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Do kalendáře...
l 14. dubna Prodejní trhy na centrál-
ním parkovišti 
l 15. dubna Vladimír Mišík + ČDG 
(Olin Nejezchleba a Pavel Skála)

v Městském kině Jas Tanvald od 19 
hodin. Vstupné 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč. 
(Předprodej v kině zahájen 17. 3. 2008.) 
Více na str. 6. 

Pozvánka
na zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva města se usku-
teční v zasedací místnosti tanvaldské 
radnice ve středu 16. dubna od 16 hod.

Máme letní čas
Na letní čas jsme přešli 30. 
března, zpátky se k obvyklé-
mu „zimnímu“ času vrátíme až 

koncem října, 26. 10., kdy si hodinky 
přetočíme zase o hodinu zpět.
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V duchu sjednocené Evropy se nese 
oficiální návštěva z Burbachu. Město leží 
v německé spolkové zemi Severní Porýní 
– Vestfálsko. Vedení města Tanvaldu ví, 
že ne vše je nutné dokázat vlastním 
náročným hledáním, leckdy se vyplatí 
převzít řešení od zkušenějších. Proto 
Tanvald spolupracuje nejen s okolními 
obcemi a městy, ale od roku 1992 i 
s městem Wittichenau v Sasku (SRN) a 
od roku 1995, kdy byla podepsaná 
smlouva přátelství, s městem Burbach. 
Šestičlenná delegace, vedená starostou 
Burbachu Christophem Ewersem, nyní 
přijela na sever Čech na třídenní návště-
vu. Přátelství mezi oběma městy bylo 
v pátek 7. 3. 2008 zpečetěno oficiálním 
partnerstvím, které odsouhlasily rady 
měst z obou obcí (6. 12. 2007 v Burbachu 
a 13. 2. 2008 v Tanvaldě). „Považuji za 
velmi přínosné a důležité, že se ve sjed-
nocené Evropě můžeme na této úrovni 

setkávat,“ uvedl Ch. Ewers. Zarámované 
deklarace si předali starostové Petr 
Polák a Christoph Ewers v pátek dopo-
ledne v zasedací místnosti tanvaldské 
radnice. „Co bylo na státní úrovni uza-
vřeno, může být splněno a vzrůstat 
pouze lidmi žijícími na místě samotném... 
Naděje, přání a cíl tohoto spojení je 
vzrůst známostí, kontaktů a prohlubová-
ní přátelství za sjednocenou a mírumilov-
nou Evropu,“ píše se mimo jiné 
v Prohlášení o partnerství. V dalším 
programu byla připravena prezentace 
obou měst, prohlídka tanvaldských škol, 
školní restaurace Eurest, sportovní haly, 
městského kina, knihovny, obou budov 
tanvaldského městského úřadu, moto-
krosového areálu a také výlet do 
Harrachova, který patří do správní oblas-
ti Tanvaldu. V sobotu pak německou 
delegaci čekala návštěva Prahy.

L. Abrahamová

Tanvald – Burbach, přátelství zpečetěno

Starosta Burbachu Christoph Ewers a starosta Tanvaldu Petr Polák se zarámovaným 
Prohlášením o partnerství.

 Sbírka podpořila 
mentálně postižené
Symbolický šek v hodnotě 18 900 ko-

run převzala v úterý 18. března na rad-
nici předsedkyně Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým Zdena Synovcová. 
Peněžní částka je výsledkem dvoumě-
síční veřejné sbírky Pozvedněte slabé, 
kterou v místních regionech každoročně 
pořádá Nadace Euronisa.

S kasičkami se do ulic Tanvaldu v červ-
nu a prosinci vydali žáci Masarykovy 
základní školy a studenti z Obchodní 
akademie. Sbírka Pozvedněte slabé se 
od ostatních odlišuje tím, že lidé předem 
vědí, na co budou jejich peněžní dary 
použity. „Hlavním záměrem sbírky je 
ukázat na lidi okolo nás, kteří si zaslouží 
naši pozornost a přinejmenším i malou 
finanční pomoc z naší strany. Výhodou 
je to, že je předem dáno, pro jakou regi-
onální organizaci jsou peníze určeny,“ 
řekl přítomný ředitel Nadace Euronisa 
Aleš Rozkovec.

Lidé na Tanvaldsku podpořili místní 
Sdružení pro pomoc mentálně postiže-
ným, mezi jehož členy je také řada 
úspěšných sportovců. „Peníze použije-
me výhradně na přepravu našich spor-
tovců na soutěže a závody mimo region. 
Přepravovat členy včetně sportovního 
vybavení je pro nás velice komplikované. 
Granty, které se nám podaří získat, pro-
to kryjí jízdné,“ uvedla předsedkyně 
sdružení Zdena Synovcová, když z rukou 
ředitele Nadace Euronisa převzala sym-
bolický šek. Centrum v současné době 
sdružuje více než desítku sportovců 
s mentálním postižením všech stupňů i 
s kombinovanými vadami.

Důkazem, že členové Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým si zaslouží 
obdiv, byla i řada medailí, které si na 
předání výtěžku sbírky přivezli z českých 
i zahraničních závodů. Sportovní gym-
nastka Dana Pusztaiová v roce 1999 
v USA získala dvě zlaté medaile a stala 
se nejlepší handicapovanou sportovkyní 
Jablonecka. Úspěchy sklízely i další tři 
sportovkyně, které si ze Světových spor-
tovních her 2003 v Severním Irsku od-
vezly osm medailí a staly se nejúspěš-
nějšími sportovkyněmi české výpravy. 

Pro další sportovní úspěchy se místním 
sportovcům i díky lidem z Tanvaldu, 
kteří neváhali dát pár mincí pro dobrou 
věc, bude jezdit snadněji.

„Jsem velice rád, že nás Nadace 
Euronisa před čtyřmi lety do své sbírky 
zahrnula. Lidé a organizace, kteří pod-
porují mentálně či zdravotně postižené, 
si zasluhují náš obdiv. Město se podob-
ně zaměřeným sdružením snaží maxi-
málně pomáhat,“ uvedl starosta Tanvaldu 

Aprílové spršky 
přinesou květiny 

května.

·

Festival Jeden svět v tanvaldském kině
2. dubna 2008 od 16 hodin – Kongo: hluboké ticho (Lisa F. Jackson/USA/2007/77 min.) 
Dokument o ženách, které se staly objetí znásilňování. Filmařka s vlastní zkušeností se 
znásilněním dokumentuje situaci v Kongu. Dokument hledá odpověď na otázku Proč? 
Film podpořen sbírkovou akcí pro tyto postižené ženy! Následná diskuse: Vlasta 
Vyčichlová – organizace Člověk v tísni. Vstup: 50 Kč.
Od 18 hodin – Globální pohoda (Dan Gold, Judith Helfand / USA / 2007 / 100 min.)  
Vážně nevážná dokumentární groteska o globálním oteplování – nejlepší film s touto 
tématikou za posledních několik let. Následná diskuse: Jiří Jeřábek – Centrum pro 
dopravu a energetiku. Vstup: 50 Kč. 
Od 15 do 18 hodin program ve vestibulu – vystoupení pěveckého sboru Smržováček 
v afrických rytmech, výstava fotografií z Afghánistánu, prodej výrobků z Namibie – pod-
pora žen nemocných AIDS, prodej triček „Člověk v tísni“, ochutnávka romských jídel, 
srdíčko pro Jindru, projekce: 200 000 přízraků, DMZ, Shit and Chicks. Vstup zdarma.

Srdečně zve Člověk v tísni, o. p. s., a Studentský klub při OA Tanvald, o. s.

22. dubna
Den Země 

Večer na téma 
Jizerské hory 

v Městské knihovně Tanvald
od 18 hodin. Přijďte oslavit 

čtyřicet let CHKO Jizerské hory.

Pokračování na str. 2
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Petr Polák. Sbírka v Tanvaldě se konala 
již čtvrtým rokem a za tu dobu se poda-
řilo nasbírat a rozdělit sedmi místním 
neziskovým organizacím celkem šedesát 
tisíc korun. Z nich bylo realizováno již 
osm projektů na pomoc slabým, nemoc-
ným a opuštěným lidem. Velkou zásluhu 

–

Krádeže v obchodech 
a opilí mladiství v Tanvaldě
Městská policie řešila v posledních čtr-
nácti dnech dva případy podnapilé mlá-
deže. V prvním případě dne 26. 2. 2008 
v podvečerních hodinách hlídka MP 
nalezla na chodníku v ulici Palackého 
silně podnapilého mladíka, kterému 
ještě nebylo patnáct let. Mladík byl pře-
vezen RZS Tanvald k ošetření do ne-
mocnice Jablonec n. N. pro podezření 
na otravu alkoholem.
Druhý případ se stal dne 12. 3. 2008 
v podvečerních hodinách v Tanvaldě pod 
nákupním centrem, kdy hlídka provedla 
kontrolu dvou mladíků, kteří jevili znám-
ky silné podnapilosti. Opět bylo zjištěno, 
že se jedná o mladíky, kteří nedosáhli 
osmnáctého roku věku. Jeden byl pře-
vezen RZS Tanvald na ošetření do ne-
mocnice Jablonec n. N. pro podezření 
na otravu alkoholem a druhý byl předán 
rodičům.  
Krádeže v prodejnách potravin
Dne 3. 3. 2008 v odpoledních hodinách 
byla hlídka MP Tanvald přivolána do 
prodejny potravin PLUS. Zde se nachá-
zel muž, který chtěl přes pokladnu bez 

Na chodníku ležel mrtvý muž
Mrtvý muž, nalezený náhodným svědkem 
na chodníku 16. 3. ráno v Krkonošské 
ulici, zemřel nenásilnou smrtí. „Mladý 
muž (1980) byl nalezen bez známek 
života, ani pitvou nebylo prokázáno 
ublížení druhou osobou. Soudní pitva 
potvrdila, že bezprostřední příčinou smrti 
bylo udušení při vdechnutí žaludečního 
obsahu,“ uvedl velitel tanvaldského od-
dělení Policie ČR nadporučík Martin 
Patka.
Úmrtí v ubytovně
Další muž zemřel 6. března v ubytovně 
Seby na Výšině. Muž (1949), který údaj-
ně holdoval alkoholu, obýval místnost 
spolu s přítelkyní. Podle  Martina Patky 
soudní pitva prokázala, že bezprostřed-
ní příčinou smrti byl infarkt myokardu. 
Případ je v šetření Služby kriminální 
policie a vyšetřování Jablonec.
Vyloupené zahradní chatky
V posledních týdnech se rozrostly přípa-
dy vloupání do zahradních chatek na 
Výšině. Nachází se v málo frekventova-
ném místě, kam není moc vidět. Zhruba 
desítku případů řeší obvodní oddělení 
Policie ČR v Tanvaldě. „Těchto případů 
už máme tři tlusté spisy, zaznamenali 
jsme stopy, které by mohly vést k pacha-
telům. Hmotné škody nejsou velké, lidé 
v chatkách hodnotné věci nemají, hláše-
no máme například odcizení černobílého 
televizoru, zahradních nůžek, nářadí a 
podobně“, uvádí nadpor. M. Patka, s tím, 
aby případní svědci krádeží nebo lidé, 
kteří mají určité informace k zmíněným 
událostem, je poskytli na OOP Tanvald 
buď telefonicky nebo osobně.
Krádeže v marketech
Policisté řeší i případy krádeží v nákup-
ních střediscích. Pachateli jsou děti, 
sociálně slabší obyvatelé, ale i takzvaní 
„slušní“ lidé. Největším lupem byla pod-
le velitele tanvaldského odd. PČR krádež 

placení pronést dvě balení tabáku a při 
tomto byl zadržen. Následnou lustrací a 
spoluprací s PČR byl muž usvědčen 
z krádeže, jelikož byl v posledních třech 
letech trestán za obdobný skutek. 
Ve stejný den byl v prodejně LIDL zadr-
žen při krádeži potravin jiný muž, a pro-
tože v minulosti nebyl trestán za krádež, 
byl řešen v blokovém řízení blokovou 
pokutou.
Pomoc v nouzi 
Dne 29. 2. 2008 v odpoledních hodinách 
byla hlídka MP Tanvald požádána o po-
moc ženou, která se nemohla dozvonit 
na svou matku. Hlídka z důvodu záchra-
ny života přivolala k otevření bytu HZS 
Velké Hamry a nalezla pak starší paní 
v bytě. Byla přivolána RZS Tanvald, 
která paní převezla k ošetření.
Běžné úkoly MP
Dále MP Tanvald řeší každodenně pro-
blémy s parkováním vozidel na zákazech 
stání, řeší v ul. Horská řidiče, kteří vjedou 
do zákazu vjezdu, dohlíží na dodržování 
veřejného pořádku a v neposlední řadě 
řeší problémy se zaběhlými psy.

J. Horáček

přepravky žvýkaček v hodnotě sedmi 
tisíc korun v prodejně Plus. Pachatelé se 
s kořistí dali na útěk, pronásledováni 
ochrankou z obchodu. Zavolaní policisté 
pak zlodějíčky u kruhového objezdu 
odchytili. „Nízké škody jsou řešeny blo-
kovou pokutou, pokud byli pachatelé již 
v minulosti za majetkovou trestnou čin-
nost stíháni, věc se řeší ve zkráceném 
přípravném řízení (ZPŘ), které se do 
deseti dnů dostává ke státnímu zástupci. 
Jde o velmi rychlou formu řešení, kdy 
případ může jít do deseti dnů k soudu, 
podobně jako v případě vymáhání ali-
mentů,“ říká nadporučík Martin Patka.
Maminky se mohou obrátit 
na policii
Tanvaldské obvodní oddělení Policie ČR 
nabízí ženám pomoc při vymáhání ali-
mentů. Maminky, kterým otcové neplatí 
alimenty, mohou zavolat na telefon 
483 394 158 (na Josefa Bílahorku nebo  
Renatu Fantovou) a objednat se v této 
záležitosti k výslechu. „Neplnění vyživo-
vací povinnosti lze řešit ve zkráceném 
přípravném řízení, na pohřešované 
vyhlásit celostátní pátrání, a podobně,“ 
uvedl M. Patka. 
Kamery sledují pohyby aut
Jak už bylo v minulosti na stránkách 
zpravodaje zmíněno, kamerový systém 
na Tanvaldsku pomáhá v objasňování 
trestné činnosti. Nápomocen byl napří-
klad při loupežném přepadení, pokusu 
znásilnění, pokusu loupežného přepa-
dení, krádežích jízdních kol, ale například 
i při zneužívání platební karty. Pomocí 
kamerového systému se podařilo 
na Tanvaldsku tipovat a monitorovat 
pohyb vozidel. Dobře využívaný je na 
Kořenovsku a v Desné. Podle tanvald-
ských policistů se zdá, že trestná činnost 
se naopak zvýšila ve Smržovce, kde 
kamerový systém chybí.

L. Abrahamová

Vybíráme z policejních deníků
Policie České republiky

Městská policie Tanvald

Sběr železného šrotu
Pravidelný sběr železného šrotu pořádají opět hasiči

z Tanvaldu na obvyklých stanovištích dne 5. dubna 2008.

V souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, podle kterého 
správní orgán dbá, aby rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Tanvald, 
U Školky 579, příspěvková organizace, 
stanoví následující kritéria, podle kterých 
bude postupovat při rozhodování o přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdělávání v ma-
teřské škole v případech, kdy počet žá-
dostí podaných zákonnými zástupci dětí 
o přijetí překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro MŠ.
Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které 
mateřská škola sídlí.
(Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel 
– obec. Bylo by proto nelogické, aby se 
v mateřské škole vzdělávaly děti, které 
v obci nemají trvalý pobyt, a děti které 
tam trvalý pobyt mají, by do MŠ nebyly 
přijaty. Podle zákona o obcích obec dbá 
na zajištění podmínek pro vzdělávání 
svých občanů.)
Dosažení věku dítěte šest let v obdo-
bí od 1. září do 31. srpna následující-
ho kalendářního roku.
(Podle § 34 odst. 4 zákona 564/2004 Sb., 
školský zákon, se k předškolnímu 

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
Ředitelka mateřské školy stanoví podle § 34 odst. 2 zákona 561/2004

Z Á P I S
dětí do mateřských škol v Tanvaldě

na školní rok 2008 – 2009
úterý 15. dubna 2008 od 8 do 15 hod.

Zápis proběhne na těchto zařízeních:
l MŠ U Školky l 579 MŠ Radniční l 540 MŠ Wolkerova 378

Do mateřské školy lze přihlásit dítě, které dovrší 3 roky ke dni 31. 8. 2008
nebo ke dni pozdějšího nástupu do školky (nastoupit může v průběhu roku).

Milena Tomešová, ředitelka MŠ, tel. 483 394 753

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole

vzdělávání přednostně přijímají děti v po-
sledním roce před zahájením povinné 
školní docházky.)
Délka docházky do mateřské školy.
(Je logické, že z finančních důvodů 
budou mít přednost děti, které budou 
docházet do MŠ po celý kalendářní rok 
a v celodenním režimu, před dětmi, při-
hlášenými k docházce jen po část roku, 
popřípadě jen po čtyři hodiny denně 
apod.)
Zaměstnanost rodičů.
(Přednost dostanou děti, jejichž rodiče 
oba pracují, před dětmi, jejichž matka je 
například doma a pobírá rodičovský 
příspěvek.)
V mateřské škole se již vzdělává 
starší sourozenec.
(Jde o to nenarušovat rodinné svazky 
mezi sourozenci, aby nechodili do dvou 
různých MŠ.)
Datum podání žádosti.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání v mateřské škole bude 
ředitelka mateřské školy brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí 1) až 6). Směrnice je 
závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování 
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
  -red-

Pokračování 
ze str. 1

 Sbírka podpořila mentálně postižené

Na fotografii 
V. Hoškové 
přebírá
Zdenka 
Synovcová 
šek 
od ředitele 
nadace 
pana 
Aleše 
Rozkovce.

na úspěchu sbírky měli dobrovolníci 
z Gymnázia Tanvald a Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie.

Poděkování patří všem, kteří přispěli. 
Další, v pořadí již 6. ročník sbírky, bude 
zahájen v červnu 2008 (www.euronisa.cz/
cz/sbirka.php).   Veronika Hošková

Partneři sbírky: Hlavními partnery 5. ročníku veřejné sbírky jsou: Houška OK s.r.o. 
(Liberec), Stavby silnic a železnic a.s. (Liberec). Dalšími partnery jsou: UNIQA a.s. 
(Liberec), UniCredit Bank Czech Republic a.s. (Liberec), LISTDESIGN (Liberec), 
TEXO PLUS s.r.o. (Jablonec n. N.), BauMax ČR a.s. (Liberec), Grandhotel Zlatý 
lev a.s. (Liberec), MARTY Drozd Jan (Liberec), Ahold CR a.s. (Liberec) a OC DELTA 
Liberec. Významnými mediálními partnery projektu jsou RADIO CONTACT LIBEREC, 
spol. s r.o. (Liberec), Liberecký den – Deníky Bohemia (Liberec) a Televize RTM 
s.r.o. (Liberec).
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald z 27. 2. a 12. 3. 2008
l RM vydává záměr na prodej objektu 
č.p. 49, Tanvald, část Žďár, na stavební 
parcele č. 258, stavební parcely č. 258 
o výměře 159 m2 a pozemkové parcely 
č. 1489/3 o výměře 506 m2, vše k.ú. 
Tanvald, za nejvyšší nabídnutou cenu. 
Základní cena pro podání žádosti je 
1 000 000 Kč. Termín podání žádosti je 
do 11. 4. 2008 do 14 hodin.
l RM vydává záměr na pronájem bufetu 
s terasou a sportbaru v Motocyklovém a 
sportovním areálu, autokempu Tan-
valdská kotlina, od 1. 5. 2008. Termín 
pro podání žádosti je do 7. 4. 2008 do 
14 hodin. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výkup části pozemkové parcely 
č. 542 o výměře 3816 m2, k.ú. Tanvald, 
označené 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.
l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 2634 o výměře 400 m2, 
k.ú. Šumburk nad Desnou, Romanu 
Beldovi. 
l RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 309/2 o výměře 
24 m2, k.ú. Tanvald, do podílového spo-
luvlastnictví Simoně Hejskové a Janě 
Procházkové za účelem majetkoprávní-
ho vypořádání.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
6/2008:
Výdaje
Bytové hospodářství – celkem
Hlavní 531, Dolní Smržovka – celkem
Odstranění havárie kanalizace 
 49 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 49 000 Kč
l  RM souhlasí se spoluprací Města 
Tanvald a Ministerstva kultury ČR při 
výběru, administraci, soustřeďování žá-
dostí o dotaci a jejich vyúčtování v rámci 
programu „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností“. Rada města rozhodla 
nezřizovat komisi státní památkové péče 
a pověřit odbor rozvoje a KV MěÚ 
Tanvald výkonem prací spojených se 
spoluprací na tomto programu.
l RM na návrh tajemníka MěÚ:
1) souhlasí s účinností od 1. 3. 2008 se 
zrušením oddělení městské infocentrum 
a se začleněním městského infocentra 
do oddělení kulturní kancelář;
2) vydává s účinností od 1. 3. 2008 nový 
organizační řád MěÚ včetně funkčních 
náplní odborů a oddělení (viz příloha).
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 
526/2, vel. 1 + 2, v objektu č.p. 525 – 528, 
Radniční ul., Tanvald, včetně spoluvlast-
nického podílu 564/20241 na společných 
částech domu současnému nájemci. 
l RM vydává záměr na prodej:
1) části pozemkové parcely č. 602/5 a 
části pozemkové parcely č. 1989/1, vše 
k.ú. Tanvald, manželům Janu a Radmile 
Hamříkovým za účelem vybudování od-
stavné plochy pro osobní automobily 
zaměstnanců a umístění domovní čistír-
ny odpadních vod s kanalizací pro pro-
vozovnu č.p. 584, Údolí Kamenice, 
Tanvald;
2) části pozemkové parcely č. 602/5, k.ú. 
Tanvald, do podílového spoluvlastnictví 
manželům Ladislavu a Libuši Chlupá-
čovým a manželům Miloši a Věře 
Haklovým.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit s prodejem pozemkové 
parcely č. 46/2, k.ú. Tanvald.
l RM vydává záměr na prodej části 

pozemkové parcely č. 1928, k.ú. Tanvald, 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., za 
účelem stavby trafostanice.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
v současné době pozemkovou parcelu 
č. 1954/2, k.ú. Tanvald, neprodávat ani 
nesměňovat.
l RM vydává záměr na pronájem pozem-
kové parcely č. 237/1 o výměře 2101m2, 
k.ú. Tanvald, za účelem provozování 
zemědělské činnosti.
l RM:
1) schvaluje hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených městem za rok 
2007;
2) ukládá ředitelce ZŠ Tanvald, Sportovní 
576, Mgr. Zdeně Vackové zlikvidovat 
v letošním roce ztrátu hospodaření školy 
z předchozích let;
3) schvaluje v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění:
a) příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579:
– příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu 15 463,74 Kč 
– použití investičního fondu v roce 2008  
celkem 270 000 Kč 
z toho: 
– objekt MŠ U Školky 579 výměna 
podlahové krytiny PVC ve třídě dětí
  18 000 Kč
– objekt MŠ Radniční 540 výměna 
dveří WC školní zahrada   7 000 Kč
výměna podlahové krytiny 
PVC v šatnách  15 000 Kč
oprava spodních rozvodů vody
  160 000 Kč 
sklepní okna – výměna nebo oprava
  70 000 Kč
– odpisový plán organizace na rok 2008 
dle přílohy
b) příspěvkové organizaci Masarykova 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416: 
– příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu  7 663,74 Kč
– použití investičního fondu v roce 2008 
výměna umyvadel v č.p. 416
  96 000 Kč
– odpisový plán organizace na rok 2008 
dle přílohy
c) příspěvkové organizaci ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576:
– použití investičního fondu v roce 2008 
celkem 230 000 Kč
z toho: 
– oprava copilitu ve sportovní hale
  80 000 Kč 
– rozšíření datové sítě - investice
   150 000 Kč
– odpisový plán organizace na rok 2008 
dle přílohy
d) příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Tanvald odpisový plán organi-
zace na rok 2008 dle přílohy.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 7/2008:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 230 000 Kč
Výdaje
školství – celkem
Mateřská škola Tanvald– celkem
příprava projektu na zateplení budovy 
č.p. 540, ul. Radniční 230 000 Kč 
l RM po projednání zprávy odboru roz-
voje a KV a žádosti ZŠ Tanvald, Údolí 
Kamenice 238, rozhodla nesouhlasit 
s uvolněním finančních prostředků na 
rekonstrukci osvětlení v č.p. 238 a č.p. 
231 a ukládá odboru rozvoje a KV vyčís-
lit náklady na nezbytné opravy osvětlení 
v obou budovách školy.

l RM po projednání rozhodla nevyhovět 
žádosti ZŠ Velké Hamry o příspěvek na 
seriál florbalových turnajů pro děti první-
ho a druhého stupně základních škol.
l RM nemá námitky k návrhu ředitelky 
mateřské školy na přerušení provozu MŠ 
Tanvald, U Školky 579, v měsících čer-
venci a srpnu 2008 v termínech:
MŠ U Školky celkem 4 týdny: 
od 14. 7. do 8. 8. 2008
MŠ Radniční celkem 7 týdnů:
od 7. 7. do 22. 8. 2008
MŠ Wolkerova celkem 8 týdnů: 
od 1. 7. do 22. 8. 2008
l RM souhlasí s pokácením 10 ks bříz a 
náletových křovin na ploše 15 m2 v ulici 
U Lesíka na p.p.č. 357/129, k.ú. Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV, s tím, že kácení bude provedeno 
až před započetím stavebních prací 
spojených s realizací parkoviště pro 
osobní automobily.
l RM souhlasí s pokácením 1 jeřábu na 
p.p.č. 1831/6, k. ú. Tanvald, a 1 olše na 
p.p.č. 1831/3, k.ú. Tanvald, dle předlo-
ženého návrhu odboru rozvoje a KV, s 
tím, že kácení bude provedeno až před 
započetím stavebních prací spojených s 
demontáží stávajícího mostu a montáží 
nové lávky přes Kamenici v Horním 
Tanvaldě.
l RM souhlasí s pokácením náletových 
křovin na ploše 80 m2 na p.p.č. 86/9 a 
87/4, vše k.ú. Šumburk nad Desnou, 
1 javoru a 3 jív na p.p.č. 328/2, k.ú. 
Tanvald, 5 bříz a 5 jív na p.p.č. 352/18 a 

340/1, k.ú. Tanvald, a 1 trojitého javoru 
u č.p. 542, ul. Letná, Tanvald, na p.p.č. 
328/77, k.ú. Tanvald s tím, že budou 
pokáceny v době vegetačního klidu.
l RM rozhodla v rámci investiční akce 
„Přístavba posluchárny a výukových 
prostor Masarykovy ZŠ a OA Tanvald“ 
dle návrhu dendrologického průzkumu 
v projektové dokumentaci pro územní 
řízení souhlasit s pokácením 1 smrku, 
1 střemchy, 2 javorů, 1 břízy, 1 lísky, 
1 dubu červeného, 1 zeravu, 1 jalovce na 
ploše 22 m2 a 3 rododendronů na ploše 
42 m2, s tím, že kácení bude provedeno 
až před započetím stavebních prací.
l RM rozhodla v rámci investiční akce 
„Požární stanice a zbrojnice Tanvald“, 
dle návrhu dendrologického průzkumu 
v projektové dokumentaci pro územní 
řízení souhlasit s pokácením 9 lip, 6 jab-
loní, 2 višní, 1 břízy, 1 třešně, 1 buku, 
4 smrků v zápoji, porostu keřů na ploše 
260 m2 a náletu na ploše 110 m2, s tím, 
že kácení bude provedeno až před vlast-
ním započetím stavebních prací.
Všechno dřevo bude použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku. 
l RM bere na vědomí zprávu týkající se 
plánu oprav místních komunikací, chod-
níků a parkovišť v roce 2008 předloženou 
odborem rozvoje a KV.

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

        -měú-

Jednorázový sběr velkoobjemových 
odpadů se uskuteční 19. dubna 2008.

Tradiční jednorázový sběr velkoobjemových odpadů připravilo město 
Tanvald a firma .A.S.A. Liberec s.r.o., provozovna Tanvald. Podobně jako 
při předcházejících sběrech budou od občanů na určených místech a 
v určený čas sbírány odpady, které pro jejich rozměry nebo vlastnosti 
nelze uložit do kontejnerů a popelnic jako běžný domovní odpad. Sběr 
bude prováděn velkoobjemovými kontejnery a nákladními vozidly z těchto 
stanovišť:

TANVALD – Radniční ul.u č.p. 543 (u stanoviště kontejnerů nad MŠ Radniční), 
Radniční ul. u č.p. 547 (u stanoviště kontejnerů), Radniční ul. u skokanských 
můstků, křižovatka ul. Větrná a U lesíka u č.p. 562 (u stanoviště kontejnerů), 
křižovatka ul. Horská a U lesíka za č.p. 554, křižovatka ul. Palackého a 
U Stadionu (parkoviště pod sportovní halou), ul. Pod Špičákem u č.p.45 (par-
koviště u Nemocnice Tanvald), ul. Školní pod Gymnáziem Tanvald, ul. Česká 
před truhlárnou, ul. Železnobrodská nad č.p. 299 (naproti aut. nádraží)
ŠUMBURK – ul. Smetanova na parkovišti pod Domovem turistů, křižovatka 
ul. Popelnická a Vítězná (před výměníkem – sídliště Šumburk), ul. Popelnická 
u č.p. 245 (“hospůdka”), křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá, ul. Krkonošská 
u garáží č.e. 782, 783, ul. Raisova u ZŠ Šumburk, ul. Vítězná na parkovišti 
za hřbitovem u rozlučkové síně, křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové 
zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK – u školy
ŽĎÁR – u střediska TS Žďár, pod hasičskou zbrojnicí
HORNÍ TANVALD – křižovatka ul. U Dubu a Kostelní, křižovatka ul. Údolí 
Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny), ul. Údolí Kamenice u zvláštní školy

Na uvedených stanovištích mohou občané odkládat zejména tyto druhy 
odpadů: vyřazený nábytek, podlahové krytiny, zařizovací předměty z domác-
nosti (sanitní keramika apod.), vyřazená elektronika a elektrospotřebiče (tele-
vize apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti (kočárek, kolo), lednice...
Na sběrná místa je zakázáno odkládat pneumatiky, autosoučástky, staveb-
ní suť, běžný komunální odpad a nebezpečné odpady, jako jsou chemikálie, 
barvy, nádoby od barev, akumulátory a baterie, látky znečištěné ropnými pro-
dukty nebo jinými chemikáliemi, zářivky a výbojky, léky, kosmetika apod. Tyto 
nebezpečné odpady mohou občané odevzdat denně (mimo neděli) ve sběrném 
dvoře v České ul. 

Velkoobjemový odpad lze na stanoviště ukládat pouze v určený den, tj. 
v sobotu 19. 4. 2008, v době od 6.00 do 8.30 hod. Odkládat tento odpad 

mimo stanovenou dobu je zakázáno!
Podrobné informace o sběru velkoobjemových odpadů poskytuje 

ing. Vulterýn telefonicky na č. 483 369 555 nebo 723 902 879.
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Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz

Taneční škola Josefa Svobody při-
pravuje od září každý pátek ve spo-
lupráci s Městskou kulturní kanceláří 
Tanvald základní taneční kurz pro 
mládež (18 – 20 hod.), ale i pro do-
spělé (20.15 – 22 hod.). Naučíte se či 
jenom připomenete nejznámější spo-
lečenské tance. Taneční hodiny pro 
mladší i pokročilé budou probíhat od 
září do prosince v KD Sklář v Desné. 
Přihlásit se můžete i elektronicky na 
www.tanecnisvoboda.cz nebo osobně 
v MěKK Tanvald tel.: 483 369 653. 
Tanečnímu mistru panu Josefu 
Svobodovi jsme v této souvislosti 
položili pár otázek.

Myslíte si, že by měl každý mladý 
člověk absolvovat taneční kurzy, 
jestli ano, proč?

Přestože bych to všem mladým lidem 
rád doporučil, záleží samozřejmě na 
zájmech a vkusu každého jednotlivce. 
Stejně jako ostatní zájmové obory, na-
příklad hudba, literatura, umění, sport 
apod. ovlivňují celkový vývoj osobnosti 
a jeho společenský rozhled, patří i tanec 
k přirozeným součástem našich potřeb 
a velmi často se stává doslova i spole-
čenskou nutností. To se samozřejmě 
projeví většinou až v okamžiku, kdy 
mladý člověk začíná aktivně pracovat a 
tím také společensky žít. Takovým, dalo 
by se říci prvním, opravdovým vstupem 
do společnosti jsou právě taneční kurzy.  
V tanečních kurzech pro mládež tak, jak 
je známe z tradice i současnosti, nejde 
jen o samotný tanec, ale též o souvise-
jící společenské chování. V tanečních se 
„neučíme“ základům slušnosti (to by si 
měl každý přinést z rodičovské výchovy), 
ale snažíme se radami a jednoduchými 
příklady uvést vše do praktického využi-
tí a tím získávat základní zkušenosti. 
Neboť etiketa je v podstatě jakýsi souhrn 
psaných i nepsaných pravidel slušného 
chování a vystupování, vycházejících 
převážně ze vzájemné úcty, tradic a 
krajových zvyklostí a naším úkolem je 
naučit se v ní orientovat a používat ji 
v každodenním životě. Proto stojí za to 
zvážit přínos, který mladým lidem nabízí 
kurzy tance a společenské výchovy. 

Jaké tance se během základního 
kurzu u vás lidé naučí?

Jsou to převážně nejznámější tance 
světového tanečního repertoáru, zejmé-
na zástupci z oblasti tanců standardních, 
latinsko amerických, národně společen-
ských, jazzových, lidových, country a 
dalších. Takže budeme-li jmenovat 

Další soutěž, které se zúčastnili členo-
vé tanečního kroužku, působícího 
v Tanvaldě, se konala 17. února 2008 
v České Lípě pod názvem „Zimní cena 
TŠ Duha“. V taneční kategorii E se ta-
neční páry Jakub Nosek – Zuzana 
Mikulášová a Jan Vodenka – Nikola 
Schovánková probojovaly do semifinále. 
Pár Jan Rudolf – Ivete Jehličková zůstal 
těsně před semifinálem. Musím konsta-
tovat, že Jakub se Zuzkou a Honza 
s Ivetou se takové soutěže zúčastnili 
vůbec poprvé a mile překvapili svými 
výkony. V kategorii Junior II (14 – 15 let) 
soutěžil Tomáš Hýsek s Lenkou 
Dittrichovou. Tento pár zatančil vynika-
jící waltz. Získal za něj od všech porotců 
doporučení do semifinále, ale v dalších 
tancích již nebyli tak výrazní a postup do 
semifinále jim utekl o jeden bod. 
Předvedli velmi dobrý výkon, jelikož 
tancují pouze sedm měsíců, oproti pá-
rům, kteří tančí v této kategorii o rok i dva 
déle. Největší radost nám udělal v kate-
gorii mládež (16 – 18 let) pár Lukáš 
Popelka – Eliška Slavíková, který se 
poprvé v krátké historii klubu probojoval 

l 28. 4. Čarovný večer s kartářkou od 17 hod. 
l Maminky mají v Majáku možnost si každé dopoledne zakoupit 
(popřípadě si objednat) dětskou stravu. Objednáváme jednou za 
měsíc. Veškerý sortiment od firem Hipp, Sunar, Hami, Nutrilon aj.

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

l 7. a 14. 4. od 17 hod. 
Keramika pro dospělé.
l 21. a 28. 4. od 17 hod. Tiffany 
pro dospělé – lampy.
l Od 1. dubna můžete v Městské 
knihovně v Tanvaldě zhlédnout výstavu 
vítězných prací z výtvarné soutěže DDM 
na téma „Okřídlený svět“. Slavnostní 
vyhodnocení a předání cen vítězům 
proběhne v knihovně ve středu 9. 4. od 
15 hodin. Výstava potrvá do 29. 4., poté 

budou tyto práce vystaveny 
v Městském kině Jas v Tanvaldě 
– od 1. 5. 2008.
l 29. 4. od 15 hodin „Květina 
pro maminku“ – akce Tiffany 

pro děti od 10 let – výroba dárečku ke 
Dni matek (skleněná vitráž). Po celý 
duben budou v DDM probíhat výtvarná 
dopoledne pro mateřské a základní 
školy, při nichž si děti vyrobí dárky ke Dni 
matek z keramiky, pediku a tiffany.

Studentská společnost Anomaly o.s. 
při Obchodní akademii Tanvaldě uspo-
řádala v pátek  22. 2. 2008 maškarní 
karneval pro širokou veřejnost. Hlavními 
účastníky byly především děti, ať už 
v maskách či bez. Karneval se uskuteč-
nil v prostorách restaurace „U dubu“ 
v Tanvaldě, kde na návštěvníky čekal 
vesele a bohatě vyzdobený sál. 
Počáteční obavy, zda vůbec někdo při-
jde, byly brzy překonány, přišlo více než 
osmdesát lidí, sotva se do sálu vešli. 
Studenti připravili pro děti bohatý 

program. Na účastníky čekala spousta 
cen, soutěží, skvělá muzika a v nepo-
slední řadě i bohatá tombola. Rozzářené 
dětské obličeje a spokojené tváře rodičů 
byly známkou pro studenty ze společ-
nosti Anomaly, kteří si akcí ověřovali, zda 
jsou připraveni řešit i úkoly v praxi. 
Poděkování patří nejen studentům za 
dobře odvedenou týmovou práci, ale i 
sponzorům, kteří přispěli hezkými cenami 
do tomboly.

Petra Ferencová, 
tisková mluvčí Anomaly,o.s.

Dětský karneval společnosti Anomaly,os.

do finále. Jeho provedení latinsko- 
amerických tanců, zcela bez trémy, 
sneslo již velmi přísné měřítko. Skončili 
ve finále pátí a někteří porotci je zařazo-
vali i na druhá místa. Dovolím si podo-
tknout, že taneční kroužek má v záloze 
připraveny další taneční páry, které bu-
dou reprezentovat město Tanvald na 
další soutěži 22. března v Jičíně a 5. 
dubna v Ústí nad Labem. O výsledcích 
vás budeme opět informovat. 

Na letošní rok připravujeme od měsíce 
dubna zápis do tanečních kurzů pro 
mládež, které se uskuteční od 5. září 
každý pátek v kulturním domě ve Velkých 
Hamrech. Závěrečný věneček se usku-
teční ve sportovní hale v Tanvaldě. 
Připravujeme taneční kurzy pro dospělé 
a nedílnou součástí těchto akcí jsou i 
předtaneční kurzy společenské výchovy. 
Samozřejmě budeme navazovat pokra-
čovacími kurzy a z nich nás budou 
reprezentovat vítězné páry na krajských, 
popřípadě celostátních soutěžích. Věří- 
me, že minimálně tak úspěšně jako letos.

Zpracoval Vlastimil Čermák,
taneční mistr a vedoucí TK

jednotlivé tance, čeká nás v tanečních 
kurzech například waltz, tango, valčík, 
foxtrot, samba, ča-ča, rumba, salsa, jive, 
rock‘n roll, polka, slowrock, mazurka, ale 
setkáme se třeba i s tanci, jako jsou 
kankán, charleston a dalšími.

Prošly taneční kurzy za ty roky, co 
je vedete, nějakým vývojem?

Taneční kurzy na Jablonecku a 
Liberecku vyučuji více jak dvacet let. 
Nikdy jsem nepočítal, kolik lidí prošlo 
našimi tanečními kurzy, ale nějakých pár 
tisíc to jistě bude. No a také už se hlásí 
o slovo druhá generace našich žáků. Letí 
to! Nicméně, i taneční kurzy se musejí 
přirozeně vyvíjet, i když ten vývoj není 
tak zásadní, jako vývoj naší společnosti, 
včetně spousty a spousty tehdy ještě 
neznámých oborů. Základní taneční re-
pertoár zůstává, až na malé výjimky, 
prakticky stejný. Modernizace tanečních 
technik je záležitostí především profesi-
onálů a sportovního tance, a pro taneční 
kurzy je nepodstatná. Co se však zna-
telně změnilo, je vzájemný přístup a 
vztahy mezi žáky a učiteli. Těžkou pozi-
ci musí mít kantor, který se pokládá za 
„nedotknutelnou autoritu“ a nedokáže 
přizpůsobit své ego potřebám studentů, 
neboť jde v prvé řadě právě o vzájemnou 
komunikaci. 

Významným bodem vývoje je hudba. 
Pominu-li klasickou taneční hudbu vel-
kých orchestrů, je zde spousta velmi 
dobré hudby i z ostatních žánrů, ať již 
popu, rocku, dance, latin, hip hopu, R&B 
a podobně. Tato hudba je mladým lidem  
blízká, a proto je nutné v tanečních kur-
zech ukázat širokou možnost využití i této 
současné hudby pro většinu tanců, které 
se v tanečních učíme. To samozřejmě  
na nás klade vyšší nároky na výběr hud-
by, ale na druhé straně je potěšující, když 
se žáci dokáží po nějaké době sami 
orientovat a poznat, co vlastně tančit.

A co byste dodal na závěr?
Hudba a tanec se od nepaměti stávají 

neodmyslitelnou součástí kulturního a 
společenského dění a ruku v ruce s umě-
ním společenského vystupování přispí-
vají k prohloubení komunikace, tolerance 
a přátelských vztahů. Tanec se ve svém 
vývoji stal přirozenou potřebou člověka 
a mimo vlastní zábavnou roli bezesporu 
pozitivně ovlivňuje mysl i fyzickou kon-
dici a učí nás krásnému, zdravému drže-
ní těla i přirozenému, kultivovanému 
pohybu.

Za rozhovor děkuje
Lída Abrahamová

Taneční kurzy pro mládež i dospělé Tanvaldští tanečníci se začínají prosazovat

Snímek z věnečku tanečního kurzu, který se konal v devadesátých letech minulého 
století ještě v „hangáru“.                 (Foto: J. Šejbl)

Stromy „u lesíka“ 
Někteří obyvatelé tanvaldského sídliš-

tě se pozastavují nad kácením stromů 
poblíž ulice U Lesíka. Vysvětlení je pro-
sté: stromy jsou napadeny kůrovcem. 
Proto musel vlastník lesa stejně jako 
vloni nechat některé stromy pokácet. Do 
tohoto lesního porostu také nedávno 
zasáhla i vichřice. 

„Stromy U Lesíka jsem byl vyznačovat. 
Je povinností všech vlastníků se o les 
starat, aby se zamezilo rozšiřování 
kůrovce,“ uvedl Josef Herman, odborný 
lesní hospodář.

- abr - 

Výstava: 
Expedice Altaj

– Cimrman 2007 
Výstava připomínající prvovýstup na 

Horu Járy  Cimrmana, do té doby beze-
jmenný vrchol Altajského pohoří, vloni 
v létě. Vernisáž 6. 5. v 17 hodin bude 
spojená s besedou s účastníky, v čele 
s Václavem Kotkem, náčelníkem expe-
dice. Připravuje se i promítání dokumen-
tárních filmů z výstupu. V Městském kině 
JAS Tanvald od 6. 5. do 7. 6. 2008.

Další informace v květnovém čísle 
zpravodaje.      - abr - 
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Narozeniny 
v dubnu 2008 

oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v dubnu

Sasková Aloisie
Suderová Emilie
Brož Miroslav

Rajtr Miloš
Valentová Jiřina

Kubečková Charlotta
Pražáková Libuše

Buřil Jiří
Tabačková Anna

Berková Jaroslava
Frivaldská Anna
Havelková Věra
Hřebenová Eva
Kohlberger Jan

Lufinková Jaroslava

Výročí 
a významné dny

Historický kalendář
l 7. duben 1348 
Byla potvrzena exempce ze světské 
pravomoci Univerzity Karlovy – potvrzena 
privilegia Českého království.
l 7. duben 1878 
Byla založena Českoslovanská sociálně 
demokratická strana, tehdy ještě odnož 
rakouské sociální demokracie, základ 
Československé sociální demokracie.
l 24. duben 1978 
Byl založen Výbor na obranu nespraved-
livě stíhaných (VONS).

Světové dny
l 7. 4. Světový den zdraví
Slogan Světového dne zdraví “Investice 
do zdraví znamená bezpečnější budouc-
nost” upozorňuje na fakt, že hrozby 
zdraví neznají hranice. (www.who.cz)

„Krakonoš“ František Peterka oslavil v pondělí 17. března osmdesáté šesté 
narozeniny. Kdo by neznal postavu Krakonoše z Krkonošských pohádek. „František 
Peterka to je prostě Pan herec! Moc jsem si již několik let přál být u takovéto příle-
žitosti a popřát mu vše dobré. Byl jsem v Liberci doma u pana Peterky osobně mu 
poblahopřát, společně s redaktory Deníku Jbc a Lbc, k jeho narozeninám. Byl to 
neopakovatelný zážitek, povídali jsme si skoro hodinu. Vyprávěl o herectví u filmu, 
u divadla, ale také, jaké to bylo, když byl asi tři roky v liberecké nemocnici. Je mu 
osmdesát šest let, žije naplno a smysl pro humor a legraci mu v žádném případě 
neschází,“ uvedl Pavel Jakub Hnídek z Tanvaldu.      - abr-  (Foto: Deník Jbc)

Zapomenutá místa Tanvaldu – Malá Strana

Místní označení Malá Strana nebylo 
před sto lety a ani později nijak neobvyk-
lé, a tak i Tanvald měl svoji Malou  Stranu 
již nejméně od poloviny 19. století. 
Jednalo se především o cestu a ojedině-
lé domky, ležící blízko levého břehu 
Kamenice, zhruba od dnešního železnič-
ního mostu přes Kamenici až k zastávce 
Tanvald. Malá Strana je v adresáři měs-
ta Tanvaldu z roku 1904 uváděna jako 
oficiální část Tanvaldu včetně čísel po-
pisných. Teprve později začali místní 
obyvatelé Malou Stranu pojmenovávat 
také jako Za Vodou. Malá Strana posky-
tovala jen velmi málo místa pro zástavbu 
nebo drobnější hospodaření. Přesto zde 
na přelomu 19. a 20. století stálo dvanáct, 
většinou velmi malých chalup, a po dru-
hé světové válce jich tu stále bylo deset. 
Do osudů Malé Strany dramaticky zasáh-
la výstavba železnice Liberec – Tanvald 
v roce 1894, která ji oddělila od luk a 
zemědělských pozemků pod i nad 
Horskou ulicí. Nic na tom nezměnilo ani 
vybudování čtyř podchodů pod železnič-
ním náspem, které sloužily pěším, nanej-
výš se daly projíždět s trakařem. 
Podchody jsou už dnes částečně zava-
lené a některé neprůchodné. K domkům 
na Malé Straně už také od zprovoznění 
železnice nevedla žádná vozová cesta. 
V současnosti už zůstává na tanvaldské 
Malé Straně jen stavení čp. 295. Ostatní 
stavení byla po druhé světové válce 

stržena, propadla zkáze času a jedno 
větší stavení na levé straně železnice 
vyhořelo již v létě roku 1945. Malá Strana 
byla spojena s pravou stranou Kamenice 
také dřevěnými lávkami, které podstatně 
zkracovaly cestu do továren na pravém 
břehu nejen pro obyvatele Malé Strany. 
Starší lávka byla v místech u dolení to-
várny, novější poblíž jezu u horní továrny. 
Na obou lávkách zapracoval zub času a 
jejich konec dovršily velké vody, které se 
na Kamenici pravidelně opakovaly. 

Přesto, že na pravém břehu Kamenice 
stály dvě velké továrny, byla Malá Strana 
čistým a romantickým údolím, včetně 
skalních soutěsek. Na řadě míst byla 
cesta postavena na kamenných pode-
zdívkách a opatřena železným zábrad-
lím, dnes už částečně rozebraným a 
jistě zpeněženým ve sběrných surovi-
nách. Pro mnohé tanvaldské zamilované 
dvojice byla Malá Strana ještě v padesá-
tých letech minulého století místem 
pěkných procházek a dodnes se k těmto 
místům u mnohých dvojic vážou jistě 
pěkné vzpomínky. Už delší dobu není 
tato cesta udržována a postupně propa-
dá zkáze. Na mnohých místech zarůstá 
vegetací, je rozbahněná a kamenné 
podezdívky se rozpadají. K procházkám 
už tanvaldská Malá Strana neláká 
ani turisty, ani zamilované dvojice, ale 
k historii Tanvaldu bude i nadále patřit. 

Jan Šálek

Foto: archiv Jaroslava Rýdla

Gratuloval Krakonošovi k narozeninám

Svět za televizní kamerou mohli lidé 
poprvé obdivovat také před šedesáti lety 
v Tanvaldě. Poté i v celé zemi. Skupině 
rozhlasových techniků se ve zdejším 
vojenském technickém ústavu podařila 
do té doby nepředstavitelná věc. Přenést 
obrazový i zvukový záznam z jednoho 
místa na druhé. A tak se v Československu 
začala psát éra televize, vynálezu, díky 
kterému lidé mohou navštívit všechny 
země světa, aniž by se museli fyzicky 
přemístit ze svých domácností. 

První zkušební vysílání se konalo na 
podzim roku 1947. První předvedení te-
levizního vysílání se pak uskutečnilo 23. 
března roku 1948. Televizní narozeniny 
si Tanvald oficiálně připomene v rámci 
letošního festivalu Humor v amatérském 
filmu HAF 2008, který vypukne 4. října. 
O bezmála šedesát let v čase návštěv-
níky vrátí muzejní výprava za historií te-
levizní techniky, která je od září plánova-
ná v Městské knihovně Tanvald. Ta se 
zaměří zejména na první televizní praba-
bičky. A jak vypadalo televizní vysílání 
v plenkách nebo jak se lidé dívali na 
přenos obrazu ve čtyřicátých letech? Na 
odpověď si všichni zvědavci musí počkat 
až do zmíněné výstavy. Své historické 
úlovky zde představí sběratelé z celé 
republiky.

Vedení města si spolu s pamětníky a 
lidmi, kteří mají zájem pozapomenutou 
tanvaldskou televizní historii trochu osvě-
žit, výročí připomnělo na březnovém 
setkání 31. března.

Televizní příběh se začal psát v roce 
1945. V laboratořích Vojenského tech-
nického ústavu v Tanvaldě tehdy odstar-
toval souboj s časem. Technici, kteří 
začali pracovat na vývoji československé 
televize, mají před sebou jasný cíl. Do 
konce roku 1948 veřejnosti představit 
první pokusný televizní provoz. 

Jaromír Pavlíček, František Křížek, Jiří 
Beneš, Přemysl Čermák, Josef Bednařík, 
František Hozda, Karel Špičák, Vladimír 

Hoření a řada dalších. Lidé, kteří své vizi 
obětovali tři roky života. Zrod prvních 
československých televizních přístrojů 
probíhal pod českýma rukama. Český 
podpis nese i televizní přijímač s obra-
zovkou vlastní výroby.

Vývoj televize ale v jizerskohorském 
městě zahájili Němci. Jejich odborníci se 
v Tanvaldě a Smržovce před koncem 
války zabývali úkoly převážně vojenské-
ho charakteru. Pár z nich se začalo ne-
oficiálně zabývat i televizním vysíláním. 
Krátce po osvobození správu smržovské 
fabriky Fernsehen přebrali Sověti, tehdy 
už pod názvem Televid. Poté se na scé-
ně objevila skupina českých stážistů, aby 
se seznámila s prací německých vědců 
a sama na televizním přenosu začala 
pracovat.

Průkopníci československé televize 
rozhodně neměli na růžích ustláno. Na 
konci roku 1945 byla stáž z rozkazu so-
větského velitele přerušena a téměř 
veškeré zařízení putovalo ze Smržovky 
do SSSR.  Pro další použití se podařilo 
zachránit pouze minimum. Ti, kteří zůstali, 
se přesunuli do Vojenského technické- 
ho ústavu, kde začali pracovat zpočátku 
jen s velmi skromným vybavením. 

Termín oficiálního předvedení televiz-
ního přenosu byl stanoven na konec roku 
1948. Jeho dodržení pomohla také šťast-
ná náhoda. Na československém území 
se totiž v polovině roku 1946 nalezla 
druhá část vagonu z nákladního vlaku, 
odeslaného před rokem ze Smržovky. 
Obsahovala sklářský soustruh, pece a 
vývěvy, chemické látky potřebné pro 
vývoj a výrobu snímaných elektronek a 
několik cenných měřících přístrojů. 

Na konci roku 1947 mohla výsledky 
tříleté mravenčí práce v tanvaldském 
Vojenském technickém ústavu spatřit 
také veřejnost. První neoficiální svědci 
zázraku televize byli obyvatelé 
Tanvaldu.

Zrod televize patří Tanvaldu

Pokračování na str. 8

Valná hromada Honebního 
společenstva Tanvald

21. dubna v 15.30 v zasedací místnosti 
č. 18 na MěÚ Tanvald. Mimo všeobec-
ných záležitostí bude podána zpráva 
zástupců Mysliveckého sdružení Tři 
jedle Tanvald o činnosti a hospodaření. 
Zveme všechny členy honebního spole-
čenstva. 

Honební starosta Vladimír Rýdl

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



Tanvaldský zpravodaj /6

2. 4.  ST  16 h. a 18 h.  Festival Jeden svět 2008
Promítání dokumentárních filmů: „Kongo – hluboké ticho“ a „Globální pohoda“. 
Doprovodný program ve vestibulu kina od 15 hodin. Podrobný program na 
plakátech a letáčcích.
Vstupné: 50 Kč
4. 4.  PÁ  17 h.  Asterix a olympijské hry
Francouzská bláznivá komedie podle komiksu. Další příhody oblíbených postaviček. 
V hl. rolích Gérard Depardieu a Alain Delon. České znění. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 117)
7. 4.  PO  19 h.  Michael Clayton
Americký kriminální film z prostředí právníků. Pravdu lze vždy přizpůsobit. 
V hlavních rolích George Clooney a Sydney Pollack.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 119)
9. 4.  ST  19 h.  Sweeney Todd: 
   Ďábelský holič z Fleet Street
Americký muzikál o nespravedlivě odsouzeném člověku, posedlém pomstou. 
V hlavních rolích Johnny Depp a Alan Rickman.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 116) 
12. 4.  SO  19 h.  Pokání
Britský historický film. Spojila je láska. Rozdělil je strach. Příběh nenaplněné lásky. 
V hlavní roli Keira Knightleyová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 122)
14. 4.  PO  19 h.  Let’s Dance 2. – Street Dance
Americký romantický taneční film. Film o milostném vzplanutí dvou studentů 
umělecké školy.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 98)
16. 4.  ST  19 h.  Rambo: Do pekla a zpět
Americký akční thriller. Nesmrtelný Rambo opět na scéně! 
V hlavní roli Sylvester Stallone.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 100)
18. 4.  PÁ  19 h.  3:10 Vlak do Yumy
Americký western. Drsný příběh o střetu dvou mužů. 
V hlavních rolích Russell Crowe a Christian Bale.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 117)
21. 4.  PO  18 h.  Nejkrásnější hádanka
22. 4.  ÚT  17 h. 
Nová česká pohádka Zdeňka Trošky. Příběh na motivy pohádek Jana Drdy. 
V hlavních rolích Jan Dolanský, Ladislav Potměšil a Taťjana Medvecká.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč. Mládeži přístupný.  (98)
24. 4.  ČT  19 h.  Once
Úspěšný hudební irský oskarový film. Láska pouličního muzikanta a mladé 
matky z Čech. V hl. rolích Glen Hansard a Markéta Irglová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 86)
28. 4.  PO  19 h.  Soukromá válka pana Wilsona
Americká politická komedie podle skutečné události. Příběh, který by si nikdo 
nevymyslel. V hlavních rolích Tom Hanks a Julia Robertsová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 102)

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

Duben

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na duben
Kulturní pořady v kině

15. 4.  ÚT  19 h.  Vladimír Mišík a ČDG
 Koncert legendárního rockového zpěváka s uskupením ČDG 
 (Olin Nejezchleba a Pavel Skála). Vstupné: 150, 130, 110 Kč. 
25. 4.  PÁ a 26. 4. SO  O Zlatý člunek města Tanvaldu
 20. ročník oblastní divadelní přehlídky amatérských souborů hrajících
  pro děti. Podrobný program na plakátech. Vstupné: 30 Kč

Další akce
14. 4.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
16. 4.  Zájezd do Jelení Gory. Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.
16. 4.  Pohádkové pohlazení, Městská knihovna Tanvald, více na str. 8
30. 4.  Pálení čarodějnic
 Zapálení hranice ve 20,30 hodin na hřišti Honvart. 
 Občerstvení, hudba, ohňostroj. 
 Pořádá SDH Horní Tanvald a kulturní kancelář v Tanvaldě.

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Město Tanvald, kulturní kancelář a DS E. E. F. Burian Tanvald

O Zlatý člunek města Tanvaldu 2008
ä   S postupem na Popelku Rakovník   ä

XX. ročník oblastní divadelní přehlídky dospělých hrajících dětem
Městské kino Jas Tanvald 25. – 26. dubna 2008

25. dubna 
v 8.45 hod. – Slavnostní zahájení XX. ročníku soutěže 
v 9.00 hod. – Ježibaby z Babína – Jaroslav Koloděj
Hraje: DS J. K. Tyl Lomnice n. Pop.
V 15.00 hod. – Šaškovská pohádka
Hraje: DS P. Hakena Turnov
26. dubna 
v 9.00 hod. – Pták Ohnivák a Liška Ryška 
Hraje: Divadelní soubor Tyl Slaná u Semil
v 13.00 hod. – Ježibaby z Babína – Jaroslav Koloděj
Hraje: J. K. Tyl Josefův Důl
Vstupné na jednotlivá představení 30 korun.

Všechny děti i dospělé srdečně zvou pořadatelé

Tanvaldské hudební jaro 2008
52. ročník mezinárodního hudebního festivalu

1. 5. 2008 I. koncert THJ 2008
18.00 hod. Vernisáž DDM Ulita Tanvald – „Okřídlený svět“
Hudební doprovodný program ZUŠ Tanvald
18.30 hod. Vernisáž Adély Rozinkové „Odrazy a doteky“
19.00 hod. Jiří Stivín – flétna, Robert Hugo – cembalo

10. 5. 2008 II. koncert THJ 2008
19.00 hod. Zdena Kloubová – soprán
 (sólistka opery Národního divadla)
Jitka Čechová – klavír

17. 5. 2008 III. koncert THJ 2008
19.00 hod. Prague Bassoon Band (4 fagoty – vítězové mezinárodních soutěží)

24. 5. 2008 IV. koncert THJ 2008
19.00 hod. Camerata Bohemica
Tomáš Strašil – violoncello, dir.: Gudni A. Emilssohn (Island )

Přípravy na 52. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tanvaldské hudeb-
ní jaro vrcholí, program je potvrzen. Pro čtenáře Tanvaldského zpravodaje je 
připravena soutěž o vstupenky na THJ 2008. Otázka zní: Kteří slavní interpreti 
hostovali na THJ? (Uveďte alespoň tři.) Odpověď můžete nechat v infocentru 
nebo zaslat na adresu labrahamova@tanvald.cz.

Česká rocková legenda Vladimír Mišík 
přijíždí v dubnu do Tanvaldu. Je jednou 
z nejvýraznějších osobností české popu-
lární hudby již od šedesátých let dvacá-
tého století. Svou tvorbou ovlivnil celou 
řadu umělců, ať už z hudebního, výtvar-
ného či literárního prostředí. Před třemi 
lety s kapelou ETC, která prošla mnoha 
proměnami, oslavil třicet let jejího trvání. 
Vydal deset řadových alb a několik dal-
ších kompilací. Tento klasik českého 
bigbítu se stal již za života legendou. 
Mnoha generacím přiblížil básníky, jako 
byli a jsou Kainar, Wernisch, Hrabě nebo 
Jiří Dědeček. Vedle Jiřího Suchého, 
Marty Kubišové, Petra Nováka, Karla 
Kryla, Hany Hegerové a dalších vstoupil 
do pomyslné síně slávy. Tanvaldská 
městská kulturní kancelář pořádá koncert 

k jeho loňským kulatinám. Vladimír Mišík 
vloni 8. března oslavil šedesáté naroze-
niny, se svým turné projel řadu měst 
v celé zemi. V Libereckém kraji koncer-
toval se svými hosty začátkem léta 
v Liberci v Lidových sadech. Ani Tanvald 
nebude, doufejme, Vladimírovi Mišíkovi 
cizí, vždyť předposlední album Nůž na 
hrdle připravoval s kapelou v sokolovně 
na Českém Šumburku. Jeho koncerty, 
které před lety pořádala na Hamrskách 
Hana Kozderková, si nechal ujít z okolí 
málokdo. Nejlepší pozvánkou na tanvald-
ský koncert Vladimíra Mišíka by mohl být 
úryvek z písně Variace na renesanční 
téma (text: Václav Hrabě, hudba Vl. 
Mišík). ... láska je jako večernice, plující 
černou oblohou, náš život hoří jako svíce 
a mrtví milovat nemohou…  net/-abr- 

Pozvánka na koncert Vladimíra Mišíka 
aneb ...Náš život hoří jako svíce...

CHKO Jizerské hory slaví čtyřicet let
Expozice o Jizerských horách v ZOO Liberec. 2. 4. ve 14 hod. 
Slavnostní otevření interaktivní stálé expozice o Jizerských horách
Soví noc. 18 – 19. 4. Dva dny her, poznání a zábavy, dobrodružná výprava a se-
tkání se sovami a dalšími opeřenci. Jizerka č.p. 2 – středisko ekologické výchovy 
Společnosti pro Jizerské hory. Pozor, z důvodu omezené ubytovací kapacity je 
třeba se předem přihlásit (tel: 482 428 999, e-mail: info@ jizerkyslavi.cz)!
Den Země – 40 let CHKO Jizerské hory. 26. 4. (10 – 16 hod.) Tradiční oslavy 
Dne Země, tentokrát ve znamení 40. „narozenin“ CHKO Jizerské hory. 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích.
Jizerky mýma očima. 1. až 29. 4. Putovní výstava fotografií v Riedlově vile v Desné. 
Jizerské hory objektivem známých fotografů. Vernisáž 1. 4. od 17 hod.
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Nabízíme komplexní služby v oboru 
zemních prací v Libereckém kraji. 

Služby se stroji MenziMuck 5000, CAT 428C,
pásový minibagr Zeppelin.

Rychlé jednání, příznivé ceny.

Výkopy pro: vodovody, zasněžování, základy, vodní elektrárny, 
bazény, úpravy zahrad, zahradní jezírka, přípravy pro snowparky, 

převoz zeminy.

Tel: 607 249 975, www.sluzby.jizerky.com

Čalounictví 
Všetečka

opět v provozu
n renovace čalouněného 
 nábytku
n zhotovení matrací na míru
n velký výběr potahových
 tkanin

Volejte na tel.:
 724 541 913

Hotel Adria v Kořenově
Přijme pomocnou sílu do kuchyně 

(nejlépe zaučenou). Dále
přijme servírky nebo číšníka
s příjemným vystupováním,

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

Sběrna kovů 

Pavel Sochor

NOVĚ OTEVŘENO
Velké Hamry 

– Seba Svárov
Otevřeno

po – pá: 9 – 17 hod.
so: 9 – 12 hod.

ß ek pro tebe, a stoj� za to

www.novakariera.cz
800 154 445

formace

Sta�í zajít na Krajské vojenské velitelství v Liberci a p�esv�d�í� se sám.
Na Zápra�í 4, 460 01 Liberec, tel. 973 262 372, Po a St 8.00-17.00, Út a �t 8.00-16.00 

S úsměvem jde 
všechno lépe!

Práce v zahraničí
Němčina či italština podmínkou

www.perega.com
Tel.: 728 007 365

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 

Zámečnictví

VÝROBA: 
brány, vrata, schodiště, zábradlí, 

ploty, regály, stojany atd.

PROVÁDÍME 
výrobu a výměnu balkónových

zábradlí

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ:
  l řezání strojní
    l broušení 
     l stříhání
      l ohýbání 
       l vrtání
      l soustružení
     l frézování
    l svařování

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 
žárové zinkování, práškové lakování 

KOMAXIT 

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
A ZIMNÍCH ZAHRAD

Novinka! 
Ochranné a bezpečnostní fólie skel 

(včetně montáže)

NABÍZÍME: 
Fólie bezpečnostní, ochranné, 

reflexní, protisluneční (několik typů)

Krkonošská 101, 
Tanvald – Šumburk nad Desnou

Tel: 483 313 618 
www.orila2000.cz

orila2000@volny.cz 

Firma Teneo 3000 
s.r.o. Smržovka 

è PŘIJME ç
zaměstnance na pozici

„obsluha k obráběcímu 
automatu“ – vhodné

spíše pro muže.
Třísměnný provoz.
Tel. 483 394 145

Kadeřnictví
Nela Pospíšilová
* proměny, svatební účesy, 
společenské účesy, stříhání: 
dámské – pánské – dětské *

 pondělí: 9 – 16 hod.
 úterý : 9 – 16 hod.
 středa:  volno
 čtvrtek: 13 – 18 hod.
 pátek:  13 – 18 hod.

Objednávky jsou možné i mimo 
pracovní dobu. 

Tel.: 731 464 674
Sportovní 554, Tanvald

GENERALI
POJIŠŤOVNA a.s.
Otevírá od 1. 4. 2008 
pobočku v Tanvaldě 
Smetanova ul. 406
– cukrárna LEDO
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Informace pro cestující

Uzavírka silnice 
1/14 ve Smržovce

Od 25. 3. zhruba do 18. 5. 2008 
dochází k úpravám pravidelných 
autobusových linek na trase 
z Jablonce do Tanvaldu. Všechny 
odchylky od pravidelného provozu 
jsou zpracovány v objížďkových 
jízdních řádech – vyvěšeny jsou na 
obvyklých místech a v infocentru 
(www.csadjbc.cz).

flek pro tebe, a stojí za to
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TJ SEBA Tanvald společně se skupi-
nou nadšenců pořádá v sobotu 17. 
května v areálu Hospody ve Vrších ve 
Zbytkách další ročník štafetového závodu 
družstev a jednotlivců MUCHOVMAN 
2008. Bojovat o co nejlepší umístění tu 
budou nejen týmy složené z lezce, cyk-
listy a běžce, ale také jednotlivci, kteří si 
na všechny disciplíny troufnou sami. 
Putovní pohár, který každý rok ztěžkne 
o další mosaznou destičku se jmény 
absolutních vítězů, nakonec podle pravi-
del zvedne nad hlavy nejrychlejší tým.

Než se tak ale stane, je třeba stručně 
naznačit, jak celá akce probíhá. Startuje 
se intervalově asi čtyři sta metrů pod 
Čertovými skalami. Štafetu rozebíhá le-
zec, dobíhá ke skalám a postupně musí 
vylézt na čtyři věžičky. Pak se vrací zpět 
kolem místa svého startu až do předáva-
cího území u Hospody ve Vrších, kde svůj 
výkon korunuje zdoláním umělé horole-
zecké stěny. Poté předává štafetovou 
kartičku svému cyklistovi. Ten absolvuje 
čtrnáctikilometrový okruh vedený jižními 
partiemi Černostudničního hřebene a opět 
na předávce posílá na trať posledního 
z týmu – běžce. Toho čeká výběh na vr-
chol Muchova a zpět v délce sedmi kilo-
metrů. V momentě, kdy protne cílovou 
pásku, zastaví se čas celého družstva. Po 
slavnostním vyhlášení výsledků a tombo-
le následuje tradiční afterparty s muzikou 
a videoprojekcí z minulých ročníků. 

Pro ostřílené účastníky tedy nic nové-
ho, přesto se ale letošní MUCHOVMAN 
dočkal několika drobných úprav. Mezi 
nejdůležitější patří možnost odprezento-
vat se již v pátek před závodem. Byl také 
posunut čas startu a vyhlášena navíc i 
kategorie Rodinný tým.

Přijďte tedy 17. května zabojovat o titul 
MUCHOVMAN 2008 a zažít den plný 
neobyčejných zážitků ve společnosti 
stejně ,,postižených“ lidí. Nebo jen za-
fandit a nasát tak neopakovatelnou at-
mosféru, která akci provází. Podrobnější 
informace na www.muchovman.net.

                Jan Kuna

19. 4. 
Koberovské šlápoty

pořádá oddíl turistiky 
TJ Sokol Koberovy, 
trasy 10 a 15 km, 
start 8 –10 hodin.

Hledá se nová 
Kateřina Neumannová
Pod tímto názvem je prezentován ce-

lostátní projekt, jehož cílem je  podchytit 
nejtalentovanější adepty běžeckého ly-
žování. Finálové závody se běžely na 
Horních Mísečkách. A právě zde dosáh-
la vynikajícího úspěchu TJ SEBA 
Tanvald. Karolína Kunzová zvítězila 
v kategorii dívek ročník narození 1995, 
Karolína Preislerová obsadila výborné 
třetí místo, Pavla Marousková a Lukáš 
Bartůněk získali pověstnou „bramboro-
vou“ medaili v konkurenci závodníků 
z celé ČR. Oddíl lyžování TJ SEBA 
Tanvald obsadil v konkurenci třiceti de-
víti družstev (dvě stě devadesát sedm 
závodníků) z celé ČR páté místo.

Vladimír Vyhnálek, TJ SEBA Tanvald

Dvojnásobnou mistryní ČR v běhu 
na lyžích se na tratích v polských 
Jakuszycích stala Karolína Kunzová z TJ 
SEBA Tanvald. Svoji famózní sezónu 
završila vítězstvím v Českém poháru, 
Poháru Libereckého kraje a stala se ví-
tězkou projektu Hledá se nová Kateřina 
Neumannová. Jménem TJ SEBA Tanvald 
přejeme Karolíně Kunzové v dalších 
letech podobné úspěchy.

Vladimír Vyhnálek, TJ SEBA Tanvald 

Dvojnásobná vítězka Mezinárodního 
mistrovství České republiky, které se 
konalo v polských Jakuzsycích, Karolína 
Kunzová z TJ SEBA Tanvald. Vyhrála 
v běhu na lyžích na 3 km klasicky a ve 
sprintu. Redakce se zároveň tímto 
omlouvá Karolíně i čtenářům za pople-
tená jména pod fotografií z plesu v mi-
nulém čísle TZ. Karolína Kunzová je 
zcela vpravo.

Triumf Karolíny 
Kunzové

Přijďte slavit s TOMem Zálesákem
18. dubna tomu bude čtyřicet let, kdy byl založen v Tanvaldě turistický oddíl 

mládeže, později nazývaný „Zálesák“. K tomuto výročí jsou připraveny dvě akce 
pro veřejnost, na něž vás srdečně zveme. V pátek 18. dubna od 15 hodin budou 
u klubovny TOM vedle tenisových kurtů u rozvodny startovány kategorie tradič-
ního orientačního Běhu pěti kluboven. V sobotu 19. dubna jsou od devíti hodin 
otevřeny dveře klubovny a zájemci si mohou prohlédnout kroniky, vývěsky a 
oddílovou symboliku.

Celý den probíhají v okolí klubovny hry a soutěže pro dospělé a hlavně děti, 
které je možná nadchnou a vstoupí do TOM Zálesák. Bližší podrobnosti najde-
te na www.tom-zalesak.extranky.cz, dále ve vývěskách KČT ve městě a na 
křižovatce u radnice.   J. Kuna

Další dubnové a květnové pozvánky
l 3. 4. Vernisáž výstavy IN meDIAs res, Smržovka od 17 hodin ve výstavní síni 
v Zámečku. Vernisáž výstavy fotografií MUDr. Poupové z cest do srdce Indie.
l 5. 4. Musica Bohemica  v Desné, v KD Sklář. Předprodej vstupenek v  kulturním 
středisku v Riedlově vile. Vstupné 150 Kč.
l 5. 4. Desná – Vítání jara se sborem Musica bohemica, koncert, KD Sklář 
Desná od 19 hod., předprodej v Riedlově vile.
l Jizerky – Kočičkový bál, hotel Pyramida na Jizerce, od 19,30 hod.
l Držkov – Burza – auto, moto, hobby a jiné potřebné věci, od 7 hod.
l 12. 4. Smržovka – Pošťácký ples, Parkhotel Smržovka.
l 16. 4. Jarní koncert dětského pěveckého sboru Smržováček,
Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce od 17 hodin.
l 19. 4. Jirkov u Žel. Brodu – Přehlídka dechových hudeb,
sál sokolovny v Jirkově od 14 hodin.
l 22. 4. Železný Brod – Miroslav Donutil – Cestou necestou. Oblíbený český 
herec pohovoří o svých cestách v městském divadle v ŽB od 19.30 hod.
l 26. 4. Smržovka – Jarní výlet k pramenu Nisy a úklid stezky.
l 28. 4. The Legendary Pink Dots.
Parkhotel Smržovka od 20 hod. (předprodej vstupenek v infocentru).
l 28. 4. – 3. 5. Desná – Sympozium Desná 2008.
Akce věnovaná Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, řemeslnické dílny 
(výroba šperků, svíček, slaměných ozdob, tvorba krajky atd.).
l 1. května – výstup na Špičák, 9. ročník.
Rozhledna otevřena, od 10 do 15 hodin budou vydávány číslované diplomy. Vezměte 
s sebou jakýkoli pytel na cestou posbírané odpadky. Na opětovné setkání s pravi-
delnými i novými účastníky se těší o.s. Zvony Velké Hamry – Tanvaldsko. 

Kamerou snímaný obraz byl vysílán 
například do místnosti protilehlého 
hostince U Müllerů. 

Klíčovým datem pro československou 
televizi se ale stal až rok 1948. Začátkem 
března byla výroba celého zařízení ukon-
čena a na 23. březen byli do Tanvaldu 
povolání zástupci tisku a institucí, aby se 
mohli seznámit s tím, co se v jizerskohor-
ském městě zrodilo. Obrazový i zvukový 
záznam přenášel kabel kamery ve 

druhém poschodí budovy výzkumného 
ústavu do přijímače o poschodí níže. 
Dvacet pět obrázků za vteřinu sestave-
ných z 625 řádků. Vůbec první zařízení 
pro televizní vysílání o dva měsíce poz-
ději putovalo do Prahy na výstavu Mevro. 
Veřejné pokusné vysílání pražského 
studia proběhlo 1. května 1953 přes 
vysílač na Petříně. Pravidelné vysílání 
začalo o více než rok později. 

Veronika Hošková

Zrod televize patří Tanvaldu
Pokračování ze str. 5

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

l Aprílové dny v knihovně od 1. 4. do 
3. 4. 2008. 
Přijďte rozluštit aprílové hádanky nebo 
rozplést popletená přísloví. A pokud máte 
bystré oko, můžete se spolu s Prokopem 
vydat i na aprílový výlet.
l  16. 4. v 16 hodin začíná další 
Pohádkové pohlazení. 
Čtvrtá ptáčkovina je věnována  špačkům. 
Dozvíte se jak se špaček může stát 
mohamedánem.  
l Knižní novinky:
Pokud se chcete bavit nejen na apríla, 
doporučujeme následující tituly:

Pro děti
Jiří Žáček: Hádanky a luštěniny
Jan Vodňanský: Moje tužka ušatá
Petr Nikl: Lingvistické pohádky (Pro 
trochu starší, ale ne zas tak moc staré!)
Pro rodiče:
Alisson Mitchellová: Příručka pro zoufalé 
matky 
Sam Holden: Deník zoufalého otce. 
Táta na mateřské dovolené 
Pro prarodiče:
Jack Canfield: Slepičí polévka pro dědečka 
a babičku

Václav Kosáček z družstva KHS 
JILEMNICE.         (Foto: A. Bělonožník)


