
od 20.00 hodin. Tanec, kytary, banjo, 
akordeon, basa, bubny a neutuchající 
irská energie valící se z podia.
l 1. 12. Spoleh na druhou osobu, od 
20.00 hodin
koncert Janis Joplin revival (www.-
joplin.cz), půlnoční překvapení Travesti 
show Praha (www.travestishow.cz), 
česká diskotéka a další program. Prodej 
lístků s rezervací místa k sezení od 12.11. 
v KS ve Smržovce, cena 100 Kč  
Více postupně na www.smrzovka.cz a 
tel. 483 369 325.

Semily
l 19. a 20. 11.
Semilský paroháč 2007
9. ročník přehlídky amatérských a profe- 
sionálních divadelních, loutkářských a 
hudebních souborů.

Desná
l 1. – 29. 11.
Jára Cimrman v Jizerských horách
Výstava tvorby Zdeňka Joukla.
l 4. 11. od 15.00 hod.
O pejskovi a kočičce 
a O perníkové chaloupce
Pohádky pro děti v Riedlově vile.
l 8. 11. v 19.30 hod.
Ro(c)kování s Jiřím Černým
Procházka hudebními žánry.
l 24. 11. ve 20.00 hod.
Společenský ples města Desná
V kulturním domě Sklář.

Turnov
l 15. 11. …Kočárky „hajej, nynej
děťátko…“
Výstava historických kočárků v Galerii 

Jičín
l 24. 11. Valdštejnské adventní trhy
Žižkovo náměstí Jičín.
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RESTAURACE
SEVERKA

Smržovka, Kostelní 427

Zveme vás 
do restaurace 

v Penzionu SEVERKA.
Otevřeno od úterý do soboty

17.00 – 24.00 hod

¦ Minutková kuchyně

¦ Speciality na horkých lávových
 kamenech

¦ Pilsner Urquell, výběrová vína
 nejen české značky

¦ Společenské akce po dohodě
 kdykoliv 

Tel.: 483 382 544, 777 099 796
e-mail:
penzionseverka@seznam.cz
www. sweb.cz/penzionseverka

Přijďte, budete
spokojeni.

Novinky v infocentru
Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629, Tanvald 468 41

Te.: 483 369 670-2, E-mail: infocentrum@tanvald.cz
Otevřeno: PO až PÁ  9 - 12,30   13 - 17

sobota 9 - 12 hodin

Kámen a voda
Hory, kámen a voda k našemu kraji neodmyslitelně patří. Toto téma mapuje 
nyní brožurka vydána v rámci projektu Regionální systém enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, spolufinancované Evropským 
sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. Nositelem projektu je Liberecký 
kraj a autorsky jsou pod ní podepsané Dana Hariková a Líba Novotná (Maják 
+ Orsej). Barevná brožurka Kámen a voda je zdarma k dispozici v infocentru.

Kalendáře na rok 2008
l  Stolní kalendář
 Tanvaldsko 2008 
 Ze Štěpánky 
 na Černou Studnici.
 Unikátní stolní kalendář 
 dobových fotografií 
 Petra Kurtina s texty Kláry 
 Hoffmanové. Cena 85 Kč.
l  Nástěnný kalendář
 Jizerské hory 2008 
 (velký, barevný, 12 listů,   
125 Kč)
l  Malý stolní kalendář Jizerské hory 2008 (barevný 12 listů 30 Kč)

Dále:
l Plastické mapy opět v prodeji: Krkonoše + Jizerské hory a Český ráj (987 Kč)

Vhodný dárek pro vás či vaše blízké. Přijďte si vybrat!

HOTEL ADRIA v Kořenově
Přijme zaučenou servírku 

(číšníka)
S příjemným vzhledem 

a vystupováním a znalostí 
němčiny (částečnou) podmínkou. 

Tel.: 603 111 253

Pro firmu Kümpers Textil Plavy 
přijmeme

zástupce vedoucí výroby
Náplň práce: 

l koordinace výroby
l odpovědnost za příjem a zpracování zakázek

l zajištění dodávek surovin
l komunikace s centrálou v zahraničí

Požadujeme: 
l SŠ vzdělání, znalost NJ, práce na PC, praxe výhodou

Nabízíme: 
l Práci v perspektivní firmě,  zajímavé finanční ohodnocení

 možnost profesního růstu

Kontakt: ing. Z. Janata (tel.: 604 279 312)

Vánoční večírek
Hotel Adria

v Kořenově
nabízí firmám uspořádání
vánočního večírku, včetně
rozlučky s právě končícím 

starým rokem 2007.
Prostory restaurace 

s příjemným personálem
a kapacitou cca 45 lidí
budou vyhrazeny pouze

pro vaši společnost, kde si
příjemně nejen posedíte,
skvěle se najíte, napijete,

ale i zatancujete
při poslechu živé hudby.

Tel.: 603 111 253, 
483 399 172

Přijďte, budete spokojeni

Opel Corsa 1.0......................................... od 1 125 Kč
Ford Fiesta 1.25, Škoda 120 L................. od 1 375 Kč
Škoda Octavia 1.6, Renault Mégane 1.6.. od 2 100 Kč
Škoda Octavia 1.9, Ford Mondeo 2.0 ....... od 3 200 Kč
AVIA.......................................................... od 6 000 Kč

P Ř Í K L A D Y  S A Z E B

Sraz spolužáků
v Grandu

Sraz bývalých žáků šedé ZDŠ Tanvald, 
všech čtyř tříd, vycházejících v roce 
1978 nebo z osmé o rok dříve, se 
uskuteční pro velký úspěch také letos, 
a to v sobotu 10. listopadu 2007 od 
17.00 hodin v Hotelu Grand. 

(www.spoluzaci.cz ).
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Dne 6. 10. 2007 se závodníci ze školy 
bojových umění a sportů SOSHIKI 
Tanvald účastnili 2. ročníku soutěže 
Word Kobudo Open Cup – Tiger Cup, 
které se konaly ve sportovní hale Sparta 
Praha. Soutěžilo se ve sportovních for-
mách Ju-jitsu (Duo free kata, Grappling, 
Fighting). Závodů s mezinárodní účastí 
závodníku z Rakouska, Polska a Francie 
se účastnilo na 100 borců, chlapců i dí-
vek. Naši svěřenci po těžkých zápasech 

neodešli z prázdnou a získali cenné 
kovy. 
Výsledky jednotlivě: 
Zelinka Vojtěch 
(1. místo Grappling, 1. místo Fighting)
Martin Kohout (2. G, 2.F)
Jan Polman (1.G, 1.F)
Josef Stehno (3.G)
Vadym Všetečka (3.F)
Klára Patková (1.F)

A. Nigrin, SOSHIKI Tanvald

V mezinárodních závodech naši uspěli

Po úspěšném umístění mladých hasi-
čů v soutěži O pohár města Tanvaldu 
absolvovali šumburští mladí hasiči další 
soutěže, kde opět zabodovali. Dne 22. 
září se zúčastnili soutěže O malého 
Soptíka v Jabloneckých Pasekách. Své 
síly měřili ve štafetě 4 x 60 m a v požár-
ním útoku s ostatními mladými hasiči 
z Jablonecka. Umístili se na 2. místě. 
Tentýž den odpoledne na soutěži 

v Jílovém u Držkova v požárním útoku 
obsadili 1. místo.

Letošní sezónu jsme 13. října zakonči-
li závodem požárnické všestrannosti 
v Proseči nad Nisou v rámci hry Plamen. 
Na tříkilometrové trati stříleli ze vzdu-
chovky, vázali uzle, poznávali topogra-
fické a hasičské značky, šplhali po laně 
a plnili úkoly ze základů první pomoci.

- has - 

Mladí hasiči ze Šumburku nezaháleli

Přespolní běh Českým Šumburkem se konal v neděli 14. října 2007. Již 18. ročník 
závodů pořádala Tělocvičná jednota SOKOL Český Šumburk za účasti sponzorů. 
Všechny tratě vedly horským terénem, z toho 30% tvořil asfalt. Přespolní běh Českým 
Šumburkem se konal za krásného, i když trochu chladného počasí za velké účas-
ti běžců a také zájmu sportovní veřejnosti. Záběry ze soutěže jsou ve fotogalerii a 
výsledkové listiny jsou na www.tanvald.cz.                                  (text a foto: -abr-) 

Přespolní běh Českým Šumburkem

Také letos se Tanvald připojil ve středu 3. října k celostátní soutěži Plavecké štafe-
tě měst, která se konala v bazénu gymnázia. Zdarma si zaplavat na čas, libovolným 
stylem, trať dlouhou 100 metrů a ještě podpořit město v jeho sportovním zápolení 
přišlo dvě stě jedenáct plavců. Dosažené výkony hodnotili organizátoři akce 
z Gymnázia Tanvald a z DDM Tanvald. Nejlepší čas se stejným počtem bodů získal 
Šťěpán Chvojka a Iva Ackermanová (1:10, 28b), oba z tanvaldského gymnázia. 
Vedle štafety se konal i závod o nejrychlejšího plavce Tanvaldu, a to v deseti kate-
goriích. Souhrnné výsledky najdete ve zprávách ze sportu na www.tanvald.cz .

 Na fotografii A. Bělonožníka Katka Humlová

Každoroční štafeta měst se plavala i letos

Opět se bojovalo o Pohár běžce Tanvaldu
Atletický trojboj
V rámci Poháru běžce Tanvaldu se 9. října 
konal na městském stadionu třetí díl 
závodu, atletický trojboj. Závodníci star-
tovali v disciplínách v pořadí: sprint, hod 
míčkem, skok daleký z místa.

Cyklokros
O Pohár běžce Tanvaldu a také o velký 
Čokoládový JACKPOT se v prostorách 
tréninkového hřiště U Lesíka závodilo 
také v cyklokrosu. Délka tratí pro děti 
prvních až pátých tříd byla 900 až 3000 
metrů. 
Na snímku A. Bělonožníka je Jan
Martinovský, vítěz kategorie 4. tříd.

Výsledky ze závodů najdete na 
www.tanvald.cz. 

Spokojení sportovci s diplomy při společném focení.            (Foto: archiv Soshiky)

Jak jsme vás již informovali v srpnu, letos si připomínáme dvě významná výročí, 
vztahující se ke skautingu. Obě tato výročí vzpomněla Česká pošta vydáním poš-
tovních  známek, které jsme dostali do redakce. Na snímku vidíte známku 100 let 
skautingu v ceně 11 Kč (do zahraničí) a výroční známku 100 let narození J. Foglara 
– Rychlé šípy v ceně 7,50 Kč (vnitrostátní) .                                                - red - 

Poštovní známky k výročí skautingu a Jaroslava Foglara


