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12. 5. Pravidelné prodejní 
trhy na centrálním 

parkovišti.

7. května se koná Pietní 
akt u pomníku T.G.M.

 

Slavnostní položení věnce k uctě-
ní 63. výročí ukončení 2. světové  
války. Pravidelný pietní akt se 
uskuteční u pomníku T. G. Masa-
ryka na Šumburku v 15 hodin. 
Pořádá Město Tanvald spolu 
s Českým svazem bojovníků 

za svobodu v Tanvaldě. 
K poslechu zahraje Jeřabinka.

Srdečně zveme všechny občany 
a spolky.

Novelizovaný program registr vozidel 
se při spuštění neobešel bez potíží. 
V souvislosti se vstupem České republi-
ky do Schengenu byl rozšířen přístup 
registru vozidel do prostoru celého 
Schengenu. „Přihlašovaná auta z dovozu 
lze díky tomuto přístupu během chvilky 
identifikovat podle VIN (čísla karosérie). 
Centrální registr vozidel, fungující dosud 
v rámci ČR, byl rozšířen o schengenský 
prostor. K novelizovanému programu 
registru vozidel jsme se připojili a od 
čtvrtka do neděle šel ve „zkušebním 
provozu“. V pondělí 31. 3., kdy se ráno 
připojily najednou všechny úřady v zemi, 
systém zkolaboval. Tak velkou kapacitu 

Rozšíření registrace vozidel
Auta jsou registrovaná v rámci celého Schengenu

dat nezvládnul,“ uvádí Karel Kuch z od-
boru dopravy Tanvald. „Omlouváme se 
občanům ve vašem správním obvodu i 
vašim pracovníkům za přepážkami 
u agendy vozidel. Všichni byli dotčeni 
nepříjemnými komplikacemi s inovova-
ným informačním systémem,“ uvedl 
mimo jiné v dopise Tomáš Holenda, ře-
ditel odboru Ministerstva vnitra ČR. I přes 
tuto situaci v Tanvaldě nedocházelo 
k větším komplikacím. „Jako jeden z mála 
úřadů jsme při výše zmíněných potíží 
nezavřeli, ale pouze omezili provoz 
tak, jak to umožňoval náš počítačový 
program,“ dodává K. Kuch.  - abr -

„Řidič, ten tvrdý chleba má,“ zpívalo se 
v jedné písni. A to nejen na silnici. 
Ministerstvo dopravy připravilo od 1. 4. 
2008 pro řidiče, kteří se přepravou a 
dopravou živí a potřebují ke své práci 
vedle řidičského průkazu i Osvědčení 
o profesní způsobilosti řidiče, další změ-
nu. Od uvedeného data se povinnost 
zdokonalování odborné způsobilosti ři-
dičů týká jen řidičů, kteří řídí auta nad 3,5 
tuny (řidičské oprávnění C1, C, C+E, D1, 
D, D+E). Místo dosavadních Osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) by 
měl odbor dopravy MěÚ od 1. dubna 
2008 vydávat Průkazy profesní způsobi-
losti řidiče (PPZŘ), které budou mít po-
dobu plastových kartiček, obdobnou 
novým řidičským průkazům. „Pokud má 
řidič k uvedenému datu platné osvědčení 
(OPZŘ), má povinnost požádat do konce 

Tanvaldské hudební 
jaro 2008

52. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu

 

Ø 1. 5. 2008 I. koncert
18.00 hod. 
Vernisáž DDM Ulita Tanvald – 
„Okřídlený svět“. Hudební doprovodný 
program ZUŠ Tanvald
18.30 hod.
Vernisáž Adély Rozinkové 
(tapisérie a dřevěné plastiky)
19.00 hod. 
„Odrazy a doteky“: Jiří Stivín – 
flétna, Robert Hugo – cembalo
Ø 10. 5. 2008 II. koncert
19.00 hod. 
EROTIKON: Zdena Kloubová – 
soprán (sólistka opery Národního 
divadla), Jitka Čechová – klavír
Ø 17. 5. 2008 III. koncert
19.00 hod.
Prague Bassoon Band 
(čtyři fagoty – 
vítězové mezinárodních soutěží)
 Ø 24. 5. 2008 IV. koncert
19.00 hod. 
Camerata Bohemica
Tomáš Strašil – violoncello
dirigent: Gudni A. Emilssohn 
(Island)

Vstupné 130 Kč na všechny 
koncerty festivalu.

Předprodej v pokladně kina Jas.

září o výměnu za průkaz (PPZŘ). V pří-
padě, že řidič absolvoval do 31. 3. 2008 
školení podle staré právní úpravy a nemá 
vydané osvědčení, může požádat o vy-
dání náhradního dokladu,“ říká Soňa 
Plešingerová z odboru dopravy MěÚ 
Tanvald. Podle nové úpravy zákona 
budou od 1. 4. 2008 školení pro účely 
profesní způsobilosti řidičů zajišťovat 
školící střediska stanovená Krajským 
úřadem a absolventy školení budou 
zkoušet zkušební komisaři žáků auto-
škol. Vedoucí odboru ing. Jaroslav 
Boháč dodává: „V současné době není 
ještě schválena prováděcí vyhláška 
k nové úpravě zákona Ministerstvem 
dopravy ČR a není ještě vyřešena výro-
ba nových průkazů. Předpokládaný 
termín zahájení výroby těchto průkazů je 

začátek druhého pololetí roku 2008. Pro 
výkon činnosti profesionálních řidičů 
platí vydaná osvědčení (OPZŘ). V sou-
časné době nelze tedy vyřizovat žádos-
ti o nové Průkazy profesní způsobilosti 
řidiče, ale pouze v případě nutnosti vydat 
náhradní doklad Osvědčení.“ V některém 
dalším čísle zpravodaje přineseme nové 
informace.      - abr - 

Profesní řidičské průkazy nahradí osvědčení

Hospodaření města
bylo v roce 2007

opět úspěšné
Zastupitelstvo města na svém zase-

dání dne 16. 4. 2008 schválilo hospoda-
ření Města Tanvald za rok 2007. Město 
Tanvald i v loňském roce hospodařilo 
s přebytkem 17 642 857,25 Kč. Fond 
rozvoje a rezerv, ve kterém jsou aloko-
vány finanční prostředky z hospodaření 
z minulých let, je částka ve výši 28 091 
tisíc korun. Navíc máme na zvláštním 
účtu pro kapitálové zhodnocení dalších 
deset miliónů korun. Tato finanční rezer-
va nám umožňuje realizovat v letošním 
roce některé potřebné investice a navíc 
máme vytvořenou rezervu na spolufinan-
cování některých projektů, na které bu-
deme žádat o dotace z Regionálního 
operačního programu (ROP), to znamená 
z prostředků z EU.

V letošním roce, tak, jak bylo schvále-
no zastupitelstvem města, se zrealizuje 
oprava místních komunikací Palackého, 
Horská a U Lesíka v úseku od křižovatky 
s ulicí U Stadionu po křižovatku s ulicí 
Větrnou, a to včetně zpevnění plochy 
parkoviště v ulici U Lesíka a plochy u čp. 
554 v celkové částce 4 350 tisíc Kč, a 
instalace lávky přes Kamenici místo 
mostu v Horním Tanvaldě u truhlárny, 
který je v havarijním stavu. Dále bude 
pro Technické služby města zakoupeno 
nové komunální vozidlo s nástavbami 
pro zametání a solničkou a s pluhem za 
částku 5 578 tisíc Kč. Stávající vozidlo 
UNIMOG bude ponecháno jako záložní 
a v zimním období bude používáno pro 
případný posyp inertním materiálem. Tím 
budeme schopni zastaralý posypový vůz 
trambus vyřadit a zlikvidovat.

Pokračování na str. 2

Prstnatec (vstavač) májový (Dactylorhiza 
majalis). Tuto orchidej můžete spatřit na 
jizerskohorských loukách. V ČR chráně-
ná zákonem. Status: ohrožený druh, http:
//botany.cz/cs/ohrozene-druhy-rostlin/. 
Chráněná mezinárodní úmluvou CITES. 
Kvete v květnu až červnu. (Foto:-abr-)

Tanvaldský odbor dopravy při kolapsu Centrálního registru vozidel nemusel zavřít 
a fungoval s omezeným provozem.    (Foto: -abr-).

Úřední hodiny
na odboru dopravy MěÚ 
Pondělí a středa:
7,15 – 11,00  12,15 – 17,00 hod.
Úterý:
7,15 – 11,00  12,15 – 15,00 hod.
Ctvrtek:
7,15 – 11,15 
(pro prodejce motorových vozidel)
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Dále v letošním roce probíhá projekto-
vá příprava stanice pro dobrovolné ha-
siče ze Šumburku, jejíž výstavba by měla 
být zahájena v příštím roce a vyžádá si 
náklady kolem dvaceti milionů korun. 
Tuto výstavbu významným způsobem 
podpoří i Liberecký kraj částkou pěti 
milionů. Další dva miliony korun z Libe-
reckého kraje budou použity na zajištění 
zkrápění motokrosové trati v Tanvaldské 
kotlině.

Při spolufinancování projektů se jedná 
zejména o výstavbu přestupního termi-
nálu v Tanvaldu u nádraží ČD, rozšíření 
ulice Pod Špičákem v úseku od teniso-
vých kurtů po křižovatku s ulicí Kostelní 
a zateplení objektu mateřské školy v uli-
ci Radniční. Realizace těchto akcí bude 
odvislá od získání finančních prostředků 
z ROP. Je počítáno i s úhradou některých 
nákladů v souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí ulic Nemocniční a Pod 
Špičákem, která by měla proběhnout 
v letech 2009 až 2010. Investorem toho-
to projektu bude Krajská správa silnic 
Libereckého kraje a Město Tanvald by 
mělo financovat chodníky a některé 
vyvolané investice.

Výsledky takto dobrého hospodaření 
se však nedosáhnou jen tak samovolně. 
Vedení radnice má v průběhu roku neu-
stálý přehled o vývoji hospodaření, 
přísně se hlídá to, aby výdaje korespon-
dovaly se schváleným rozpočtem a 
v případě výdajů nad rámec rozpočtu se 
realizují pouze na základě zastupitel-
stvem nebo radou města schválených 
rozpočtových opatření. To znamená, že 
tyto výdaje musí být kryty rozpočtovou 
rezervou nebo zvýšenými příjmy. Za to 
nesou odpovědnost jednotliví vedoucí 
odborů, zejména vedoucí odboru ekono-
mického. Velký vliv na hospodaření má 
i skutečnost, že na výkon státní správy 
(to jsou činnosti, které městský úřad 
vykonává za stát, a je to asi 72% celko-
vých výkonů zaměstnanců zařazených 
do městského úřadu), jsou výdaje ve výši 
zhruba 25 400 tis. Kč, při čemž příjmy 
z těchto činností jsou kolem 28 350 tis. 
Kč. Za to patří velké poděkování tajem-
níkovi městského úřadu. Rovněž při 
sestavování rozpočtu musí být kalkulo-
váno s reálnými příjmy a každoročně je 
v rozpočtu rezerva ve výši zhruba jeden 
milion korun na pokrytí nákladů na pří-
padné havárie a nutné neplánované 
výdaje. Řadu projektů se podařilo zrea-
lizovat i díky zajištění účelových dotací 
ve výši téměř 11 500 tis. Kč ze státního 
rozpočtu a ve výši přes 1 730 tis. Kč 
z rozpočtu Libereckého kraje.

Díky systematické práci vedení radni-
ce v oblasti hospodaření, které vede 
každoročně k přebytku, je město Tanvald 
i přes relativně velké investice nezadlu-
žené. Výsledky hospodaření hodnotí i 
výrok auditora, který zní: „ Podle našeho 
názoru účetní závěrka podává ve všech 
významných ohledech věrný a poctivý 
obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů, 
krytí stálých a oběžných aktiv, cizích 
zdrojů a finanční situace Města Tanvald 
k 31. 12. 2007 a výsledku hospodaření 
za rok 2007 v souladu se zákonem 
o účetnictví a příslušnými předpisy České 
republiky.“

Petr Polák, starosta města

Hospodaření města
bylo v roce 2007 

opět úspěšné
Pokračování ze str. 1

Město Tanvald pořádá zájezd pro tanvaldské seniory do Spreewaldu, do oblasti,  
vzdálené zhruba sto kilometrů od Berlína. Malebné krajině se ne nadarmo říká 
Benátky severu. Řeka Spréva se rozbíhá a rozlévá po celé krajině ve spleti pramín-
ků a kanálů v délce více než tisíc kilometrů. Na tomto území přetrvává folklór, tradi-
ce a příroda v harmonii. Plánovaná je projížďka loďkou po kanálech (trvá asi tři 
hodiny) a je v ní zahrnuto i zastavení v nejromantičtější vesničce v této oblasti. 
Domky, krámky i rybářské restaurace jsou tu jsou rozsety na březích nad vodou. 
Oběd bude v jedné z místních restaurací. Odjezd je v úterý 27. května 2008 v 6.30 
hodin z Tanvaldu z centrálního parkoviště. Návrat do ČR bude ve večerních hodinách. 
Cena zájezdu je 280 Kč. Přihlášky přijímá Městská kulturní kancelář Tanvald od 
5. května. (viz http://wetter.zdf.de)     - abr -

S jarním počasím začínají procitat i ři-
diči. Nastal totiž čas, kdy je dobré pře-
zout vozidla na letní pneumatiky. Nájezdy 
řidičů zažívají i autoservisy na Tanvald-
sku. Kdy je dobré přezout, když letošní 
počasí je tak nepředvídatelné?

Provozovatelé pneuservisů radí pře-
zouvat včas. Na jaře je ale dobré nic 
neuspěchat. „Měli jsme jednoho zákaz-
níka, který během letošní zimy přezul 
třikrát. Když se objevily první sluneční 
paprsky, přezul na letní, když za pár dní 
zase začalo sněžit, musel přezouvat 
znovu. Jarní počasí je zrádné. V noci 
mrzne a přes den, když se oteplí, tak 
je povrch vozovky kluzký, protože po ní 
teče voda,“ říká Jaroslav Janeček z tan-
valdského pneuservisu Peterka.

Přechod ze zimních na letní pneuma-
tiky se podle provozovatelů servisů od-
víjí od jejich prostředků. „Je to sporadic-
ké. Když na začátku zimy začne padat 
sníh, řidičům se stává, že zapadnou 
nebo se kvůli špatným pneumatikám 
nedostanou do práce či domů. To je 
donutí auto přezout. Při oteplení jim ale 
zimní gumy jízdu neznemožní,“ doplnil 
Jaroslav Janeček. 

Obecně platí, že pneumatiky by se 
měly přezouvat při mínus sedmi a plus 
sedmi stupních. „V některých státech je 
přezouvání pneumatik povinné. U nás 
zatím ne, takže to záleží čistě na jedinci. 
Řidiči už přezouvat začali. Denně tu 
obsloužíme několik desítek aut. Fronty 
ale nejsou,“ říká Pavel Tůma ze stejno-
jmenného servisu.

Zimní a letní pneumatiky se liší přilna-
vostí, směsí i vzorkem. Řidiči by přezou-
vání neměli podceňovat, protože auto se 
zimními pneumatikami se na silnici cho-
vá jinak než s letními. Při vyšších rych-
lostech také hůř sedí na silnici. „Zimní 
gumy pak především rychleji ubývají, 
jsou hlučnější a více se opotřebovávají. 
Záleží ale na tom, jestli řidič jezdí jenom 

Májový zájezd do Spreewaldu

Oznámení
Obě budovy městského úřadu 

(Palackého i Krkonošská) 
budou v pátek 2. a 9. května 

uzavřeny.

Srdíčkový den
V pondělí 14.dubna a v úterý 15.dubna 
jste mohli v ulicích Tanvaldu a okolních 
měst potkat studenty tanvaldského gym-
názia, kteří prodávali srdíčka. 
Zakoupením srdíček v hodnotě 20 a 30 
korun lidé přispívají do sbírky občanské-
ho sdružení Život dětem pravidelně.  
Letošní výtěžek je určen Pediatrické 
klinice UK 2. LF FN Motol v Praze, II. 
dětské klinice FN Brno a dalším dětským 
oddělením nemocnic v ČR. Děkuje 
všem, kteří přispěli a pomohli nám získat 
částku 25 907,50 Kč. Podrobnosti o sbírce 
i činnosti občanského sdružení získáte na 
www.zivotdetem.cz.   -red-

Pozvánka na povinné očkování psů 
proti vzteklině

v sobotu 24. 5. 2008
Tanvald (u městského úřadu)   09.00 – 09.30 hod.
Šumburk (na parkovišti pod Domovem turistů) 09.45 – 10.15 hod.
Český Šumburk (u sokolovny)   10.30 – 10.45 hod.
Horní Tanvald (u školy)    11.00 – 11.30 hod.
Žďár (u hasičské zbrojnice)   11.45 – 12.00 hod.
Poplatek za jednoho psa činí 40 Kč. Zároveň žádáme všechny majitele, aby 
svého psa opatřili náhubkem. Pokud si očkování psa zajišťujete individuálně, 
považujte tuto pozvánku za bezpředmětnou.

Bc. Martin Tollar, ved. ekon. odboru MěÚ Tanvald

Město si spolu s pamětníky a s lidmi, 
kteří se zajímají o historii naší televize, 
připomnělo 60. výročí prvního televizního 
vysílání, a to 31. března 2008 v Městské 
knihovně Tanvald. Na neformálním set- 
kání se sešli televizní a filmoví nadšenci 
z Tanvaldska, Železnobrodska i Libe-
recka se starostou Petrem Polákem a 
tajemníkem úřadu Richardem Seidelem. 
Na místě se vzpomínalo na vývoj i první 
předvedení televizního vysílání, které se 
oficiálně uskutečnilo právě 23. března 
roku 1948 v Tanvaldě. A protože šlo o 
začátky televize, tentokrát u setkání 
nechyběla ani Česká televize, která 
krátkou reportáž na toto téma přinesla 
1. dubna v Televizních novinách. Kulaté 
televizní výročí si v Tanvaldě navíc ještě 
připomeneme výstavou historické tele-
vizní techniky, která je plánovaná v rám- 
ci letošního festivalu Humor v amatérském 
filmu HAF 2008, který se uskuteční 4. 
října 2008. (Fotografie z březnového 
setkání najdete na www.tanvald.cz.)

 -red-

První TV vysílání 
– připomínka výročí

v bezprostředním okolí nebo si dvakrát 
třikrát zajede do Prahy či třeba do 
Chorvatska. V tom případě by měl určitě 
přezout,“ říká Jaroslav Janeček.

S vidinou úspor někteří řidiči přezují jen 
polovinu pneumatik. To je ale podle 
servisů vůbec nejhorší věc, jakou mohou 
udělat. Nehoda je může přijít na mnohem 
více než nové gumy. „To je daleko větší 
zlo než nepřezout. Pneumatiky pak 
selhávají především při brždění, kvůli 
kterému se gumy vlastně přezouvají,“ 
dodává Pavel Tůma.

Někteří řidiči si vrásky s přezouváním 
nedělají vůbec. „Nemám na to čas a 
stejně mi připadá, že zima je po celý rok,“ 
prozradil řidič Petr Macháček. Dodává 
ale, že během posledních tří let dvakrát 
havaroval.       

          Veronika Hošková

Čas pověsit zimní pneumatiky na hřebík

Účastníci setkání před pamětní deskou 
umístěnou v Krkonošské ulici. 
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald z 26. 3. a 9. 4. 2008
l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 494/5 o výměře 97 m2, 
k.ú. Šumburk nad Desnou.
l RM
1) bere na vědomí neinvestiční výdaje na 
jednoho žáka v roce 2007 v Masarykově 
ZŠ a OA Tanvald ve výši 12 017,21 Kč 
a v Základní škole Tanvald, Sportovní 
576, ve výši 12 654,05 Kč;
2) rozhodla schválit v souladu s ust. 
§178, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, nein-
vestiční výdaje, které budou požadovány 
od obcí, ve kterých mají žáci navštěvují-
cí Masarykovu ZŠ a OA Tanvald, a 
Základní školu Tanvald, Sportovní 576, 
trvalý pobyt a zároveň nevytvořily pod-
mínky pro plnění bezplatné povinné 
školní docházky, za rok 2007 ve výši 
5 500 Kč na jednoho žáka. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
8/2008:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem
Základní škola Údolí Kamenice 238 – 
celkem 
Dofinancování opravy poškození střechy 
č.p. 238  77 946 Kč
Rozpočtová rezerva  – 77 946 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 9/2008:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(MOTOKROS) – celkem
dofinancování opravy poškozené 
střechy  52 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 52 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2008:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
Mateřská škola Tanvald – celkem
účelový příspěvek na údržbu školních 
zahrad  – 40 000 Kč
údržba školních zahrad  40 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2008:
Výdaje
Městská policie – celkem
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
 39 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 39 000 Kč
l RM schvaluje Statut Městské policie 
Tanvald s okamžitou účinností dle před-
loženého návrhu. 
l RM bere na vědomí závěry ústřední 
inventarizační komise o provedené 
inventarizaci majetku Města Tanvald 
k 31. 12. 2007 a rozhodla vzdát se práva 
k pohledávce za nájemné ve výši 5 600 Kč 
od Jana Niessnera.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit hospodaření Města Tanvald za 
rok 2007 bez výhrad.
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 6, 
vel. 1+2, Vančurova 34, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou, dle schválených 
pravidel veřejné soutěže. Základní cena 
pro podání žádosti je 350 000 Kč. Termín 
pro podání žádosti je nejpozději do 16. 6. 
2008 do 14.00 hodin.
l RM:
1) bere na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy uzavřené mezi Městem Tanvald 
a MUDr. Jarmilou Brokovou a ukončení 
pronájmu nebytových prostor v Městském 
středisku lékařů, Krkonošská 350, 
Tanvald ke dni 30. 6. 2008;
2) vydává záměr na pronájem nebytových 

prostor o celkové výměře 63,84 m2 
v Městském středisku lékařů, Krkonošská 
350, Tanvald, MUDr. Pavlu Svobodovi 
za účelem zřízení gynekologické ordinace 
od 1. 7. 2008.
l RM rozhodla pronajmout bufet s tera-
sou a sportbar v Motocyklovém a spor-
tovním areálu Tanvaldská kotlina 
Stanislavu Pacákovi od 1. 5. 2008 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 1 000 Kč za  
měsíc a v měsících červen, červenec a 
srpen za nájemné ve výši 1 500 Kč za 
měsíc, s tím, že nájemce zaplatí náklady 
za energie, vodu, služby a poplatky 
spojené s provozem tohoto zařízení.
l RM vydává záměr na pronájem neby-
tových prostor o celkové výměře 16,2 m2 
v Motocyklovém a sportovním areálu, 
autokempu Tanvaldská kotlina, klubu 
Trialsport v AČR Tanvald za účelem 
skladování sportovního náčiní.
l RM vydává záměr na pronájem neby-
tových prostor o celkové výměře 95 m2 

v objektu č.p. 596, Husova ul., Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou, PhDr. 
Františku Schierovi za účelem provozo-
vání prodejny občerstvení od 1. 6. 
2008.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 237/1 o výměře 2101 m2, k.ú. 
Tanvald, Jiřímu Slukovi za účelem pro-
vozování zemědělské činnosti na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 0,40 Kč/m2/rok, tj. 
840 Kč/rok.
l RM vydává záměr na pronájem po-
zemků společnosti Rengl, s.r.o., se síd-
lem Kosinova 1073/11, Liberec, za 
účelem umístění plakátovacích tabulí. 
(Pozemky pod plakátovacími plochami. 
Pozn. red.)
l RM schvaluje Ceník inzerce v Tan-
valdském zpravodaji s účinností od 
1. 5. 2008 dle předloženého návrhu.
l RM souhlasí s prodejem použité a 
nepotřebné sekačky za traktor BERTI TA 
200 obci Plavy za cenu 15 000 Kč.
l RM bere na vědomí promlčení pohle-
dávek z dlužného příspěvku na výživu 
dítěte podle § 5 zákona č. 482/1991 Sb., 
o sociální potřebnosti, ve znění pozděj-
ších předpisů (tzv. zálohované výživné), 
na základě § 81 odst. 4 zákona č. 111/
2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů.
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 13/2008:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  2 288 000 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  2 288 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 14/2008:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA 
„Vzdělávací návštěva Senátu ČR“ 
 8 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy– celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
Účelový příspěvek na projekt „Vzdělávací 
návštěva Senátu ČR“  8 000 Kč
l RM schvaluje poskytnutí peněžitých 
darů v celkové výši 5 000 Kč jako cen 
účastníkům letošního XX. ročníku 

divadelní přehlídky pro děti „O zlatý 
člunek města Tanvaldu“ v Městském kině 
JAS Tanvald.
l RM rozhodla poskytnout panu Karlu 
Soldátovi, vedoucímu družstva fotbalis-
tů–veteránů z Tanvaldu, příspěvek ve 
výši 2 000 Kč na pokrytí nákladů spoje-
ných s účastí družstva na 11. ročníku 
fotbalového halového turnaje seniorů, 
který se uskuteční v měsíci dubnu v part-
nerském městě Wittichenau, a tento 
příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly 
Příspěvky neziskovým organizacím.
l RM rozhodla poskytnout společnosti 
Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje o.s. příspěvek ve výši 
3 000 Kč na činnost v roce 2008 a tento 
příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly 

Příspěvky neziskovým organizacím.
l  RM rozhodla poskytnout Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu 
Jablonec nad Nisou příspěvek ve výši 
10 000 Kč na činnost v roce 2008 a ten-
to příspěvek uvolnit z rozpočtové kapito-
ly Příspěvky neziskovým organizacím.
l RM rozhodla schválit změnu účelovos-
ti příspěvku ve výši 9 000 Kč, poskytnu-
tého Základní škole Tanvald, Údolí 
Kamenice 238, na základě usnesení č. 
24/2/2008 ze dne 23. 1. 2008 na finanč-
ní spoluúčast k dotaci z grantového 
fondu Libereckého kraje G–7 program 
podpory a ochrany přírody a krajiny. 
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

l ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 27. 2. 2008 do 9. 4. 2008.
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.
l ZM schvaluje „Hospodaření Města 
Tanvald za rok 2007“ bez výhrad.
l ZM schvaluje v souvislosti s výsledky 
hospodaření města za rok 2007 poskyt-
nutí peněžitého daru starostovi ve výši 
jeho jednoho měsíčního platu.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 6, vel. 1+2, 
U Školky 560, Tanvald, žadatelům v po-
řadí:
1. Lence Šelové za nabídnutou cenu 
605 000 Kč;
2. Elisabeth Karnethové za nabídnutou 
cenu 576 342 Kč;
3. manželům Aloně a Josefu Žáčkovým 
za nabídnutou cenu 521 111 Kč.
2) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat byt č. 526/2, v objektu 
čp. 525 – 528, Radniční ul., Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 564/
20241 na společných částech domu 
současnému nájemci Evě Martínkové za 
smluvní cenu 291 250 Kč s podmínkou, 
že k podpisu kupní smlouvy a k zaplace-
ní smluvní ceny dojde nejpozději do 
31. 8. 2008.
3) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat objekt č.p. 49, Tanvald, 
část Žďár, se stavební parcelou č. 258 
o výměře 159 m2 a pozemkovou parcelou 
č. 1489/3 o výměře 506 m2, vše katast-
rální území Tanvald žadatelům v pořadí:
1. manželům Martě a Jiřímu Oleníčkovým 
za nabídnutou cenu 1 251 000 Kč;
2. Mgr. Michalu Kubínovi za nabídnutou 
cenu 1 155 000 Kč; 
3. společnosti Classic Outdoor, s.r.o., za 
nabídnutou cenu 1 060 000 Kč.
4) na základě zveřejněných záměrů 
rozhodlo prodat:
a) část pozemkové parcely č. 309/2 
o výměře cca 247 m2, k.ú. Tanvald, 
manželům Miloši a Monice Marčíkovým, 
a část pozemkové parcely č. 309/2 o vý-
měře cca 24 m2, k.ú. Tanvald, do podí-
lového spoluvlastnictví Simoně Hejskové 
a Janě Procházkové, za cenu 195 Kč/m2 
s podmínkou, že dojde ke koupi obou 
částí pozemku;

b) pozemkovou parcelu č. 2634, o výmě-
ře 400 m2, k.ú. Šumburk nad Desnou, 
Romanu Beldovi za smluvní cenu 
29 900 Kč;
c) část pozemkové parcely č. 1928 o vý-
měře cca 16 m2, k.ú. Tanvald, spo- 
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., za cenu 
500 Kč/m2 za účelem stavby trafostanice, 
s tím, že prodej bude uskutečněn po 
vyhotovení geometrického plánu; 
d) část pozemkové parcely č. 676/9, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
Janu Štěpánkovi za cenu 400 Kč/m2 za 
účelem stavby garáže s tím, že prodej 
bude uskutečněn po geometrickém 
zaměření dokončené stavby. 
5) schvaluje 
a) výkup části pozemkové parcely č. 542 
o výměře 3816 m2, k.ú. Tanvald, ozna-
čené podle geometrického plánu č. 
1181-68/2005 ze dne 12. 10. 2005 jako 
pozemková parcela č. 542/2 o výměře 
3816 m2, k.ú. Tanvald.
b) rozpočtové opatření č. 18/2008
Výdaje
Pozemky – celkem
Koupě lesního pozemku ppč. 542/2, k.ú. 
Tanvald  
  260 000 Kč
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 260 000 Kč
6) rozhodlo v současné době: 
a)  pozemkovou parcelu č. 46/2, k.ú. 
Tanvald, neprodávat;
b) pozemkovou parcelu č. 1954/2, k.ú. 
Tanvald, neprodávat ani nesměňovat.
7) rozhodlo schválit následující rozpoč-
tová opatření:
a) rozpočtové opatření č. 7/2008
Výdaje
Školství – celkem
příprava projektu na zateplení budovy čp. 
540, ul. Radniční, Tanvald,
  230 000 Kč
Příjmy
Převod z fondu rozvoje 
a rezerv  230 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 15/2008
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
Výměna lávky přes řeku Kamenici  
  1 900 000 Kč 
Oprava MK ul. Palackého, Horská a 
U Lesíka  3 842 329 Kč
Parkoviště a cyklostezky – celkem
Parkoviště v ul. U Lesíka  
  440 521 Kč

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného dne 16. 4. 2008

Pokračování na str. 4
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Plocha u čp. 554  67 150 Kč 
Příjmy
Převod z fondu rozvoje rezerv
  6 100 000 Kč
Transfery
Na výměnu lávky přes řeku Kamenici od 
Města Smržovka  150 000 Kč
c) rozpočtové opatření č. 16/2008:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– celkem
Provozní výdaje
Pořízení komunálního nosného vozidla 
s nástavbami  5 578 000 Kč
Ostatní výdaje – celkem
odvod za porušení rozpočtové kázně + 
penále  – 4 767 634 Kč
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 810 366 Kč
8) rozhodlo poskytnout TJ Bižuterie 
Jablonec nad Nisou o.s. půjčku ve výši 
2 miliony Kč s roční úrokovou sazbou ve 
výši 2 %, splatnou dne 28. 2. 2009 a 
zajištěnou směnkou a schválit rozpočto-
vé opatření č. 12/2008:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje 
a rezerv  2 000 000 Kč
Výdaje
Půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 
o.s.  2 000 000 Kč
l ZM na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení rozhodlo poskytnout půjčky 
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 
následujícím žadatelům se lhůtou splat-
nosti tři roky a úrokem ve výši 2%:
1. Společenství Tanvald 78 – 79, 
Radniční 79, Tanvald na výměnu oken
výše půjčky  360 000 Kč

2. Společenství Tanvald – Šumburk 15, 
18, Vančurova 15, Tanvald na výměnu 
oken
výše půjčky  400 000 Kč
3. Rudolfu Švecovi na výměnu oken
výše půjčky 60 000 Kč
4. manželům Jaroslavu a Evě
Jakoubkovým na obnovu střechy 
výše půjčky 50 000 Kč
a schvaluje rozpočtové opatření č. 17/
2008:
Příjmy
převod z fondu rozvoje a rezerv 
 250 000 Kč 
Příjmy z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení 
Převod z rozpočtu města  250 000 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje celkem 
Převod do Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení  250 000 Kč
Výdaje z fondu na zlepšení úrovně 
bydlení 
půjčky na opravy  + 250 000 Kč 
l ZM stanovuje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění poz-
dějších předpisů (§ 77), a s nařízením 
vlády č. 79/2008 Sb. ze dne 25. února 
2008, kterým se mění nařízení vlády 
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 
2008 měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva města dle jejich 
funkcí ve výši od 630 do 2 460 Kč, 
místostarostovi 16 600 Kč.
l ZM rozhodlo poskytnout peněžitá pl-
nění fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva města, za výkon 
funkce člena kontrolního a finančního 
výboru 1 100 Kč, místopředsedovi 
kontrolního výboru 1 600 Kč měsíčně 
s účinností od 1. 4.  2008. -měú-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 16.4.2008
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Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko 
v současné době připravuje projekt na 
zlepšení doprovodné infrastruktury ces-
tovního ruchu, což znamená, že by tu-
ristické trasy i cyklotrasy v regionu měly 
být vybaveny přístřešky, odpočinkovými 
místy pro turisty i navigačními tabulemi. 
Měla by vzniknout nová naučná stezka 
v Josefově Dole a nové nadregionální 
informační centrum v Kořenově pro 
oblast Jizerských hor a Krkonoš 
s přesahem do Polska. 

Dále mikroregion řeší možnosti přípra-
vy společných projektů v oblasti doprav-
ní infrastruktury, odpadové problematiky 
i úpravy veřejných prostranství.

Tématem nových projektů bude nadále 
zkvalitňování zřejmě nejpopulárnějšího 
produktu cestovního ruchu Tanvaldska, 
Cyklostezky Járy Cimrmana aneb Na 
kole okolo Liptákova.

Letos je připraven již 3. ročník Spanilé 
jízdy cyklostezkou, která se díky spolu-
práci s Divadlem Járy Cimrmana těší 

Zveřejnění záměru města
 

Rada města Tanvald na své schůzi dne 9. 4. 2008 usnesením 
č. 103/7/2008 vydala záměr prodat 
bytovou jednotku č. 6, vel. 1+2, 

I. kat., Vančurova 34, Tanvald, část Šumburk nad Desnou,
dle schválených pravidel veřejné soutěže.

Pravidla veřejné soutěže:
1. Uchazeč o koupi bytu předloží žádost o jeho koupi v zalepené obálce označené 
„Veřejná soutěž, byt č. 6/34“.
2. Žádost bude podána na formuláři, který je k dispozici na odboru rozvoje a 
KV MěÚ v Tanvaldě.
3. Základní cena pro podání žádosti se stanovuje ve výši 350 000 Kč (žádost, 
ve které bude uvedena cena nižší než základní, bude ze soutěže vyřazena).
4. Kritérium hodnocení je nejvýše nabídnutá cena. Zastupitelstvo města Tanvald 
provede vyhodnocení soutěže, stanoví pořadí 3 uchazečů a rozhodne o prode-
ji bytu. V případě stejné výše nabídnuté ceny rozhodne o pořadí mezi těmito 
nabídkami zastupitelstvo města tajným hlasováním.
5. Žádost o koupi může předložit osoba starší osmnácti let.
6. Žádosti budou v zalepené obálce předkládány osobně na odboru rozvoje a 
KV MěÚ v Tanvaldě, nebo budou zaslány doporučeně na adresu Městského 
úřadu v Tanvaldě, Palackého 359, 468 41 Tanvald, nejpozději do 16. 6. 2008 
do 14,00 hodin.
7. Pokud vítěz soutěže do jednoho měsíce po doručení oznámení o výsledku 
soutěže neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, považuje se to za jeho 
odstoupení od koupě a Město Tanvald nabídne byt druhému v pořadí za jím 
nabídnutou cenu. Totéž platí i pro uchazeče na třetím místě v pořadí. U obou 
platí výše uvedená jednoměsíční lhůta. Pokud tímto způsobem nedojde 
k prodeji bytu, soutěž se opakuje.

Krátce z Mikroregionu Tanvaldsko

stále většímu zájmu místních lidí i 
návštěvníků.

Marketingu cestovního ruchu se 
Mikroregion Tanvaldsko věnuje prostřed-
nictvím Turistického regionu Jizerské 
hory. Zastřešujícím „orgánem“ TR je 
Svazek obcí Jizerské hory, jehož jsou 
členem všechny obce Tanvaldska. Pro 
vznik Destinačního managementu (to je 
tým lidí, který se stará o zmapování veš-
keré turistické nabídky obcí i podnikatelů 
z Jizerek a také o její cílenou nabídku a 
propagaci) byl zpracován projekt a po-
dána žádost o dotaci z evropského 
Regionálního operačního programu – a 
byli jsme u toho.

KAPR

Plakáty ve výlohách obchodů, články 
v novinách, webové stránky, zpráva 
v rozhlase… Zmínky o filmovém festiva-
lu Jeden svět v Tanvaldě jste mohli 
v posledním měsíci vidět opravdu všude. 
A tak ve středu 2. dubna proběhla v kině 
JAS veřejná projekce filmů festivalu.

Na dva promítané filmy se přišlo podí-
vat téměř třicet lidí, pozvání i záštitu nad 
festivalem přijal starosta města Petr 
Polák i s tajemníkem Richardem Seidlem 
a Lenka Lovicarová z Člověka v tísni. 
Velký úspěch zaznamenal doprovodný 
program ve vestibulu, hlavně ochutnáv-
ka romských jídel a výstava fotografií 
z Afghánistánu, která pokračuje až do 
konce měsíce dubna. Charitativní akce 
Srdíčko pro Jindru i prodej různých vý-
robků od žen z Namibie také přinesly své 

ovoce. Na Jindru Humhala se celkem 
vybralo 4 000 Kč a pro namibijské ženy 
4 490 Kč.

Co se týče školních projekcí, návštěv-
nost se oproti minulému roku vyšvihla na 
až neuvěřitelné číslo, a to 551 žáků a 
studentů z pěti škol. Filmy, diskuze i 
interaktivní program se dětem z tanvald-
ských škol vesměs líbily.

Druhý ročník festivalu v Tanvaldě do-
padl celkově velice dobře, bohužel stále 
není taková návštěvnost, jakou bychom 
si představovali. Doufáme tedy, že se to 
do budoucích let zlepší a Tanvald si vy-
buduje další tradici, a to každoroční účast 
v celosvětovém festivalu o lidských 
právech Jeden svět.

Za Studentský klub při OA Tanvald
 Martina Votočková

Festival Jeden svět je za námi

3. duben byl pro studenty Gymnázia 
v Tanvaldě svátkem. Tak jako každý rok 
v březnu či dubnu, tak i letos se konala 
školní akademie. Ze tří set tří žáků školy 
jich více jak třetina (přesně sto dvacet 
šest) na akademii účinkovala. Byli to žáci 
od primy do oktávy, od prvního do čtvr-
tého ročníku. Ať to byly básničky, písnič-
ky, scénky, tance moderní i klasické či 
krátké divadelní etudy, vše si studenti 
sami připravili a pod dohledem hlavně 
profesorek  Anderové, Keprové, Rykrové  

a Ditrichové dotáhli do konce. Nejvíce 
nás potěšil zájem diváků. Poprvé za 
dobu gymnaziálních akademií si všichni 
návštěvníci v kině nesedli, někteří měli 
jen „vstupenku na stání“. Jsme rádi, že 
se akademie stala pro gymnázium již 
tradicí a že studenti mají stále zájem 
vystupovat a ukázat, co umí. 

Dík patří také Kulturní kanceláři MěÚ 
Tanvald za bezplatné zapůjčení sálu a 
šatny městského kina.

Jana Pražáková

Školní akademie Gymnázia Tanvald

Výběr do sportovních tříd 
ZŠ Sportovní 

Vážení rodiče, děvčata a chlapci 5. tříd, ve čtvrtek 22. května 2008 od 8.30 
hodin proběhne na Městském stadionu v Tanvaldě na Výšině výběr děvčat a 
chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku 2008/2009 

navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 
Bližší informace získáte na stránkách školy nebo přímo ve škole. 

Těšíme se na všechny děti, které se nebojí pohybu a mají chuť zlepšovat 
svoji fyzickou zdatnost.

Mgr. Zdena Vacková, ředitelka školy

Základní škola, Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace 
Tel. 483 394 660 
Fax 483 380 647 

e-mail: msir@iol.cz www.zstanvald-sportovni.cz
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Narozeniny 
v květnu 2008 

oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v květnu

Duštíra Zdeněk
Šturmová Hildegarda

Kyselková Květa
Vavrochová Jana
Dufek Miloslav

Gleissnerová Soňa
Synovec Jindřich
Štancl Vladimír
Tatarová Jolana

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).

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

OS ČČK Jablonec nad Nisou pořádá 
kurzy první pomoci

I vy se můžete ocitnout v situaci, kdy bude záležet jen na vás! Dokážete rych-
le a účinně poskytnout první pomoc? My vás to naučíme!!! Termíny kurzů a 
další informace naleznete na našich webových stránkách: www.cck–jablonec.cz 
nebo na tel: 483 356 216, 602 458 088
Na všechny kurzy je nutné se přihlásit minimálně týden před zahájením kurzu.

Neveřejná mobilizace
v květnu 1938

V současné době se často hovoří 
o historických osmičkách v souvislosti 
s rokem 2008. Mám také dvě události 
z prvního pololetí roku 1938. Nikdy mě 
nenapadlo, že budu moci ještě za sed-
desát let na ně vzpomínat. Bylo to 21. 
května 1938. Jako mladíci jsme s kama-
rádem v březnu 1938 nastoupili na práci 
a učení do sklárny v Harrachově. Bylo to 
v době, kdy už Rakousko bylo připojeno 
k Německu a projevilo se to na vnitropo-
litické situaci v naší republice. Jako ne-
zkušení jsme si tuto situaci ještě nedá-
vali do žádných souvislostí, ale podle 
názoru našich otců a sousedů to bylo 
s výhledem do budocnosti považováno 
za vážné, zvláště v našem pohraničí. 

Do práce jsme jezdili na kole z Českého 
Šumburku, ještě po staré silnici. Byla užší 
a měla více zatáček. Silnice vedla ještě 
kolem bývalé přádelny bavlny sklářského 
podnikatele J. Riedela. Výroba zde byla 
zastavena v době světové hospodářské 
krize. V roce 1938 již v budově sídlila 
firma Naturin a.s. na výrobu umělých 
střev. Dál vedla silnice přes starý most 
přes řeku Jizeru a dále do Harrachova. 

Začátek směny byl v pět hodin ráno a 
konec v jednu hodinu odpoledne. 
Pracovalo se šest dní včetně soboty. 
Naše mzda byla jedna koruna za hodinu. 
Ráno jsme využívali celou silnici, neboť 
jsme nikdy nikoho nepotkali. Až do so-
boty 21. května 1938. Proti nám jela 
velkou rychlostí řada osobních aut, a co 
bylo nápadné, ze zavřených aut vlál ru-
káv nějaké košile, u druhého zas jiný kus 
textilu. Bylo nám to divné, vypadalo to 
jak nějaký útěk nebo krádež. Než jsme 
přijeli ke sklárně, předjel nás motocykl 
s dvěma vojáky s helmami, kteří měli na 
zádech pušky. Pochopili jsme, že se 
něco v Harrachově děje. U sklárny již byli 
hloučky sklářů jak německých, tak čes-
kých. Vláda neveřejnou cestou povolala 
(prý) dva ročníky oddílu SOS (Stráž 
obrany státu) a některé technické oddíly 
a byly podle mobilizace svolávány čet-
nictvem od večera předchozího dne. Za 
sklárnou byla hranice s III. Říší se silnicí 
do III. Říše. Tam byly poráženy smrky, 
aby silnice byla neprůjezdná. Sklárna 
nebyla dána do provozu. Všichni jsme 
tam čekali několik hodin. Jako každou 
sobotu nám spočítali a předali výplatu a 
my jeli domů. Jak dlouho byla silnice 
neprůjezdná a jak dlouho byla sklárna 
mimo provoz, nevím, nikdy jsem se tam 
už nevrátil. Tak jsme poznali následky 
sjezdu Henlainovy Sudetoněmecké 
strany (SdP) ze dne 24. dubna 1938. Ten 

osudný den bylo vyhlášeno osm bodů, 
zvaných karlovarských požadavků vůči 
československé vládě. Jejich přijetí by 
znamenalo rozbití ČSR. Co nám mladým 
díky tomu dělalo starost, bylo to, zda se 
budeme moci v červnu zúčastnit doros-
teneckého X. všesokolského sletu 
v Praze, na který jsme pilně nacvičovali.

Otřesný zážitek 
sedmdesát let starý

Druhá událost je z Prahy, z doroste-
neckého X. všesokolského sletu, kam 
jsme jeli ve třetí dekádě června 1938. 
Vnitropolitická situace státu se zhoršila. 
Příčina byla v obecních volbách v celé 
ČSR, konaných koncem května a začát-
kem června 1938. V pohraničí volby vy-
hrála Henleinova Sudetoněmecká strana 
(SdP), stejně jako v Tanvaldě, kde z cel-
kového počtu 2 952 volebních hlasů 
(v té době Tanvald a Šumburk n. D. byly 
ještě samostatnými městy) získala 
Henleinova Sudetoněmecká strana do 
městského zastupitelství 1 634 hlasů a 
17 mandátů, a to bylo 55,3%. 

Do Prahy jsme jeli normálními náklad-
ními vagóny, ve kterých byly připraveny 
lavice. Bylo mně patnáct let a byl jsem 
poprvé v Praze. Všechno bylo hezké, 
ubytování v jedné škole, spali jsme na 
slamnících ve třídě. Onoho dne jsme byli 
připraveni na nácvičnou v prostoru sle-
tiště. Pokud vím, bylo nás kolem sedm-
nácti tisíc dorostenců z celé ČR. Nebyl 
to typicky červnový den, byla velká zima, 
drobně, ale hustě pršelo a místy vál silný 
vítr. Byla nám všem zima, ale nácvičnou 
jsme zvládli a těšili se na odchod ze 
sletiště. Již část seřazeného proudu 
cvičenců procházela výstupní branou, 
když tu se najednou přihnala silná vich-
řice. Vlevo od výstupní brány vítr nad-
zvednul část střechy, která se doděláva-
la na hlavní sletové dny. Střecha spadla 
za tribunu. Šest lidí bylo na místě zabito 
a dalších několik desítek zraněno. Byl to 
hrůzný pohled, kdy jsme na sobě nemě-
li nit suchou. Za této vichřice jsme 
odcházeli ze stadionu. Vedoucí nás nutili, 
abychom pili horký čaj a zůstali na 
ubytovně. 

Další cvičení před diváky a lepšího 
počasí jsme zvládli dobře, v podvědomí 
nám však stále zůstávala ta neklidná 
vzpomínka. Ta se projevila i v průvodu 
na konci dorostenenckých vystoupení, 
kdy jako členové Krkonošské župy jsme 
křičeli různá hesla, například: Krkonoše, 
hradby naše; My Prahu nedáme, raději 
ji zbouráme. Co je zajímavé, že za se-
dmdesát let jsem se potkal pouze se 
dvěma cvičícími z této doby.

Jaroslav Rýdl

Nahlížíme do historie: rok 1938 Výročí a významné 
dny

Z historického kalendáře
l 1. 5. 1953 
Ke svátku 1. května zahájila vysílání 
Československá televize z budovy 
Měšťanské besedy.
l 10. 5. 1970 
Bylo zahájeno vysílání 2. programu 
Československé televize.
l 18. 5. 1923 
Bylo zahájeno pravidelné vysílání 
Československého rozhlasu.
l 18. 5. 1938 
U československých hranic se začaly 
soustřeďovat německé jednotky.
l 27. 5. 1942 
Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli aten-
tát na Reinharda Heydricha (zemřel 
4. června 1942); jednalo se o operaci 
s krycím názvem Operace Anthropoid.
l 27. 5. 2000 
Při vichřici spadla památná Semtínská 
lípa.

Květnové dny
l 1. 5. Svátek práce 
(Den pracovního klidu)
l 5. 5. Květnové povstání českého lidu 
– 1945 (Významný den) 
l 8. 5. Den osvobození od fašismu – 
1945 (Státní svátek

l 13. 5 – Prezentace moderních látkových plen, od 16 hod. 
Kontakt pí Müllerová , tel: 606 745 432, e-mail: info@ecoobchudek.cz

l 15. 5. – Závody na motorkách. Vstupné 10 Kč. Závody budou pro-
bíhat před budovou MDC Maják od 15 hod.
l 1. 6. Cesta lesem pohádek. Start od 9.00 – 11.30 hod. u klubovny 
TOM Zálesák, cíl v autokempu. Startovné 20 Kč na osobu.

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

l 1. 5. Okřídlený svět, vernisáž 
výstavy soutěžních prací DDM 
Tanvald.
l 30. 5. Den plný her – v šum-
burském parku pro děti z tan-
valdských základních škol u pří-
ležitosti Mezinárodního dne dětí.
Prázdninové tábory
l 21. – 28. 8. 2008 Teplice n. Metují  
v oblasti Teplických a Adršpašských skal 
(pro děti od 9 let). Přihlášky do 30. 5., ale 
v případě zájmu se informujte co nejdříve 
v DDM – kapacita je omezena.

l 30. 6. – 10. 7. Toulavé boty 
– příměstský tábor (jednodenní 
výlety do zajímavých a turisticky 
atraktivních míst nejen našeho 
regionu). Lužické hory, Krkonoše, 
Český Ráj i Jizerky. 

l 30. 6. – 11. 7. Italské Dolomity 
(pro turisticky zdatnou mládež od 15 let.)

Bližší informace v červnovém TZ 
nebo přímo v DDM Tanvald, 

tel. č. 483 394 301.

l 1. 5. Výstup na Špičák, 9. ročník. Občerstvení zajištěno – restaurace v provozu, 
od 10 do 15 hodin budou vydávány číslované diplomy (hromadné výpravy prosíme 
nahlásit předem, ale není podmínkou).
l 1. 5. – 14. 6. Budiž světlo. Svíčka, žárovka, lampa, slunce a stín. Dobrovolní 
fotografové se letos nechali osvítit. Přijďte se podívat, jak to dopadlo. Desná,  
Riedlova vila. Vernisáž výstavy: čtvrtek 1. května od 17 hodin v Riedlově vile.  
Vstupné na výstavu 10 Kč.
l 28. 4. – 3. 5. Sympozium Desná 2008 
(vyvrcholení akce 3. května od 14 hod.).
l 1. – 3. 5. Řemeslnické dílny. 
Během dne si návštěvníci areálu Riedlovy vily budou moci vyzkoušet výrobu šper-
ků z drátu (pod dohledem mistra dráteníka), tvorbu svíček a slaměných ozdob. 
Pletení košíků z pedigu, drhání, tvorbu krajky atd.
l 2. 5. Hush a Zdvořilý Woody hudební večer – pátek od 19.00 hod.
l 2. – 4. 5. Velká desenská pouť. Tradiční pouťové veselí v centru města Desná. 
Atrakce, stánkový prodej, zábava…
l Britské tanky v Čechách – Muzeum obrněné techniky Smržovky 
16. 5. (15 – 17 hod.) – Spanilá jízda vojenské techniky 
17. 5. od 9.30 hod. prohlídky britských tanků, od 13.30 hod. akční ukázka střetu 
amer. a něm. armády, od 14.30 hod. pro zájemce střelba z kulometů. 
l 17. 5. Prolínání – Sen o Jizerských horách 2008, 
Smržovka – lesopark u Parkhotelu od 9 do 16 hodin.
l 17. 5. Muchovman 2008. 
Štafetový závod družstev a jednotlivců se koná v areálu Hospody ve Vrších ve 
Zbytkách. Podrobnější informace o celé akci na www.muchovman.net.
l 31. 5. – 1. 6. Staročeské řemeslnické trhy v městském parku v Turnově. 
XIV. ročník řemeslnických trhů s ukázkou tradičních řemesel a bohatým kulturním 
programem. 

Kulturní a sportovní pozvánka na květen
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5. 5.  PO  19 h.  Reportér v ringu
Americké drama. Strhující příběh bývalého boxera, který skončil na ulici. 
V hlavních rolích Samuel L. Jackson a Josh Hartnett.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 111)
7. 5.  ST  19 h.  Jumper
Americký dobrodružný sci-fi film. Napínavý příběh mladíka, který u sebe objevil 
schopnost teleportace. V hl. rolích Hayden Christensen a Samuel L. Jackson. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 88)
9. 5.  PÁ  19 h.  Bobule
Nová česká letní komedie z moravských vinic. Nevinně o víně. 
V hlavních rolích Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a Václav Postránecký.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (90) 
12. 5. PO   O rodičích a dětech
Pozor! 19,30 h.  Nová česká komedie Vladimíra Michálka o otcích, synech a 
ženách jejich života. V hlavních rolích Josef Somr a David Novotný.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 110)
14. 5.  ST  17 h.  Kronika rodu Spiderwicků
 Americký fantasy film pro celou rodinu. Dobrodružství dětí v strašidelném domě. 
České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 95)
16. 5.  PÁ  19 h.  Touha, opatrnost
Americko – čínský špionážní thriller režiséra Ang Leeho (Zkrocená hora, Tygr 
a drak). Napínavý příběh, který se odehrává v Šanghaji za 2. světové války. 
Uskutečnit vraždu není vždy tak snadné.
Vstupné: 63, 65 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 157)
19. 5.  PO  19 h.  Tahle země není pro starý
Americký oscarový thriller bratrů Coenů. Žádná úniková cesta není bezpečná. 
V hlavních rolích Javier Bardem, Josh Brolin a T. Lee Jones.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 122) 
21. 5.  ST  19 h.  Východní přísliby
Americký thriller Davida Cronenberga. Každý hřích zanechá svou stopu.
V hlavních rolích Viggo Mortensen, Vincent Cassel a Naomi Wattsová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 100)
23. 5.  PÁ  19 h.  Úhel pohledu
Americký akční thriller. Napínavé pátrání po pachatelích atentátu na prezidenta. 
V hlavních rolích Dennis Quaid a Sigourney Weaverová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 90)
26. 5.  PO  19 h.  Amorův úlet
Americká bláznivá komedie. Cesta lásky je někdy nevyzpytatelná. 
V hlavních rolích Jason Biggs a Isla Fisherová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 90)
28. 5.  ST  19 h.  10 000 př.n.l.
Americký dobrodružný film. Cesta proti proudu času. Příběh mladého lovce, 
který se vydá hledat svoji unesenou lásku.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 109)
30. 5.  PÁ  19 h.  27 šatů
Americká romantická komedie. Zůstanu navždy za družičku? 
V hlavních rolích Katherine Heiglová a Edward Burns.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 109)

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

Květen

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na květen

Kulturní pořady v kině
Tanvaldské hudební jaro 2008
52. ročník mezinárodního hudebního festivalu (viz str. 1).

Na prvním koncertu THJ vystoupí i multiinstrumentalista Jiří Stivín společně 
s Robertem Hugem, hrajícím na cemballo.

Další akce v květnu
5. 5. do 26. 6. 2008 Paličkovaná krajka – Zuzana, Romana a Michaela 
Galuszkovy. Ukázky paličkování každou středu od 15 do 17 hodin v městské 
knihovně.

7. 5. Slavnostní položení věnce k uctění 63. výročí ukončení 2. světové války. 
Pravidelný pietní akt se uskuteční u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku 
v 15 hodin. Pořádá Město Tanvald spolu s Českým svazem bojovníků za 
svobodu v Tanvaldě. 

12. 5. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti

14. 5. Zájezd do Jelení Gory. Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

22. a 29. 5. vždy v 17 h. Koncert žáků ZUŠ Tanvald. Vstupné dobrovolné.

27. 5. Zájezd Spreewald (SRN)
Zájezd pro tanvaldské důchodce (viz str. 2). Odjezd v 6.30 hodin z parkoviště 
před kinem. Cena 280 Kč.

Připravujeme na červen 2008:
7. 6. v 18 hodin v Městském kině Jas 
Představení Divadla Járy Cimrmana AKT
Předprodej v pokladně kina od 5. 5. 2008. 

12. 6. Zámek Libochovice. Zájezd pro tanvaldské seniory pořádá KPOZ. 
(Přihlášky od 19. 5. v MěKK.)

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

Prvovýstup na Horu 
Járy Cimrmana 10. 8. 
2007, do té doby beze-
jmenný vrchol Altajského 
pohoří, připomene výsta-
va v Městském kině JAS 
Tanvald od 12. 5. do 7. 6. 
2008. Vernisáž výstavy, 
která se s konečnou plat-
ností uskuteční 12. května 
od 17 hodin, bude spoje-
ná s besedou s náčelní-
kem expedice Václavem 
Kotkem i dalšími účastní-
ky. Plánováno je i promít-
nutí filmu z výstupu.
Z historie expedice
Altaj – Cimrman
17. 1. 2007 byla zaregis-
trována Expedice Altaj – Cimrman, jejímž 
náčelníkem byl zvolen Václav Kotek.
1. 3. 2007 byla vyhlášena celonárodní 
sbírka „Národ Tobě, Járo Cimrmane“, 

která mimo samotnou expedici podporuje 
projekt „Dům 4 múz“.
9. 6. 2007 byl v rámci přípravy vykonán 
cvičný výstup na horu Hvězda s roz- 
hlednou Štěpánka (viz foto pěveckého 

sboru z gymnázia se 
Zdeňkem Svěrákem), kde 
výpravě požehnal páter 
Ivan Peschka z Desné. 
Výstup na Štěpánku dopro-
vázela Spanilá jízda 
Cyklostezkou Járy Cimrma-
na a Závody v běhu s kufry 
a v zimnících.
17. 7. 2007 všichni budou-
cí členové expedice zdolali 
jako další část přípravy 
vrchol Lomnického štítu ve 
Vysokých Tatrách, kde 
pokřtili pamětní desku 
„Vyhlídka Járy Cimrmana“.
3. 8. 2007 odletěla z Prahy 
Expedice Altaj – Cimrman 
2007.

10. 8. 2007 ve 12,00 hodin, po překonání 
mnoha problémů, stanuli Radek Jaroš, 
Radek Kokoř a Vjačeslav Gerasimov na 
vrcholu Hory Járy Cimrmana.

Hora Járy Cimrmana je 3 610 m vysoká. 
Leží na úpatí municipálního útvaru – 
Usť-Koksinskij rajon na horním toku řeky 
Tekel s geografickými souřadnicemi 
49°53´02“ s.š. a 86°36´08“ v.d. 
4. 10. 2007 při oslavě 40. výročí vzniku 
Divadla Járy Cimrmana předložil Sergej 
Šajchislamov oficiální „Potvrzení 
Federace alpinismu Ruska“ o uznání 
výstupu a pojmenování hory na „Horu 
Járy Cimrmana“.   -red-

Expedice Altaj – Cimrman 2007 – výstava a beseda s účastníky – změna termínu!

7. 6. 2008 proběhne v Tanvaldě

3. ročník Spanilé jízdy
Cyklostezkou Járy Cimrmana 

a Závodů v běhu s kufry
a v zimnících. 

Tato akce bude spojena se slavnostním 
uložením pamětní desky památného 
prvovýstupu Expedice Altaj – 
Cimrman na Štěpánce. 
Podrobnosti v příštím TZ. 
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Inzerce v TZ od 
května nově

Od května je zaveden nový systém a 
platba inzerce v Tanvaldském zpra-
vodaji. Rozměry jsou předem dané. 
Inzeráty se platí PŘEDEM – bez-
hotovostně nebo v hotovosti přímo 
v Městské kultrurní kanceláři Tanvald, 
Krkonošská 350. 
po + st 
8 – 11,30 12,15 – 17 hod.
Objednávky telefonicky: 
na 483 369 653 
nebo e-mailem: 
labrahamova@tanvald.cz. 
U bezhotovostní platby bude sdělen 
variabilní symbol při objednání 
inzerátu. 
Číslo účtu: 
19-0001423451/0100 KB Tanvald.
Ceny za inzeráty:
A)  144 Kč 
(menší inzeráty nebudou možné)
B)  276 Kč
C)    522 Kč
D) čtvrtina strany    1 104 Kč 
E)  polovina strany    2 256 Kč 

Někdy stačí poradit
a ukázat cestu

Co je drobná domácí neshoda, co krize 
a co už domácí násilí? V rámci rodiny či 
domácnosti, za zavřenými dveřmi, se 
odehrávají různá dramata. Oběti a pa-
chatelé pocházejí ze všech společen-
ských vrstev, nezávisle na vzdělání či 
ekonomické situaci. Statistiky uvádějí, že 
obětí 90 – 95% domácího násilí jsou 
ženy. Pro společnost toto nepopulární 
téma bývá tabu. Co se prý doma uvaří... 
někdy to však není k překousnutí. 
Problém asi nelze odstranit, avšak každý 
ve svém nejbližším okolí může nabídnout 
radu, pomoc. Hrubost a agrese není ani 
na Tanvaldsku vzácností. Domácí násilí 
má pro týrané ženy závažné a dlouho-
dobé psychické a zdravotní následky; 
stejně tak pro děti, které byly svědky 
násilí. Přinášíme dva skutečné příběhy 
o násilí vůči ženám. Že utlačovaný může 
být však i muž, dokládá třetí příběh. Milan 
Tůma, major ve výslužbě, který se téměř 
dvacet let zabýval problematikou násilné 
a mravnostní trestné činnosti, shrnuje, 
čeho se násilníci dopustili, případně co 
jim hrozí. Řešení je individuální, ve vět-
šině případů problematické a pro oběť 
těžké. V závěru je několik užitečných 
telefonních čísel, která by mohla 
v podobných případech posloužit.

Příběh první
Přišla za mnou jedna známá 

z Tanvaldska, říkejme jí paní Eva. Mezi 
řečí se zmínila, jak nad tím svým vyzrála 
tím, že si mimo byt schovala spacák. 
Když ji ten její nechce pustit domů, jde 
spát do lesa a není jí už zima. Nechtělo 
se mi věřit. Ona byla na sebe pyšná, že 
si i dokázala ochránit svůj vlastní cestov-
ní pas. Nechala se ostříhat nakrátko, aby 
ji netahal za vlasy. Při dalším vyprávění 
jsem se dozvěděla, že ledničku i špajz 
mají na zámek. Protože byla bez práce, 
dostávala jen na potřebný nákup a vše 
musela do halíře vyúčtovat. O koupi 
osobních věcí, prádla, si mohla nechat 
zdát. V rodině s jedním už odrostlejším 
dítětem docházelo ke slovním i fyzickým 
potyčkám, někdy prý přijela i policie, 
která dala za pravdu jejímu manželovi, 
dobře postavenému muži s titulem. Vždyť 
ona je blázen... Říkala, že jednou se 
rozvede, až dítě dokončí školu. Předala 
jsem jí několik kontaktů, pomoc nechtěla. 
Ona že vydrží vše, jako třeba tehdy ten 
zlomený nos. Poslední rok až dva před 
rozvodem spala v kuchyni na zemi. Vloni, 
když už bylo po rozvodu, mi přišla ukázat 
čerstvou modřinu v obličeji, kterou zís-
kala, ještě než se odstěhovala – nedalo 
mu to. Nevídali jsme se často, její cho-
vání a vzezření postupem času připomí-
nalo tu bláznivou, což splňovalo jeho 
záměr. Vím, že před více než deseti lety 
byla jiná. Myslím, že když se dokázala 
rozvést a odstěhovat, dokázala asi i 
odjet do ciziny a splnit si svůj sen, na 
prahu čtyřicítky začít žít.

„Zde se může jednat o některý z trest-
ných činů proti svobodě a lidské důstoj-
nosti, jako např. omezování osobní 
svobody, dle §231 trest.zák. s trestní 
sazbou až na dvě léta nebo útisk dle 
§ 237 trest. zák., kdy v takovém případě 
může být pachatel potrestán odnětím 
svobody až na šest měsíců. Ovšem zá-
leží na podrobnějších okolnostech, kdy 
by mohlo jít také ´jen´ o přestupek.“ 

(M. Tůma)

Příběh druhý
Mladá rodinka s něko-

likaměsíčním batoletem 
provozuje penzion na 
Tanvaldsku. To, že mezi 
partnery není vše růžo-
vé, vidí jejich přátelé i pravidelní hosté. 
Muž, většinou posilněný alkoholem, svou 
partnerku slovně i fyzicky napadá. „Byla 
jsem svědkem, jak se jednoho večera 
v restauraci chytli. Nejdřív si nadávali, 
pak se strkali. Potom ji povalil a začal do 
ní kopat. Do matky svého dítěte. To ho 
už lidé od stolu od ní odtrhávali. Ve finá-
le ještě došel do poschodí, vzbudil spící 
dítě a zmlácené ženě jej dával. Po roz-
hovoru mi ubrečená říkala, že přeci od 
něj nemůže odejít, když nepije, je hodný,“ 
říká mi dívka, která se jednoho zimního 
večera stala spolu s přáteli nechtěným 
svědkem celé události. Rodiny obou 
partnerů žijí mimo Liberecký kraj a mož-
ná ani netuší, jak ti jejich mladí, co na 
horách podnikají, vlastně žijí.

„V takovémto případě se také může 
jednat o některých z trestných činů na-
rušující občanské soužití, jako např. 
trestný čin výtržnictví, dle ust. § 202 trest. 
zák., kdy pachatel může být potrestán až 
na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ 

(M. Tůma)
Příběh třetí

To, že páchané násilí může být i na 
mužích, a nemusí být jen psychické, 
zmiňuje pan Karel: „Mám kamaráda, 
který má asi šedesát kilo, jeho žena má 
víc, možná i sto. Na vlastní oči jsem viděl 
jak ho bije. Jednou šel z práce, stavil se 
na pivo, a když přišel domů tak mu dala 
tou velkou dlaní i pěstí, kolikrát ho i zko-
pala. Těžce to nesl, ale když prý mají 
spolu ty děti, neodešel od ní.“

„Trestní zákon užívá pro vyjádření újmy 
na zdraví právní pojem ´Ublížení na 
zdraví´. Ve shodě s naukou a praxí lze 
tento pojem vymezit jako způsob takové 
poruchy normálních tělesných nebo du-
ševních funkcí, která znesnadňuje poško-
zenému výkon obvyklé činnosti, resp. má 
vliv na způsob jeho života a není zcela 
přechodného rázu – činí podle praxe 
nejméně 7 dnů. Pak se může jednat 
o spáchání trestného činu ublížení na 
zdraví ve smyslu ust. § 221, ods.1 trest. 
zák. s potrestáním odnětí svobody až na 
dvě léta. V tomto konkrétním případě se 
věc jeví spíše do přestupkového řízení 
k projednání na příslušném obecním 
úřadu.“ (M. Tůma) 

Připravila: L. Abrahamová

Máj – lásky čas, tak trochu jinak

(Švermova 32/35, 
460 10 Liberec X –Františkov), 
Telefon: +420 485 150 707
Mobil: +420 777 098 277
E–mail: potc@seznam.cz
WWW: http://www.bkb.cz
Domov pro matky s dětmi
l Domov sv. Anny 
Jungmannova 333/23, 460 01 Liberec 1, 
tel./fax: 485 108 782
e–mail: charitaliberec@volny.cz 
Dále:
l Linka právní poradny pro ženy
Telefon: 224 910 744
l SOS obětem domácího násilí 
Telefon: 541 247 233
l ROSA – centrum
 pro oběti domácího násilí
Telefon: 241 432 466

Sklenářství Třeska Martin
Různé druhy ornamentů, zrcadla, izolační sklo Dytherm, broušení, 

vrtání, bezpečnostní sklo Conex, lepení akvárií, 
krbové sklo – 800 oC, prodej skleníků, polycarbonátu

Otevřeno: po, út, čt, pá: 8 – 12 13 – 17, st: 8 – 12 13 – 15, so: 9 – 12
Husova 600, 468 41 Tanvald – Šumburk

Tel.: 483 395 322, 736 683 187

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 l

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

Nebankovní úvěr 
pro každého!

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele/OSVČ, ženy na MD.

Volejte kdykoliv 731 576 235 
nebo navštivte kancelář 

na adrese: Krkonošská 90 
(budova SEBY, 2. patro, č. dveří 43), 

Tanvald. www.proficredit.cz 

REALIZACE INTERIÉRŮ
• montáž sádrokartonu

(bytová jádra vestavby, příčky,
minerální podhledy)

• malby a nátěry, sádrové stěrky, podlahy
Tel: 731 467 763, 602 823 604

GENERALI 
POJIŠŤOVNA a.s.
Otevřela od 1. 4. 2008 
pobočku v Tanvaldě 

ulice 
Protifašistických bojovníků 183, 
v budově byt. společnosti Tabys

Vystřihněte a uschovejte! Nejdůležitější telefonické 
kontakty, kam se můžete v případě nouze obrátit.

Nepřetržitý provoz
l Občanské sdružení ACORUS
– non stop krizová linka
Telefon: 283 892 772
l Linka Bezpečí dětí a mládeže
Telefon: 800 155 555
l Senior linka
telefon: 800 157 157
l DONA linka (Praha) – nepřetržitá 
pomoc obětem domácího násilí 
Telefon: 251 511 313
l Bílý kruh bezpečí – Praha
(Smíchov, U Trojice 1042/2)
Telefon: +420 257 317 100
Fax: +420 251 512 299
E–mail: bkbpraha@bkb.cz
www: http://www.bkb.cz
Omezený provoz
l Bílý kruh bezpečí – Liberec 
Otevírací hodiny: Po 17.00 – 19.00 

!
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I když byla letošní zima taková, jaká 
byla, tanvadští lyžaři běžci ji mohou po-
važovat opět za skvělou. Jak v individu-
álních startech, tak i v soutěži družstev 
předčili lyžaři běžci TJ SEBA Tanvald pod 
vedením Heleny Beranové, Ireny 
Tomšové a Karla Kaspera zavedenější 
a finančně silnější oddíly. A to nejen 
výsledky, ale i počtem závodníků.
ZOH a MČR

O zisku dvou zlatých a jedné bronzové 
medaile Karolíny Kunzové a bronzové 
medaile Karolíny Preislerové z MČR a 
zlatých a dalších medailí Pavly Marou-
skové, K. Kunzové a K. Preislerové ze 
ZOH jsme informovali v minulých číslech 
TZ.
Hledá se nová
Kateřina Neumannová

Pod tímto názvem je prezentován ce-
lostátní projekt, jehož cílem je podchytit 
nejtalentovanější adepty běžeckého ly-
žování. Finálový závod se běžel 7. – 9. 
3. 2008 na tratích na Horních Mísečkách. 
A protože se jedná o celostátní projekt 
pro všechny žákovské kategorie, je mož-
né ho označit za neoficiální mistrovství 
České republiky v běhu na lyžích. A 
právě zde dosáhla vynikajícího úspěchu 
TJ SEBA Tanvald, která v soutěži druž-
stev obsadila šesté místo v konkurenci 
osmatřiceti oddílů z celé ČR. K. Kunzová 
tuto soutěž vyhrála a K. Preislerová 
skončila třetí.
Dorostenci se neztratili

Michal Bartůněk, Lucka Doležalová a 
Zuzka Koucká vstoupili veleúspěšně do 

kategorie dorostenců. Pod vedením 
trenérky Ireny Tomšové obsadili v celko-
vém hodnocení Českého poháru v roč-
níku 1993 4., 5. a 6. místo v konkurenci 
závodníků z celé ČR. Právě tito repre-
zentanti TJ SEBA Tanvald přešli do 
kategorie dorostu v letošním roce. 
Gratulujeme.
Pohár Libereckého kraje v běhu na 
lyžích

Na prvních místech v celkovém hodno-
cení Poháru LBK se umístili Vojta 
Vyhnálek a Karolína Kunzová. Pohár 
LBK za druhé místo si odnesli Šírek 
Daniel, Pavla Marousková a Šírek 
Adrian, třetí místo si odnesla Karolína 
Preislerová. A umístění dalších závodní-
ků z TJ SEBA Tanvald, kterých je v sou-
časné době dvacet šest (!!), dává před-
poklady na důstojnou obhajobu těchto 
úspěchů i v dalších sezónách.

Na konci stručného výčtu těch největ-
ších úspěchů je potřeba poděkovat za 
vzornou reprezentaci našeho města 
všem závodníkům, jejich rodičům a tre-
nérům. Velký dík patří i všem sponzorům, 
z nichž ti největší jsou Město Tanvald, 
Pekařství Jan Mašek, Primaplast a ABB 
Jablonec n. N. 

Zájemci, kteří chtějí rozšířit řady lyžařů 
– běžců TJ SEBA Tanvald, nebo různou 
formou podpořit činnost TJ SEBA 
Tanvald, se mohou hlásit na telefonu 
607 859 212, kde jim budou podány 
potřebné informace.

ZA TJ SEBA Tanvald
Vladimír Vyhnálek

Supersezóna lyžařů TJ SEBA Tanvald

V právě skončeném ročníku Jizerské 
basketbalové ligy obsadili hráči TJ Seba 
Tanvald čtvrté místo. Zklamání nebo 
úspěch – to je otázka.Před sezónou by 
se dalo určitě říci, že je to smělý plán, 
který by byl velkým úspěchem tanvald-
ského basketbalu.

 S odstupem času, pár dní po odehra-
ném posledním zápase, je možné i 
čtvrté místo považovat za úspěch, přes-
tože, jak již titulek napovídá, třetí místo 
bylo skutečně na dosah. V průběhu celé 
sezóny střídali hráči TJ Seba skvělé 
výkony se slabšími. Nutno podotknout, 
že těch slabších bylo méně, ale bohužel 
vždy v nejméně vhodnou dobu. Zejména 
dvě utkání s pozdějším vítězem ligy TJ 
Bižuterie A byla infarktová. V prvním měli 
Tanvaldští v závěru šest trestných hodů, 
ani jeden neproměnili a v prodloužení 
prohráli o jediný bod. Ve druhém zas 
neudrželi slibný poločasový třiadvaceti-
bodový náskok a prohráli o koš. I přesto 
však místo na „bedně“ měli ve svých 
rukou. V posledním zápase sezóny hos-
tili na domácí palubovce Draky 
z Jablonce nad Nisou. Matematika ho-
vořila jasně – vítěz je třetí. Do zápasu 
vstoupili lépe domácí, ale v samotném 

závěru první čtvrtiny strhli hosté trojkou 
vedení na svoji stranu. Ve druhé čtvrtině 
se na rukou domácích hráčů usadila 
nervozita, kterou hosté trestali úspěšný-
mi rychlými protiútoky. Rozdíl ve skóre 
narostl až na čtrnáct bodů v neprospěch 
domácích. Poté se však Tanvaldští pro-
budili a začali mohutně dotahovat. 
Minutu před koncem utkání dokázali 
stáhnout na rozdíl jediného bodu. 
Drama, které se poté odehrálo na palu-
bovce, by nenapsal snad ani Hitchcock. 
Útok střídal útok, avšak bez bodového 
zápisu. Patnáct vteřin do konce utkání 
domácí Kozák neproměnil jasný koš, 
když se z ničeho nic ocitl nebráněn pod 
košem, po následném úspěšném dosko-
ku domácí pokračovali v ohrožování koše 
a soupeř tři vteřiny do konce fauloval 
Salabu při pokusu o střelbu. Následovaly 
dva trestné hody. První dopadl na zadní 
obroučku a následně vyskočil mimo koš. 
Druhý pokus padá na přední obroučku, 
míč získal soupeř a už ho nepustil. 
Porážka 78:79 tak definitivně pečetí 
čtvrté místo pro basketbalisty TJ Seba 
Tanvald. Zklamání. Rozhodně ano, ale 
pro tanvaldský basketbal úspěch.

Za TJ Seba Tanvald Milan Kozák

Basketbal – třetí místo bylo na dosah

Hrozbou pro horskou přírodu jsou pod-
le Správy Krkonošského národního 
parku vyznavači extrémního sportu – 
snowkitingu. Lyžaři, kteří se nechávají 
táhnout drakem po zasněžených pláních, 
údajně představují riziko i pro ostatní 
návštěvníky hor. Ochranáři by jim rádi 
zatnuli tipec. Strážci české i polské stra-
ny hor proto budou vrcholové lokality 
pravidelně kontrolovat.

„Tato jízda je velmi nebezpečná, neboť 
při vysoké rychlosti s větrem v zádech 
není člověk schopen zastavit na místě. 
Navíc se tito jezdci často pohybují i v nej-
přísněji chráněné zóně národního parku, 
kde je volný pohyb mimo značené cesty 
zakázán,“ uvedla mluvčí Správy KRNAP 
Alena Macháčová.

Snowkiting je v Čechách úplným no-
váčkem mezi extrémními sporty. Lyžaři 
mohou při jízdě s přizpůsobeným para-
glidingovým křídlem vyvinout rychlost až 
sto kilometrů v hodině. „Snowkitisti se 
pohybují ve vrcholových partiích Krkonoš. 
Dochází k ohrožení zdraví ostatních ná-
vštěvníků, kteří používají upravované 
běžecké trasy a projíždějí danou oblastí. 
Vyznavači extrémních sportů projíždějí 
mezi ostatními turisty po pláních. Tato 
aktivita je hrozbou i pro přírodu arkto-
-alpínské tundry Krkonoš,“ argumentuje 
Alena Macháčová.

Příznivci snowkitingu oponují tím, že 
hory jsou pokryty sněhem, a tak je 

nemohou poničit. „Myslím, že pokud je 
povrch dostatečně zasněžený a nikoho 
svou jízdou neohrožuji, tak nemůže 
nikomu nic vadit,“ říká Václav Šimůnek.

Tento argument je ale podle Správy 
Krkonošského národního parku lichý. 
„I když je na většině míst dostatečná 
sněhová pokrývka, na větrem vyfouka-
ných hřebenech může být pouhých pár 
centimetrů,“ dodává Alena Macháčová. 
„Potom stačí malé množství přejezdů 
snowboardistů, skialpinistů či snowkitistů 
a příroda Krkonoš bude ohrožena,“ 
doplnil ředitel Správy KRNAP Jan 
Hřebačka.

Konec neomezenému pohybu snowki-
tistů by měli společně zajistit strážci 
Krkonošského národního parku a jejich 
polští kolegové z Karkonoskiego Parku 
Narodowego.  

          Veronika Hošková

Extrémní sport ničí české hory

K závodům ve slalomu a v běhu na 
lyžích pro nejmladší využili pořadatelé 
z TJ Seba Tanvald, DDM Tanvald a 
Gymnázia Tanvald sněhovou nadílku na 
konci března.

Nejprve uspořádali čtvrté dějství letoš-
ního Poháru běžce Tanvaldu, běh na 
lyžích. Na perfektně upravených tratích 
u Lesíka se 27. 3. 2008 sešlo osmdesát 
závodníků z MŠ a prvního stupně ZŠ 
z Tanvaldu, Kořenova a Hamrsek. 
Zvláštní uznání patří MŠ Šumburk, která 
ze šestnácti startujících v kategorii MŠ 
měla třináct zástupců!!!

O den později, 28. března, absolvova-
li mladí sportovní nadšenci pátý závod 
PBT, závod ve slalomu. I když všech 
sedmdesát dva závodníků ve věku od 

čtyř do dvanácti let absolvovalo dvě 
závodní kola, podařilo se pořadatelům 
trvání závodu zkrátit na jeden a půl ho-
diny (průřez ze závodu byl vysílán na 
TIK). V cíli obou závodů čekaly na nej- 
úspěšnější borce tradiční ceny, vánočky 
a další výrobky od pana Maška. 

Kromě poděkování panu Maškovi a 
dalším sponzorům velmi oceňujeme 
pomoc rodičů dětí lyžařského oddílu TJ 
Seba, Města Tanvaldu, DDM Tanvald a 
studentů tanvaldského Gymnázia. 

Výsledky, fotodokumentaci a další 
informace získáte na 

www.tjsebatanvald.cz.
Za pořadatele z TJ Seba, DDM a 

Gymnázia Tanvald
V. Vyhnálek

Březnové zimní boje o vánočky

Březnový sníh umožnil pořádání lyžařských částí závodů o Maškovu vánočku. 

Kadeřnictví u Svárovských
Tanvald, ul. Vítězná čp. 360

Opět otevřeno
od 14. 4. 2008

Dámské - pánské - dětské
Provozní doba:
PO-PÁ: 8.00 – 17.00 hod
SO: dle objednání
Objednávky jsou možné i mimo 
pracovní dobu na tel.: 608 326 578


