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Zapomenutý, dříve zarostlý a poničený 
pomník z roku 1913 německého básníka 
K. Theodora Körnera na Horním 
Tanvaldě se nyní už nachází v malém 
přírodním parčíku v Tanvaldě pod hon-
vartským hřištěm. Park obnovily děti ze 
Základní školy Tanvald, Údolí Kamenice 
238, pod vedením svých kantorů. 
Některé děti z této školy, dříve nazývané 
zvláštní, neměly v minulosti dobrou po-
věst, zejména kvůli chování v dopravních 
prostředcích. Jak je vidět, pod dobrým 
vedením však umějí vytvořit kus smyslu-
plné a hodnotné práce, o které se tolik 
možná neví.

Věnují se například údržbě dříve zde-
vastovaného hřbitova na Horním 
Tanvaldě, úklidu zastávek kolem školy, 
úklidu lesa v okolí Špičáku, pořádají mezi 
sebou sbírky, za které nakupují krmivo 
pro psí útulek v Lučanech a podobně. 
Pomník básníka Körnera je další aktivitou 
v řadě, kterou tito, mnohdy přespříliš živí 
žáčci, se svými pedagogy uskutečnili. 
„Cílem projektu bylo zviditelnění poniče-
ného pomníku a vytvoření malého přírod-
ního parku, jakési oázy. Všichni jsme 
chtěli mít v okolí pomníku koutek původ-
ní přírody. Děti tu odvedly velký kus 
práce při úpravě místa. Obnova a úprava 
stávajících stromů a keřů jsou v okolí 
pomníku velmi důležitým prvkem. 
Dřeviny, louka, kupa kamení a divoká 
zákoutí jsou ve spojení s udržovaným 
pomníkem příjemnou přírodní zahradou,“ 
uvádí učitelka Zdena Synovcová, která 
s myšlenkou obnovy pomníku přišla.

„Škola má dvaaosmdesát dětí, pomá-
hali všichni žáci od nejmladších až po 
deváté třídy. Využívali jsme všechny 
hodiny pracovního vyučování,“ uvádí 
ředitel Mgr. Luděk Špráchal a o dětech 
vypráví: „Do školy dojíždějí žáci z celé 
spádové oblasti Tanvaldska. Řada dětí 
přechází ze základních škol do Horního 
Tanvaldu s různě závažnými neurotický-
mi příznaky, které však v důsledku péče 
v naší škole brzy odeznívají,“ uvádí L. 
Špráchal s tím, že příznivě na děti půso-
bí pomalejší tempo výuky i individuální 
přístup. Počet dětí v jednotlivých třídách 
se pohybuje mezi osmi až dvanácti. Malý 
počet dětí i pedagogického sboru tvoří 
kolektiv, který se dobře zná. Přátelská a 
téměř rodinná atmosféra se pozitivně 
odráží v celkovém klimatu školy.

Pohoda byla znát i na oficiálním ote-
vření pomníku před koncem školního 
roku za přítomnosti žáků, pedagogů a 
starosty města Petra Poláka (viz foto). 
Škola chce ve zvelebování tohoto poe-
tického místa pokračovat i v příštím roce, 
navíc se učitelé se svými žáky zavazují 
o tento prostor starat soustavně. Finanční 

prostředky hornotanvaldská škola získa-
la z Grantového fondu Libereckého 
kraje, z Programu podpory ochrany pří-
rody a krajiny. Částka poskytnutá měs-
tem Tanvald ve výši dvou tisíc korun byla 
použita na nákup dřevin. Ke jménu 
básníka K. T. Körnera se v naší zemi 
váže několik měst a míst. Jeho cestu 
Jizerskými horami připomíná také i 
pomník na nedalekém Smrku.

Parčík s pomníkem upravili žáci hornotanvaldské školy

Karl Theodor Körner (1791 – 1813)
Básník K. Theodor Körner, mladší současník našeho K. H. Máchy, pocházel z 

Drážďan (narozen 1791), studoval filozofii a přírodní vědy. Pro nedovolený souboj 
musel opustit svou vlast, stal se básníkem v Schillerově stylu, ve Vídni psal veršo-
vané divadelní hry. V březnu roku 1813 vstoupil k dobrovolníkům bojujícím proti 
Napoleonovi za osvobození německého národa. Tím ovlivněn psal oduševnělé 
verše. Již v prvním boji byl vážně raněn a v srpnu 1813 v další bitvě ve věku pouhých 
dvaadvaceti let padl. Jeho bojovná lyrika vyšla posmrtně ve sbírce Lyra a meč.

Poděkování 
Děkujeme za pomoc a spolupráci  

při úpravě pomníku K. T. Körnera 
Městu Tanvald, pracovníkům tan-
valdských technických služeb a také 
společnosti Lesy ČR.  

Mgr. L. Špráchal

Po uzávěrce TZ: 
Bohužel, v týdnu od 16. do 20. 7. došlo 

k odcizení několika květin ze zmíněného 
parčíku. Stopy po krádeži zeleně připo-
míná čerstvě rozhrabaná zemina. Těžko 
věřit, že takto získaná zeleň může něko-
ho těšit. !

Lída Abrahamová

13. 8. Pravidelné prodejní trhy na 
centrálním parkovišti v Tanvaldě

Krátké zprávy
Omezení dopravy

Do poloviny října musí řidiči počítat 
s omezením dopravy na trase Tanvald 
– Smržovka. Částečná uzavírka (12. 7. 
– 15. 10.) byla KÚ Liberec povolena 
z důvodu opravy kanalizace: „Částečná 
uzavírka silnice I/14 km 20,450 až km 
21,075, maximálně v jednom jízdním 
pruhu. Práce budou prováděny postupně 
v šesti etapách, budou začínat v blízkos-
ti ČOV a postupně pokračovat k Malému 
náměstí k centru Smržovky.“ Doprava 
bude řízena semafory.

Další omezení, tentokrát úplná uzavírka, 
trvá do konce srpna v ulici Smetanova a 
na silnici z Českého Šumburku na Zlatou 
Olešnici (v úseku Kořenov – Rejdice).

Jméno, které chybělo
Doplnění k článku z minulého čísla 

zpravodaje: Nahoru na horu, na Járovu 
podporu. Na vystoupení sboru dívčí ško-
ly má vedle profesorek Anderové a 
Mojšové nemalou zásluhu také profesor-
ka hudební výchovy Vlasta Ditrichová, 
která písně se sborem nacvičovala a také 
se celé akce osobně zúčastnila.

Přechody jsou 
již vyznačeny

Několik kolizí včetně zraněných se 
stalo při výjezdu od nákupních středisek. 
Chybějící přechody pro chodce byly 
v červenci již vyznačeny. V době doprav-
ních špiček, v čase víkendů a svátků 
bývá tato lokalita ve městě asi nejvíce 
exponovaná. Bohužel stále se mezi řidi-
či najdou tací, kteří nedbají dopravních 
značek přikázaného směru a od Penny 
Marketu směrem k nádraží odbočují 
vlevo.

Třetí webkamera už snímá
Třetí web kameru má od 19. července 

Tanvald. Zařízení je umístěno na sloupu 
u infocentra a zabírá dění v obchodní 
zóně Lidlu a Penny Market až po křižo-
vatku s hlavní silnicí 1/10. 

-abr-
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podle zákona o zaměstnanosti nevyža-
duje povolení k zaměstnání, registroval 
úřad práce celkem 113, tedy o 32 více 
než v červnu 2006.

 Mgr. Michal Holý, analytik trhu práce

Propouštění 
na Tanvaldsku

Jak jsme vás informovali v minulém 
čísle zpravodaje, většina lidí, kteří dosta-
li výpověď v rámci hromadného propuš-
tění v a. s. Seba T, si našla práci, i když 
nyní musí do zaměstnání dojíždět. Při 
hledání pracovních příležitostí se zaměst-
navatelem spolupracoval jablonecký ÚP, 
který inicioval schůzky zaměstnanců 
s regionálními firmami, které měly o pro-
puštěné zájem. Nejvíce propuštěných 
zaměstnala jablonecká provozovna firmy  
Riegelein, k.s., zabývající se výrobou a 
prodejem čokoládových figurek, a plav-
ská textilka Kümpers Textil, s.r.o. 
„Hromadné propouštění nemá výrazný 

Nezaměstnanost v ČR
Nezaměstnanost v ČR poklesla z květ-

nových 6,4 procenta na 6,3 procenta. 
Červnový výsledek je tak nejnižší za 
poslední tři roky. Ve středu 11. 7. 2007  
to oznámilo ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Na konci června bylo v zemi  
přes tři sta tisíc nezaměstnaných. 

- net -

Lidí bez práce ubývá
Počty uchazečů o práci

V červnu zaznamenal Úřad práce 
v Jablonci nad Nisou oproti měsíci květ-
nu výraznější pokles počtu evidovaných 
uchazečů o zaměstnání. Jejich počet 
k 30. 6. 2007 činil 2957, což je o 47 
evidovaných méně než před měsícem a 
o 34 méně v meziročním srovnání. Na 
poklesu počtu nezaměstnaných se za-
sloužily především příznivé podmínky pro 
sezónní práce ve stavebnictví, pokraču-
jící umísťování absolventů škol na trh 
práce a celkově příznivá ekonomická 
situace u zaměstnavatelů ve většině 
hospodářských odvětvích. Ta se proje-
vuje především v úbytku uchazečů po-
žadujících kvalifikované a pomocné 
dělnické profese ve zpracovatelském 
průmyslu. Potvrzuje se rovněž nevýraz-
ný vliv hromadných propouštění ohláše-
ných zaměstnavateli v textilním, sklář-
ském a bižuterním průmyslu v průběhu 
prvního pololetí roku 2007. 

Zvláštní skupiny uchazečů
Pokles počtu evidovaných zazname-

nali stejně jako v minulých měsících 
pouze muži. K 30. 6. 2007 bylo z celko-
vého počtu evidováno 1286 mužů, což 
je o 65 méně než před měsícem. Mezi 
ženami byl zaznamenán nárůst počtu 
o 18 na 1671 evidovanou uchazečku. Ve 
skupině absolventů bylo evidováno 126 
uchazečů, což je o 15 nezaměstnaných 
méně než před měsícem. Mezi mladist-
vými poklesl počet evidovaných o 5 na 
65 evidovaných. Ve skupině občanů se 
zdravotním postižením došlo k mírnému 
nárůstu počtu evidovaných o 4 na 422 
uchazeče. V meziročním srovnání se 
počet snížil výrazně o 73 osoby.

Uchazeči s hmotným 
zabezpečením 

Podporu v nezaměstnanosti poskyto-
val úřad práce na konci měsíce června 
1122 uchazečů, tj. 37,9% všech osob 
evidenci.

Míra nezaměstnanosti 
Míra registrované nezaměstnanosti 

činila v okrese Jablonec nad Nisou 5,5%, 
tedy o 0,1% méně než v květnu 2007 a 
o 0,3% méně v meziročním srovnání. 
U mužů činila hodnota míry nezaměst-
nanosti 4,5%, tedy o 0,2% nižší hodnotu 
než před měsícem, u žen vzrostla o 0,1% 
na 6,8%. 

Volná pracovní místa 
Ke konci sledovaného měsíce nabízel 

úřad práce celkem 746 volných pracov-
ních míst, tedy o 58 míst méně než na 
konci května a 52 více v meziročním 
srovnání. Mezi významnější patří stále 
starší požadavky Policie ČR na deset 
policistů, deset sklářů brusičů ve firmě 
Glass s.r.o., deset pasířů kovové bižute-
rie ve firmě Jablonex Group a.s., na třicet 
zedníků u firmy Saun s.r.o., deset obslu-
hujících pracovníků u strojů na výrobu 
plastových výrobků pro agenturu práce 
Hofmann Wizard s.r.o., celkem šedesát 
výrobců čokoládových figurek v podniku 

Riegelein k.s. a na dvacet pracovníků 
stejné profese u další agentury práce 
Viktor Burkoň. Nově je poptáváno dvacet 
výrobců skleněné bižuterie u firmy Agep 
s.r.o.   

Na jedno volné pracovní místo připa-
dalo na konci června 4,0 uchazeče 
o zaměstnání, zatímco v květnu to bylo 
3,7 a před rokem 4,3 uchazečů.

Aktivní politika 
zaměstnanosti

Během června bylo v rámci nástrojů 
APZ vytvořeno pět míst veřejně prospěš-
ných prací, čtyři společensky účelná 
pracovní místa vyhrazená, jedno SÚPM 
pro zahájení SVČ. Na vytvořená místa 
bylo umístěno devět uchazečů v rámci 
veřejně prospěšných prací, celkem pět 
v rámci SÚPM a jeden na chráněná 
místa.

Ke konci června podporoval úřad práce 
54 míst v rámci veřejně prospěšných 
prací, na která bylo umístěno 52 ucha-
zečů o zaměstnání. Na dohodách vytvá-
řejících 94 společensky účelných pracov-
ních míst bylo ke konci minulého měsíce 
umístěno celkem 86 uchazečů, z toho 61 
na vyhrazených místech, 12 na zřízených 
místech u zaměstnavatelů a 13 vykoná-
vajících samostatnou výdělečnou čin-
nost. Na vytvořených 28 chráněných 
místech bylo ke konci června umístěno 
27 uchazečů se zdravotním postiže-
ním.

V minulém měsíci nastoupilo do rekva-
lifikačních kurzů celkem 124 uchazečů. 
Úspěšně dokončilo šest uchazečů rekva-
lifikační kurz Obsluha NC a CNC strojů 
a dvanáct uchazečů kurz Zakladatel 
malého a středního podniku, pořádaný 
sdružením Cepac – Morava. Tyto kurzy 
byly úřadem práce hrazeny z prostředků 
aktivní politiky zaměstnanosti. 

Další informace 
Povolování práce cizincům

K 30. 6. 2007 bylo evidováno celkem 
195 platných povolení k zaměstnání ci-
zinců, před rokem to bylo 340 povolení. 
Nejpočetnější zastoupení mají dlouhodo-
bě občané Ukrajiny (156 povolení). Ke 
stejnému datu evidoval úřad práce 811 
informačních karet občanů zemí 
Evropského hospodářského prostoru a 
Švýcarska, což je meziročně o 25 méně. 
Z tohoto počtu bylo 609 občanů 
Slovenska a 102 občanů Polska. 
Informačních karet cizinců, u kterých se 

Nezaměstnanost a volná pracovní místa na Jablonecku

Bohdana Sasková na snímku Zd. 
Janaty v přádelně Kümpers textil, s.r.o. 
obsluhuje BD stroj.

Kümpers textil, s.r.o.
přádelna Plavy přijme

l  seřizovače textilních strojů 
 – posukovacích, mykacích a křídlových
l  přadleny na oddělení rotorové 
 a prstencové přádelny
l  řidiče manipulačních vozíků

Informace na tel. čísle 604 279 312,
ing. Zdeněk Janata

negativní vliv na celkový vývoj nezaměst-
nanosti v jabloneckém okrese a dokonce 
ani v mikroregionu Tanvaldsko. Většina 
lidí uplatnění nalezla či ještě nalezne. 
Zvýšil se však podíl evidovaných ucha-
zečů nad padesát let,“ uvádí analytik trhu 
práce Mgr. Michal Holý z ÚP Jablonec 
n. N. Z počtu šedesáti sedmi propuště-
ných ze Seby, kteří se zaevidovali na ÚP 
Jablonci nad Nisou, jich v rámci hromad-
ného propouštění bylo celkem padesát 
osm, zbylých devět pak odešlo dohodou 
či z jiných důvodů.

Následující přehled ukazuje aktivitu 
propuštěných zaměstnanců z podniku 
Seba T a.s. – stav je ke dni 30. 6. 2007
Předpokládaný počet propuštěných 290
Předané výpovědi 252
Evidence na ÚP Jablonec n. N. 
k 30. 6. 7  67
Z toho vyřazeno      9
Z toho umístěno    7

-abr-

O kolik se zvýší nájemné 

v lednu 2008?
V některých médiích již proběhly infor-

mace až o čtyřicetiprocentním zvýšení, 
proto uvádíme zvýšení nájemného 
v Tanvaldě, jak ho (po uzávěrce) schvá-
lila rada města dne 18. 7. 2007. 

Nájemné v bývalých bytech I. kategorie  
se zvyšuje o 12%, to znamená z 16,49 
na 18,46 korun za metr čtvereční, v by-
tech bývalé II. kategorie se zvýšuje 
o 20,4% z 13,28 na 15,98 korun za metr 
čtvereční, v bytech bývalé třetí kategorie 
se zvyšuje o 24,8% z 10,73 na 13,39 
korun a nájemníky v bytech bývalé čtvr-
té kategorie čeká zvýšení o 35,9%, to je 
z 8,32 na 11,29 korun za metr čtvereční. 

Nájemné se od příštího roku zvedne
Zákonem č. 107/2006 Sb. ze 14. března 2006 byly stanoveny podmínky pro jed-

nostranné zvyšování nájemného, a to do 31. 12. 2010, kdy by se nájemné mělo 
dostat na úroveň pěti procent z ceny nemovitosti. Jednostranně se nájemné může 
zvyšovat pouze jednou ročně, a to maximálně ve výši, která je publikována ve 
sbírce zákonů Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj (letos dne 29. června pod 
číslem 151/2007 v částce 55). 

Nájemníci již z loňska vědí, že sdělení o výši nájemného musí dostat do svých 
schránek nejpozději tři měsíce před zvýšením (v případě Tanvaldu do konce září), a 
že mají šedesát dní na odvolání k soudu, pokud toto zvýšení neodpovídá zákonu. 

Kategorie bytů už neplatí
Bývalé kategorie bytů I. – IV., tak jak si 

je z dřívějška pamatujeme, jsou již zru-
šeny. Bývalé byty první a druhé katego-
rie jsou nyní ve stejné skupině cílového 
nájemného označovány jako „normální 
byty“,  bývalé byty třetí a čtvrté kategorie 
jsou ve společné skupině hodnoceny 
jako byty se zhoršenou kvalitou. Proto 
nájemné u bývalých bytů druhé a čtvrté 
kategorie roste progresivněji, aby se 
v závěru dostalo na stejnou úroveň jako 
u bytů první, respektive třetí kategorie. 
Procento zvýšení nájemného vychází ze 
základní ceny bytů v předchozím roce 
v daném kraji a ve čtyřech velikostních 
typech obcí dle počtu obyvatel. Z této 
ceny se každý rok přepočítává cílová 
hodnota nájemného (hodnota které by 
mělo nájemné dosáhnout v roce 2010). 
V Tanvaldě je to letos za normální byty 
23,19 a za byty se sníženou kvalitou 
20,87 korun za metr čtvereční. Tato 
čísla však budou příští rok zase jiná, tak, 
jak je stanoví ministerstvo financí v ná-
vaznosti na ceny nemovitostí v tomto 
roce.

Tabys

Letní provoz lanovky na Špičák
Až do 2. září 2007 každý den, každou 
celou hodinu od 9 do 17 hodin.
Jízdné: 
dospělí 60 Kč (40 Kč/jednosměrné)
děti       30 Kč (20 Kč/jednosměrné)
Děti do 6 let zdarma
V ceně zpáteční jízdenky je zahrnuto 
vstupné na rozhlednu Špičák.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva mìsta Tanvald konaného 20. 6. 
l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 2. 5. do 13. 6. 2007.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
1) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
3) Nemocnice Tanvald s.r.o.
l ZM bere na vědomí žádost občanů 
ulice Vítězná, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou, o pomoc v řešení situace 
s nakládáním s odpadními vodami v této 
části města, bere na vědomí závěry 
studie „Dostavba kanalizační sítě v Tan-
valdě“ zpracované Severočeskou vodá-
renskou inženýrskou společností s.r.o. 
Ústí nad Labem a požaduje na Severo-
české vodárenské společnosti a.s. 
Teplice zajištění odkanalizování lokalit 
dle této studie v co nejbližší době.
l K majetkoprávním záležitostem zastu-
pitelstvo města:
1) na základě zveřejněného záměru roz-
hodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 60, vel. 0+2, Větrná 
558, Tanvald, žadatelům v pořadí:
1. panu Janu Sirkovi, Tanvald, za nabíd-
nou cenu 431 000 Kč;
2. manželům Jiřímu a Heleně Jindřiš-
kovým, Tanvald, za nabídnou cenu 
320 000 Kč;
2) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat byt č. 45, vel. 2+1, 
Sportovní 555, Tanvald současnému 
nájemci paní Dáše Štreglové, Tanvald, 
za smluvní cenu 265 900 Kč s podmín-
kou, že k podpisu kupní smlouvy a k za-
placení smluvní ceny dojde nejpozději do 
30. 9. 2007.
3. schvaluje zřízení věcného břemene:
a) spočívajícího v právu cesty, a to chůze 
a jízdy na části pozemkové parcely č. 
322/11 a na části pozemkové parcely č. 
323/2, vše k.ú. Tanvald, jak je vyznače-
no v geometrickém plánu č. 1265-118/
2007 ze dne 14. 6. 2007, ve prospěch 
vlastníka pozemkové parcely č. 320/1 a 
pozemkové parcely č. 320/5, vše k.ú. 
Tanvald, na dobu neurčitou za jednorá-
zovou úplatu ve výši 5 000 Kč;
b) pro ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, které bude spo-
čívat:
– v právu k umístění, zřízení a provozo-
vání zemního kabelového vedení NN na 
části pozemkových  parcel: č. 265/24, č. 
298/12, č. 298/13, č. 298/17, č. 298/19, 
č. 328/47, č. 328/49, č. 328/50, č. 328/58, 
č. 328/59, č. 328/63, č. 328/73, č. 328/76, 
č. 328/81, č. 328/83, č. 328/85, č. 328/86, 
vše katastrální území Tanvald;
– v povinnosti Města Tanvald a každého 
dalšího vlastníka pozemkových parcel: č. 
265/24, č. 298/12, č. 298/13, č. 298/17, č. 
298/19, č. 328/47, č. 328/49, č. 328/50, č. 
328/58, č. 328/59, č. 328/63, č. 328/73, č. 
328/76, č. 328/81, č. 328/83, č. 328/85, č. 
328/86, vše k.ú. Tanvald, strpět umístění 
zemního kabelového vedení NN na po-
zemkových parcelách: č. 265/24, č. 298/
12, č. 298/13, č. 298/17, č. 298/19, č. 
328/47, č. 328/49, č. 328/50, č. 328/58, č. 
328/59, č. 328/63, č. 328/73, č. 328/76, č. 
328/81, č. 328/83, č. 328/85, č. 328/86, 
vše k.ú. Tanvald, a strpět právo ČEZ 
Distribuce, a.s. provozovat zemní kabelo-
vé vedení NN na pozemkových parcelách: 
č. 265/24, č. 298/12, č. 298/13, č. 298/17, 
č. 298/19, č. 328/47, č. 328/49, č. 328/50, 
č. 328/58, č. 328/59, č. 328/63, č. 328/73, 
č. 328/76, č. 328/81, č. 328/83, č. 328/85, 

č. 328/86, vše k.ú. Tanvald, se všemi s tím 
spojenými zákonnými právy, povinnostmi 
a omezeními, podle přiloženého návrhu.
4) rozhodlo poskytnout TJ Bižuterie 
Jablonec nad Nisou o.s. půjčku ve výši 
jeden milion korun s roční úrokovou 
sazbou ve výši 2 %, splatnou dne 29. 2. 
2008 a zajištěnou směnkou a schválit 
rozpočtové opatření č. 31/2007:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 1 000 000 Kč
Výdaje
Půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 
o.s.  1 000 000 Kč
5) schvaluje úvěr od společnosti ŠkoFIN 
s.r.o. ve výši 166 700 Kč na dobu dva-
nácti měsíců na nákup nového osobního 
automobilu Škoda Fabia Combi v ceně 
333 400,10 Kč. 
6) schvaluje následující rozpočtová opat-
ření:
a) rozpočtové opatření č. 26/2007:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  510 000 Kč
Výdaje
místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
Oprava místní komunikace – ulice 
Smetanova  + 360 000 Kč
Veřejné osvětlení – celkem
Oprava veřejného osvětlení v ulici 
Smetanova  150 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 27/2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  300 000 Kč
Výdaje
vnitřní správa
Vnitřní správa (radnice) – celkem
Nákup osobního automobilu na leasing
 + 300 000 Kč
7) k projektu Revitalizace školních hřišť 
a jejich vybavení na území Libereckého 
kraje souhlasí se spolufinancováním 
projektu a s úpravou zahrad v rámci to-
hoto projektu a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 25/2007:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  352 272Kč
Výdaje
školství – celkem
Mateřská škola Tanvald – celkem
úprava zahrad v rámci projektu revitali-
zace školních hřišť  154 000 Kč
spolufinancování projektu revitalizace 
školních hřišť  198 272 Kč
8) po projednání písemné reakce man-
želů Josefa a Věry Janatových, bytem 
Sokolská 339, Desná na usnesení zastu-
pitelstva města č. VI/6 ze dne 25. 4. 
2007, kterým rozhodlo trvat na svém 
usnesení č. XII ze dne 14. 2. 2007, roz-
hodlo i nadále trvat na svém usnesení, 
tzn. prodat stavební parcelu č. 431 o 
výměře 616 m2, stavební parcelu č. 708 
o výměře 39 m2 a pozemkovou parcelu 
č. 504/2 o výměře 270 m2, vše k.ú. 
Šumburk nad Desnou, za kupní cenu 
288 000 Kč.
9) bere na vědomí informace o průběhu 
sporu o vlastnictví pozemku č. 1664/4, 
k.ú. Tanvald.
10) k projednání připomínky k usnesení 
zastupitelstva města č. VI/1c ze dne 25. 
4. 2007 o prodeji části pozemkové par-
cely č. 60/5, k.ú. Šumburk nad Desnou, 
zastupitelstvo města trvá na svém 
usnesení.
l ZM stanovuje Pokyny pro zpracování 
návrhu změny č. IV Územního plánu 

sídelního útvaru Tanvald, jejichž popis je 
uveden v příloze tohoto usnesení. 
Varianta řešení vychází z projednaného 
konceptu změny, který byl zpracován 
invariantně. 
l ZM rozhodlo poskytnout peněžitá pl-
nění formou daru fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva města,    
za výkon funkce člena kontrolního a   
finančního výboru za I. pololetí 2007: 
Lubomíru Polákovi ve výši  6 500 Kč
Ivu Hochmanovi ve výši  5 500 Kč

Mgr. Karlu Růtovi ve výši  6 000 Kč
Ing. Vladimíru Marouskovi ve výši 
 6 000 Kč
Evě Pavlasové ve výši  4 000 Kč
Miroslavě Seidlové ve výši  2 000 Kč
Dagmar Šandorové ve výši  2 000 Kč
l ZM bere na vědomí vývoj nezaměst-
nanosti k 30. 4. 2007 v tanvaldském 
regionu.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-MěÚ-

Čisté chodníky, nové lavičky, upravené 
trávníky, rozkvetlé záhony i květníky na 
zemi i na sloupech, to je Tanvald dneš-
ních dnů. Město pravidelně vynakládá 
nemalé část-
ky na zvelebení ulic a prostranství. „Na 
letošní rok bylo v rozpočtu města vyčle-
něno sto osmdesát tisíc korun na měst-
ský mobiliář pro parkoviště střed, 
Krkonošská a Poštovní ul.,“ uvádí Václav 
Černý odboru rozvoje MěÚ Tanvald a 
pokračuje: „Na parkovišti střed byly osa-
zeny nové betonové kontejnery na kvě-
tiny a také nové betonové odpadkové 
koše. Novinkou v městském mobiliáři 
jsou závěsné mísy na sloupech veřejné-
ho osvětlení u zábradlí k řece. V Poštovní 
ulici jsou lavičky, také na parkovišti pod 
zdravotním střediskem. Plechové odpad-
kové koše byly vyměněny za betonové 
a rovněž i zde byly osazeny závěsné 

mísy na sloupech veřejného osvětlení.“ 
K nepoznání od loňského roku se pak 
změnil vzhled autobusového nádraží, 
přesto, že tam stále zůstává otlučený 
dům. „Rozkvetlé kontejnery z parkoviště 
střed byly přemístěny do Poštovní ul. (3 
ks) a také na autobusové nádraží. Ze 
spodní části autobusového nádraží byly 
odstraněny staré kontejnery, které slou-
žily jako zátarasy proti vjíždění aut na 
travnatou plochu (po bývalé staré škole),“ 
říká V. Černý. Zelený trávník na autobu-
sovém nádraží nyní vkusně lemují žulové 
kameny, tak typické pro tento kraj. 
Kamerový systém na kruhové křižovatce 
a také pravidelné kontroly městské poli-
cie mají za úkol sledovat, zda nedochází 
k ničení tohoto majetku. Sami lidé pak 
mohou svou všímavostí být nápomocni 
proti případným vandalům.

-abr-

Město rozkvetlejší, město krásnější

Autobusové nádraží už není ostudou, snímky jsou z 28. srpna 2006 a z letošního 
23. července.  (Foto: -abr-)
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Vzhledem k výskytu ptačí chřipky na 
území České republiky a v sousední 
Spolkové republice Německo aktualizu-
je Městský úřad Tanvald informace 
o tomto onemocnění a jeho prevenci.

Co je to vlastně za onemocnění, jak se 
projevuje a je pro nás opravdovou 
hrozbou?

Ptačí chřipka není nic nového pod 
sluncem, jedná se o virové onemocnění 
ptactva, méně často může napadat i 
vepře. Má dvě základní formy, vysoce a 
nízce patogenní. Nízce patogenní vari-
anta se projevuje načepýřeným peřím, 
snížením snůšky vajec a snadno může 
uniknout pozornosti. Sama o sobě není 
příliš nebezpečná, ovšem vysoce pato-
genní varianta se z ní může přenosem 
v chovu vyvinout. Proto by chovatelé 
drůbeže měli věnovat pozornost i zdán-
livě bezvýznamným změnám v chování 
zvířat.

Virus ptačí chřipky typu A má mnoho 
podtypů, pouze viry podtypu H 5 a H 7 
nás však zajímají z hlediska možného 
přenosu infekce na člověka. Jednoduše 
řečeno, nebezpečí pro člověka tkví v mu-
taci viru ptačí a běžné lidské chřipky. Lidé 
se mohou nakazit přímým kontaktem 
s nakaženou drůbeží, ale i kontaktem 
s půdou a prachem, v nichž je obsažen 
virulentní trus.
Jaké zásady je třeba dodržovat, 
abychom riziko snížili na minimum?
1) V maximálně možné míře zabránit 
styku domácího ptactva s volně žijícím,
2) věnovat zvýšenou pozornost anomá-
liím v chovu,
3) dbát na hygienické zásady ve styku 
s drůbeží, zejména při zpracování 
masa,
4) konzumovat dobře tepelně zpracova-
nou drůbež i vejce.

Co se prevence týče, u ptačí chřipky 
platí obdobné zásady jako u běžné chřip-
ky, zdravý jedinec je méně náchylný, než 
člověk s oslabeným organismem, přísun 
vitamínů tedy v žádném případě neuškodí. 
Lékem proti ptačí chřipce je Tamiflu, 
který většina z vás již zná z televize. 
Očkování domácího ptactva se však 
vzhledem k nákladnosti a rychlému prů-
běhu nemoci nedoporučuje.

A na závěr si řekněme, jak se má za-
chovat zodpovědný občan, jestliže nara-
zí na procházce přírodou na uhynulé 
ptáky. Státní veterinární službě se má 
hlásit hromadný úhyn minimálně pěti 
kusů volně žijících ptáků na jednom 
místě, ovšem při úhynu kachny, husy, 

labutě, volavky nebo kormorána se hlásí 
i ojedinělé úhyny. Tedy v žádném přípa-
dě se uhynulých ptáků nedotýkat, zabrá-
nit domácím zvířatům, psům a kočkám, 
požírat tyto zdechliny a ihned informovat 
veterinární správu.
l Svoz uhynulých zvířat pro území 
Libereckého kraje zajišťuje Severo-
český asanační podnik Mimoň, tel.: 
487 883 888.

Mimořádná veterinární 
opatření

l Chovatelům, kteří jako podnikatelé 
chovají drůbež nebo jiné ptactvo chova-
né v zajetí, se zakazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však od 30. 6. 2007, 
chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované 
v zajetí ve volném výběhu.
l Chovatelé, kteří jako podnikatelé cho-
vají drůbež, jsou povinni hlásit příslušné 
krajské veterinární správě:
l pokles příjmu potravy a vody o více 
než 20%
l pokles v produkci vajec o více než 5% 
po dobu delší než dva dny
úmrtnost vyšší než 3% týdně.
Pro Tanvaldsko platí tato telefonní 
čísla:
v pracovní době: 485 246 691
v mimopracovní době: 
602 181 929 (MVDr. Švihel)
602 451 874 (MVDr. Jaroš)
724 018 561 (MVDr. Wiedenová)

V. Hošek, 
MěÚTanvald, krizové řízení

Informace o ptačí chřipce

l Roku 1907 v Anglii vstupuje v život 
skautské hnutí, dnes rozšířené po větši-
ně zemí světa. Zakládají ho bývalý britský 
důstojník R. B. Powell a kanadský malíř 
a spisovatel E. T Seton. Do Čech přichá-
zí roku 1911 zásluhou profesora A. B. 
Svojsíka, roku 1921 máme i první skaut-
ské oddíly v Tanvaldě. Původně chlapec-
ký výchovný směr se brzy rozrůstá 
o oddíly dívčí, později o dospělé Old 
skauty. Propojení všech věkových kate-
gorií vyjadřuje heslo: "Skautem jednou 
– skautem po celý život!"

l Roku 1907 se do rodiny Foglarů 
narodil druhý syn Jaroslav. Celý jeho 
život je spjat se skautingem, blízcí ho 
znají pod přezdívkou Jestřáb. Do širšího 
povědomí se dostává jako jeden z nej-
známějších dětských spisovatelů. Píše 
„jací chlapci opravdu jsou“, čerpajíc ze 
svého celoživotního pedagogického 
působení ve skautském oddíle „Pražská 
dvojka" – Hoši od Bobří řeky. Tanvaldu 
je blízký, mimo jiné, díky své návštěvě 
a besedě zde, kterou uskutečnil v roce 
1986. Zemřel roku 1999. - jeti-

Dvě významná skautská výročí

Obě výše uvedená výročí Česká pošta vzpomněla vydáním poštovní známky 100 
let skautingu v ceně 11 Kč (do zahraničí) a 100 let narození J. Foglara – Rychlé šípy 
v ceně 7,50 Kč (vnitrostátní). Mnohé vzpomínkové akce, besedy či výstavy vyvrcholí 
v létě v Anglii na tak zvaném Jamboreé – setkání skautů z celého světa. -jeti-

Hlídáte si platnost svých dokladů?
Máte platný občanský průkaz?

Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost OP, vydaných do 31. pro-
since 1998, bez strojově čitelných údajů . Konec platnosti se vztahuje i na OP 
s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou OP občanů narozených před 
1. lednem 1936. Výměna OP za strojově čitelné OP je BEZPLATNÁ. Žádejte 
o výměnu občanského průkazu v průběhu celého roku.

Máte platný cestovní pas?
Všechny cestovní pasy České republiky jsou platné po dobu v nich uvedenou.

-red-

Tragická dopravní nehoda
Tři zbytečně zmařené mladé životy si 

vyžádala tragická dopravní nehoda na 
začátku prázdnin u Zásady. V autě, 
které narazilo do osamoceného stromu, 
uhořel chlapec a dvě dívky ve věku 17 
– 18 let. Hasiči, kteří k havárii přijeli, 
našli jen dohořívající vůz. Všechny dveře 
byly uzavřeny. Příčinou nehody byla 
pravděpodobně rychlá jízda, kterou řidič 
nezvládnul na mokré vozovce.  -red-

Poznámka
Stejně jako na krabičkách cigaret by 

na autech mohl být nápis, že tento vůz 
může zabíjet nebo že vážně ohrožuje 
životy lidí v okolí. To když za volant 
usedne nezkušený, nepozorný, jindy zas 
třeba opilý řidič. Během okamžiku se 
bezstarostná jízda změní v tragédii, kte-
rá zasáhne tři rodiny najednou, jako se 
stalo při havárii u Zásady. Všechna kdy-

Doba se zrychluje, doprava zhušťuje
by jsou pak zbytečná, podobně jako tomu 
bylo před několika měsíci v Desné při 
sražení dvou chodců nebo mojí kolegyně 
před infocentrem, která od dubna stále 
pobývá v nemocnici. 

Bohužel s rozrůstajícím se motorismem 
a nezodpovědností řidičů bude podob-
ných havárií ještě víc. Že auto může 
ohrozit posádku i kolemjedoucí aniž by 
se stala dopravní nehoda dokládá má 
vlastní zkušenost z května letošního 
roku, kdy mi začalo náhle během jízdy 
vinou elektrického zkratu hořet auto 
(Peugeot 107) rok a půl staré (viz foto). 
Stačila jsem vystoupit jen s kabelkou. 
Vybuchující pneumatiky, sklo i jiné sou-
částky létaly vzduchem na kolemjedoucí 
auta. Plameny spolykaly vše (viz foto). 
Dodnes mi kdejaký kouř tento hrozný 
zážitek připomene. V porovnání se zá-
sadskou tragédií šlo o banální epizodu 

Spisovatel Foglar byl také v Tanvaldě

s hmotnou škodou. Důležité je vědět, že 
plamenům se těžko utíká, auta nám 
pomáhají, ale mohou být i velmi nebez-
pečným monstrem. O hasicím přístroji, 
který je povinný na cestách v Polsku, 
nebo třeba jen o kladívku poblíž řidiče 
bychom měli začít přemýšlet. 

Lída Abarhamová

Ilustrační foto: -abr-

Na snímku Jaroslav Foglar za své návštěvy v Tanvaldě roku 1986 společně 
s Jaroslavem Průškem. Foto: - archiv -
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  Narozeniny
  v srpnu 
  2007 
  oslaví

Srdečně blahopřejeme
oslavencům, kteří 

se narodili v srpnu.

Hofmanová Jana
Rehovičová Katarina
Bartošová Božena

Pavlita Miloš
Jelen Valentin

Kožíšek Čestmír
Morávková Miluše
Ducháčková Marie
Hájková Margita

Janovská Bohumila
Janovský Miroslav

Žantová Hana
Duštírová Božena

Hynková Marie
Palme Rudolf

Vávra Miroslav
Jodasová Jarmila
Šebek Ladislav
Podzimek Miloš

Portová Jindřiška
Rainiš Miloslav

Syrovátka Zdeněk
Hrašková Marie

Červený Blahomír
Pohořalá Ludmila

Falge Josef
Doležalová Markéta

Hloušková Hildetruda
Horecký Josef
Hozda Jaroslav

Pikorová Bohunka
Synková Věra

Doležal František
Kubíčková Dagmar

Novotná Marie
Jakoubek Eduard
Kotíková Růžena
Němeček Ladislav
Poprová Dagmar
Tomášová Alena
Bičíková Hana
Fejfar Josef

Marcinová Serina
Mikulášek Miloslav

Ježková Věra
Hlubučková Alena

Ježek Jiří
Koldovská Marie
Lexová Františka
Patočka Jaroslav

Radkovičová Markéta 
Sommer František

Ratibořice, Hrádek u Nechanic, Častolovice... Tam v posledních letech směřova-
ly zájezdy, které pravidelně pořádá KPOZ Tanvald (nyní ve spolupráci s KK MěÚ 
Tanvald) pro tanvaldské důchodce. Cílem letošního výletu byl zámek Opočno. Po 
zastávce v krásném Jičíně, prohlídce skvostného zámku a obědu v Pekle u Nového 
Města nad Metují (kde jsme konstatovali, že ceny šly nahoru a kvalita služeb dolů), 
byla zastávka v Hořicích s odpoledním kafíčkem, zmrzlinou a hořickými trubičkami 
doslova sladkou tečkou našeho výletu. A když nám vyjdou finance, mohou se dů-
chodci těšit ještě na jeden výlet na podzim. Sledujte Tanvaldský zpravodaj!                                                                     

KPOZ

Naši důchodci na Zámku Opočno

Vzpomínáme
Dne 22. července uplynulo 20 let od úmrtí obětavého člověka MUDr. Zdeňka 
Lehrause, ředitele tanvaldské nemocnice a primáře chirurgického oddělení. 
Za tichou vzpomínku děkuje 

Helena Blažková, dcera, s rodinou 

Poděkování
Děkuji pohřební službě p. Matury za důstojné a ohleduplné rozloučení s milovanou 
manželkou Aničkou Svárovskou. Všem děkuji za projevenou soustrast a květinové 
dary.

Manžel Otto Svárovský se synem Pavlem

Poradenské centrum pro venkov 
Smržovka skončilo své dvouleté půso-
bení, loučí se s klienty, partnery a spolu-
pracovníky.

31. července 2007 ukončily svou čin-
nost týmy Poradenských center pro 
venkov, financované z Programu rozvo-
je venkovských oblastí Libereckého 
kraje Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. 
Nositelem projektu byla Společnost pro 
Jizerské hory Liberec o.p.s. s partnery. 

V rámci projektu vzniklo v Libereckém 
kraji v partnerských obcích šest terénních 
pracovišť a řídící pracoviště v Liberci. 
Jedno z pracovišť vzniklo za podpory 
města i na Smržovce pro oblast 
Tanvaldska a Jablonecka.

Všechna témata, kterými se Poraden-
ské centrum pro venkov zabývalo, se 
týkala života na venkově: šetrného ze-
mědělství, místní výroby, řemesel a 
podnikání, šetrného cestovního ruchu, 
agroturistiky, péče o krajinu, činnosti 
neformálních skupin a účasti občanů na 
věcech veřejných. 

Klienty, kterým poskytovalo služby, byli 
téměř bez výjimky lidé (i organizace), 
kteří na venkově žijí a pracují – zeměděl-
ci, podnikatelé, obce, veřejná správa, 
neziskové organizace.
O výsledcích projektu PRVO Smržovka 
vypovídají některá čísla a pojmy:
Ø bylo poskytnuto 2 783 konzultací pro 
281 klientů. 
Ø bylo uspořádáno pět seminářů: Je 
biomasa odpad nebo strategická surovi-
na?; Podpora místní produkce a značení 
originálních výrobků; Turisté vítáni; 
Udržitelný rozvoj na místní úrovni;  
Kompostování.
Ø byla podniknuta exkurze na vzorové 
Jindřichohradecké místní dráhy ve spo-
lupráci s klientem - Železniční společnos-
tí Tanvald o.p.s.. 
Ø byly uspořádány čtyři propagační a 
informační akce pro veřejnost ve spolu-
práci s hlavními pořadateli:

Den Země v Tanvaldě;
Vánoční jarmark 
vaJosefově Dole 
(propagace místní 
produkce);
Vánoční pohoda na 
Smržovce (propagace 
místní produkce);
Smržovský jarmark a Den jizerskohor-
ských jídel - propagace místní výroby a 
chovatelství za účelem údržby krajiny – 
podpora podnikání na místní úrovni
Ø  bylo poskytnuto poradenství a asisten-
ce, to znamená, že různé záměry byly 
dovedeny až do podoby projektu, na 
některé byly zpracovány i žádosti 
oidotaci:
Oprava drobné památky v krajině
Veřejné prostranství a dětské hřiště
Oprava kulturní památky – sochy Pieta 
Revitalizace ozubnicové dráhy 
Tanvald – Kořenov – Harrachov
Studie využití odpadové biomasy pro 
oblast Tanvaldska
Ekologické vytápění obce
Naučná stezka Gustava Leutelta a 
muzeum
Byl zpracován katalog místních výrobců, 
výrobci byli propagováni.
Díky dobré spolupráci celého týmu 
PRVO bylo společnými silami v Liberec-
kém kraji poskytnuto celkem 14 465 
poradenských intervencí, realizováno 45 
seminářů, 8 exkurzí a uspořádáno 60 
akcí pro veřejnost.

Ptáte se možná, čím bylo PRVO mezi 
obdobnými poradenskými projekty výji-
mečné? Nezávislé hodnocení projektu 
ukazuje, že výjimečností je hned 
několik:
– pracovníci Poradenských center pro 
venkov byli proaktivní, to znamená, že 
neseděli v kancelářích, ale vyráželi do 
terénu za klienty a aktivně je oslovovali 
– byli přátelskou institucí, jejímž cílem je 
účinná pomoc klientovi 

– pracovníci neordinovali předem vymyš-
lená řešení, ale hledali je spolu s místní-
mi lidmi podle místních potřeb 
– výčet konkrétních výstupů projektu je 
zajímavý, ale PRVO pomohlo vytvářet 
ještě něco důležitějšího a trvalejšího, 
totiž síť místních vztahů a vazeb mezi 
lidmi, díky níž lépe funguje výměna infor-
mací a vzniká prostředí prospěšné pro 
partnerskou spolupráci. 

Projekt tohoto obsahu je bohužel zá-
vislý na vnějších finančních zdrojích, 
které zatím nejsou k dispozici, proto se 
kanceláře na konci července uzavřely.

Děkujeme všem partnerům, spolupra-
covníkům a klientům. Zásadně přispěli 
k úspěchům projektu a díky nim je ohléd-
nutí po dvou intenzivních pracovních 
letech příjemné. 

Webové stránky projektu www. prvo.cz 
zůstanou zachovány a budeme na ně 
nadále umísťovat informace, které se 
týkají rozvoje venkova, které se týkají i 
vás.

Na stejném místě najdete také kontak-
ty na nás, dnes již bývalé pracovníky a 
také sdělení o případném pokračování 
projektu či jiných možnostech podpory 
venkova.
Bc. Lucie Faltinková a Ing. Kateřina 
Preusslerová – pracoviště PRVO 
Smržovka, 
RNDr. Blažena Hušková – 
řídící pracoviště PRVO Liberec

Poradenské centrum pro venkov Smržovka se po dvou letech loučí  

Studenti Gymnázia 
Tanvald úspěšní 

Dvě třetí a jedno první místo získaili ve 
svých kategoriích za povídku a poezii 
studenti gymnázia. Josef Stehno, Klárka 
Heřmanová a Jakub Andar byli ti šťastní, 
kteří v literární soutěži vyhlášené 
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 
v rámci programu „Nisa, řeka která nás 
spojuje“, uspěli a převzali zaslouženě 
cenu z rukou jenoho z nejpopulárnějších 
současných českých básníků, Jiřího 
Žáčka. Studenti gymnázia mají rádi čes-
ký jazyk, baví je psaní a mají talent. 
Svědčí o tom i postup Zuzany Mikulášové 
do celonárodního kola literární soutěže.

Čím budu? 
I tak by se dala nazvat akce MŠ 

Šumburk, Wolkerova, která trvala celý 
týden. Děti měly možnost seznámit se 
každý den s jedním zajímavým zaměst-
náním. Navštívily například kovárnu ve 
Smržovce, prohlédly si hasičskou tech-
niku, kterou jim předvedli profesionální 
pracovníci hasičského záchranného 
sboru, mohly zblízka „prostudovat“ sani-
tu rychlé lékařské pomoci a zeptat se na 
vše, co je zajímá. Do výběru vlastního 
povolání jim sice ještě pár let zbývá, ale 
na to, co se dověděly a viděly, jistě budou 
dlouho vzpomínat.

  -red-

Pokud si nepřejete být v této 
souvislosti v TZ zmíněni, zavolejte 
do infocentra na tel.: 483 369 671.
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Program na srpen

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

Ikaros vzlétá
Tanvaldská skupina Ikaros má po 

prvním CD, které vydala před třemi lety 
poměrně našlápnuto vpřed. Po nepravi-
delných koncertech v Tanvaldě a okolí  
hostovali v klubu Rampa v Jablonci n. N. 
a ve Stamině v Liberci. Od loňského roku  
se také představili na několika pražských 
scénách, mimo jiné v klubech Mlejn, 
Jelení, Kafe na půli cesty, Kain a Divadlo 
Archa. Společné vystupovali s jablonec-
kou Mandragorou na Sympoziu 
Dřevosochání v Desné. V srpnu hrají na 
smržovském Eurionu. Přestože nejde 
o profesionální kapelu, jsou zváni na 
několik letních festivalů. V hlavách, stru-
nách a klávesách muzikantů se však už 
pomalu rodí další CD, jehož křest se 
chystá na podzim letošního roku.

 -abr-

3. 8.  PÁ  19 h.  Sunshine
Americký sci-fi thriller. Slunce vyhasíná a posádka vesmírné lodi se pokusí 
oizáchranu Země. V hlavní roli Cillian Murphy.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 107)
6. 8.  PO  19 h.  Předtucha
Americký thriller. Věřte vlastním představám. V hlavní roli Sandra Bullocková.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 93)
8. 8.  ST  19 h.  Roming 
Nová česká hořká komedie od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. 
V hlavních rolích Marián Labuda a Boleslav Polívka.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (105)
10. 8.  PÁ  19 h.  Krev jako čokoláda
Americký horor. Film od producentů filmu Underworld. Boj proti vlkodlakům 
právě teď začíná.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 98)
13. 8.  PO  19 h.  Velkej biják
Americká bláznivá komedie. Parodie na různé hollywoodské filmy.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 84)
15. 8.  ST  19 h.  Jednotka příliš rychlého nasazení
Britská krimi komedie. Pohled na policejní stanici v jednom ospalém městečku. 
V hlavních rolích Simon Pegg a Nick Frost.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 121)
17. 8.  PÁ  19 h.  23
Americký fantastický thriller režiséra Joela Schumachera. Pravda si tě vždycky 
najde… V hlavní roli Jim Carrey. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 98)
20. 8.  PO  19 h.  Renesance
Francouzský animovaný akční thriller. Paříž roku 2054. Věčný život nebo smrt. 
Napínavé pátrání po unesené dívce. Film je černobílý.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 105)
22. 8.  ST  17 h.  Shrek Třetí
Americká animovaná komedie. Další příběhy hodného zlobra a jeho přátel. 
Konečně máte zelenou! České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 93)
24. 8.  PÁ  17 h.  Ošklivé káčátko a já
Britsko-francouzský animovaný film pro celou rodinu. Klasická pohádka 
přenesená do současnosti. České znění.
Vstupné: 55, 60, 63 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 90)
27. 8.  PO  19 h.  Smrtonosná past 4.0
Americký akční thriller. Boj proti útočníkovi, který využívá nejmodernější
technologie. Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 128)
29. 8.  ST  19 h.  Černá kniha
Holandský koprodukční válečný film režiséra Paula Verhoevena. Příběh židovské 
dívky, která se připojí k domácímu hnutí odboje, aby pomstila svou rodinu. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 140)

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

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na srpen

Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2007
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina

  4. 8. v 18 h. country skupina KALEIDOSKOP
18. 8. v 18 h. taneční skupina ORCHESTRION D. Žanty 
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku do areálu Tanvaldská kotlina. 
Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.
Vstupné: 20 Kč, děti 10 Kč
Změna programu vyhrazena.

Připravujeme na září 2007
4. 9. Zájezd do partnerského města Wittichenau a okolí 
 pro tanvaldské důchodce
 Odjezd v 6 hodin z parkoviště u kina. Cena 250 Kč. 
 Přihlášky od 1. 8. 2007 v kulturní kanceláři u pí Hany Malé.

7. – 9. 9. 2007  Tanvaldské slavnosti – 14. ročník
Sportovní hala Výšina a okolí. Pestrý kulturní program pro všechny generace.
Bohaté občerstvení – stánkový prodej – pouťové atrakce – pivní stan.
Podrobný program slavností uvedeme v příštím čísle TZ

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

Knižní novinky v městské knihovně
Publikace o druhé světové válce
Hart, L.: Dějiny druhé světové války
Dobrodružné romány
Cussler, C.: Nalezená Atlantida
Elphinstone, M. : Plavci 
Smith, W. Řeka bohů. 4. díl 
Detektivní romány 
Clark, M.H.: Kdo tě zná 
Gruber, M.: Údolí kosti 
Psychologické romány
Nagyová-Džerengová, P.: Za to mi za-
platíš! 
Beaumont, M.: Ďábelská světice 
Anderson,C. : Vysněný valčík 
Historické romány 
May, A. : Pilátova žena 
Baur, J. : Záhada kamene mudrců

Whyte, J.: Chrámová hora 
Společenské romány 
Signol, Ch.: Rok sněhu 
Khady: Zmrzačená 
Romány pro ženy
Bombecková, E.: Povolání: žena. 
Cartland, B.: Kytice pro boha lásky 
Deveraux, J.: Ostrov divokých snů 
Fantasty
Niffengger, A.: Žena cestovatele 
časem 
Pro mladší čtenáře 
Both, S.: Láska dělená dvěma 
Freund, P: Laura a hádanka Stříbrné 
sfingy 
Brezina, T.: Rozhodující bitva 
Další podrobnosti naleznete na 
www.tanvald.cz

Pranostiky, zvyky, obyčeje 
Vybíráme z publikace Církevní rok a lidové obyčeje od Vlastimila Vondrušky.
10. 8. Na sv. Vavřince slunečno, vína hojnost.
16. 8. Prší-li jen týden po sv. Rochu, bramborů každý den trochu.
15. 8. Nanebevstoupení Panny Marie  (dnes slaví Hana) – Představovalo jeden 
z hlavních a současně nejstarších svátků mariánského kultu, slavný již ve 4. stole-
tí v Římě, Cařihradu a dokonce i v arménské církvi. Toho dne se v kostele světily 
byliny, plody a semena (proto také svátek Panny Marie Kořenné), jimž se v lidovém 
léčitelství připisovala zvláštní moc. Liturgické svěcení květin je známo již z 9. a 10. 
století a navazovalo snad na dávný svátek plodů.

Svatební den D – 7. červenec
K magickému datu s třemi sedmičkami upřela své naděje řada párů, které si toto 

datum zvolily za den své svatby. V Tanvaldě si své ANO řeklo v sobotu 7. července 
celkem šest párů. Všichni tito novomanželé byli oddáni v obřadní síni tanvaldské 
radnice. V sousední Desné to bylo celkem devět párů. Dvě svatby probíhaly také 
na Štěpánce, jedna na Jizerce a dvě v kořenovské kapli na Tesařově. Některá 
svatebčany oblíbená místa, jako je Státní zámek Sychrov, měla datum obsazeno 
několik týdnů předem. Na Sychrově se 7. července začínalo oddávat prý již v sedm 
hodin. Věřme, že novomanželům všechny ty šťastné sedmičky budou co platné…

Datum první červencové soboty se stalo lákadlem pro mnoha párů v celé Evropě. 
Na snímku jsou novomanželé Ana a David 7. 7. 2007 v Madridu. (Ilustr. foto: - CRS -)
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N  Á  B  Y  T  E  K
FIRMA LKP CZ S.R.O., PRODEJNA V OBJEKTU BÝVALÉ FIRMY SEBA 06, 

DOLNÍ SMRŽOVKA
Tel. 602 102 641 

RUSTIKÁLNÍ, STYLOVÝ, KOVANÝ, PROUTĚNÝ, 
MODERNÍ, TRENDOVÝ

SEDACÍ SOUPRAVY, STOJANY NA CD, SKØÍNÌ, KØESLA, 
ŽIDLE, KOMODY, VITRÍNY, KNIHOVNY, BOTNÍKY, REGÁLY, 
VÌŠÁKY, POSTELE, STOLY NA PC A TV, DOPLÒKY

NÍZKÉ CENY, ŠIROKÁ NABÍDKA 
NA NEJVĚTŠÍ PLOŠE V REGIONU – 2000 m2

www.tradiceakvalita.cz
P O Z O R  
Oznamujeme všem zákazníkům, že prodejna firmy LKP ve Smržovce 
(u pí Vlkové) byla od 1. 7. 2007 přestěhována do budovy bývalého objektu 
SEBA 06 v Dolní Smržovce, tel. 602 102 641.
Dále oznamujeme, že i v letošním roce bude probíhat prodej sezonních produktů,
jako tradičně: okurky nakladačky, broskve, meruňky, cibule a ostatní.

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
již od 2,70 Kč/kg
Možnost objednávek do konce září 2007 na tel. 602 102 641

L E T N Í   S L E V A

Hotel Adria v Kořenově
Přijme pomocnou sílu do 

kuchyně (nejlépe zaučenou). 
Dále přijme servírky nebo 

číšníka s příjemným 
vystupováním, vzhledem 

a znalostí němčiny.
Informace na tel.: 603 111 253

Pronájem Bobovky
TJ SEBA Tanvald nabízí 

do dlouhodobého pronájmu 
Penzion BOBOVKA. 

Objekt volný od 1. 10. 2007.
Bližší informace:

V. Vyhnálek 607 859 212

Střední škola 
uměleckořemeslná 
a oděvní Liberec 

hledá pro své odloučené 
pracoviště v Tanvaldě 

učitele (učitelku) českého 
a německého jazyka. 

Jedná se pouze o osm hodin
ob týden. 

Bližší informace podá 
ing. Blanka Merklová 

– vedoucí odloučeného pracoviště, 
tel.: 606 850 374,

mail: merklova.b@tiscali.cz, 
nástup od 3. 9. 2007.

AUTO KUNZE 
www.sauto.cz/autobazarKunze 

MALOSTRANSKÁ 315, DOLNÍ SMRŽOVKA

l VELKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH VOZŮ 
ŠKODA FELICIA OD 39 990 Kč již s českými doklady
l ÚVĚR, LEASING S 0% AKONTACÍ, POJIŠTĚNÍ
l SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, DOBRÉ CENY, ZKUŠENOSTI

l DOVOZ DALŠÍCH MODELŮ ZE SRN
NA OBJEDNÁVKU

Tel.: 603 445 632, e-mail: kkunze@volny.cz

ARTEP  INTERIER s.r.o.,
Krkonošská 281, Tanvald

Nově otevřený obchod zve všechny příznivce dřeva 
a ostatních přírodních produktů

Ü masivní nábytek 
do interiérů vhodný na chalupy, 
do rodinných domů, penzionů, 
hotelů
Ü dřevěné hračky – i motorické
Ü venkovní keramika
Ü užitková keramika
Ü ručně tkané koberce,
 tašky
Ü proutí
Ü vybavení interiérů moderním 
nábytkem kanceláře, ordinace, 
recepce

Letní sleva 5% na nábytek

l 3. – 5. 8. Pasecké hudební slavnos-
ti, Kostel sv. Václava Paseky nad 
Jizerou
l  11. 8. – 12. 8. Josefův Důl – 
Josefodolská pouť 
l 10. 8.  11. 8. Harrachov – Keltská 
noc, areál velkých skokanských můstků
l 11. a 25. 8. Hejnice – Koncert v ba-
zilice Navštívení P. Marie od 15.30 h.
l 11. 8. Jilemnice – Vavřinecká pouť
l 17. – 19. 8. Smržovka – Eurion
17. 8. od 17.00 h. 
– Parkhotel, hudební festival „Mladí a 
neklidní“ - www.smrzovka.cz/eurion
od 18.30 hodin – Kinoklub, František 
Pešán – “Vemte tetu do kabaretu” 
18. a 19. 8., sobota a neděle od 9.30 h. 
– nám. T.G.M.: Rokkajl – saxofony i 
dechové nástroje, Bazar swing band, 
taneční vystoupení X – Dance, Milan 

Drobný a host, módní přehlídka, The 
Beatles revival, Šance – country/rock, 
The Old Steamboat jazzband, Divadlo 
Rolnička a Divadlo z půdy – pohádky pro 
děti, Magdaléna Brožková & band, 
Nonstop – country, večerní veselice pod 
širým nebem s kapelou Kontakt, Lukáš 
Zíta – kytara, Ohňová show a další.
Doprovodný program – sobota a neděle: 
Naboso – krkonošský folk a country 
v lesoparku u Parkhotelu, kouzelník 
s klaunem, lanolezení – visutá lávka, 
chůze na chůdách, výtvarný program 
(pedig, ubrousková technika) a hry pro 
děti i dospělé, horolezecká stěna, tram-
políny, sedmimílové boty, promítání filmu 
A bude hůř..., autosalon, jízda na koních, 
stánky, pouť s ohňostrojem, Zámeček: 
Muzeum místní historie a výstava foto-
grafií Sboru dobrovolných fotografů 

Kulturní pozvánky
“Každej pes, jiná ves”, Smržovská 5 – 
běh, program v  kostele sv. Archanděla 
Michaela  a další.
l 17. 8. Liberec – Den svijanského piva
Venkovní festival před Domem kultury 
Liberec
l 25. 8. Zámek Sychrov – Skotské hry 
největší skotské hry ve střední a východní 
Evropě

Připravuje se na září:
l 1. 9. Smržovka – SMRŽFEST hudební 
festival www.smrzfest.cz
l 1. 9. Desná – Desenská dechovka, 
tradiční festival dechových hudeb v areálu 
Riedlovy vily od 13 hod. 
„Mokrá varianta“ - KD Sklář od 14 hod.
l 1. 9. Kristiánov – Mariánská sklářská 
pouť 

Pozvánka na výlet 
na Kokořínsko

Křivoklátské lesy, Masarykovy Lány, 
Hrad Křivoklát nebo keltské opidum 
Stradonice… To vše nás přibližuje 
nalebné obci Nižbor se stejnojmen-
ným zámkem, vypínajícím se nad 
řekou Berounkou. A právě na niž-
borském zámku vedle Infocentra 
keltské kultury bylo v červnu slav-
nostně otevřeno první české skaut-
ské muzeum, respektive Stálá 
skautská expozice. Nižbor se nachá-
zí na vlakové trati 174 z Berouna do 
Rakovníka. Otevřeno je denně od 
května do září. Bližší informace na: 
www.obecnizbor.cz, 
tel.: 602 378 885. 

Srdečně zve  -jeti-



Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587. 
Náklad 1600 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 670, e-mail: infocentrum@tanvald.cz. 
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka příštího čísla je 15. 8. 2007. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

V červnu se v Praze 6, Řepy, konal 
turnaj TIGER CUP v kontaktních bojo-
vých sportech. A to v disciplínách Duo 
kata, Fichting Ju-Jitsu a Grappling. 
Těchto závodů se zúčastnilo i 11 borců 
ze školy Soshiki bojových umění a spor-
tů Tanvald, kteří vybojovali na tatami pro 
svoji školu celkem 12 cenných kovů.
Výsledky:
Fichting Ju-Jitsu:
žáci :
Polman Jan 36 kg  1. místo
Všetečka Vadym 40 kg  2. místo
Patková Klára 40 kg  1. místo
Oeser Petr 36 kg  3. místo

Zaplatílek Otto do 60 kg  2. místo
Stehno Josef   do 60 kg  3. místo
junioři:
Zelinka Vojtěch    do 90 kg  2. místo
Grappling:
žáci:
Patková Klára   2. místo
Všetečka Vadym   2. místo
Polman Jan   3. místo
Kánský Michal    4. místo 
(nejmladší účastník turnaje)
žáci st.:
Zaplatílek Otto   2. místo
junioři:
Zelinka Vojtěch   1. místo

Jiří Horáček

Tanvaldští  skvěle zabojovali na Tiger Cupu

Poslední finálové kolo I. ligy družstev 
všech kategorií v rámci přeboru Čech 
rozhodlo o konečném pořadí v sezóně 
2006/2007. Tanvaldští golfisté zvítězili 
v tomto posledním prvoligovém finálo-
vém kole a v konečném pořadí skončili 
na vynikajícím 2. místě. Družstvo Tanval-
du hrálo v této sestavě: Kašpar M., 
Novák L., Nepimach L. ml., Nepimach L. 
st., Poslušný Z., Želizňák J.
I. liga smíšených družtev ve finálo-
vém kole:
1. MG Seba Tanvald 6 bodů
 719 úderů
2. SMG 2000 Ústí n.L.  4 body
 738 úderů
3. SK GC Frant. Lázně  2 body 
 759 úderů
4. GC Rakovník B. 1 bod
 883 úderů
Konečná tabulka I. ligy smíšených 
družstev:
1. SK GC Frant. Lázně 22 bodů
 4171 úderů
2. MG Seba Tanvald 21 bodů
 4227 úderů

3. SMG 2000 Ústí n. L. 18 bodů
 4228 úderů
4. GC Rakovník B. 16 bodů
 4311 úderů
5. Hradečtí Orli 14 bodů
6. SK Tempo Praha B 10 bodů

Vítěz SK GC Frant. Lázně postupuje 
do extraligy, do druhé ligy sestupuje 
Hradec Králové a Tempo Praha B. 
Tanvaldští golfisté zvítězili i v seniorské 
soutěži družstev a spolu s celkovým ví-
tězem GC Rakovníkem si zajistili postup 
na MR. V kategorii žen postupuje na MR 
SK Tempo Praha a SK GC Frant. Lázně 
a v juniorské kategorii Tempo Praha a 
MG Hradečtí Orli. Naši golfisté si vedli 
úspěšně i v soutěžích jednotlivců. 
Absolutním vítězem se stal Josef Vozár 
z Tempa Praha výborným výkonem 171 
úderů na osm kol, což představuje prů-
měr 21,38 na jedno kolo. Na druhém 
místě skončil domácí Luboš Nepimach 
ml. výkonem 173 úderů při přůměru 
21,63 na jedno kolo. Na třetím místě se 
umístil Mojmír Benda z Plzně.

Golfisté TJ Seba Tanvald pokračovali ve skvělých výkonech
Na přeboru Čech v Tanvaldě se závěrečného dne zúčastnil starosta Petr Polák

Pozvánka na tenis
neregistrovaných

V sobotu 18. srpna 2007  proběhne 
na dvorcích TK Tanvald Výšina 
XI. ročník tradičního Městského 
tenisového turnaje neregistrovaných 
ve čtyřhrách. 
Turnaj se hraje ve skupinách, takže 
všichni hrají po celou dobu turnaje.
Ceny se losují. Pro hráče opékání 
selete a pitný režim je zajištěn. 
Srdečně zveme všechny příznivce 
amatérského tenisu i případné 
zájemce o sponzorování turnaje 
s možností umístění reklamy.

Bližší informace: 
Břicháček Zdeněk
Tel.: ABB Jbc 483 364 495 
mob: 0723 150 707
e – mail:
zdenek.brichacek@cz.abb.com
zdenek.brichacek@centrum.cz
Polák Zdeněk
Tel.: 483 394 032 
Jablonex Group 483 343 425
Mob.: 777 144 998

V jednotlivých kategoriích zvítězili:
muži: Josef Vozár, Tempo Praha, před 
domácím Lubošem Nepimachem ml. 
Dalším domácím byl Jan Želizňák na 13. 
místě;
senioři: domácí Libor Novák, 5. místo 
Milouš Kašpar, 6. místo Luboš Nepimach 
st. a 8. místo Zdeněk Poslušný;
ženy: Dagmar Hirschmannová z Tempa 
Praha;
junioři: Vít Škaloud z Rakovníka.

Všichni naši golfisté si zajistili účast na 
MR, které se koná ve dnech 26.- 28. 7. 
2007 v Rakovníku.

Závěrečného dne přeboru Čech se 
zúčastnil starosta města Tanvaldu Petr 
Polák, který na závěrečném zakončení 
přeboru poděkoval všem sportovcům za 
předvedené výkony a předal medaile a 
poháry.

Poděkování patří také pořadatelům, 
kteří závody zvládli organizačně a tech-
nicky na výbornou.

Luboš Nepimach st.

Tanvaldští úspěšní sportovci se svými trenéry.
(Foto: archiv SOSHIKI)

Tanvaldské šlapačky
Mistrovství ČR v Trialu

4. a 5. srpna
Sportovní a motocyklový areál Tanvaldská kotlina

Vstup zdarma. Start po oba dny v 10 hodin
V sobotu večer country. Více na: www.trial.cz

Zájezd za kouzelníkem
Město Harrachov pořádá 30. 9. 2007 zájezd na kouzelnické představení do Divadla 
Pavla Kožíška v Líbeznících u Prahy (začátek od 15 hodin), strhující show Pavla 
Kožíška: Magická esa. Odjezd z Harrachova ve 12.00 hodin. Délka představení 
je 2,5 hodiny, předpokládaný návrat 20.30. hodin. Cena vstupného je Kč 250. Cena 
za autobus činí Kč 100. Vstupenky je možné si rezervovat na Městském úřadě 
v Harrachově u pí Radky Bališové-Zamlarové, tel.: 481 52 81 33. Pro zájemce 
z Tanvaldu – zastávka vlakové nádraží v cca 12.30.hod. Podrobnosti o show na 
www.divadlokouzel.cz.

Horké léto láká k vodě

Příjemným místem odpočinku je tanvaldské městské koupaliště, otevřeno denně od 
10 do 18 hodin. Děti a důchodci zaplatí 20 korun, dospělí 40 Kč.    (Foto: -abr-)


