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Hřiště na Honvartě se neruší, pouze se rozšířilo kvůli parkování

9. 6. Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti

1. 6. Cesta lesem pohádek
l průběžný start: 9 – 12 hod. u klubovny 
TOM (Zálesák), za rozvodnou
l cíl: v autokempu, medaile + diplom + 
bramboračka
l s sebou: misku a lžíci na bramboračku
l vstupné: 20 Kč/osoba
l trasa: cca 3,5 km, v plánu je jedenáct 
pohádek, odměny (koláčky, bonbony, 
jiné drobnosti)

Oprava
Úřední hodiny na odboru 

dopravy MěÚ Tanvald
Pondělí:  7,15 – 11,15  12,15 – 17,00
Úterý: 7,15 – 11,15  12,15 – 15,00
Středa:  7,15 – 11,15  12,15 – 17,00
Čtvrtek:  7,15 – 11,15
 (ve čtvrtek pouze prodejci mot. vozidel) 

Stromy byly pokáceny kvůli rozšíření hřiště. Povrch však bude zachován.
(Foto: - archiv-)

Na komplikovanou dopravu přes 
Smržovku si již lidé kvůli rekonstrukci 
silnice I/14 sice neradi, ale přivykli.  
Průjezd je nyní už možný i kolem 
Lidického náměstí, doprava je řízena 
světelnou signalizací. Také autobusová 
doprava jezdí již od 20. května přímo bez 
objízdných tras. 

Další práce byly zahájeny u železnič-
ního mostu v Dolní Smržovce za firmou 
Teneo (bývalou továrnou Seba 06). 
Koncem května bylo zahájeno rozebírá-
ní starého kamenného klenutého mostu.  
Stavba pochází z roku 1890, z doby 
výstavby železniční trati. „Most je ve 
velice špatném, nevyhovujícím staveb-
ním stavu a vykazuje klasické poruchy 
kamenného zdiva – vypadané spáry, 
trhliny v kamenech, vyboulené zdivo,
výluhy a pro-
máčení zdiva,“ 
uvádí revize
z června roku 
2002 použitá
k technické 
dokumentaci 
této stavby. 
Kamenný
most bude 
nahrazen
novým železo-
betonovým 
mostem. 

Přitom dojde k napřímení komunikace, 
kterou umožní nová velikost mostního 
otvoru. Silnice v tomto úseku tvoří „esíč-
ko“, které bylo příčinou častých doprav-
ních nehod a neumožňuje plynulou jízdu 
větších nákladních vozidel a autobusů. 
Rovněž bude pamatováno na pěší. 
Vozovka, do této doby bez chodníků, by 
měla mít na jedné straně prostor s vý-
hledem pro cyklistickou stezku. Při roze-
bírání mostu bude i zde doprava řízena 
semafory. Pouze ve dvou dnech, a to 
7. 6. 2008 od 6.00 do 24.00 hodin a 
29. 6. 2008 od 0.00 do 24.00 hodin bude 
silnice v Dolní Smržovce úplně uzavřena. 
Také minimálně do konce června je nut-
né počítat s výlukou železniční dopravy.

      -abr-

Částečná i úplná uzavírka silnice

Pálení čarodějnic je dlouhé roky spo-
jeno s hřištěm na Horním Tanvaldě, tedy 
na Honvartě. Letos se ozývaly obavy, 
jak to asi bude příští rok, jestli nebude 
povrch vyasfaltován apod. Na kácení 
stromů na honvartském hřišti poukazo-
vala před časem řada Tanvalďáků. 
Kolem hřiště skutečně došlo k vykácení 
několika stromů. „Pokáceno bylo osm 
javorů, šest smrků, tři břízy a jeden dub. 
Rozhodnutí o povolení kácení mimo 
lesního porostu jsme vydali 23. října 
2007 na základě žádosti Města 
Tanvaldu. Důvodem bylo, že většina 
stromů byla zevnitř proschlá a napade-
na, a také z důvodu rozšíření hřiště,“ 
uvádí ing. Zora Zemanová z odboru 
Stavební úřad a životní prostředí MěÚ 
Tanvald. S rozšířením sportovního are-
álu Tanvaldská kotlina vybudováním 
zázemí se ukázalo, že během sportov-
ních akcí se nedostává míst k parkování. 
To potvrzují i slova starosty Petra Poláka: 
„Bylo nutné ke sportovnímu areálu za-
bezpečit dostatek parkovacích míst. Auta 
z nedostatku míst parkovala na louce, 
dílem na soukromém pozemku. Došlo 
pouze k rozšíření hřiště, povrch zůstane 
stejný. Žádný prodej tohoto pozemku se 
neplánuje. I nadále se počítá s využitím 
hřiště ke stejným účelům, tedy i na 
čarodějnice.“

Do diskuze na tanvaldských webových 
stránkách kolem hřiště na Honvartu 
přispěl i místostarosta Miroslav Tůma: 
„Rozšíření hřiště na Honvartu není finan-
cováno z rozpočtu města. Pouze za 
významné podpory Technických služeb 
města. Hlavní zemní práce jsou realizo-
vány za pomoci partnerů sportovních 
klubů, které budou tento prostor využí-
vat. K rozšíření dochází zejména z akut-
ní potřeby navýšení počtu parkovacích 
míst pro účastníky a návštěvníky spor-
tovních a kulturních akcí v areálu 
Tanvaldské kotliny. Z těch významněj-
ších jsou to např.: motokrosové, trialové, 
cyklotrialové a cyklistické podniky na 
domácí i mezinárodní úrovni, závody 
v přespolním běhu a v zimě v běhu na 
lyžích, turistické akce, jako je aktuální 
Cesta lesem pohádek apod. Rozšíření 
hřiště také velmi přispělo k pořádání 
pálení čarodějnic, protože teď je na 
Honvartě mnohem více místa. Prostor 
byl upraven po konzultacích s panem 
Vyhnálkem z TJ Seba Tanvald také pro 
tvorbu tréninkového kolečka pro běžka-
ře. Tanvaldští lyžaři tak budou mít další 
tréninkový prostor a dosáhnou třeba 
takových úspěchů, jako Karolína 
Kunzová, Karolína Preislerová a další 
naděje tanvaldského sportu. V celém 
areálu hřiště bude zachován přírodní 
povrch a o položení asfaltu, jak se někdy 

šíří, se v žádném případě neuvažuje. 
Areál bude samozřejmě i v budoucnu 
sloužit k pořádání sportovních, turistic-
kých a kulturních akcí. Proto patří velký 

dík zástupcům klubů, oddílů a organiza-
cí, kteří ve volném čase přispěli k dalšímu 
rozšíření zázemí Tanvaldské kotliny.“

 - abr - 

Spanilá jízda
Stezkou Járy Cimrmana 

a výstup „Sladkou
dírou na Štěpánku“

spojený s uložením pamětní 
desky Expedice 

Altaj – Cimrman 2007

7. června 2008
Program

9.00 hodin
start Zlatá Olešnice – Navarov
9.30 hodin
start Zlatá Olešnice – Na Vrších

Kostel sv. Františka z Assisi 
v Tanvaldě na Šumburku:
Hudba: O. V. J. DIXIE Liberec 
*** stánky a občerstvení ***
10.30 hodin 
Vítání účastníků Spanilé jízdy
11.00 hodin  
Běh s kufry a v zimnících 

12.30 hodin
Výstup Sladkou dírou na Štěpánku
14.00 hodin
Štěpánka: Vítání, písně, vysvěcení 
pamětní desky k výstupu na 
Štěpánku a na Horu J.C. 
Přírodní výstava fotografií v okolí 
Štěpánky z Expedice Altaj – 
Cimrman 2007 

18.00 – Akt – Divadlo JC (Městské 
kino Jas Tanvald – vyprodáno)

18. 6. od 16 hodin
Zastupitelstvo města

Očekáváme návštěvu Zdeňka 
Svěráka (na snímku z loňského 
otevření Cyklostezky JC), Václava 
Kotka, Jana Kašpara, Petra 
Bruknera i Genadije Rumleny. 
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Hledaná osoba
Strážníci MP Tanvald byli v dubnu požá-
dáni policisty obvodního oddělní PČR 
v Tanvaldě o pomoc při pátrání po hle-
daném L. D., který byl podezřelý z ma-
jetkové trestné činnosti. Hlídka Městské 

Silnice vedoucí kolem přehrady Souš 
byla ve čtvrtek 1. května po více než půl 
roce otevřena. O otevření či uzavření 
silnice Souš – Smědava rozhoduje 
Krajský úřad Libereckého kraje. 

Neprůjezdná byla silnice kolem přehrady 
Souš letos v zimě možná už naposledy. 
Od loňského podzimu se totiž intenzivně 
jedná o tom, aby se silnice přes zimu 
zavírat nemusela. „Nyní je to optimistič-
tější, všichni souhlasí. Jen je nutné pro-
voz na silnici zabezpečit tak, aby nebylo 
ohroženo životní prostředí,“ nastínil mluvčí 
libereckého kraje Jiří Langer. 

Podle devět let starého rozhodnutí 
dnes již zaniklého jabloneckého okres-
ního úřadu se silnice uzavírá již s prvními 
náznaky zimy a znovu otevírá až na jaře, 
zpravidla na začátku května. Přísná 
opatření platí proto, že přehrada je 

Silnice kolem Souše byla opět otevřena
zásobárnou pitné vody pro Liberec a 
Jablonec nad Nisou. A kvůli riziku zne-
čištění se přes zimu vozovka neudržuje. 
Jednou z možností je, že se sníh ze 
silnice bude odklízet ručně. To je ale 
drahé, neboť odvoz deseticentimetrové 
vrstvy sněhu přijde na šedesát tisíc 
korun. Šest a půl kilometru dlouhý úsek 
je spojnicí mezi Frýdlantskem a Jablo-
neckem, respektive mezi Jizerskými 
horami a Krkonošemi. O otevření silnice 
i v zimním období usiluje osmnáct obcí 
z Frýdlantského výběžku, neboť se k nim 
nemohou dostat turisté. Silnice je také 
důležitá pro obyvatele Frýdlantska, kteří 
na Jablonecko dojíždějí za prací. V zim-
ním období, kdy je silnice uzavřena, 
musejí hory objíždět šedesát kilometrů 
dlouhou trasou přes Liberec. 

-red-

O letní jízdu nad hřebeny Jizerských 
hor lanovou dráhou Tanvaldský Špičák 
letos turisté přijdou. Lanovka totiž po 
zimní sezoně ukončila provoz a v letních 
měsících se již nerozjede.

Za krásnými výhledy tak turisté musí 
o pár kilometrů dále, do krkonošského 
střediska Harrachov. Místní lanová dráha 
vozí turisty i v létě, a to už od roku 1983. 
Lanovka zpříjemňuje výlety i cyklistům. 
Ti se díky ní mohou v pohodlí i se svým 
kolem přepravit na vrchol hory a dále 
sami pokračovat po horských cyklo- 
stezkách.

Zimní sezona v Harrachově plynule 
přechází v letní. Lanovka je mimo provoz 
pouze během jednoho podzimního mě-
síce, kdy probíhá nutná revize. „Naše 
lanová dráha Delta z Harrachova na 
Čertovu horu je v provozu jako každý rok 
denně od 8 do 16 hodin, v červnu a září 
do 17 a v červenci a srpnu do 18 hodin. 
Jezdí se každou půlhodinu,“ informoval 
člen dozorčí rady Sportovního areálu 
Harrachov Vlastislav Fejkl.

Se zimním lyžařským provozem se 
lanovka rozloučila 20. dubna. „V součas-
né době už vozíme pěší turisty a běžka-
ře,“ doplnil v květnu Fejkl.

Lanová dráha je vybavena i háky pro 
horská kola. Ta jsou přepravována zdar-
ma. Za jízdné dospělí cestující zaplatí 70 
korun, v případě, že jedou i nazpátek, 85 
korun. Děti si mohou užívat zlevněného 

V týdnu od 22. do 30. dubna proběhl 
v Základní škole na Horním Tanvaldě 
jeden z celoškolních projektů – tentokrát 
s názvem Den Země. Během celého 
týdne jsme ve všech třídách kreslili, 
malovali, lepili, batikovali a šili – téma 
našeho tvoření bylo „Naše zeměkoule“. 
Při práci jsme si povídali o naší Zemi a 
o tom, jak my, lidé, Zemi škodíme nebo 
prospíváme. Vše jsme zakončili společ-
nou výstavou výtvorů v jídelně školy. Na 
závěr celého projektu jsme se ve středu 

Na Den Země uklízeli odpadky

30. 4. rozdělili do tří skupin a šli jsme naší 
Zemi ulehčit od odpadků. 1. až 3. třída 
na stezce podél Kamenice, 5., 6. a 9. 
podél cesty do sedla Špičáku, 7. a 8. 
třída v okolí bývalého startu „bobovky“. 
Byli jsme překvapeni, kolik pytlů s od-
padky každá ze tří skupin nasbírala. Více 
fotografií z projektu a informací o spous-
tě zajímavých aktivit žáků najdete na 
www.zshortan.cz.

Za ZŠ Horní Tanvald
Mgr. D. Hozdová

Žáci hornotanvaldské školy mohou jít příkladem.                                (Foto: archiv)

jízdného 55 korun a za zpáteční 70 korun. 
„Lanovka je velmi oblíbená a za příznivé-
ho počasí i často využívaná. Lidé se 
mohou napojit na cyklotrasy a turistické 
stezky. Trasa sleduje profil mamutího 
můstku. U horní stanice začíná i prohlíd-
ková pěší trasa areálu velkých můstků,“ 
dodal Vlastislav Fejkl.

Když počasí turistice přeje, na vrchol 
Čertovy hory se lanovkou sveze až 1200 
lidí denně. Letní provoz je náročnější, 
protože pěší turisté na rozdíl od lyžařů 
jezdí i nazpátek. V zimě lanovka denně 
sveze 11 až 12 tisíc lyžařů.

Od 1. května je v letním provozu také 
lanová dráha Horní Domky v Rokytnici 
nad Jizerou. Turisté se s ní mohou svézt 
každou hodinu, od 9.00 do 17.00 hodin. 

-veš-

Kdo chce jet lanovkou, musí do Harrachova

Kasička na podporu jedenáctiletého 
Lukáše z Hradce Králové, který v roce 
2005 nešťastnou náhodou přišel o obě 
nohy, je opět instalována v tanvaldském 
infocentru (otevřeno každý všední den 
od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 
hodin). Svým dílem může přispět každý, 
kdo chce hendikepovanému chlapci 
pomoci vyrovnat se s nezáviděníhodným 
osudem.

„Pro velkou finanční náročnost nejsme 
schopni sami sehnat dostatečné množ-
ství finančních prostředků. Z tohoto 

důvodu jsme založili občanské sdružení 
s názvem Veselý vozíček, abychom 
Lukáškovi mohli hlavně finančně zajistit 
žít normální důstojný život a hradit jeho 
potřeby dnes i v budoucnu. I když je toto 
sdružení založeno prioritně pro Lukáška, 
rádi pomůžeme i dalším podobně posti-
ženým dětem a rodinám v rámci našich 
skromných možností,“ zdůvodňuje sbírku 
sdružení. Podrobnější informace nalez- 
nete na webových stránkách www.vesely  
vozicek.cz.   

   Veronika Hošková

Podpořit chlapce mohou i lidé v Tanvaldě

Na rok 2008 připravila Železniční spo-
lečnost Tanvald mnoho nostalgických 
jízd nejen na ozubnicové trati Tanvald 
– Kořenov – Harrachov, ale i na dalších 
tratích v okolí. Zvláštní vlaky jsou sesta-
veny z historických vozidel a průvodčí 
vlaků budou oblečeni v historických 
uniformách. Kontakty naleznete na 

Prodej marketu Plus v Tanvaldě je 
zpečetěn. Kupcem řetězce Plus se stala 
společnost Penny market, která v České 
republice provozuje diskontní prodejny 
Penny. „Aktuálně mohu pouze potvrdit, 
že došlo k podepsání smluv o prodeji,“ 
informoval David Kolar z marketingu 
společnosti Plus-Discount.

Transakci ale ještě musí povolit Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
„Vyjádření se očekává do konce červen-
ce roku 2008. Do té doby se pro naše 
zákazníky nic nemění. V případě schvá-
lení koupě bude jistě ještě nějaký čas 
trvat, než se dohodnou detaily spojení 

obou společností, případně i úprava 
sortimentu,“ říká David Kolar.

Pokud dá Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže prodeji zelenou, Plus se 
přemění na prodejny Penny. Podle ně-
kterých pracovníků tanvaldské prodejny 
Plus by místo druhé prodejny Penny 
měla zde s největší pravděpodobností 
vzniknout prodejna Billa.

Společnost Plus je na českém trhu již 
od roku 1992. Od té doby v republice 
otevřela sto čtyřicet devět prodejen. 
Společnost se může chlubit obratem 
448,5 milionů euro.

- veš -

Vandalové a zloději opět v Tanvaldě řádili
Ze soboty na neděli 18. května v Krko-
nošské ulici řádili vandalové. Vyhlédli si 
parčík u vodotrysku před infocentrem. 
Tupě a bezhlavě poničili krásně rozkvet-
lý záhon s tulipány. „Květy tulipánů byly 
otrhané, místy i s cibulkami vytrhané a 
poházené po parku. Záhon byl zválený. 
V záhoně pak ležel rozbitý půllitr od piva,“ 
popisuje Václav Černý z MěÚ Tanvald, 
který byl v pondělí ráno na místě.
Ani ve všední den vandalové a zloději 
nezahálí. Z pondělí na úterý 20. června 
zase sběratelé druhotných surovin utr-
hali okapové svody do výše tří metrů na 
budově bývalého soudu. Svody byly 
z mědi i z pozinkovaného přetřeného 
plechu. Dále neznámí zloději uřízli a 
utrhli kus hromosvodu. „Letos už kvůli 
krádežím byly vyměněny na tomto ob-
jektu všechny svody jak z Krkonošské, 
tak i z Poštovní ulice. Město už podalo 
na Policii ČR trestné oznámení na ne-
známého pachatele,“ říká Václav Černý 
z odboru rozvoje MěÚ Tanvald.

                                 -abr-

Z deníku Městské policie Tanvald
policie Tanvald dne 15. 4. 2008 v dopo-
ledních hodinách při obchůzkové činnos-
ti zaregistrovala v Tanvaldě na Výšině 
osobu, která odpovídala popisu hleda-
ného. Následnou lustrací bylo zjištěno, 
že se jedná o hledaného L. D. Ten byl 
následně předveden na místní oddělení 
Policie ČR a předán policistům.
Beseda ve škole
Koncem měsíce dubna 2008 provedla 
Městská policie v Tanvaldě preventivní 
besedu se žáky sedmých tříd sportovní 
školy na Výšině. Zde byly žákům vysvět-
leny rozdíly v práci městské policie a 
Policie ČR, jakými pravomocemi MP 
disponuje, dále byli seznámeni s pravidly 
občanského soužití a s případnými tres-
ty a sankcemi. V budoucnu Městská 
policie plánuje ve spolupráci se školami 
uskutečnit další preventivní besedy 
s žáky vyšších tříd.                          MP

Řetězec Penny kupuje prodejny Plusu

Vydejte se zvláštními vlaky za nostalgií
adrese www.zubacka.cz/zst.

14. 6. – Sobota na zubačce
Zvláštní vlaky na unikátní ozubnicové 
trati, trasa: Tanvald – Kořenov – 
Harrachov (– Szklarska Poręba) a zpět. 
Vozidla: ozubnicová lokomotiva 
T426.003, motorový vůz M240.056, 
historické vozy.
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald z 30. 4. a 14. 5. 2008

E-pasy se vydávají i pro děti do pěti let
Od 25. 4. 2008 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a s biomet-

rickými údaji i pro děti do pěti let (s platností nad pět let 100 Kč). Požádat o vydání 
E-pasu můžete pouze na MěÚ Tanvald. Je nutné, aby dítě bylo osobně přítomno 
při žádání o vydání cestovního pasu z důvodu fotografování. Více informací na 
www.tanvald.cz  aktuality nebo na tel.: 483 369 532. 

A. Vyhnálková, správní odbor – odd. CD

l RM ruší své usnesení č. 116/7/2008 
ze dne 9. 4. 2008 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 13/2008:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  2 388 000 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  2 388 000 Kč
l RM rozhodla pronajmout nebytové 
prostory o celkové výměře 16,20 m2 
v suterénu budovy v Motocyklovém a 
sportovním areálu, autokempu 
Tanvaldská kotlina, klubu Trialsport 
v AČR Tanvald za účelem skladování 
sportovního náčiní od 1. 5. 2008 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 4 000 Kč/rok.
l RM rozhodla pronajmout nebytové 
prostory o celkové výměře 95 m2 v pří-
zemí objektu č.p. 596, Husova ul., 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
PhDr. Františku Schierovi za účelem 
provozování prodejny občerstvení na 
dobu určitou od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2018 
za nájemné ve výši 60 000 Kč/rok s tím, 
že se tato částka bude moci jednou 
ročně zvyšovat v souladu s oficiálním 
vývojem inflace.
l RM rozhodla pronajmout nebytové 
prostory o celkové výměře 63,84 m2 ve 
2.N.P. Městského střediska lékařů, 
Krkonošská 350, Tanvald, MUDr. Pavlu 
Svobodovi za účelem zřízení gynekolo-
gické ordinace od 1. 7. 2008 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné 550 Kč/m2 /rok.
l RM rozhodla pronajmout níže uvede-
né pozemky společnosti Rengl, s.r.o., za 
účelem umístění plakátovacích tabulí na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, za nájemné ve 100 Kč/m2/rok: 
– část pozemkové parcely č. 1829/2
– část pozemkové parcely č.375/104
– část pozemkové parcely č. 375/117
– část pozemkové parcely č. 328/59
– část pozemkové parcely č. 170/3
– část pozemkové parcely č. 167/13
– část pozemkové parcely č. 103/2
– část pozemkové parcely č. 1985
vše o výměře 1 m2 a k. ú. Tanvald,
– část pozemkové parcely č. 4/2,
– část pozemkové parcely č. 55/3,
vše o výměře 1 m2 a k. ú. Šumburk n. 
D.
l RM po projednání doporučuje zastu-
pitelstvu města pozemkovou parcelu č. 
602/10 a pozemkovou parcelu č. 1989/2, 
vše katastrální území Tanvald, do doby 
vyřešení majetkoprávních vztahů v sou-
vislosti se stavbou mostu přes Kamenici 
neprodávat.
l RM rozhodla:
1. vydat záměr na prodej části pozem-
kové parcely č. 1808/5 a části pozemko-
vé parcely č. 1818/3, vše katastrální 
území Tanvald, za účelem realizace 
stavby malé vodní elektrárny;
2. doporučit zastupitelstvu města schvá-
lit zřízení věcného břemene na části 
pozemkových parcel č. 1808/5, 1812/1, 
1960/2, vše katastrální území Tanvald 
spočívající v umístění podzemního tlako-
vého přivaděče o délce cca 140 m, který 
bude propojovat vtokový objekt se 
strojovnou.
l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 81/17 o výměře 220 m2, 
k. ú. Šumburk nad Desnou.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit pro společnost ČEZ Distribuce, 

a.s., zřízení věcného břemene, uvede-
ného v návrhu Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne, na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu. Právo odpovídající věcnému 
břemenu bude spočívat:
1. v právu k umístění, zřízení a provozo-
vání stavby EP-12400084 – „JN, Tanvald 
(Nemocniční) – přeložka vedení VN, NN“ 
na částech pozemkových parcel č. 256/
4, č. 352/17, č. 352/18, č. 1839/1, č. 
1941/1, vše katastrální území Tanvald;
2. v povinnosti strpět umístění, zřízení a 
provozování stavby EP-12400084 – „JN, 
Tanvald (Nemocniční) – přeložka vedení 
VN, NN“ na částích pozemkových parcel 
č. 256/4, č. 352/17, č. 352/18, č. 1839/1, 
č. 1941/1, vše k. ú. Tanvald se všemi s 
tím spojenými zákonnými právy, povin-
nostmi a omezeními.
l RM souhlasí s podáním žádostí o do-
taci na opravy lesních cest na území 
města Tanvald a na pořízení mechaniza-
ce na údržbu lesních cest a s uvolněním 
finančních prostředků na vypracování 
žádostí a projektové dokumentace.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
19/2008:
Výdaje 
školství – celkem
Základní škola, Údolí Kamenice 238 – 
celkem
oprava střechy č. 331 a nátěr stávajících 
klempířských prvků  131 000 Kč
nezbytné opravy osvětlení budov č. 238 
a čp. 331 131 000 Kč
l RM mění své usnesení č. 74/5/2008/3b 
ze dne 12. 3. 2008 tak, že schvaluje 
změnu použití investičního fondu 
Masarykovy ZŠ a OA Tanvald v roce 
2008 z původně schválené výměny 
umyvadel v čp. 416 za částku 96 000 Kč 
na opravu podlahy v čp. 333 za částku 
110 000 Kč.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
20/2008:
Výdaje 
Školství – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie Tanvald
účelový příspěvek na zavedení alternativ- 
ního vyučování formou MONTESSORI
  30 000 Kč
Rozpočtová rezerva - 30.000 Kč
l RM po projednání rozhodla uložit sta-
rostovi zajistit od obou ředitelek základ-
ních škol přesnější informace ohledně 
financování stravování pracovníků škol 
v souvislosti s krácením příspěvku 
ONIV.
l RM v souladu s ustanovením § 23 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodla 
povolit pro školní rok 2008/2009 výjimku 
z počtu dětí ve třídě na dvacet pět dětí 
v každé třídě Mateřské školy Tanvald, 
U Školky 579.
l RM nemá námitky k návrhu ředitelky 
mateřské školy na přerušení provozu 
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
ve dnech 2. a 9. 5. 2008.
l RM souhlasí s pokácením náletové 
zeleně nacházející se na svahu nad 
hřištěm vedle hlavní tribuny na ploše 
1400 m2 a 130 m2 pozemkové parcely č. 
375/99, k.ú. Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV, s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
l RM souhlasí s pokácením 1 ks tuje, 
nacházející se v zahradě Základní školy, 

Údolí Kamenice 238, na pozemkové 
parcele č. 596/1, k. ú. Tanvald, a s poká-
cením náletové zeleně, nacházejí u ob-
jektu č.p. 126, Tanvald, část Žďár, na 
ploše 200 m2 pozemkové parcely č. 
1682/5, k. ú. Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV, s tím, že 
zeleň bude pokácena v době vegetačního 
klidu a dřevo použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
21/2008:
Účelové dotace
Dotace na dostavbu víceúčelového 
sportovního a motocyklového  areálu 
(skrápění trati)  2 000 000 Kč
Místní hospodářství – celkem

Víceúčelové sportovní zařízení 
(MOTOKROS) – celkem
Dostavba víceúčelového sportovního a 
motocyklového areálu (skrápění trati)
  2 170 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 170 000 Kč
l  RM rozhodla poskytnout O. S. 
Mateřské a dětské centrum Maják 
Tanvald příspěvek ve výši 5 000 Kč na 
akci „Cesta lesem pohádek“, která se 
uskuteční dne 1. 6. 2008. Tuto částku 
uvolňuje z rozpočtové kapitoly Příspěvky 
neziskovým organizacím – z části pří-
spěvky neziskovým organizacím.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  -měú-

Devadesát pět tun krkonošského vá-
pence v dubnu pohltila vodní nádrž Souš 
(viz foto). Vápnění má přispět ke zlepše-
ní kvality surové vody, kterou z přehrady 
odebírají desetitisíce domácností na 
Tanvaldsku, Jablonecku a Železno-
brodsku. Na kvalitě vody se po zimních 
měsících negativně podepisuje jarní ob-
leva. Vápenec by měl táním způsobenou 
kyselost neutralizovat. Jemně mletý vá-
penec je nad hladinou soušské přehrady 
letecky rozptylován již od roku 1996. Díky 
zákroku se kyselé sněhové vody velmi 
rychle alkalizují.

„Vápnění bylo inspirováno skandináv-
skými metodami užívanými k řešení ob-
dobných vodních celků. Po jeho aplikaci 
se zvýší hodnota pH, alkalita i vodivost 
vody v nádrži. Dlouhodobě se tak sníží 
koncentrace problematických látek v su-
rové vodě, zejména hliníku,“ informovala 
tisková mluvčí Severočeských vodovodů 
a kanalizací Iveta Kardianová.

Jedním z výsledků dlouholetého váp-
nění je podle společnosti i návrat původ-
ního obyvatele jizerskohorských potoků 
– pstruha obecného. V nádrži se také 
vytvořily vhodné podmínky pro vznik 
silné populace sladkovodního sivena 
amerického.

„Letos byl zásah o to významnější, že 
na Souši právě probíhá rekonstrukce 
úpravny vody. Vzhledem k tomu, že není 
možné tento zdroj pitné vody jakkoliv 
nahradit, rekonstrukce probíhá za plného 
provozu,“ doplnila Iveta Kardiánová.

Vápnění Souše má zvýšit kvalitu vody

Severočeské vodovody a kanalizace 
celou akci, která se letos uskutečnila 21. 
dubna, plně financovaly. Zásah podle 
nich v žádném případě nijak neohrozil 
přírodu. Oblast vápnění byla vyznačena 
informačními tabulemi s upozorněním.

-veš-

Foto: -archiv-

Poděkování
Na přelomu měsíce dubna a května jsem byl z velmi vážných důvodů hospita-
lizován na interním oddělení tanvaldské nemocnice primáře Poly. Chci tímto 
vyjádřit upřímné poděkování za příkladnou péči i vysoce kvalifikovaný přístup 
nejen ke mně, ale i ostatním pacientům, kteří byli na tomto oddělení. Zvláštní 
poděkování patří primáři oddělení MUDr. Polovi a MUDr. Augustinové. Ještě 
jednou upřímně děkuji.   Petr Knop, Elektrický Medvěd, Tanvald

Hasičárny budou za rok
Výstavba objektu HZS Libereckého kraje i ta pro dobrovolné hasiče ze Šumburku 
by měla začít na jaře příštího roku. V současné době je výstavba v projektové pří-
pravě. „Nyní se zpracovává projekt na stavební povolení. Výstavbu stanice HZS, 
která bude přemístěna z Velkých Hamrů financuje stát, pro SDH Šumbruk pak Město 
Tanvald za přispění Libereckého kraje dotací ve výši 5 mil. Kč, samozřejmě ve 
vzájemné koordinaci. Časově jsme závislí na postupu HZS Libereckého kraje, pro-
tože výstavbu je třeba realizovat najednou, aby byla efektivní,“ říká starosta Tanvaldu 
Petr Polák.                         - abr - 
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Za 52. ročníkem THJ se zavřely dveře 
a všem zúčastněným zbyly vzpomínky 
na nevšední zážitky. Ve čtvrtek 1. května 
v 18 hodin byla otevřena výstava dět-
ských prací „Okřídlený svět“, kterou 
provázely výtečné výkony hudebního i 
tanečního oboru ZUŠ. Bylo potěšující 
sledovat, čím se baví děti z Tanvaldu a 
okolí. Jen výtvarné soutěže „Okřídlený 
svět“, pořádané DDM Ulita Tanvald, se 
zúčastnilo na pět stovek dětí! Půl hodiny 
poté byla otevřena druhá výstava. 
Tapisérie a dřevěné plastiky Adély 
Rozinkové určitě překvapily i ty návštěv-
níky, kteří její dílo znají. Výrazně se totiž 
změnila barevnost, ale i téma jejích děl. 
Díky volbě pestrých barev působila 
výstava radostně a optimisticky.

V 19 hodin se už všichni těšili na Jiřího 
Stivína, jehož virtuozita hraničící s žong-
lérstvím nikdy posluchače nezklame. 
V kombinaci flétny s cembalem, které 
ovládal Robert Hugo, si mohli poslucha-
či vychutnat nevšední zvukovou barev-
nost. V sobotu 10. května přijely potěšit 
tanvaldské posluchače klavíristka Jitka 
Čechová (přední česká interpretka 
Smetanových klavírních skladeb) a sop-
ranistka Zdena Kloubová (členka opery 
Národního divadla). Koncert pod názvem 
„Erotikon“ byl sestaven z milostných 
písní výhradně českých autorů. Mistrně 
zvládnutý klavír a sametový soprán 
vyvolával až mrazení v zádech.

V sobotu 17. května byl v pořadí již 
třetí koncert zahájen netradičně. Ve 
vestibulu se posluchačům představila 
kytaristka Kateřina Babcová, vítězka 
krajské soutěže ZUŠ. Na jejím úspěchu 
se podílí její nesporný talent, píle, ale bez 
péče svého učitele Jana Machandera by 
se Katka těžko obešla. 

Po jemném a poetickém dívčím proje-
vu nastoupili na pódium čtyři mladí fago-
tisté. Fagoty jsou běžně používány 

Malé ohlédnutí za THJ 2008

v orchestru, v dechovém kvintetu, velmi 
zřídka sólově. Čtyři fagoty stejného la-
dění jsou opravdu vzácné. Přítomní po-
sluchači mohli obdivovat nejen virtuozitu 
hráčů, ale také sledovat pozoruhodné 
zvukové i technické možnosti tohoto 
neprávem opomíjeného nástroje.

Závěrem bych chtěla poděkovat hrstce 
věrných posluchačů, kterých si velmi 
vážím pro jejich kultivovanost, které je 
v dnešní době jako šafránu. Bohužel má 
naše společnost zpřeházené hodnoty – 
krásná, ale duchem chudá celebrita 
stojí na vyšším pomyslném stupínku než 
opravdové umění, za kterým stojí mimo-
řádný talent a roky dřiny. Můžeme si jen 
položit otázku, co je pro naši duši, una-
venou všedním lopocením, rozjitřenou 
věčným politikařením, katastrofickými 
zprávami a otupovanou bezduchými 
seriály, přínosnější.

Mgr. Libuše Vedralová

Nová barevnost na tapisériích Adély 
Rozinkové byla překvapením její výstavy 
v Městském kině Jas.        (Foto: -abr-)

Fotografie z Expedice Altaj – Cimrman 
2007 jsou od pondělí 12. května k vidění 
v tanvaldském městském kině Jas. 
Expedice složená z horolezců, filmového 
a zabezpečovacího týmu a ze členů 
Divadla Járy Cimrmana se na Altaj vy-
dala vloni v srpnu. Podnikla zde prvový-
stup na do té doby bezejmenný vrchol 
Altajského pohoří a pojmenovala jej Hora 
Járy Cimrmana. V rámci přípravy byl 
vykonán mimo jiné i cvičný výstup na 
Štěpánku, kterého se vloni účastnily 
stovky lidí z Tanvaldu i okolí. 

Pondělní vernisáže výstavy, kterou 
vlasteneckým a veselým zpěvem dopro-
vodil sbor děvčat a chlapců z tanvald-
ského gymnázia pod vedením profesorek 
Věry Anderové a Vlasty Dittrichové, se 
účastnil i náčelník expedice Václav 
Kotek. Přítomným vyprávěl o cestě, vý-
stupu, ale i patálii, kterou měli, když ze 
dvou naložených vrtulníků dorazil do hor 

Klasická pohádka Pták Ohnivák a Liška 
Ryška na motivy K. J. Erbena uspěla při 
krajské divadelní přehlídce v Tanvaldu 
u odborné i dětské poroty. Divadelní 
soubor Tyl ze Slané u Semil tak získal 
hlavní cenu Zlatý člunek města Tanvaldu 
s finančním darem v hodnotě dvou tisíc 
korun a také cenu dětské poroty, sym-
bolizovanou v hravém upomínkovém 
dárku. Odborná porota (ve složení: reži-
sérka Marie Kotisová, Jiřina Mayová a 
Štefan Pustai) však nenominovala ani 
nedoporučila žádný divadelní soubor na 
postup na Národní přehlídku Popelka 
Rakovník 2008. 

Krajská kola divadelních přehlídek jsou 
totiž posledním schodem před národní 
přehlídkou, proto všechna soutěžní před-
stavení hodnotí porota. Letos soutěžily 
pouze tři divadelní soubory a dvě před-
stavení byla nesoutěžní. Po každém 
představení se konal, jako každý rok, 
rozborový seminář, kde si své řekla 
mladá i odborná porota, tentokrát ve 
vzácné shodě. Pro většinu souborů byly 
připomínky podnětné pro další divadelní 
práci i následující reprízy. Na Zlatém 
člunku se poprvé v historii sešla dvě stej-
ná představení, a to Ježibaby z Babína 
od Jaroslava Koloděje, známého mimo 
jiné jako loutkáře. Hru nastudoval lom-
nický i josefodolský divadelní soubor. 
Veselá pohádka o dvou zapomenutých 
ježibabách, která v pátek i v sobotu po-
bavila mladé obecenstvo, měla však 

jen jeden. No, Rusko. „Jediný jsem měl 
na sobě expediční triko s vyobrazenou 
horou, tak nám při hledání hory pomoh-
lo,“ s úsměvem poznamenal V. Kotek. 
Největším úspěchem celé expedice je 
nejen dobytí vrcholu, ale také potvrzení 
Federace alpinismu Ruska o uznání 
výstupu a pojmenování hory na Horu 
Járy Cimrmana. Hora JC je 3 610 metrů 
vysoká a leží na úpatí municipálního 
útvaru Usť Koksinskij okres na horním 
toku řeky Tekel s geografickými souřad-
nicemi 49°53´02“ s.š. a 86°36´08“ v.d.  
Fotografie z Expedice Altaj jsou k vidění 
na balkoně ve vestibulu tanvaldského 
kina do 6. června. Odtud poputují ke 
Štěpánce, kde se v jeden jediný den, 
7. června, uskuteční přírodní výstava 
fotografií. Výstava v Městském kině Jas 
je zpřístupněna ve dnech filmových 
představení, zpravidla v pondělí, ve 
středu a v pátek od 18 hodin.  -abr-

Fotografie z Expedice Altaj v kině Jas

smutný stín v podobě autorova čerstvé-
ho úmrtí. Závěrečná rozverná píseň 
pohádky zazněla z úst lomnických diva-
delníků v pátek v 10 hodin, zrovna v čase 
pohřbu Jaroslava Koloděje. „Když jsme 
dětem zpívali závěrečnou píseň, všichni 
v souboru jsme věděli, že je to k jeho 
památce, na počest Jaroslava Koloděje, 
stejně jako celé dnešní představení,“ 
uvedl v první den přehlídky Ladislav 
Sezima, režisér DS J. K.Tyl Lomnice.

S hezkým a líbivým představením 
přišel na jeviště nesoutěžně domácí 

třicetičlenný (!) soubor Strčprstskrzkrk. 
V představení Zubatá story dostaly pří-
ležitost všechny děti bez rozdílu věku. 
Velmi dobrý dojem udělaly na publikum i 
porotu. V rámci krajské přehlídky o Zlatý 
člunek města Tanvaldu dostal soubor tři 
ocenění, a to čestné uznání vedoucí 
souboru Vlaďce Slavíkové za práci s mlá-
deží, dále obdrželi cenu souboru za 
představení a rovněž cenu pořadatele 
přehlídky za osvěžující a hravou podíva-
nou. Jak zaznělo o letošní přehlídce: 
„Práce pro děti není nikdy marná, vždyc-
ky je jim co předat“. A to se, doufejme, 
během divadelního Člunku v Tanvaldě 
podařilo, ať už děti seděly v hledišti, nebo 
stály na jevišti. 

L. Abrahamová.

Zlatý člunek města Tanvaldu: opona spadla, ceny jsou rozdány

Vodník a Ježibaba z josefodolského 
souboru.                             (Foto: - abr-)

Je za co poděkovat!
Ptáte se, komu a za co? Studentům 

ZUŠ v Tanvaldě a jejich učitelům za jejich 
hudební a taneční vystoupení, s nimiž 
velkou měrou přispěli k obohacení kul-
turního  programu Společenského odpo-
ledne pro Desenské seniory. V neděli 
jedenáctého května, na Den matek, 
zaplněný sál kulturního domu SKLÁŘ 
nešetřil potleskem například po vystou-
pení skupiny tří saxofonistů. Nemenší 
ohlas vždy vyvolávají i nová taneční 
čísla. Letos děvčata překvapila „Pavou-
čím baletem“, ale i roztomilými, revuálně 
pojatými charlestonovými variacemi. 
Naše poděkování patří všem účinkujícím 
mladým umělcům. Jejich pedagogům 
děkujeme i za jejich vstřícnost.    

Za SPOZ a Klub důchodců v Desné
Štefan Pustai

Fotografie z prvovýstupu na Horu J. Cimrmana na Altaji jsou do 6. 6. 2008 k vidění 
v Městském kině Jas.                 (Foto: - Kašírek-)

Infocentrum Tanvald 
www.tanvald.cz,  infocentrum@tanvald.cz

Tel.: 483369670-1, fax 483369672,
otevřeno po–pá: 9 – 12.30 + 13 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.

Novinky:
l Sezónní noviny: Krkonoše  ZDARMA
l Sezónní noviny Jizerské hory  ZDARMA

l Eleazar Kittel – Amatérský film o legendě Jizerských hor (190 Kč)
l Karta českého turisty (25 Kč)

l Sezonní turistické noviny Český ráj 2008 (20 Kč)
l Turistický deník (40 Kč)
l Turistické vizitky (12 Kč)

l 3D a lentikulární pohlednice Jizerských hor a Krkonoš (25 Kč)
l Krkonoše, Průvodce na víkend Marco Polo (168 Kč) 
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Narozeniny 
v červnu 2008 

oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v červnu

V Tanvaldském zpravodaji jsou zveřejňová-
ni jubilanti, kteří se dožívají kulatého či 
"polokulatého" výročí od 70 do 90 let, od 
90 let pak všichni. Pokud si občané nepře-
jí být v této souvislosti TZ zmíněni, nechť 
zavolají do MěKK (tel.: 483 369 653).

Výročí a významné 
dny

Z historického kalendáře
l 2. 6. 1297 Václav II. byl korunován 
českým králem.
l 7. 6. 1948 Edvard Beneš abdikoval 
na úřad prezidenta, jeho nástupcem se 
pak 14. 6. 1948 stal Klement Gottwald.
8. 6. 1600 v Praze se konala první 
anatomická pitva lidského těla. 
Provedl ji lékař Jan Jesenský (Jessenius). 
Pitva trvala až do 12. července 1600.
l 10. 6. 1348 byl položen základní 
kámen hradu Karlštejn.
l 11. 6. 1881 bylo poprvé otevřeno 
Národní divadlo premiérou Smetanovy 
Libuše.
l 21. 6. 1621 poprava 27 účastníků 
českého stavovského povstání na 
Staroměstském náměstí v Praze.
l 21. 6. 1991 československé území 
opustil poslední transport se sovětskými 
vojáky a technikou.
l 25. 6. 1363 Dvouletý Václav IV. 
korunován českým králem.
l 27. 6. 1968 zveřejnění výzvy Dva 
tisíce slov
l 29. 6. 1918 uznání česko-slovenského 
odboje jako spojence francouzskou 
vládou.

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

Duňková Jiřina
Kroutilová Alena

Krumphanzlová Marie
Rýdl Jaroslav

Botíková Alžběta
Kotrbová Irena

Bambušková Zdenka
Bukvic Vlastimil

Jedna Vanesa a jedna Adriana, jinak dětičky s typicky českými jmény jako Anička, 
Eliška, Jan, Matěj, Lukáš byly přivítány dne 24. dubna 2008 na tanvaldské radnici. 
Z pozvaných jednatřiceti se jich zúčastnilo slavnostního aktu na radnici čtyřiadvacet, 
z toho patnáct holčiček a devět chlapečků. Tentokrát se tu sešla hned troje dvoj-
čátka – jednou páreček, jednou dva chlapci a jednou dvě dívky. Všem našim novým 
občánkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spokojený život.     - ali - 

Noví občánci Tanvaldu na radnici

Příště si přečtete: Vodní bohatství našich hor
Voda v řekách přehradách i ve srážkách na Tanvaldsku je tématem útlé odborně- 
populární práce, nazvané Řeky Tanvaldska, kterou najdete na www.pantherclub.ic.cz. 
Autorem je Václav Hošek, pracovník krizového řízení MěÚ Tanvald. Čtenářům 
Tanvaldského zpravodaje přineseme úryvek, mapující vodní díla a dešťové srážky, 
o které v Jizerských horách není nouze.                     -red- 

Program příměstského tábo-
ra „Toulavé boty 2008“ ve 
dnech 30. 6. – 10.7.
l Po 30. 6. – Riegrova stezka. 
Sraz na hl. vlak. nádraží v 
Tanvaldě v 8.10, návrat na nádr. 
ve 14.44 hod. 
l Út 1. 7.  – Harrachov – Čertova hora 
(lanovka) – Huťský vodopád – Rokytnice 
n. J. Sraz na hl. vlak. nádr. v 7.20, návrat 
na autobusové nádraží v Tanvaldě v 
16.23 hod.
l St 2. 7. – hrad Grabštejn. Sraz na hl. 
vlak nádr. v 8.05, návrat v 16.12 hod.
l Čt 3. 7. – ZOO Dvůr Králové n. L. 
(autobusem). Sraz u DDM v 7.50, návrat 
okolo 16.00 hod. tamtéž.
l Pá 4. 7. – Smržovka – Vyhlídka – 
Buková hora – Josefův Důl. Sraz  na  
nádr. v 8.05, návrat ve 13.32 hod.
l Po 7. 7. – Suché skály – Kalich – 
Bludiště – Malá Skála. Sraz na hl. vlak. 

nádr. v 8.10, návrat v 16.04 hod.
l  Út 8. 7. – zámek Hrubý 
Rohozec. Sraz na hl. vlak. nádr. 
v Tanvaldě v 8.10 hod., návrat 
v 15.27 hod.
l  St 9. 7. – potoční mlýn 

„Klapáč“ v Roztokách u Semil. Sraz 
na hl. vlak. nádr. v 8.10 hod., návrat 
v 15.27 hod.
l  Čt 10.7. – „Šťastná země“ v 
Radvánovicích. Sraz v 8.10 na nádr., 
návrat ve 14.44 hod. opět na nádraží.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou 
nejpozději do 25. 6. 2008 v DDM.
l Ve dnech 30. 6. – 10. 7. se koná 
turistický tábor pro mládež v 
Dolomitech.
l Na konci prázdnin 21. – 28. 8. pro-
běhne turisticky zaměřený tábor v 
Teplicích n. Metují  v oblasti Teplicko– 
Adršpašských skal.
Bližší informace obdržíte v DDM.

ZUŠ Tanvald vyhlašuje ZÁPIS 
pro školní rok 2008/2009

HUDEBNÍ OBOR
Studium v hudebním oboru začíná přípravnou hudební výchovou, která je urče-
na pro děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. nebo 2. třídy základní 
školy. Během roku si děti zvolí vhodný hudební nástroj, například housle, klavír, 
keyboard, kytaru, zobcovou flétnu nebo sólový zpěv, a začnou zpívat v příprav-
ném pěveckém sboru. Do ostatních nástrojových oddělení lze přijmout žáky i 
starší, a to na dechové nástroje: trubka, pozoun, lesní roh, klarinet, saxofon, 
příčná flétna s možností hry ve školních orchestrech. Dále je možné se přihlásit 
pouze do pěveckého sboru. 

VÝTVARNÝ OBOR 
Do výtvarného oboru přijímáme děti od šesti let věku. Výuka je zaměřena nejen 
na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, ale zahrnuje i 
speciální přípravu ke studiu na uměleckých a pedagogických školách. Dobře 
vybavené učebny výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvar-
nými technikami jako je kresba, malba, grafika, modelování z keramické hlíny i 
na hrnčířském kruhu, vypalování v keramické peci. 

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru lze přijmout děti již od pěti let. Předpokladem je zdraví, 
fyzická kondice, trpělivost a pevná vůle. Žáci se zde naučí základy pohybových 
a gymnastických dovedností, lidového tance, klasického tance, moderního a 
novodobého tance. 

Zápis probíhá ve všech oborech během června 2008 vždy v odpoledních 
hodinách od 14.00 – 17.00 hod. Do hudebního oboru v ul. Nemocniční 
čp. 339, do výtvarného a tanečního oboru v ul. Komenského čp. 301 

(vedle gymnázia).
Bližší informace na telefonních číslech: hudební obor – 483 394 610 

výtvarný a taneční obor – 483 394 337 a na www.zustanvald.cz

„Svým dětem jsem pod stromeček 
nadělila bratříčka, bylo to pro ně trochu 
překvapení,“ říkala mi před časem známá 
Inka Brogowská z Jablonce. Nešlo však 
o žádné utajované těhotenství, ale 
o adopci na dálku. Když se rozhodla 
pravidelnou měsíční částkou přispívat na 
dítě z nejchudší části světa, kde je bída 
i vysoká negramotnost. „Je to kluk 
z Ugandy, patnáct let. Když mi dávali na 
vybranou, zda holku nebo kluka, Richard 
Nathamba mě zaujal tím, že chce být 
doktorem, hraje fotbal jako moje Andula 
a je s ní stejně starý. Shodou okolností 
jsem do Prahy na adopci volala v den 
jeho narozenin. Richard má dalších pět 
sourozenců a jenom maminku.Tak snad 
jednou z něj ten doktor třeba bude a sám 
pak bude pomáhat ostatním. S Richardem 
si dopisujeme, každý rok nám posílají 
z jeho školy studijní výsledky. Richardovi 
jsem dala přednost i proto, že má zde-
formovanou nohu, upozorňovali mě na 
to z adopce z Prahy. Na fotce to moc 
vidět není, ale dá se to poznat. Moje děti 

byly ze začátku v rozpacích, že mají 
sourozence. Doufám, že si trochu porov-
návají, jaký rozdíl je mezi nimi a dětmi 
v Africe, Indii, Ukrajině a dalších zemí,“ 
říká Ingrid a dodává: „Spousta lidí tady 
si neuvědomuje, jak si luxusně žijeme. 
To nejmenší, co pro ty děti můžu udělat, 
je denně jim věnovat pouhých devate-
náct korun. Pro mě je to velice směšná 
částka a pro ty děti tam – trochu toho 
vzdělání, školní pomůcky, taky trochu 
pomoc jejich rodině.“ Tyto děti jinak ne-
mají šanci získat kvalitní školní vzdělání. 
Byly by odsouzeny živořit v bídě. Nelze 
změnit osud všech strádajících dětí, ale 
pravidelně zasílanou částkou jde změnit 
osud jednoho z nejchudších dětí na 
světě. Důležité je, že se jedná o adres-
nou podporu bez rozdílu vyznání. 
Dárcem může být kdokoliv, kdo se roz-
hodne postrádat nějaký finanční obnos. 
Může se domluvit několik lidí na podpoře 
jednoho dítěte. Je možné peníze posílat 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně. 
Délka podpory alespoň dva až tři roky. 

Dítě si můžete vybrat sami podle foto-
grafie a informací na webu. Existuje 
kontrola využití peněz. Správa prostřed-
ků podléhá přísným účetním pravidlům. 
Místní pobočka: Nadace Mezinárodní 
potřeby, Hlavní 91, Smržovka, 468 41 
Tanvald.
(www.incz.info, e-mail: incz @ incz.info).

- abr - 

Každý z nás může změnit osud neznámého dítěte Finanční servis

è nebankovní půjčky 
bez ručitele

è půjčky na bydlení, 
auto, zařízení
è hypotéky

Volejte: 733 287 220
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2. 6.  PO  19 h.  Darjeeling s ručením omezeným
Americká komedie. Bláznivý příběh tří bratrů na cestě napříč Indií. 
V hlavních rolích Owen Wilson, Adrien Brody a Jason Schwartzman.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 105)
4. 6.  ST  19 h.  Náš Vůdce
Německé drama podle skutečné události. Pedagogický experiment s ničivými 
důsledky na jednom současném gymnáziu.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 110)
6. 6.  PÁ  16 h.  Čarodějné pohádky
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (60)
9. 6.  PO  19 h.  Hranice smrti
Francouzský krvavý horor. Boj o život začíná. Film jen pro otrlé diváky. 
Produkce Luc Besson.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 18 let.  (t – ŠÚ – 108)
11. 6.  ST  19 h.  Venkovský učitel
Český film režiséra Bohdana Slámy. Každý někoho potřebuje. Film o nelehkém 
hledání lásky. V hlavních rolích Pavel Liška a Zuzana Bydžovská.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (ŠÚ – 126)
13. 6.  PÁ  19 h.  Clona
Americký horor. Smrt může být začátek… Remake kultovního thajského hororu. 
V hlavní roli Joshua Jackson a Rachael Taylorová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 84) 
16. 6.  PO  19 h.  Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
Americký krimi thriller režiséra Sidney Lumeta. Dva bratři na cestě do pekel 
zločinu. V hlavních rolích P. S. Hoffman a Ethan Hawke. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 116)
18. 6.  ST  19 h.  Taková normální rodinka
Nová česká komedie. Bláznivé příhody jedné praštěné rodiny. 
V hlavních rolích Eva Holubová, Jiří Mádl a Jaromír Dulava.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Mládeži přístupný.  (90)
20. 6.  PÁ  17 h.  Speed Racer
Americký rodinný akční film bratrů Wachowských. Příběh mladého a nebojác-
ného automobilového závodníka. 
V hlavních rolích Emile Hirsch a Christina Ricciová. České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 129)
23. 6.  PO  19 h.  Iron Man
Americký akční film podle komiksu. Hrdinové se sami nenarodí. Musíme je 
vyrábět. V hlavních rolích R. Downey Jr. a G. Paltrowová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 125)
25. 6.  ST  19 h.  Než si pro nás přijde
Americká komedie. Než je „nasypou do urny“ vydávají se dva pacienti na 
poslední dobrodružství. V hl. rolích Jack Nicholson a M. Freeman.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 97)
27. 6.  PÁ  19 h.  Bláznovo zlato
Americká romantická komedie. Napínavé dobrodružství na cestě za bájným 
pokladem. V hl. rolích M. McConaughey a K. Hudsonová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 112)
30. 6.  PO  19 h.  Mongol – Čingischán
Výpravný film o jednom z nejúspěšnějších vojevůdců v dějinách lidstva.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 129)

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

Červen

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na červen

Kulturní pořady v kině
7. 6.  SO  18 h.   Jára Cimrman – Akt
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. 
Vstupné : 240, 220, 200 Kč. Vyprodáno.
25. 6.  ST  8,15 a 9,20 h.  Sezname, otevři se 
Kulturně – výchovný motivační pořad pro prevenci patologických jevů na školách. 
Pořad pro děti ZŠ a SŠ.

Další akce v červnu 2008
1. 6. Cesta lesem pohádek
Průběžný start od 9.00 – 12.00 hod. u klubovny TOM (Zálesák) za rozvodnou. 
Cíl v autokempu na Tanvaldské kotlině. S sebou misku a lžíci na bramboračku. 
Vstupné: 20 Kč/osoba. Trasa cca 3,5 km, v plánu je jedenáct pohádek, odmě-
ny (koláčky, bonbony a jiné drobnosti ).
Pořádá MDC Maják a KČT Tanvald.
9. 6. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
11. 6. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč. 
12. 6. Zájezd na zámek Libochovice
Zájezd pro tanvaldské důchodce. Pořádá KPOZ a MěKK Tanvald.
Cena 100 Kč. Odjezd od kina Jas v 7.10 hod.

Připravujeme 
Koncerty pod širým nebem v areálu autokempu v Tanvaldské kotlině. 
Předběžné termíny koncertů ve dnech 5. 7., 26. 7., 9. 8. a 23. 8. 2008. 
Podrobnosti a program v příštím dvojčísle TZ.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 653, 
Petr Hampl, Lída Abrahamová, 

v budově bývalého soudu, 1. patro.

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

Kulturní a sportovní pozvánka na červen do okolí

l Doporučujeme nové tituly českých 
autorů:
Slávka Poberová: Intriky na českém 
trůnu – Kdyby zdi českých hradů a 
zámků mohly vyprávět o tom, co slyšely, 
odhalily by nám intriky a úskočné lsti, 
které v českém království kula šlechta a 
panovníci. 
Pavel Jansa: Mít své dny – Románová 
groteska, která nešetří humorem a ironií, 
nastavuje zrcadlo naší současnosti, 
především vztahům mužů a žen. 
Blanka Kubešová: Žoržína – Autentický 
příběh děvčete, jednoho z mnoha, které 
rodiče v roce 1968 vyvezli za hranice.
Tereza Boučková: Rok kohouta – 
Autobiograficky laděný román je drásavě 
upřímná výpověď ženy, které se rozpad-
ne život a ona hledá sílu, s níž by ho 
dokázala znovu poskládat dohromady.

Kamila Velikovská: Odsouzená. Jak 
se žije ve výkonu trestu – V autobio-
grafické knize se seznámíme s jejím 
osudem v době před nástupem do věze-
ní k výkonu původního desetiletého 
trestu a zejména s bezprostředním popi-
sem období stráveného za mřížemi.
Zora Jandová: Ryba z Havaje – Veselé 
písničky, které napsala Zora Jandová a 
zhudebnil Zdeněk Merta. Knížka je dopl-
něna CD s kompletními nahrávkami.

Studentka II. cyklu ZUŠ v Tanvaldě 
Kateřina Babcová dosáhla mimořádného 
úspěchu na krajském kole Národní sou-
těže ZUŠ ve hře na kytaru, které se ko-
nalo 22. 4. v Liberci. Pod pedagogickým 
vedením Jana Machandera získala titul 
absolutního vítěze a postup do ústřední-
ho kola. Kateřina si na soutěž připravila 
náročný repertoár ze skladeb barokního 
skladatele J. S. Bacha a N. Paganiniho, 
od něhož nastudovala virtuózní variace, 
které loni přednesla na mistrovských 
kurzech světoznámého profesora Jiřího 
Jirmala, který byl s jejím podáním velmi 
spokojen. Notový materiál skladby 
Romancelle od soudobého francouzské-
ho skladatele Jean P. del Medicó se 
podařilo sehnat díky laskavé pomoci paní 
Monique Grosbois z pařížské Nadace 
Georga Cziffry, která se zabývá podpo-
rou mladých hudebníků.

Soutěžní porota ocenila u Kateřiny 
Babcové především její procítěné pojetí 
skladeb a technickou bravuru, s jakou 
hrála Paganiniho variace. Ústřední kolo 
soutěže, kde se utkají vítězové krajských 
kol z celé republiky se bude konat od 
30. 5. do 1. 6. v Novém Strašecí. 

Domácímu publiku se představila jako 
host III. koncertu THJ 2008, a to 17. 
května v Městském kině Jas Tanvald.

-maho- 

Katka má v květnu za sebou mimo jiné 
několik vystoupení například pro sdruže-
ní lidí s roztroušenou sklerózou Roska, 
které ji zve již po několikáté. 

(Foto: archiv J. Machander)

Absolutní vítězkou Národní soutěže ZUŠ se stala 
kytaristka z tanvaldské ZUŠ Kateřina Babcová

l 7. 6. Koncert chrámových sborů a 
hornistů z Weidenbergu v 18 hodin 
v kostele sv. Archanděla Michaela ve 
Smržovce. Součástí koncertu ekume-
nická pobožnost. Vstupné dobrovolné.
l 14. 6. Pochod za Rudou Pivrncem
4. ročník: „Pochod kolem Černé studnice 
za Rudou Pivrncem“. Trasa: 7, 10, 15 a 
20 km, start: 8.00 – 9.00 hodin u smržov-
ského Parkhotelu, cíl: Pravá Pivrncova 
putyka. Více na www.smrzovka.cz.
l 14. 6. Budiž světlo – výstava 
v Riedlově vile. Dobrovolní fotografové 
se letos nechali osvítit. Přijďte se podívat, 
jak to dopadlo. Vstupné na výstavu 
10 Kč.

l 14. 6. Jarní muzicírování aneb Když 
jsem vandroval aneb Od města k 
městu v zahradě Riedlovy vily od 19.00 
hod. Desenský den muziky a vína. 
Muzikantská pouť po českých a morav-
ských městech a vesničkách.
l 17. 6. – 31. 7. Krásy Jizerských hor 
v obrazech v Riedlově vile. Výstava 
obrazů Vladimíra Balcara. Vernisáž 17. 6. 
od 17 hod. Vstupné na výstavu 10 Kč.
l 28. 6. MetalGate – Brána do světa 
tvrdé muziky. Smržovka – Parkhotel, 
od 15.30, cena předprodej/na místě 
220/250 Kč, předprodej: Infocentrum 
Tanvald, více na www.metalgate.cz

l Paličkovaná krajka
Do 26. 6. si můžete ve výstavním 
sále knihovny prohlédnout výstavu 
paličkované krajky rodiny Galusz-
kových, kteří tu každou středu od 
15 do 17 hodin předvádějí své 
umění.
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Kümpers Textil, s.r.o. – provoz Plavy

 Přijme
Vedoucího dispozic

Náplň práce: koordinace textilní výroby, zodpovědnost za příjem a zpracování 
zakázek, komunikace s centrálou v zahraničí.
Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrou znalost NJ, práce na PC, praxe výhodou, 
pracovní doba 8 – 16 hod.
Nabízíme: nadstandardní ohodnocení 25 – 30 tis. Kč, možnost profesního 
růstu.

Elektronika
Náplň práce: odstraňování závad na strojním zařízení
Požadujeme: SŠ elektronického směru, praxe v oboru výhodou, vyhláška 
50/78Sb §6.
Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, práce v perspektivní firmě.

Kontakt: pí Balatková, tel.: 483 368 811

775 079 785
www.realityviktora.cz
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Účetní služby Jn nabízí vedení
l podvojného účetnictví – již od 2000 Kč/měs
    l daňové evidence – již od 1000 Kč/měs
         l mezd – 150 Kč/mzda
       l daňová přiznání – již od 1000 Kč (dle počtu dokladů)
    l daňové poradenství, konzultace – 400 Kč/hod.
l součástí služeb je kontakt s úřady, konzultace ve vaší firmě

Kontakt: tel.: 739 080 921, mail: ucetni.sluzby.Jn@seznam.cz
Cena pro Vaši firmu bude stanovena dle počtu účetních dokladů

Začátkem dubna proběhlo losování zákaznických karet v lékárně 
U Aesculapa.

1. cenu v hodnotě 5000 korun vyhrála paní  Tereza Kadlecová
2. cenu v hodnotě 3000 korun vyhrála paní  Květa Matternová
3. cenu v hodnotě 2000 korun vyhrála paní  Miroslava Raisová

Výhercům gratulujeme
Váš lékárník 

PharmDr. Milan John

V pondělí 12. května proběhl ve spor-
tovní hale v Tanvaldě oddílový přebor ve 
sportovní gymnastice. V kategorii před-
školáci a mladší žáci/žákyně bojovalo 
osmnáct závodníků – přeboru se zúčast-
nila nejen děvčata, ale i dva chlapci.

Čtyřboj v SG – kladinka, přeskok, 
prostná, hrazda – sledovali se zájmem 
jak rodiče malých sportovců, tak i spor-
tovní veřejnost. Po hodině sportovních 
výkonů, nervozity a napětí sečetli roz-
hodčí známky ze všech disciplín a vyhlá-
sili ty nejlepší v jednotlivých kategoriích. 
Všichni účastníci za své výkony obdrželi 
diplom a sladkou medaili.

Přebor ve sportovní gymnastice

Na fotografii nejmladší gymnastky: E. Borlová, K. Ticháčková, A. Houfková a 
T. Chrtková.  Foto: R. Houfková

Poděkování patří nejen trenérkám a 
rozhodčím (D. Neumannová, L. Hlaváč-
ková, M. Hujerová, R. Houfková a I. 
Müllerová), ale i starším žákyním spor-
tovního oddílu, které malé závodníky 
podporovaly a pomáhaly jim. Starší žá-
kyně náš oddíl již několik let úspěšně  
reprezentují v okresní i krajské soutěži.

Celý přebor korunovalo nadšení, bo-
jovnost a dobrá nálada všech zúčastně-
ných. Těšíme se na další ročník, hojnou 
účast a skvělé sportovní výkony.

Za oddíl SG – TJ Jiskra Tanvald 
R. Houfková

Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald bojovali úspěšně na 
tatami při prvním ročníku otevřeného 
turnaje Czech Open Fighting Kladno. 
Závodilo se v disciplínách Fighting, 
Grappling, Hard formy (Kata: karate, 
teakwondo, allkampf-jitsu apod.) Duoka-
ta Freestyle (cvičení ve dvojicích). 
Závodů se mohli účastnit žáci kterých-
koli škol bojových umění (Karate, Jiu-
Jitsu, Allkampf-Jitsu, Judo,Kickbox, 
Taekwondo, Aikido, Sambo apod.) 
Závodů se účastnilo na sto padesát 
borců ze sedmnácti oddílů české repub-
liky, jeden team rakouských závodníků, 

V sobotu 12. dubna uspořádal šachový 
oddíl TJ Lokomotiva Liberec tradičně 
krajský přebor pětičlenných družstev 
v rapid šachu. Vítězem se stalo již po 
třetí v řadě družstvo ́ A´ TJ Jiskra Tanvad 
ve složení: Kadeřábek, Jedlička, 
O. Pražák, Fráňa, Hojač. Na druhém 
místě skončili šachisté z Krásné Lípy a 
bronzová pozice patří libereckému celku 

a nechyběl ani brazilský mistr ju-jistu 
Fernando Araujo se svými žáky. 

Žáci naší školy v silné konkurenci 
obstáli a vezli si domů opět cenné kovy.
Výsledky jmenovitě: Polman Jan (1. 
Fighting, 1. místo Grappling), Vadym 
Všetečka (2.F 2.G), Fišer Dominik (2.G), 
Patková Klára (1.F).

Dobře zabojovali i naši ostatní závod-
níci, i když na cenné kovy v těžké kon-
kurenci tentokrát nedosáhli (D. Kouřil, J. 
Lipský, M. Oliynik, M. Kohout, A. 
Nigrin.) 

A. Nigrin – SOSHIKI, škola bojových 
umění a sportů Tanvald

SOSHIKI uspělo v těžké konkurenci

Desko A. Náš tým reprezentovala ještě 
rezerva, kde dostali příležitost ještě mla-
dí adepti V. Hermann a T. Zimerman. 
Přes silnou konkurenci se jim podařilo 
získat alespoň jedno vítězství a obsadit 
čestné předposlední místo. Je jistě ško-
da, že Jiskra Tanvald je jediným druž-
stvem z jabloneckého okresu, které 
soutěž obsadilo.       Jiří Pražák

Tanvaldští šachisté v rapid šachu zvítězili

Škoda, že v září minulého roku v I. 
turnaji v Brně nastoupilo naše družstvo 
v neúplné sestavě způsobené zdravot-
ními důvody.

II. kolo extraligy se hrálo 19. - 20. 
4. 2008 ve víceúčelové hale v Děčíně na 
drahách s filcovým povrchem. Závody 
byly velmi vyrovnané a dramatické. 4. 
místo si tanvaldští golfisté vybojovali až 
v posledním kole, ve kterém dosáhli 
nejlepšího výsledku počtu úderů na jed-
no kolo. Dařilo se i jednotlivcům. V kate-
gorii mužů se umístil na 8. místě Jan 
Pergl z Prahy – posila Tanvaldu. Luboš 
Nepimach ml. byl 25. Za zmínku stojí jeho 
nejlepší výkon turnaje – 24 úderů v jed-
nom kole. Jan Železňák obsadil 36. 
místo.

V kategorii seniorů skončil Libor Novák 
po rozstřelu na výborném 2. místě, Ivan 
Roemer, druhá posila Tanvaldu, na 3., 
Milouš Kašpar obsadil 5. a Zdeněk 
Poslušný 12. místo.

Další extraligové turnaje se hrají 17. –
18. 5. v Bystřici pod Hostýnem, 7. – 8. 6.  
v Rakovníku a 5. – 6. 7. v Tanvaldě.
Výsledky II. kola extraligy, hraného 
ve dnech 19. – 20. 4. 2008 ve více- 
účelové hale v Děčíně.
1. SK Tempo Praha 8 bodů
2. DGC Bystřice pod Hostýnem 6
3. GC 85 Rakovník 5
4. MG Seba Tanvald 4
5. MGC Olomouc 3
3. MGC Holešov 2
7. MGC 90 Brno 1
Výsledky po dvou odehraných turna-
jích:
1. SK Tempo Praha 13 bodů
2. MGC Olomouc 11
3. DGC Bystřice pod Hostýnem 10
4. GC 85 Rakovník 8
5. MGC 90 Brno 7
6. MG Seba Tanvald 5
7. MGC Holešov 4

-nep-

Golfisté TJ Seba se v extralize neztrácejí

Muchovman 2008
Zvláštní poděkování patří MUDr. Z. Poláčkovi a řidiči sanitky P. Jakoubkovi za 
vstřícný a zodpovědný přístup při zajištění zdravotního dozoru na letošním 
ročníku Muchovman 2008. Na www.muchovman.cz najdete výsledky, fota a 
další informace.

Za organizátory TJ Seba Tanvald Milan Kozák


