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Prázdniny v březnu
l Jarní prázdniny 
(Liberecký kraj) 10. 3. – 16. 3. 2008 
l Velikonoční prázdniny 
20. 3. – 21. 3. 2008 
(Pozor na některé autobusy, jezdí v době 
prázdnin jinak!)

Pozvánka do divadla
l 12. 3. Co v detektivce nebylo 
(Arthur Watkyn) Více na str. 8

l 27. 3. Rejžák z Prahy 
(Jaromír Břehový) 
Premiéra DS E. F. Burian Tanvald
V Městském kině Jas Tanvald vždy 
od 19 hod.
l 1. – 3. 3.
O Desenského medvěda bude soutěžit i 
dětský divadelní soubor Strčprstskrzkrk 
při DDM Ulita Tanvald a při DS Vojan 
Desná (viz str. 8)

10. 3. Pravidelné prodejní 
trhy na centrálním parkovišti

Cena za odpady
se nemění

Částka za likvidaci odpadu zůstává stej-
ně jako loni ve výši 500 korun (osoba za 
rok), viz str. 6, skutečné náklady však na 
jednoho občana dosahují už 750 Kč/rok. 
V netříděném odpadu bývají kartóny i 
stavební suť. Také takovým způsobem  
někteří lidé řeší likvidaci odpadu. „Nárůst 
komunálního odpadu, konkrétně popele, 
byl zaznamenán v souvislosti s tím, že 
lidé z ekonomických důvodů přecházejí 
na jiná paliva,“ uvedl za schůzce zastu-
pitelů mimo jiné Jaroslav Malý. Také 
separování odpadu není ve všech čás-
tech města ideální. Některá místa jsou 
využívaná méně, někde jsou kontejnery 
pravidelně přeplněné, jako například na 
Šumburku pod kostelem či na křižovatce 
s Popelnickou ulicí, kde svůj odpad ne-
chávají projíždějící mimotanvaldské 
osádky aut.                                   - red - 

Veselé 
Velikonoce!

Neděle 23.
a pondělí 24.
března 2008

Velkého úspěchu dosáhlo trio závodnic TJ Seba Tanvald na III. Zimních olympijských 
hrách mládeže, jejichž pořadatelem byl Zlínský kraj. Slečny Karolína Preislerová, 
Pavla Marousková a Karolína Preislerová (na snímku zleva) přivezly z Pusteven do 
Tanvaldu celkem šest medailí, z toho každá jednu zlatou. Zároveň se staly jako 
reprezentantky Libereckého kraje nejúspěšnějším týmem. Tento úspěch ocenil 
starosta města Petr Polák na V. tanvaldském Sportovním plese zvláštní cenou za 
úspěšnou reprezentaci města (viz foto M. Kozáka). Přejeme jim mnoho dalších 
sportovních úspěchů. 

Za TJ Seba Tanvald Vladimír Vyhnálek

Tři zlaté z olympijských her mládeže Silnice přes 
Smržovku bude 

uzavřena
Jízda plná boulí a výmolů, tak už něko-

lik let vypadá průjezd Smržovkou. Práce 
na této komunikaci, které začaly v loň-
ském roce byly před zimou ukončeny, 
aby s příchodem jara mohly opět začít. 
Průběh a tempo prací jsme měli všichni 
možnost sledovat. V letošním roce bude 
doprava do Jablonce opět komplikovaná, 
uzavírka v úseku od Bílého mlýna k Ma-
lému náměstí byla plánovaná od 1. 
dubna, ale vzhledem k příznivým klima-
tickým podmínkám se začne už v březnu. 
„Z jednání ze dne 19. 2. 2008 na MěÚ 
Smržovka vyplývá, že úplná uzavírka 
silnice I/14 bude od pondělí 17. března 
2008 do neděle 18. května 2008. 
Uzavírka bude z důvodu dokončení stav-
by kanalizace, která se v loňském roce 
nestihla dodělat a následně pak bude 
proveden nový povrch vozovky v místě 
stavby,“ uvádí Iveta Tolarová z odboru 
dopravy MěÚ Tanvald. Další omezení 
přijde v květnu kvůli demolici starého 
kamenného mostu ČD a výstavbě nové-
ho železničního mostu v Dolní Smržovce 
u Seby.Tam by měla být doprava řízena 
semafory, s úplnou uzavírkou se počítá 
pouze dva dny v nočních hodinách, kdy 
se bude most strhávat a znovu pak osa-
zovat nosníkem. S výlukou železniční 
dopravy mezi Tanvaldem a Smržovkou 
však musí cestující počítat po dobu asi 
dvou měsíců. Tento termín bude včas  
ještě upřesněn.                           - abr - 

Městská policie 
zachránila pacienta

Dne 14. 2. 2008 v odpoledních hodi-
nách byla Městská policie Tanvald požá-
dána oddělením státní PČR v Tanvaldě 
o spolupátrání po pohřešovaném pacien-
tovi léčebny dlouhodobě nemocných, 
který odešel z objektu léčebny téhož dne 
v nedostatečném oblečení a hrozila mu 
újma na zdraví z podchlazení.

Hlídka MP provedla pátrací akci a dle 
popisu pacienta byl tento nalezen v pod-
večer značně dezorientován a podchla-
zen ve Školní ulici v Tanvaldě, kde seděl 
na zemi. Pacient byl následně převezen 
zpět do léčebny. „Tyto události a jim 
podobné jsou běžnou náplní strážníků 
Městské policie Tanvald, kdy se snaží 
pomáhat lidem. V tomto případě, kdy šlo 
o lidský život, hlídce patří zasloužená 
pochvala,“ říká velitel MP Tanvald Jiří 
Horáček.

- red- 

Informace z Městské policie v Tanvaldě

Boural do zábradlí. Automobil AUDI A6 naboural za kruhovou křižovatkou v Tan-
valdě v sobotu 2. února v pozdních večerních hodinách do zábradlí a zdemoloval 
je. „Soukromá firma z Jablonce n.N. převážela na podvalníku uvedené vozidlo 
AUDI A6,  v ul. Krkonošská došlo k uvolnění vozidla z podvalníku a k samovolnému 
pádu na komunikaci. Vozidlo se zastavilo až o kovové zábradlí. Průběh zaznamenal 
kamerový systém na OOP PČR Tanvald (viz foto). Případ řeší DI OŘP Jablonec 
nad Nisou,“ uvádí strážníci Městské policie Tanvald.                                    - red - 
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Větru ani dešti člověk neporučí. Proto 
i sebelepší příprava zimního závodu 
dojede na nedostatek sněhu. V únoru 
proto musela být zrušena řada závodů, 
mimo jiné i oblíbené lety na saních 
v Plavech. Organizátoři světového po-
háru však řešili  nedostatek sněhu v are-
álu ve Vesci u Liberce dovozem sněhu 
z nitra Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory. Sníh odtěžili za pomoci těžké tech-
niky na zasněžených horských loukách 
na Jizerce a na běžkařské Jizerskohorské 
magistrále. Proti tomuto počínání se 
postavila řada lidí, jednotlivci i spolky.

„Těžká technika odváží sníh do Vesce 
u Liberce na dvoukilometrovou trať zá-
vodů světového poháru pro několik de-
sítek profesionálů. Přitom ničí magistrá-
lu, kterou využívají tisíce rekreačních 
lyžařů a přes nesouhlas Správy CHKO 
Jizerské hory likvidují sníh na loukách 
v druhé zóně CHKO v osadě Jizerka. 

Světový pohár za každou cenu

Pořádání závodů včetně Mistrovství 
světa v lyžování v roce 2009 v Liberci 
v nadmořské výšce čtyři sta metrů se 
ukazuje být tragickým omylem. Na něj 
doplácí jednak zázemí pro rekreační ly-
žování, využívané desítkami tisíc aktiv-
ních sportovců, jednak příroda Jizerských 
hor. Tato akce bude stát značné finanč-
ní prostředky, přitom rekreačním lyžařům 
nic nepřinese,“ píše mimo jiné v prohlá-
šení Ing. Pavel Vonička, předseda 
Jizersko-ještědského horského spolku.

Dopis o dodržování českých zákonů a 
o zamezení dalšího ničení přírody, v sou-
vislosti s chystaným MS 2009, adreso-
vaný funkcionářům běžecké sekce FIS, 
podpořily podpisem stovky lidí (viz 
www.ski-liberec.phorum.cz). Samotné 
závody ve Vesci se pak uskutečnily na 
zkráceném úseku. 

-abr/net-
Foto: Ondřej Duda 

Takhle mizel sníh z Jizerky (II. zóna CHKO Jizerské hory)...

Projekce pro veřejnost v Městském 
kině Jas 2. dubna 2008 
Od 15 hodin sada krátkých snímků bez 
komentáře
l 200 000 přízraků, desetiminutový 
snímek o Hirošimě, důmyslná dokumen-
tárně-fotografická koláž známého 
Francouze Jeana-Gabriela Périota.
l Shit and Chicks, 10 minut. Dokument 
o starém farmáři, který se vrátil k staro-
dávné technice krmení slepic. 
l  DMZ, 4 minuty. Záběry z dnešní 
Koreje.
Od 16 hodin 
l Kongo: hluboké ticho. 77 minut.
Dokument o ženách, které se staly ob-
jetí znásilňování. Filmařka s vlastní 
zkušeností se znásilněním dokumentuje 
situaci v Kongu. Dokument hledá odpo-
věď na otázku Proč? Film podpořen 
sbírkovou akcí pro tyto postižené ženy! 
Následná diskuse. Vstup 50 Kč.

Z jabloneckého autobusového nádraží
do Tanvaldu ze sedmičky

l Změny jízdních řádů regionálních linek od 3. 3. 2007
Linka 530130 Desná – Tanvald – Velké Hamry – Držkov – Železný Brod
spoj 37 bude z Tanvaldu směr Plavy odjíždět až v 19:08 hod.; v Tanvaldě, aut. st. 
vyčká na spoj 22 linky 530030 z Harrachova nejvýše 5 min.
l Od 3. března předpokládá ČSAD Jablonec n. N. změnu v uspořádání stanovišť 
na autobusovém nádraží v Jablonci nad Nisou. Všechny spoje budou nově odjíždět 
pouze ze stanovišť umístěných podél chodníků. Stanoviště č. 1 a 4 budou i nadále 
pod střechou naproti budově předprodeje. Podél opěrné zdi vedle budovy před- 
prodeje budou umístěna nová stanoviště č. 5, 6 a 7 (dosud zde byla stanoviště 
označená 13 až 16).     -red-

Rozmístění spojů od 3. 3. 2008 bude následující:

Od 18 hodin 
l Globální pohoda, 100 minut. Vážně 
nevážná dokumentární groteska o glo-
bálním oteplování – nejlepší film s touto 
tématikou za posledních několik let. 
Diskuse: zástupce ministerstva životního 
prostředí. Vstup: 50 Kč.
Doprovodný program v kině Jas
l výstava fotografií z Afganistánu
l charitativní prodej výrobků žen 
z Namibie
l možnost nákupu triček, výtěžek pro 
akce Člověk v tísni
l ochutnávka etnických jídel
l sbírka pro ženy v Kongu
Vstup do vestibulu zdarma!
Polovina ze vstupného jde na akce 
Člověka v tísni, druhá polovina hradí 
náklady na diskutující a další výtěžek je 
určen pro Jindru Humhala (dříve 
z Tanvaldu) na nákup polohovacího 
lůžka.                                    ANOMALY

29. ledna 2008 došlo k podpisu smlou-
vy o převodu části železniční tratě číslo 
311 z majetku státu do vlastnictví 
Dolnoslezského vojvodství. Převeden 
byl úsek tratě od stanice Szklarská 
Poręba Górna ke statní hranici do 
Harrachova.

Zprovoznění železniční tratě bude 
ovšem vyžadovat generální rekonstruk-
ci tratě, proto bude brzy předložena 
žádost o poskytnutí finančních prostřed-
ků z Fondu evropské přeshraniční spo-
lupráce Polsko – Česká republika. Ve 
spolupráci s Železniční společností 
Tanvald se také rýsuje možnost víken-
dových jízd mezi Szklarskou Porębou a 
Harrachovem. 

Převod tratě ze státního majetku do 
vlastnictví samosprávy je vyvrcholením 
sedmnácti let snah o změnu vlastníka 
železnice. 

5. února 2008 se na městském úřadě 
ve Szklarské Porębě uskutečnilo pracov-
ní setkání, týkající se realizace projektu 
Revitalizace železniční tratě Szklarska 
Poręba – Harrachov. Podaný projekt by 
měl umožnit získání finančních prostřed-
ků z prvního kola Operačního programu. 
Snahou všech zúčastněných je zahájení 
pravidelného provozu na trati zahrnuté 
do projektu ve druhé polovině roku 2009. 
Železniční společnost Tanvald ve spolu-
práci s Towarzystwem Koleie Izerskiej 
se ještě letos pokusí vypravit zvláštní 
vlaky po dosud neprovozovaném úseku 
z Harrachova do Szklarske Poręby. 
Pokud se podaří vyjednat jízdy, budou 
se moci první cestující svézt 31. května 
a 14. června. O vývoji se můžete infor-
movat na www.zubacka.cz .

Pavel Vlček
- net - 

Novinky ze zubačky
Na trati Szklarska Poręba – Harrachov 

se konečně začíná blýskat na lepší časy

Filmový festival Jeden svět
se koná letos opět i v Tanvaldě

Festival věnovaný lidským právům Jeden svět pořádala loni poprvé studentská 
společnost Empiria při Obchodní akademii Tanvald. Letošním pořadatelem je její 
nástupce, společnost Anomaly. Účastí na festivalu podpoříte charitativní projekty 
společnosti Člověk v tísni a přispějete na polohovací lůžko pro postiženého malého 
Jindru Humhala (na snímku z loňského ročníku).     (Foto: L. Abrahamová)

Stanoviště č. 1 
l Železný Brod přes Huntířov
l Železný Brod – Semily 
    – Lomnice n. Pop.
l Nový Bor – Ústí n. Labem – Most
Stanoviště č. 2 
l Železný Brod přes Alšovice
l Rádlo
Stanoviště č. 3
l Železný Brod přes Bratříkov
l Železný Brod přes Jirkov
l Držkov – Vysoké n.J. – Jilemnice
l Jelenia Góra
l Špindlerův Mlýn, Berlin
Stanoviště č. 4
l Praha
l Hradec Králové – Brno
l Hlinsko

Stanoviště č. 5
l Liberec
l Hodkovice nad Mohelkou
l Turnov přes Frýdštejn
Stanoviště č. 6
l Turnov přes Malou Skálu
l Jablonec n.N., Rýnovice
l Jilemnice – Vrchlabí – Trutnov
    – Náchod
Stanoviště č. 7
l Tanvald – Desná – Kořenov 
    – Harrachov
l Tanvald – Kořenov 
    – Vysoké nad Jizerou
l Tanvald – Plavy – Zlatá Olešnice
l Nová Ves n.N.–Albrechtice v J.h.
    / Tanvald
l Josefův Důl

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
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Aby po celý rok hojnost chleba, vína a 
piva i na tanvaldských kopcích byla a ve 
snaze obnovit lidovou tradici, pořádá 
občanské sdružení Zvony spolu s další-
mi nadšenci masopustní průvod. Maso-
pust začal, stejně jako v minulých letech, 
u tanvaldské radnice, odkud se veselý 
průvod s harmonikářem vydal městem. 
Masopustní družina nezapomíná ani na 
dobré sousedské vztahy, proto se vydá-
vá každoročně z Tanvaldu do Desné 
k radnici i ke kostelu, jak jinak než po 
kolejích – zubačkou. V obou městech 
průvod zdravily stovky přihlížejících di-
váků, někteří se přidávali. Na bezpečnost 
průvodu dohlížela Městská policie 
Tanvald a Městská policie Desná. 
Masopustní průvod z Tanvaldu do Desné 
se konal již posedmé. Mezi mnoha de-
sítkami lidí v průvodu bylo asi třicet 
masek a pouze jeden muzikant, který se 
do Tanvaldu vydal z Janova. SOS Zvony 
děkují Městu Tanvald, Pekařství Mašek 
a Pekařství Schneider za podporu. 
Snímky z akce najdete ve fotogalerii na 
www.tanvald.cz. 

- abr - Foto: Košířek

Sbírka v infocentru
Lidé mohou přispět 

na záchranu Kittelovska
Veřejná sbírka pro záchranu historic-

kého areálu Kittelovsko na Krásné pro-
bíhá od 19. února také v Infocentru 
v Tanvaldě. Z výtěžku sbírky bude spolu- 
financována rekonstrukce celého areálu. 
Obyvatelé blízkého i dalekého okolí si 
díky sbírce mají připomenout duchovní 
odkaz pověstmi opředeného rodáka 
Jizerských hor, jeho průkopnické léčebné 
postupy i léčitelské schopnosti. Do konce 
loňského roku se mezi lidmi na obnovu 
Kittelovska vybralo 25 152 korun. Dům 
s pozoruhodnou pověstí, který proslulý 
léčitel vybudoval v osmnáctém století, je 
považován za největší roubenou stavbu 
ve střední Evropě. Kittel zde nejen bydlel, 
ale také provozoval svou ordinaci, lékár-
nu a cosi jako horské sanatorium. 
Kasička veřejné sbírky čeká na další 
příspěvky v tanvaldském infocentru den-
ně od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 
12 hodin.                              -veš-

Internetová 
žákovská knížka
Pro mnohé ještě nedávno něco ne-

představitelného, pro nás dnes prostý 
fakt. Ano, již půl roku funguje vedle kla-
sického studijního průkazu na našem 
tanvaldském gymnáziu. Moderní techni-
ka a dobrý nápad zjednodušily nám, 
rodičům studentů, pravidelnou kontrolu. 
Odpadlo zdlouhavé vyptávání, kdy na 
dotazy o tom, co bylo ve škole, slyšeli 
mnozí z nás nejednou obligátní: „Nic!“. 
To, že jsme si na internetovou žákovskou 
knížku rychle zvykli, a že je o ni opravdu 
zájem, dokazují prostá fakta: denně ji 
navštíví v průměru kolem dvou set 
zájemců. Přitom první otevírají svou 
žákovskou již kolem páté hodiny ranní, 
poslední hluboko po půlnoci.

Z toho je vidět, že práce navíc a čas, 
který musí věnovat všichni profesoři 
zadávání známek na internet, není zby-
tečná. Ani o zajištění informací nemusí 
mít nikdo obavy. Každý student i každý 
rodič má své vlastní přístupové heslo 
pouze ke své žákovské knížce. Na závěr 
bych chtěla apelovat na všechny ostatní 
rodiče: máte-li jakékoliv pochybnosti 
o prospěchu, známkování, či jiný pro-
blém, obraťte se s důvěrou přímo na 
ředitele školy Bruse, který je připraven 
osobně každému pomoci. Kdykoliv 
můžete kontaktovat také členy školské 
rady gymnázia (spojení najdete na 
www.gymtan.cz).

Miroslava Vydrová  

Masarykova ZŠ A OA Tanvald 
pořádá

počítačové kurzy 
pro začátečníky

l Základní znalost ovládání PC
l Základy tabulkového 
    a textového editoru
l Základy počítačové grafiky

Kurz bude probíhat v 5 lekcích vždy 
2 hodiny. Kurzovné 1 000 Kč. 
Přihlášky zasílejte na adresu školy 

do 10. 3. 2008.
Masarykova ZŠ a OA Tanvald
Školní 416, 468 41 Tanvald, 

tel.: 483 394 351, 483 394 345

l Valná hromada honební společnos-
ti. Honební společnost Zlatá Olešnice 
oznamuje konání valné hromady dne 
5. dubna v penzionu Brokos ve Zlaté 
Olešnici na Vrších od 17 hodin.
l Valná hromada TJ Sokola Český 
Šumburk. TJ Sokol Český Šumburk Vás 
zve na výroční valnou hromadu, která se 
uskuteční dne 22. 3. 2008 v 19 hodin 
v Sokolovně na Českém Šumburku.  
l Hasiči hledají mládež. Sbor dobro-
volných hasičů Tanvald Šumburk hledá 
kluky a holky ve věku 8 – 14 let do krouž-
ku mladých hasičů. Náplní kroužku je 
seznámení se s hasičskou technikou a 
příprava na hasičké soutěže. Schůzka 
pro zájemce se uskuteční v pátek 7. 3. 
2008 od 16 do 17 hodin v hasičské 
zbrojnici na Šumburku – vedle kostela. 
Na váš zájem se těší Iva a Dominika.

Krátké zprávy
Poděkování sponzorům

Město Tanvald, pořadatel tomboly Městského reprezentačního plesu 2008, 
děkuje následujícím sponzorům:
SEBA T a.s. Tanvald, PNEUSERVIS – EKOTRANZ, Ing. Prašivka – stavitel 
Tanvald, ELEKTROOPRAVNA Hoffman, SEBATEX s.r.o. Dolní Smržovka 
LITMAS s.r.o. Tanvald, MĚSTO WITTICHENAU, Čajovna Strejčková Tanvald, 
SATO Tanvald, Pohřební služba M+M Tanvald, KAMÉLIE kavárna a salátový 
bar, KVĚTINÁŘSTVÍ Špicar Tanvald, KUBŮ domácí potřeby a koberce, FOTOS 
Tanvald, Studio Martina Zelinková Tanvald, Lékárna  U AESCULAPA Tanvald, 
PUTZTEUFEL s.r.o. Tanvald, KOMERČNÍ BANKA a.s., SEBATRANS s.r.o. 
Tanvald, Firma Michl Tanvald, NEMOCNICE Tanvald s.r.o., LEDO cukrárna 
Tanvald, A.S.A. s.r.o. Tanvald, DETOA Albrechtice s.r.o., TABYS s.r.o. Tanvald, 
Prodejna SK Mobil Tanvald, TEPLÁRENSTVÍ s.r.o. Tanvald, Polská móda 
Šandera Tanvald, EUREST s.r.o. Tanvald, JISO Tanvald, ELSAP Princ Tanvald, 
Lahůdky Walter Velké Hamry, Ovoce a zelenina V+H Tanvald, Firma PRUSÍK 
Tanvald, ČSAD a.s. Jablonec n. N., Drogerie PYRAMID Tanvald, STRABAG 
a.s. Liberec, Prodejna M-TEX Tanvald, Stadtbrauerei GLAAB Wittichenau, 
Möbel KOBALZ Wittichenau, Penzion ČD Tanvald.

Masopust v Tanvaldě 

EUROREGION TOUR 
2008

8. ročník veletrhu 
cestovního ruchu

19. – 21. března 2008
Eurocentrum 

Jablonec nad Nisou

l  cestovní a dopravní kanceláře, regiony, kraje, 
 města, lázně, relaxace, volný čas, programy 
 pro seniory apod.
l  slosovatelné vstupenky, veletržní slevy zájezdů
l  výstava „Suvenýry a regionální produkty“
l  výstava fotografií Jiřího Stránského
l  diashow a cestopisné besedy 
 manželů Špillarových
 19. 3.  10.00 a 17.00 h.  Jižní Afrika
 20. 3. 17.00 h. Hawai
l  slosovatelné vstupenky, veletržní slevy zájezdů

Otevřeno: 9 – 18 hod.
Vstupné: dospělí 20 Kč, 

studenti, důchodci, ZTP 10 Kč, 
děti do 6 let zdarma

Ceny věnovali: Harrachovka Spa & Wellness, Jaf-Lipno, ČD, CK Balkan 
Travel, Vinný sklep U Hroznu, Hotel zámek Kravsko, Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy, Královéhradecký kraj, Město Jablonec nad Nisou aj.

Informace na www.eurocentrumjablonec.cz

Taneční kurzy pro 
mládež i dospělé. 

Taneční škola Josefa Svobody připra-
vuje od září každý pátek ve spolupráci 
s MěKK Tanvald základní taneční kurz 
pro mládež (18 – 20 hod.) i pro dospělé 
(20,15 – 22 hod.). Naučíte se či jenom 
připomenete více než deset nejznáměj-
ších společenských tanců, se kterými 
oslníte příští plesovou sezónu. 

Kurzy budou probíhat od září do pro-
since v KD Sklář v Desné. Přihlášky na: 
www.tanecnisvoboda.cz nebo osobně 
v MěKK Tanvald (tel.: 483 369 653).

-abr-
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Víte, co je suiseki? Druh východního 
umění jako ikebana či bonsaje. Jde 
o umění kamenů, u nás poměrně málo 
známé. Ačkoliv je umění suiseki samo-
statným směrem, již od samého začátku 
u nás, stejně jako ve světě, je spjato 
s uměním tvorby bonsají. Aktivní členové 
jsou sdruženi v České asociaci suiseki 
– ČAS. Cílem asociace je propagace a 
rozvoj tohoto umění u nás. Slováci pak 
mají sdružení nazývané SAS. (Evropská 
asociace je ESA.) Sběratelé suiseki 
pořádají pravidelná setkání a také výsta-
vy, kde se mohou pochlubit svými úlovky. 
Loňskou celorepublikovou samostatnou 
výstavu suiseki s mezinárodní účastí, 
která se konala na podzim v Českých 
Budějovicích, vyhrál s kamenem nazva-
ným Objektový kámen Miroslav Kment 
z Dolní Smržovky. Další jeho kámen, 
Hora Fudžijama, pak putoval na výstavu 
do Bratislavy (viz fota vpravo nahoře). 
Miroslav Kment patří k našim význam-
ným pěstitelům bonsají, předvádí jejich 
tvarování, pravidelně publikuje v několi-
ka odborných časopisech o bonsajích a 
úpravě zahrad. Profesně se touto téma-
tikou zabývá. Před časem také mimo 
jiné realizoval obnovu parčíku před tan-
valdskou radnicí. I když by mne zajímalo 
hodně z jeho činnosti, povídat jsem si 
s Miroslavem Kmentem přišla právě 
o umění suiseki. 

Gratuluji k loňskému vítězství na 
celostátní výstavě. Jak ses k umění 
suiseki dostal?

Zájem o přírodu jsem měl vždycky, dřív 
jsem sbíral brouky, které preparuji. Času 
mám však málo, za zimu nyní stihnu už 
jen dvě stě brouků. Podařilo se mi zkom-
pletovat druhově malé střevlíky z celého 
území bývalého Československa. Někte-
ré své exponáty mám ve smržovském 
přírodovědném muzeu. S Vítkem Pickem 
jsme spolu začínali. O východní umění 
se zajímám třicet let, pěstuji bonsaje, 
které vystavuji. Také se věnuji kaligrafii. 
Studiem odborné literatury mě časem 
začaly zajímat i kameny. Nejlepší bon- 
saje v Evropě mají Italové, pak Španělé 
a Švýcaři. Ale i čeští bonsajisté se už 
dobře umísťují na mezinárodní scéně. 
Řekl bych, že je doháníme. Jiná situace 
je v kamenech, v umění suiseki. Tam 
patříme v Evropě k nejlepším. Málokdo 
ví, že nejlepší, nejkrásnější a nejzajíma-
vější kameny pocházejí z Kamenice a 
také z Jizery. Ty řeky nám všichni závidí.

Můžeš čtenářům přiblížit, jak postu-
puješ, jaký je první krok?

Brouzdám se vodou, hledám v řece i 
na mělčinách, kolem poletují ledňáčci, je 
to hezké. Kameny sbírám po celém toku 
až pod Spálov. Sbírám je i v Jizeře na 
Malé Skále. Záleží na výšce vody.

Co patří k vybavení takového 
sběrače kamenů?

S sebou nosím malý krumpáč, holínky, 
batoh a kartáč. Kámen okartáčuji, pro-
hlédnu, hodím do batohu nebo třeba zas 
do vody. Někdy to kolemjdoucím může 
připadnout přinejmenším podivínské. 
Kámen, který mě zaujme, nechám doma 
na dešti, obracím jej, aby „stárnul“. Když 
mě kámen osloví, vyrobím nejlépe z tvr-
dého dřeva podložku, nazývanou daiza. 
Ta musí přesně kopírovat tvar kamene. 
Kámen se může prezentovat také na 
suibanu, který je z keramiky, nebo na 
dobanu, který je z bronzu. To je však 
trochu drahý materiál, pro nás i těžce 
dostupný.

Kameny sbírá kde kdo, co je ale 
potřeba umět a znát, když se někdo 
chce věnovat suiseky?

Měl by být zručný řezbář a hlavně musí 
mít vidění a cítění. Kámen může zobra-
zovat postavu, horu a podobně. Může 
v něm být krásná dutina, která něco 
připomene, kterou vyzdvihnu. Záleží, jak 
se kámen natočí a usadí, na úhlu pohle-
du. Některý kámen je použitelný jen 
z jedné strany, jiný může být „nastojato“ 
i „naležato“. Pokaždé připomene něco 
jiného. Není to tak snadné, jak se může 
na první pohled zdát. 

Kolik lidí se na Tanvaldsku tomuto 
umění věnuje?

Co já vím, tak asi čtyři. Jeden z Tan-
valdu, dva ze Smržovky a jedna z Plavů. 
Většinou jsou to lidé, kteří se věnují 
bonsajím. V Liberci jsou ještě dva. V celé 
republice je nás asi pětatřicet. Aktivních 
členů ČASu je dvaadvacet. 

Kde je možné suiseki vidět a dají 
se třeba i koupit?

K vidění jsou většinou na společných 
výstavách s bonsajemi. U nás v kraji 
bude v létě nejbližší v Semilech a v Li-
berci. Samostatná celostátní výstava 
suiseki, opět s mezinárodní účastí, je 
plánovaná v Táboře na září. Pokud najdu 
vhodné prostory, rád seznámím veřej-
nost s tímto uměním i na Tanvaldsku a 
uspořádám výstavu. Vyšla u nás také 
kniha o suiseki, vznikla díky nadšení 

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

l  3. a 10. 3. Keramika pro 
dospělé. 1. týden modelování, 
2. týden glazování (od 17.00)
l 4. a 11. 3. Velikonoční kera-
mika pro rodiče a děti. 1. týden 
modelování, 2. týden glazování 
(od 16.00)
l 17. a 31. 3. Kurz Tiffany pro dospělé 
– skleněné vitráže (od 17 hod.)
l 6. 3. Uzávěrka výtvarné soutěže 
„Okřídlený svět“. Do tohoto termínu 
odevzdávejte v DDM své práce označe-
né jménem, třídou a školou, kterou na-
vštěvujete. Nejhezčí práce budou vysta-
veny v Městské knihovně a v Městském 
kině Jas a jejich autoři budou odměněni 
hezkou cenou.
l Jarní prázdniny 10. – 14. 3.:
10. 3. Výlet do Harrachova na exkurzi 
do sklárny Novosad a syn, minipivovar 
a sklářské muzeum. Odjezd z vlakového 
nádraží v 8.10 hod., návrat v 13.24 hod. 
Cena: 60 Kč.
11. 3. Za pejsky do psího útulku 
v Lučanech. Vlak. nádraží v 8.45 hod., 
návrat v 13.30 hod. Jede se do Smržovky, 
odtud pěšky. Každý může přinést pej-
skům i kočičkám nějaký pamlsek (kon-
zervu, piškoty, granule...). Cestou zpět 
zastávka ve Smržovce v cukrárně. 
Cena: 30 Kč.
12. 3. Bazén v Jablonci n. N. Vlak. 
nádraží v 8.45 hod., návrat ve 12.52.
S sebou ručník, mýdlo, plavky (NE 
BERMUDY!). Cena: 90 Kč.
13. 3. – Babylon v Liberci. (Lunapark 
nebo IQ park, výběr je na vás.) Vlak. 
nádraží v 8.05 hod., návrat ve 14.50 hod. 
Cena: 100 Kč.

14. 3. Zábavný den v Ulitě 
(od 9 do 13 hod.) Čeká na vás 
výtvarničení, pečení, zdobení a 
ochutnávka velikonočních per-
níčků, velký výběr deskových 

her, stolní fotbal, ping-pong. 
Cena: 30 Kč.
Na každý výlet pohodlnou obuv, pláštěn-
ku (nebo deštník), kartičku ZP, svačinu, 
pití a kapesné. Na akci v DDM přezůvky. 
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM 
nejpozději do 6. 3. 2008.
l Velikonoční prázdniny 20. – 21.3.
20. 3. Velikonoční dílny (9 – 13 hod.)
1. tiffany – výroba skleněné vitráže, pro 
děti od 10 let, cena 80 Kč.
2. pedig – výroba proutěné ošatky, pro 
děti od 8 let, cena 80 Kč.
3. kraslice – zdobení kraslic různými 
technikami, výdumky s sebou, cena 50 
Kč. 
4. dekorace – výroba veselé velikonoč-
ní dekorace, cena 50 Kč.
S sebou přezůvky, pracovní oděv, 
svačinu a pití, kartičku ZP.
l 21. 3. Otvírání studánek (9 – 13 
hod.), aneb Veselé putování jarní 
přírodou spojené s hledáním pramenů 
a studánek a plněním různých zábav-
ných úkolů. Cena je 30 Kč. 
S sebou pohodlnou obuv, pláštěnku, 
svačinu a pití, kartičku ZP. Přihlášky 
s platbou odevzdávejte v DDM nejpoz-
ději do 17. 3. 2008.
l Po celý březen probíhají v DDM také 
dopolední výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ 
z Tanvaldu a okolí - keramika, pedig, 
tiffany…

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

l 14. – 16. 3. Burza dětského 
oblečení, obuvi, hraček, těho-
tenského oblečení, kojenec-
kých potřeb a ostatních dět-
ských doplňků. Tabulky pro 
rozepsání kusů si vyzvědněte 
v Majáku každé dopoledne.
l  Každý čtvrtek v 18 – 19 hod. 
powerjoga s V. Bambuškovou 
– podložky sebou, vstupné 40 Kč
l Každé úterý 
v 15.30 – 16.30 hod. zdravotní cvičení 
pro děti, vstupné 30 Kč.

v 18.30 – 19.30 hod. zdravotní 
cvičení pro ženy, vstupné 40 Kč.
v 19.45 – 20.45 zdravotní cvi-
čení pro ženy, vstupné 40 Kč.
l Nově každý pátek 
v 16.00 – 17.00 hod. cvičení pro 
těhotné, vstupné 40 Kč.

v 17.15 – 18.15 hod. pilates pro dívky 
od 15 let a ženy, vstupné 40 Kč.
V 18.30 – 19.30 hod. zdravotní cviče-
ní pro ženy, vstupné 40 Kč.
Telefon: pí Hlaváčková 723 233 806. 
E–mail: f.lilka@seznam.cz.

Nejkrásnější kameny na suiseki pocházejí z Kamenice

Miroslav Kment hledá v Kamenici.                                           Foto: Jan Stropnický

Igora Bárty a Jaroslava Pišla. Jedná se 
o skutečně první ucelenou českou 
publikaci, která pojednává o tomto 
japonském umění.

A na závěr otázka, proč to všechno 
děláš, co ti suiseky přináší?

Líbí se mi celý ten proces od hledání 
kamene až po samotnou výrobu daizy. 
Nemrzí mě, když prochodím půl dne a 
nenajdu nic. Pro jednoho Japonce prý 
patnáct žen nasbíralo deset tisíc kame-
nů, ze kterých mistr suiseki uznal pou-
hých pět. Krásné je samotné spojení 
lidské činnosti s přírodou.

Za rozhovor děkuje 
Lída Abrahamová

Foto: Jan Stropnický

(Pozn: knihu Suiseki od I. Bárty za 
260 Kč a loňský katalog Suiseki 2007 za 
115 Kč si můžete koupit v tanvaldském 
infocentru.)

Objektový kámen

Hora Fudžijama
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l RM po projednání žádosti společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., o prodej části ppč. 
1928, k.ú. Tanvald, za účelem stavby 
trafostanice rozhodla s prodejem pozem-
ku v současné době posečkat a ukládá 
odboru rozvoje a KV vyžádat si od spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., přesné 
informace o zásahu do asfaltového 
povrchu Poštovní ulice.
l RM schvaluje bezúplatný převod na 
MěÚ nepotřebného drobného dlouho- 
dobého hmotného majetku, monitorů 
a tiskáren k PC, v celkové hodnotě 
69 940 Kč, z majetku města do majetku 
Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, příspěvkové organi-
zace.
l RM souhlasí se započetím přípravných 
prací k podání žádosti o dotaci do ope-
račního programu Životní prostředí – 
zateplení školských budov v majetku 
města.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2008:
Příjmy
Účelové dotace
na sociální dávky  56 898 000 Kč 
z toho
příspěvek na péči  29 398 000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  27 500 000 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem
Sociální dávky – dotace  56 898 000 Kč 
z toho
příspěvek na péči  29 398 000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  27 500 000 Kč
l  RM rozhodla poskytnout Základní 
škole, Údolí Kamenice 238, příspěvek ve 
výši 9 000 Kč na finanční spoluúčast 
k dotaci z Grantového fondu Libereckého 
kraje G-7 - program podpory a ochrany 
přírody a krajiny - na akci doplnění flóry 
a pořízení dvou laviček k pomníku básní-
ka K. Theodora Körnera na Horním 
Tanvaldě. Finanční prostředky budou 
uvolněny z rozpočtové kapitoly Příspěvky 
neziskovým organizacím.
l  RM rozhodla poskytnout Spolku 
Občanské Sounáležitosti ZVONY příspě-
vek ve výši 4 000 Kč na uspořádání 
Masopustního průvodu maškar dne 5. 2. 
2008 a finanční prostředky uvolnit z roz-
počtové kapitoly Příspěvky neziskovým 
organizacím.
l RM po projednání změn vyplývajících 
ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, doporučuje zastupi-
telstvu města nevydávat obecně závaz-
nou vyhlášku:
1. o osvobození některých zemědělských 
pozemků od daně z pozemků
2. o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí
l RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 
12 Smlouvy o obstarání správy nemovi-
tostí a výkonu dalších práv a povinností, 
uzavřené dne 31. 1. 2002 mezi Městem 
Tanvald a společností TABYS s.r.o. 
Tanvald, týkajícího se zvýšení měsíční 
úhrady za správu bytů, nebytových pro- 
stor a objektů v majetku města s účinností 
od 1. 3. 2008 dle předloženého návrhu.
l RM vydává záměr na prodej části po-
zemkové parcely č. 676/9, katastrální 
území Šumburk nad Desnou, panu Janu 
Štěpánkovi za účelem stavby garáže 
s tím, že  prodej bude uskutečněn až po 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 
a vyhotovení geometrického plánu na 
zaměření stavby garáže.

l RM: 
1. souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy o pronájmu pozemkové parcely č. 
81/17, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, uzavřené dne 1. 9. 2004 mezi 
Městem Tanvald a p. Janem Košteynem, 
dohodou ke dni 29. 2. 2008;
2. vydává záměr na pronájem pozemko-
vé parcely č. 81/17 o výměře 220 m2, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
manželům Pavlu a Zuzaně Nechanickým 
za účelem zřízení zahrádky.
l RM rozhodla schválit prodej vyřazené-
ho plynového kotle PVK 250 ze ŠR 
Eurest za cenu 39 900 Kč.
l RM rozhodla poskytnout příspěvky na 
činnost a vybrané akce v roce 2008 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky nezisko-
vým organizacím následovně:
Občanské sdružení
CZECH STREETBALL Tanvald 
v celkové výši  5 000 Kč 
Školní sportovní klub 
při Gymnáziu Tanvald 
v celkové výši  5 000 Kč 
TRIALSPORT Tanvald 
v AČR v celkové výši  34 000 Kč 
včetně vybrané akce mistrovství Evropy 
a mistrovství ČR v trialu 
ve výši  25 000 Kč 
Klub bojového umění KARATE Tanvald 
v celkové výši  12 000 Kč 
Školní sportovní klub při ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576 
+ CS AŠSK v celkové výši  20 000 Kč 
TJ Sokol Český Šumburk 
v celkové výši  7 000 Kč
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald
v celkové výši  10 000 Kč
Klub českých turistů Tanvald
v celkové  výši 8 000 Kč
SOSHIKI - škola bojových umění a sportů 
Tanvald v celkové výši  12 000 Kč
Tenisový klub Tanvald 
v celkové výši  19 000 Kč 
včetně vybrané akce 
Program výcviku mateřských 
škol ve výši  6 000 Kč 
Český svaz včelařů Tanvald
v celkové výši  4 000 Kč
Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým Jablonec nad Nisou
v celkové výši  13 000 Kč
Český svaz bojovníků 
za svobodu Tanvald 
v celkové výši  3 000 Kč
Myslivecké sdružení Tři jedle Tanvald
v celkové výši  4 000 Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Jablonec nad Nisou na zateplení půdních 
prostor objektu na stpč. 1256, Tanvald, 
v celkové výši  10 000 Kč
Občanské sdružení zdravotně postižených 
Tanvald 
v celkové výši  46 000 Kč
Občanské sdružení mateřské 
a dětské centrum MAJÁK Tanvald 
v celkové výši  25 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
v ČR, KLUB Jablonec nad Nisou
na provoz sociálního automobilu 
v celkové výši  16 000 Kč
Společnost pro Jizerské hory o.p.s. 
na akce „Ukliďme Jizerky“
v celkové výši  7 000 Kč 
l RM rozhodla neposkytnout příspěvek: 
Územní organizaci Svazu diabetiků 
České republiky v Jablonci nad Nisou, 
Společnosti NADĚJE o.s. Otrokovice a  
René Taušovi.

l RM souhlasí
s pokácením 1 ks dubu, stojícího u č.p. 
488, ul. Pod Špičákem, Tanvald, na 
pozemkové parcele č.1926/2, k.ú 
Tanvald, 1 ks smrku stojícího u Gymná-
zia Tanvald v ulici Komenského, Tanvald, 
na pozemkové parcele č. 1942, k.ú. 
Tanvald, 4 ks bříz stojících v ulici 
Smetanova, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, na pozemkové parcele č. 60/5, 

Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald ze dne 23. 1. a 6. 2. 2008
k.ú. Šumburk nad Desnou, dle předlože-
ných návrhů odboru rozvoje a KV, s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby měs-
ta nebo prodáno dle platného ceníku. 

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

-měú-

Vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky 
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

na území města Tanvaldu
 

Zastupitelstvo města Tanvald vyhlašuje v souladu s pravidly „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ na území města Tanvaldu výběrové řízení na získání půjčky 
z tohoto fondu.
1. Fyzické a právnické osoby, které vlastní stavbu pro bydlení na území města 
Tanvald, a které přijmou závazek poskytnout půjčku podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel ve prospěch staveb pro bydlení použít, si mohou dát 
žádost do 28. 3. 2008 na městský úřad v Tanvaldě.
2. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Kód  Účel  Lhůta  Úrok  Horní hranice
  splatnosti půjčky
01 Obnova střech starší 10 let (krytiny i  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč
 konstrukce ) u objektů do 10 b.j.     na jeden dům 
02  Zřízení plynového nebo elektrického  3 roky  2 %  max. 30 tis. Kč 
 topení ve stávajícím domě     na jeden byt
03  Zřízení malé čistírny odpadních vod  3 roky  2 %  max. 30 tis. Kč
 ke stávajícímu domu     na jeden byt
04 Vybudování vodovodního nebo  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč 
 kanalizačního řadu, vodovodní nebo     na jeden dům
 kanalizační přípojky, studny pro pitnou 
 vodu nebo její prohloubení  
05  Obnova fasády domu včetně  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč 
 oplechování u domu staršího 15 let     na jeden byt
06  Zateplení obvodového pláště  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč 
 domu staršího 10 let     na jeden byt
07  Vybudování WC, koupelny nebo  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč
 sprchového koutu v bytě,     na jeden byt
 kde dosud není   
08  Obnova střechy starší 10 let (krytina  3 roky  2 %  max. 150 tis. Kč
 i konstrukce) u objektů nad 10 b.j.    na jeden dům
09 Výměna oken u domu staršího 15 let  3 roky 2 % max. 60 tis. 
      na jeden byt
10  Vestavba bytu do půdního prostoru  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč 
      na jeden byt

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 – obnova fasády a 
půjčka 06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden 
objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze 
čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky 
se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátka-
mi počínaje měsícem lednem následujícím po roce, v němž byla půjčka poskyt-
nuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
3. Žádost bude do výše stanoveného data podána písemně a bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti:
a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné stavby pro bydlení (stavbou pro bydlení 
 se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující ustanovení 
 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích 
 na výstavbu § 3 písm. b) a c),
• adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely,
• výpis z katastru nemovitostí či jiný doklad o vlastnictví domu,
• stavební povolení nebo ohlášení vydané stavebním úřadem 
 na stavbu, u které je žádáno o půjčku,
• příslušnou projektovou dokumentaci,
 předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na kterou je žádána půjčka 
 s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, jež při realizaci 
 budou doloženy fakturami a účty,
d) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, 
 při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně, 
e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
f) požadovaná částka úvěru podle druhu půjčky a způsobu jejího 
 výpočtu,
g) návrh na stanovení záruky 

V Tanvaldě 13. 2. 2008
Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
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l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 17. 12. 2007 do 6. 2. 
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.
3. Nemocnice Tanvald s.r.o. a souhlasí 
s odvoláním MUDr. Luboše Kmetě 
z funkce jednatele spol. Nemocnice 
Tanvald s.r.o. a se jmenováním Ing. 
Heleny Rögnerové do funkce jednatelky 
Nemocnice Tanvald s.r.o. 
l  ZM projednalo žádost manželů 
Nedvědových a Vernerových a ostatních 
vlastníků dotčených pozemků o zrušení 
navržené komunikace na pozemkových 
parcelách č. 81/1, 83/1, 2600, 85/4, 85/1, 
86/2, 86/7, 87/7, 86/14, 86/5, 112/2, 
2601/1, 104, 102/1, 102/3, vše  k.ú. 
Šumburk nad Desnou, a vyjádření odbo-
ru SÚ a ŽP k žádosti o zrušení navrho-
vané komunikace (dle ÚPnSÚ Tanvald) 
v k.ú. Šumburk nad Desnou, vzalo tuto 
žádost na vědomí a rozhodlo, že tato 
žádost o zrušení komunikace bude pod-
nětem při pořízení nového územního 
plánu.
K majetkoprávním záležitostem zastupi-
telstvo města:
1. na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 34, vel. 1+3, 
Sportovní 553, Tanvald, žadatelům 
v pořadí:
1) Václavu Kuřinovi za nabídnutou cenu 
701 111 Kč;
2) manželům Jiřímu a Daně Doležalovým 
za nabídnutou cenu 620 111 Kč;
3) Petru Plašilovi za nabídnutou cenu 
609 000 Kč.
2. na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 

214/2 o výměře 747 m2, pozemkovou 
parcelu č. 214/3 o výměře 101 m2 a po-
zemkovou parcelu č. 214/4 o výměře 185 
m2, vše katastrální území Tanvald, panu 
Quy Nguyen Huu za smluvní cenu 
114 900 Kč.
3. k  prodeji části pozemkové parcely 
č. 309/2, katastrální území Tanvald, 
na základě stanoviska pí Simony 
Hejskové, rozhodlo do vyřešení majetko- 
právních nesrovnalostí tento pozemek 
neprodávat. 
4/ rozhodlo schválit podání žádosti 
Pozemkovému fondu ČR, územnímu 
pracovišti v Liberci, o bezúplatný převod 
následujících pozemků: pozemkové 
parcely č. 304/1 o výměře 944 m2,  po-
zemkové parcely č. 307/30 o výměře 547 
m2, pozemkové parcely č. 1681/40 o 
výměře 560 m2, pozemkové parcely č. 
1681/6 o výměře 804 m2, pozemkové 
parcely č. 729/7 o výměře 3304 m2, po-
zemkové parcely č. 1198/1 o výměře 
1198 m2 a pozemkové parcely č. 1199/3 
o výměře 397 m2 , vše katastrální území 
Tanvald.
5. po projednání žádosti pana Ing. 
Tomáše Strnada rozhodlo smluvní cenu 
za prodej části pozemkové parcely č. 
1681/1 o výměře 227 m2, katastrální 
území Tanvald, označené podle geo- 
metrického plánu č. 1271-204A/2007 
ze dne 23. 10. 2007 jako pozemková 
parcela č. 1681/41 o výměře 227 m2, 
katastrální území Tanvald, nesnižovat.
6. rozhodlo vzdát se nevymožené pohle-
dávky, dlužné částky na nájemném a na 
službách spojených s užíváním bytu 
v ulici Okružní č.p. 524/5 ve vlastnictví 
města ve výši 108 901,34 Kč po paní 
Ludmile Vallové. 
7. schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 2/2008:
Příjmy 
Příjmy z prodeje investičního 
majetku  + 16 500 Kč

Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
– celkem 
Účelový příspěvek na údržbu povrchu 
sportovní haly  132 500 Kč
Vnitřní správa – celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem 
pořízení automobilu –  400 000 Kč
Sociální věci – celkem
Domy s pečovatelskou službou 
pořízení automobilu  284 000 Kč
b/ poskytnutí neinvestiční účelové dota-
ce Nemocnici Tanvald, s.r.o. na zajiště-
ní ošetření osob pod vlivem alkoholu a 
v intoxikaci pro oblast Tanvaldska v roce 
2008 a rozpočtové opatření č. 3/2008:
Příjmy 
Účelové dotace 
na zajištění ošetření osob pod vlivem 
alkoholu a v intoxikaci  268 000 Kč
Výdaje
Zdravotnictví
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o – na 
zajištění ošetření osob pod vlivem 
alkoholu a v intoxikaci  268 000 Kč
c/ rozpočtové opatření č. 5/2008
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 975 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
Požární zbrojnice SDH Tanvald 
– projektové dokumentace 
a inženýrská činnost  975 000 Kč
8. rozhodlo nesouhlasit s bezúplatným 
převodem objektu občanské vybavenos-
ti č.p. 268, Tanvald, na stavební parcele 
č. 19 a stavební parcely č. 19, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 2655 m2, 
katastrální území Tanvald, z majetku 
Libereckého kraje do majetku Města 
Jablonec nad Nisou a souhlasit s bezú-
platným převodem těchto nemovitostí do 
majetku Města Tanvald, a to výhradně 
za podmínky, že v tomto zařízení bude 
provozovat zdravotnickou činnost 
subjekt, o kterém rozhodne Město 
Tanvald.
9. rozhodlo nesouhlasit s prodejem 
části pozemkové parcely č. 1111/1, k. ú. 
Tanvald.
10. schvaluje pro společnost ČEZ 
Distribuce, a.s. zřízení věcného břemene 
uvedeného v přiloženém návrhu 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4003636/4 na dobu neurčitou za jedno-
rázovou úplatu ve výši 50 Kč/m2. Právo 
odpovídající věcnému břemeni bude 
spočívat:
a) v právu umístění, zřízení a provozo-
vání stavby – rozšíření venkovního ve-
dení NN na části pozemkové parcely č. 
1888, katastrální území Tanvald;
b) v povinnosti strpět umístění, zřízení a 
provozování stavby – rozšíření venkov-
ního vedení NN se všemi s tím spojený-
mi zákonnými právy, povinnostmi a 
omezeními.
11. schvaluje v rámci prevence krimina-
lity ve městě Tanvald a okolí podání 
žádosti do Programu prevence krimina-
lity na místní úrovni – Partnerství na rok 
2008 na realizaci 3. etapy kamerového 
systému obcí Tanvald, Desná, Kořenov 
a Smržovka se spoluúčastí 20% s tím, 
že předkladatel a realizátor akce bude 
Město Tanvald. Město Tanvald se zava-
zuje, že potřebné finanční prostředky 
uvolní ze svého rozpočtu.

l ZM rozhodlo poskytnout příspěvky na 
činnost a vybrané akce v roce 2008 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky nezis-
kovým organizacím takto:
TJ Jiskra Tanvald v celkové výši
  100 000 Kč
včetně vybraných akcí 
5 000 Kč pro oddíl stolních tenistů na 
účast na POH v Číně
5 000 Kč  pro oddíl volejbalu na turnaj 
mistrovství ČR superveteránů v Tanvaldě 
5 000 Kč  pro oddíl volejbalu na turnaj 
žákyň v Marcinowicích v Polsku
2 000 Kč  pro oddíl volejbalu na mezi-
národní turnaj žactva
12 000 Kč pro oddíl stolního tenisu na 
nákup 1 ks soutěžního stolu
6 500 Kč  pro šachový oddíl na nákup 
3 ks šachových hodin
TJ SEBA Tanvald v celkové výši 
 100 000 Kč
včetně příspěvku na údržbu sjezdových 
a běžeckých tratí v roce 2008 ve výši 
20 000 Kč 
l ZM rozhodlo:
1) schválit přílohu k OZV č. 8/2005 
o rozúčtování nákladů za sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 
2007;
2) ponechat sazbu poplatku pro rok 2008 
ve stávající maximálně možné výši, tj. 
500 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
l ZM bere na vědomí vyhodnocení čin-
nosti a hospodaření „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ v roce 2007 a vyhlašuje 
v souladu s pravidly „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ výběrové řízení na zís-
kání půjčky z tohoto fondu na rok 2008 
s možností podání žádostí do 28. 3. 
2008.
l ZM po projednání změn vyplývajících 
ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, rozhodlo nevydávat 
obecně závaznou vyhlášku:
1. o osvobození některých zemědělských 
pozemků od daně z pozemků
2. o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí
l ZM rozhodlo souhlasit s uzavřením 
partnerské smlouvy s Obcí Burbach 
v SRN.
l ZM schvaluje podání žádosti o získání 
podpory v rámci Integrovaného operač-
ního programu EU na pořízení Územě 
analytických podkladů ORP Tanvald.
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, na 
valné hromady obchodních společností 
s majetkovou účastí města následující 
zástupce:
1. na valné hromady Severočeské vodá-
renské společnosti a.s., konané v roce 
2008, Petra Poláka, jako náhradníka  
Miroslava Tůmu;
2. na valné hromady ČSAD Jablonec nad 
Nisou, konané v roce 2008, Petra 
Poláka, jako náhradníka Miroslava 
Tůmu; 
3. na valné hromady Teplárenství 
Tanvald s.r.o., konané v roce 2008, 
Miroslava Tůmu, jako náhradníka Petra 
Poláka.
l ZM schvaluje s okamžitou účinností 
Pravidla veřejné soutěže pro prodej 
volných bytů ve vlastnictví města 
v domech s prodanými byty dle 
předloženého návrhu.

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

-měú-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného 13. 2. 2008

Informace Finančního úřadu v Tanvaldě 
Placení daně z nemovitostí v roce 2008 

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový 
způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovi-
tostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně 
podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým 
subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tedy nikoli jednotlivými finančními 
úřady. Úhradu daně z nemovitostí daňovou složenkou lze provést na každé 
poště a tato úhrada je osvobozena od poštovního poplatku.

Daň z nemovitostí lze vedle úhrady daňovou složenkou zaplatit buď bezho-
tovostně formou bankovního příkazu či formou internetového bankovnictví nebo 
v hotovosti v pokladně finančního úřadu.

V případě, že se poplatník rozhodne uhradit daň z nemovitostí v pokladně fi-
nančního úřadu, sdělujeme že pokladna Finančního úřadu v Tanvaldě má tuto 
běžnou provozní dobu:

 po:  8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin
 st:   8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00 hodin

Daň z příjmů za rok 2007
Letos se termín pro podání daňového přiznání neprodlužuje. Všichni, kteří 

jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpoz-
ději 31. března letošního roku, musí počítat s tím, že tento den připadá na 
pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho podá-
ní tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy tento den připadal na sobotu, a da-
ňové přiznání tak bylo možné podat ještě v pondělí druhého dubna. Daňoví 
poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přizná-
ní. Bližší informace o možnosti elektronického podání: http://cds.mfcr.cz, v sek-
ci „Daně elektronicky“. Platbu daně lze uskutečnit vedle bezhotovostní platby 
či platby na pokladně finančního úřadu i prostřednictvím „daňové složenky“ na 
kterékoliv pobočce České pošty. Za platbu prostřednictvím „daňové složenky“ 
není třeba hradit žádný poplatek. Za den platby se v tomto případě považuje 
den, kdy pošta převzala hotovost. Daňové složenky jsou k dispozici na finanč-
ních úřadech či pobočkách pošty.      -FÚ-
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Narozeniny 
v březnu 2008 

oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v březnu

Vrchovská Josefa
Helešicová Miroslava

Janovská Růžena
Matura Jiří

Suchardová Jiřina
Bémová Oda

Jůna Stanislav
Kovářová Zdeňka

Maťátková Bohuslava
Vanišová Jiřina
Vedral Otakar
Vološin Ondřej
Buchar Ladislav

Míl Karel
Barilová Zdeňka
Beneš Eduard

Hábová Miloslava
Hák Jiří

Lubasová Hana
Lufinková Jaroslava

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

Výročí 
a významné dny
l 2. 3. 1458. Jiří z Poděbrad zvolen 
českým králem (slavnostní korunovace 
7. 5. 1458).
l 2. březen 1978. První člověk, jenž 
nebyl občanem SSSR a USA, se dostal 
do vesmíru. Byl to občan Česko-
slovenska, Vladimír Remek, na lodi 
Sojuz 28. Let prvního československého 
kosmonauta skončil 10. března 1978.
l 24. 3. 1913. Zahynuli lyžaři Bohumil 
Hanč a Václav Vrbata při 8. mezinárod-
ním lyžařském závodu v Krkonoších.
l 8. březen. Mezinárodní den žen
l  12. březen. Den přístupu České 
republiky k Severoatlantické smlouvě 
(NATO).

Před krátkým časem oslavili manželé  Markéta a Jaroslav Radkovičovi již padesát 
let společného života. Fotografie zachycuje tentokrát paní Radkovičovou jako osla-
venkyni, na rozdíl od jiných akcí, kdy jen přišla popřát jinému oslavenci k jeho život-
nímu jubileu za KPOZ. Paní Markéta Radkovičová v Komisi pro občanské záleži-
tosti aktivně pracovala třicet sedm let. Balíčky, které za ta léta roznesla, se dají 
počítat na stovky. Tuto svou činnost však nyní musela, ač nerada, ze zdravotních 
důvodů ukončit. Bude nám chybět v komisi, a svým milým úsměvem a uměním 
naslouchat bude chybět jistě i těm, které roky navštěvovala. Markétko, děkujeme a 
do dalších let života přejeme tobě i tvému manželovi hodně spokojenosti, radosti a 
zdraví!                                                                                                                  -ali-

Poděkování
Děkuji panu Maturovi a Lauovi za 
důstojné rozloučení s paní Hanou 
Podzimkovou.

Květoslava Dobešová

Děkuji MUDr. Polovi, lékařům a ošetřu-
jícímu personálu za příkladnou péči při 
hospitalizaci na interně.

Oda Bémová

České třídy 
v německé škole
Doplnění historie budovy 

čp. 305 – gymnázium (TZ 01/08)

Od září 1919 byly otevřeny dvě české 
třídy měšťanské školy v německé škole. 
Tyto dvě české třídy tam zůstaly až do 
otevření Masarykovy měšťanské školy 
v roce 1926. Děkujeme za upřesnění 
panu Jarému z Českého Šumburku.

-red-

Zlatá svatba u Radkovičů 

Počínaje rokem 1918 nebylo Rakousko-
Uhersku,ani jeho spojencům v I. světové 
válce, Německu a Turecku, již dobře. 
Zásobovací situace obyvatel, hlavně 
potravinami, byla zoufalá. Hlad a podvý-
živa nabyly příšerných rozměrů. Chléb 
na lístky nebyl většinou k dostání. Ceny 
potravin na černém trhu byly dostupné 
pouze bohatým a šmelinářům. Násled-
kem toho bylo mnoho obyvatel nemoc-
ných. Vznikaly časté demonstrace za 
zlepšení zásobování potravinami. Proto 
byly v obcích a městech zřizovány váleč-
né kuchyně, aby hladovějící z řad chu-
dých měli aspoň jednou denně teplé 
jídlo. Byla velká obava vzrůstu nemoc-
ných tuberkulózou. Pro Tanvald byla 
zřízena válečná kuchyň v hostinci 
„U Žďárských lázní“ čp. 72 (zum Brander 
Bad) ve Žďáře. To mělo také zabránit 
sociálnímu stresu, aby se mohlo dále 
pokračovat ve válce. Na začátku roku 
1918 se zvedla nespokojenost horníků 
v regionu Duchcov a Most a v řadě ša-
chet byla zastavena těžba. Nedostatek 
uhlí by byl těžkou ranou pro válečný 

průmysl i obyvatele. Proto se také vydal 
císař Karel I. na inspekční cestu po se-
verních Čechách, aby dodal dostatek 
optimismu hlavně německým obyvate-
lům k pokračování války a víru v její ví-
tězný konec. Tento optimismus vycházel 
z hroucení carského Ruska jako velmo-
ci, odpadnutí jedné fronty a postup 
Německa na Ukrajinu, od které se oče-
kávalo vyřešení zásobování obilím 
Německa a Rakousko-Uherska. Inspek-
ční cesta císaře Karla I. po severních 
Čechách skončila v Tanvaldě dne 27. 
března 1918. Ve městě se sešel s před-
staviteli města i okresu. Promluvil z bal-
kónu radnice k obyvatelům, navštívil 
raněné vojáky v tanvaldské nemocnici a 
z nádraží Tanvald – Šumburk n. D. odjel 
císařským vlakem do Prahy. Při návště-
vě slíbil zlepšení zásobování potravina-
mi, což se ale nestalo, ani se stát nemoh-
lo. Důvěru ve vítězství ve válce se patrně 
císaři u německého obyvatelstva poda-
řilo obnovit. To dosvědčuje i městské 
zastupitelství v Tanvaldě, které na vyhlá-
šenou osmou válečnou půjčku upsalo 

20 000 rakousko-uherských korun. Tuto 
částku však město nemělo a bylo nuce-
no si obnos vypůjčit u německých 
spořitelen.

Snížená zdravotní odolnost občanů 
následkem hladovění se projevila při 
epidemii španělské chřipky, na kterou 
ještě po válce zemřela řada občanů  
Tanvaldu a Šumburku n. D. V lednu 1919 
ve válečné kuchyni ve Žďáře byly zjiště-
né nedostatky z důvodu schodku 37 968 
korun a 9 haléřů. Část obyvatel Žďáru 
vyslovila nespokojenost. Následkem byl 
den 29. června 1919, kdy byla válečná 
kuchyně zrušena a zbytky potravin roz-
prodány obyvatelům. Hostinec U Žďár-
ských lázní čp. 72 neexistuje již přes 
padesát let. Dokumenty o válečné ku-
chyni z města Šumburku n. D. nebyly 
nalezeny.

Jaroslav Rýdl

Osada Žďár. Na pravé straně pohlednice je hostinec čp. 72, ve kterém byla roku 
1918 umístěna válečná kuchyně, která v době hladu vařila pro chudé jedno teplé 
jídlo denně. Na levé straně pohlednice očistné lázně čp. 116. V roce 1905 byl ma-
jitelem domu s názvem U Žďárských lázní Johan Ullmann.   Foto: archiv J. Rýdla

Císař Karel I. navštívil Tanvald před devadesáti lety

Císař Karel I. v Tanvaldě a řádové sestry sv. Kříže z Bohosudova, Chebu a Aše.
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3. 3.  PO  19 h.  Lovci pokladů: Kniha tajemství
Americký dobrodružný film. Další pokračování příběhů hledače pokladů. 
V hlavních rolích Nicolas Cage a Jon Voight.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 124)
5. 3.  ST  19 h.  Královna Alžběta: Zlatý věk
Britský výpravný historický film o slavné a rozporuplné osobnosti.
V hlavních rolích Cate Blanchettová, Geoffrey Rush a Clive Owen.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 114)
7. 3.  PÁ  19 h.  Americký gangster
Americký krimi film Ridleyho Scotta. Příběh o vzestupu a pádu skutečného 
černošského narkobarona. V hlavních rolích D. Washington a Russell Crowe.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 156)
10. 3.  PO  19 h.  Vetřelci vs Predátor 2.
Americký akční sci–fi horor. Na Zemi vypukne peklo…
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 89)
11. 3.  ÚT  16 h.  Pan Včelka
Americký animovaný rodinný film. Včela vždycky v čele. České znění. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 86) 
14. 3.  PÁ  19 h.  Hitman
Francouzský krvavý akční thriller podle počítačové hry. Nemá jméno,
nemá minulost a nemá slitování. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 92) 
17. 3.  PO  19 h.  Monstrum
Americký úspěšný akční thriller. Jedna digitální kamera a stoprocentní
adrenalinový zážitek. Tahle noc změní život všem.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 84)
19. 3.  ST  17 h.  Alvin a Chipmunkové
Americký rodinný film. To bude mazec. Bláznivé příhody neobyčejných veverek 
na cestě za slávou. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 87)
21. 3.  PÁ  19 h.  Láska za časů cholery
Americký romantický film o lásce podle románu G. G. Márqueze.
V hlavní roli Javier Bardem.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 137)
26. 3.  ST  19 h.  Kauza CIA
Americký historický film Roberta De Nira. Temný svět špionáže.
Nikdy nevyprávěný příběh. V hl.rolích Matt Damon a Angelina Jolie.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 165) 
28. 3.  PÁ  19 h.  Síla srdce
Americké drama podle skutečné události. Příběh britského reportéra
uneseného islamistickými teroristy. V hlavní roli Angelina Jolie.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 107) 
31. 3.  PO  19 h.  Václav
Repríza úspěšné české tragikomedie Jiřího Vejdělka. Příběh jednoho
obecního blázna. V hlavních rolích Ivan Trojan a Jan Budař.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (97)

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

Březen

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na březen

12. 3.  ST Arthur Watkyn: Co v detektivce nebylo 
V Městském kině Jas od 19 hodin.
Úsměvná detektivka. Obyčejný, slušný člověk v situaci, kdy je schopen i vraž-
dit. Téma brilantně napsané detektivní komedie s vtipnou zápletkou a starým 
dobrým anglickým humorem.
Hrají: Petr Nárožný, Jana Boušková nebo Jana Švandová, Martin Sochor, Martin 
Kubačák nebo Nikola Navrátil, Oldřich Vlach nebo Bořík Procházka, Václav 
Vydra, Miloš Hlavica nebo Ladislav Trojan, Ota Sládek.
Režie: Pavel Háša
Produkce: Agentura HARLEKÝN s.r.o. Václav Hanzlíček
Předprodej vstupenek v pokladně kina Jas v Tanvaldě od 15. 2. 2008.
Vstupné: 210, 190, 170 Kč.

27. 3. ČT Rejžák z Prahy
V Městském kině Jas od 19 hodin.
Premiéra divadelního představení komedie Jaromíra Břehového. Hraje Divadelní 
soubor E. F. Burian z Tanvaldu. 
Režie: Vlastimil Hozda
Komedie o trampotách amatérského souboru z malého města.
Hrají: Luděk Špráchal, Vlaďka Slavíková, Dana Najmanová, Dana Hozdová, 
Kateřina Mazánková, Jana Čuriová, Ladislav Koďousek, Štefan Pustai, Jan 
Lála, Nela Geletičová.
Vstupné: 60 Kč. 

Další akce 
19. 3. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.
19. 3. 16 h. Jak skřivan probudil jaro
Čtení veselé ptačí pohádky pro malé i velké v Městské knihovně. Vstup volný.

Připravujeme 
25. – 26. 4. 2008 Městské kino JAS 
20. ročník divadelní přehlídky O Zlatý člunek města Tanvaldu 

Tanvaldské hudební jaro je za dveřmi
Přípravy na 52. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro jsou v plném 
proudu. V květnovém kalendáři si můžete zatrhnout už dnes tyto datumy: 
1.,10.,17 a 24. 5. Těšit se můžete například na Jiřího Stivína, sólistku Národního 
divadla Zdenu Kloubovou či komorní orchestr Camerata Bohemica s dirigentem 
Gudni A. Emilssohnem, který do Tanvaldu přijede z Islandu. 

Pozor! Pro čtenáře Tanvaldského zpravodaje je připravena soutěž o tři 
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 

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

l Březen měsíc internetu
Po domluvě poskytneme základní infor-
mace pro práci s internetem a naučíme 
Vás, jak psát v programu Microsoft Word. 
Použití internetu jedna hodina denně 
zdarma, rezervace PC 10 Kč. Práce na 
PC nepřipojeném k Internetu (za každých 
započatých třicet minut) 10 Kč.
l 19. 3. Pohádkové pohlazení 
Další veselá ptačí pohádka bude o tom, 
jak skřivan probudil jaro. Od 16. hodin 
ve výstavním sálku knihovny. 
l Nové tituly knih najdete na www.
tanvald.cz
l Výstava výtvarných prací studentů 
gymnázia
Od 3. 3. do 27. 3. 2008 ve výstavním 
sálku knihovny
l Noc s Andersenem
 Letos 28. 3. 2008 se tanvaldská knihov-
na poprvé zúčastní pohádkové akce Noc 
s Andersenem, do které je už několik let 
zapojeno mnoho knihoven České repub-
liky. Společné téma je Karel Čapek, na 
naše mladší čtenáře však bude čekat 

nejen Dášeňka, ale i spousta jiných 
pohádek a her.
l Literární zastavení s Jiřím
Dědečkem
Ve středu 13. 2. oslavil známý český 
básník a písničkář Jiří Dědeček své pět-
apadesáté narozeniny. Na jeho počest 
uspořádaly knihovnice literární pořad, 
kdy si studenti z gymnázia losovali básně 
a verše které poté četli.
“Během necelé hodinky se seznámili 
jen s malým zlomkem jeho tvorby. 
Největší úspěch měla báseň Adélka, 
kterou si vylosovala jmenovkyně Adéla 
Michalíková. Panu Dědečkovi, kterému 
jsme psali, se nápad literárního pořadu 
líbil. Ráda bych poděkovala studentům 
za jejich aktivní přístup a popřála jim 
úspěšné složení maturity i přijímacích 
zkoušek,“ říká knihovnice Iva Šejblová. 
Pokud také patříte mezi příznivce Jiřího 
Dědečka, jistě vás potěší, že není vylou-
čené, že brzy tohoto písničkáře a básní-
ka přivítáme v Tanvaldě.  

                  - red-

Další březnové kulturní akce v okolí
l Výstava – Bunkry. V Riedlově vile
od 4. do 29. 3. Opevnění 1938 na 
rozhraní Jizerských hor a Krkonoš
Opevnění II. sledu, úsek CH 2 Polubný 
– od Václavíkovy studánky po Tesařov. 
Přijďte si prohlédnout stavební plány, 
plány strategie, zajímavé listiny a rozhod-
nutí, fotografie z života “Řopíků” na roz-
hraní Jizerek a Krkonoš. Každou sobotu 
možnost průvodce výstavou, každou 
neděli – možnost prohlídky jmenovaného 
úseku (trasa 12 km) – pouze po dohodě 
na čísle: 737 376 238. Vernisáž: 4. břez-
na od 17.00 hodin v Riedlově vile. 
Vstupné na výstavu 10 Kč.
l 1. – 2. 3. O Desenského medvěda
Oblastní kolo přehlídky dětských divadel-
ních souborů s postupem do krajského 
kola Dětské scény 2008. Hrají: Turnovské 
divadelní studio, ZŠ Liberecká Jablonec 
n. N., ZŠ Kořenov, Divadelníci z DDM 
Vikýř Jablonec n. N., Dramatický kroužek 
při ZŠ Velké Hamry, Strčprstskrzkrk při 
DDM Ulita Tanvald a při DS Vojan 
Desná, Kuki – Kuki ZUŠ Železný Brod, 
Taneční a pohybové studio Magdaléna 

Rychnov u Jablonce n. N., dramatický 
kroužek ZŠ Desná. V kulturním domě 
Sklář od 10.00 hod.
l 2. 3. Medvědí pohádky
Pro rodiče s dětmi od tří let. Hraje Pepa 
Jelínek z divadla Rolnička. Vstupné 20 
Kč, v Riedlově vile od 15.00 hod.
l 5. 4. Koncert – Musica Bohemica
V KD Sklář. Předprodej vstupenek od 3. 
března v kulturním středisku v Riedlově 
vile. Vstupné 150 Kč.
Pozvánka do Smržovky 
l 15. 3. Ženy (nejen smržovské) sobě
Jarní velikonoční výtvarná dílna v ZŠ 
Smržovka (artyčoková vejce, pletení 
z pedigu, twist artové zdobení, zdobení 
textilu, velikonoční vejce atd.). Více na 
www.smrzovka.cz.
l  19.3. Koncert pěveckého sboru 
Iuventus, gaude! V 17.00 hodin, kostel 
sv. Archanděla Michaela. 
l 22. 3. Když zajíc tančí
Parkhotel – diskotéka s programem. Více 
na www.parkhotel–smrzovka.cz
l 11. 3. ve Spolkovém domě v Jablonci 
N. n. od 18 hod. Beseda s léčitelem 
Tomášem Pfeifferem. (www.dub.cz).
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NET Metal, s.r.o.
VÝKUP KOVŮ
AUTOVRAKŮ
AUTOBATERIÍ

  l nejlepší ceny 
  l nejpohodlnější vykládka materiálu
  l nejdelší provozní doba

Provozovny:
Dolní Smržovka – odbočka 
na Albrechtice
Tel.: 775 085 797

Plavy – Haratický mlýn
Tel.: 773 064 304

Otevřeno: po – so 8 – 17 hod
E-mail: netmetal@seznam.cz 
Tel.: 776 097 096 

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

Hypotéky
Ü nejvýhodnější hypotéční úvěry pro 
financování koupě, výstavby a re-
konstrukce nemovitostí a bytů a až 
do 100% hodnoty nemovitosti
Ü peníze na cokoliv oproti zástavě 
nemovitosti
Ü předhypoteční úvěry
Ü refinancování hypoték a úvěrů
Ü nebankovní hypotéky v případě 
odmítnutí úvěru u banky
Veškeré služby spojené s vyřízením 
úvěru ZDARMA. Možnost dalších 
realitních a znaleckých služeb. 
Josef Verner, hypotéční makléř, 

tel.: 606845195, 
e-mail: josverner@seznam.cz 

Nábytek, hračky, upomínkové předměty 

Navštivte naše nábytkářské studio s expozicí 
kancelářského a bytového nábytku 

v moderním desingu
1. ARTEP – INTERIÉR, s.r.o. Krkonošská 281, Tanvald, tel.: 774 422 409
2. ARTEP – INTERIÉR, Nákladní 281/41, Liberec (od vlak. nádraží směr dál-
nice na Prahu, po levé straně za benzínovou pumpou v budově PNEUMAXU 
v I. poschodí), tel.: 775 252 226)
e-mail: havelkova@artep-interier.cz
www.artep-interier.cz
Nabízíme masívní nábytek od českého 
výrobce ze smrku a borovice, cenově 
dostupný, kvalitně řemeslně zpracova-
ný. Pomůžeme vám dle vašich představ 
s realizací interiérů (kuchyně, ložnice, 
obyt. stěny). Vybavíme hotely, recepce, 
ordinace, lékárny, kanceláře – nabízíme 
široký výběr kancelářských židlí. 
Zhotovíme chalupářský nábytek venkov-
ského rázu s vůní dřeva. Styl našeho 
masivního nábytku si můžete prohléd-
nout v našem nábytkářském studiu 
v Liberci. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kadeřnictví
Studio Martina

Markéta Baldová
Krkonošská 90 468 41

Tel.: 728 669 291, 733 508 521
Provozní doba: 

 Po: 9 – 17
 Út: 13 – 18
 St: 9 – 17
 Čt: 13 – 18
 Pá: 9 – 16

 (vedle KB)

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

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

Sběrna kovů 

Pavel Sochor

NOVĚ OTEVŘENO
Velké Hamry 

– Seba Svárov
Otevřeno

po – pá: 9 – 17 hod.
so: 9 – 12 hod.

AD Zikmund, s.r.o.
Mezinárodní 
a vnitrostátní 

autobusová doprava
Jičín – Popovice 143

PŘIJME ŘIDIČE
malého autobusu 

– mikrobusu 
(řidičský průkaz sk. D)

z Tanvaldu, Desné nebo blízkého 
okolí na částečný pracovní úvazek 
nebo brigádně. (Jedná se o nepra-
videlné svážení zaměstnanců do 
Mladé Boleslavi na dvousměnný 

provoz).

Tel.+fax: 493 523 667
Provozovna: 493 525 600

Mobil: 603 425 589, 603 474492
www.ad-zikmund.cz

E-mail:
ad-zikmund@ad-zikmund.cz

Firma SATO TANVALD, spol. s r.o. 

PŘIJME Z DŮVODU 
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT 

TOPENÁŘE 
– INSTALATÉRY 

S PRAXÍ.

Info na telefonu 
483 396 516

l Mistrovství superveteránů. V sobotu 
dne 29. 3. 2008 bude v 8.30 hodin zahá-
jen ve Sportovní hale druhý kvalifikační 
turnaj jubilejního desátého ročníku mis-
trovství České republiky superveteránů 
ve volejbale za účasti třinácti družstev 
z celé rebubliky. Zveme všechny přízniv-
ce tohoto sportu i ostatní k návštěvě této 
akce. K vidění budou výkony mnoha 
bývalých reprezentantů a extraligových 
hráčů. Občerstvení zajištěno přímo v hale.

       VK Jiskra Tanvald
l 15. 3. Lyžařské závody na Orle (P)
* 11,30 hod. běh retro (3,5 km)
*  12 hod. klasický běh (12 km)
Trasy vedou po polské části Jizerských 
hor. XI. ročník závodů pořádá 
Towarzystwo Izerskie.
Pozvánka do Harrachova
l 1. 3. MKZ (severská kombinace). Areál 
skokanských můstků u Skicentra a 
běžecké tratě.
l 8. 3. 30.Veterániáda ve skoku na 
lyžích. 
Areál skokanských můstků u Skicentra.

Kam vyrazit za sportem
l 8. až 9. 3. IV. kolo Českého poháru 
v biatlonu, biatlonový areál Kolečko.
l 5. – 16. 3. MČR a RKZ 
(skok a severská kombinace)
Areál skokanských můstků u Skicentra a 
bě�ecké tratě.
l 22. 3. - 62. Setkání s Krakonošem
Město Harrachov.
l 23. 3. Velikonoční neděle u hasičů
Hasičská zbrojnice Harrachov.
Na skokanských můstcích je dostatek 
technického sněhu. Běžecké části se pak 
dají udělat v nedalekých polských Jaku-
szycích. Takže snad bez problémů. 

l Muchovman 2008. 
Muchovman 2008 se uskuteční 17. 5. 
2008. Více si přečtete v příštím zpravo-
daji nebo na www.muchovman.net.
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Tanvaldský fotbal nikdy neměl množ-
ství finančních prostředků. Nový výbor se 
proto rozhodl, že si hráče začne vycho-
vávat sám, abychom si nové hráče ne-
museli kupovat. Hráč v soutěži, ve které 
hrajeme, totiž stojí minimálně dvacet tisíc 
korun. Založili jsme proto dorost, starší 
a mladší žáky. Dorost proto, aby mohli 
tito hráči nahradit kvalitu v mužstvu do-
spělých. Dali jsme dohromady dobrý 
ročník starších žáků a přihlásili je do 
dorostu 1. A třídy. Požádali jsme městský 
úřad o pomoc a ujišťuji vás, že bez jeho 
pomoci bychom to nezvládli.

První rok toto družstvo mladých hodně 
prohrávalo, ale hráli proti hráčům o tři až 
čtyři roky starším. Další rok se věkový 
rozdíl vyrovnal a tento mladý tým skončil 
na třetím místě. Mysleli jsme si, že naše 
práce se začíná vracet, ale...

V každém oddíle se vybírají příspěvky. 

Již tradičně pořádá třetí týden v lednu 
České hnutí speciálních olympiád jednu 
z největších sportovních akcí pro handi-
capované sportovce z celé České repub-
liky, a to Zimní lyžařský výcvikový kurz a 
celorepublikové závody v lyžování – 
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, 
Krkonoše. Akce se letos účastnilo tři sta 
osmdesát sedm sportovců, instruktorů 
lyžování, asistentů, trenérů, zdravotního 
personálu a významných hostů.

Náš region tradičně zastupují sportov-
ci z TJ Seba Tanvald – oddíl Handi 
(oddíl ZŠ Horní Tanvald – 5 sportovců + 
2 doprovod, Sluníčko SPMP Jbc – 6 + 3, 
Spartak Hodkovice nad Mohelkou – 7 + 
2), součást naší výpravy tvořil i celý rea-
lizační team snowbordingu z Harrachova 
v čele s bývalou studentkou tanvaldské-
ho gymnázia Ivetou Dolejší. Letošní 17. 
ročník zimního pobytu byl významný 
tím, že pro některé zakládající členy 
Sportovního klubu Sluníčko SPMP Jbc 
to byla již patnáctá účast bez přestávky, 
a tak to bylo významné výročí naší mno-
haleté zimní sportovní aktivní činnosti. 
Od roku 1999 jsou handicapovaní spor-
tovci našeho regionu součástí České 
reprezentační výpravy všech velkých 
mezinárodních závodů, které pořádá 

Ano, přesně těmito slovy nejčastěji 
odpovídali pořadatelé z TJ Seby Tanvald 
na otázku, jaký byl V. tanvaldský spor-
tovní ples. 15. února přivítala sportovní 
hala na Výšině návštěvníky „snad“ již 
tradičního plesu. O předtančení se po-
staral soubor Irské sestry pod vedením 
paní Schaferové. Následovalo vyhlášení 
ankety „Nejlepší sportovec Tanvaldu 
2007“. Letos si cenu za své výkony od-
nesl Jan Rykr. Rovněž byly oceněny i tři 
úspěšné reprezentantky Libereckého 
kraje na Zimních olympijských hrách 

Poděkování sponzorům sportovního plesu
Děkujeme: ABB s.r.o., Elektro – Praga, Jablonec; ABEGU, a.s. , Tanvald; ALFEX, 
Jablonec; APINE PRO a.s., Praha; Art Glass – Kyselý, D.Č.Studnice; A.S.A. Liberec 
s.r.o.; Desmo a.s., Praha; Detoa s.r.o., Albrechtice; Dona – Glass, Držkov; Drogerie 
Pyramid, Tanvald; Elektroslužby – Feix , Tanvald; Elsap – Princ, Tanvald; Eurest 
s.r.o., Tanvald; fa Princ s.r.o., Zásada; Fotos – Nožka, Jakoubek, Tanvald; Galanterie 
– Štrojsová, Tanvald; Gymnázium – Oktáva a IV. ročník, Tanvald; Hotel Bon ***, 
Tanvald; Hotel GRAND, Tanvald; Hotel „U Dubu“, Tanvald; Hybler Group, Semily; 
Jerie Tomáš – prodej pekařských výrobků, Smržovka; JISO – Jakubičková, Tanvald; 
Kapčiar – www.ultimateshop.cz, Tanvald; Kadeřnictví LENKA, Tanvald; Karel Soldát 
a elévové, Tanvald; Koberce a domácí potřeby – Kubů, Tanvald; Koucký Vladimír, 
Tanvald; KPMG Česká republika, Praha; Kümpers Textil s.r.o, Plavy; Květiny – 
Holemá, Dolní Smržovka; Květiny – Špicar, Tanvald; Lékárna U Aesculapa, Tanvald; 
MUDr. Vochvestová, V. Hamry; Město Tanvald; Nelly – Hloušková, Semily; Pekařství 
„U Mašků“, Tanvald; Pěnička Tomáš, Tanvald; Pneuservis – Peterka, Smržovka; 
Polák Petr – starosta Tanvaldu; Potraviny MAJA, Tanvald; Primaplast – Beran, 
Hamrska; Prodej vína – Beranová, Hamrska; Putzteufel, Tanvald; Reality Viktora, 
Tanvald; Restaurace Tenis Club, Tanvald; Roka Bar, Semily; R&V Sport, Tanvald; 
Samohýl a.s., Lomnice nad Popelkou; SATO Tanvald; Sebatex s.r.o., Smržovka; 
Semileas – CZ, a.s., Semily; SHG, Tanvald; SIZ Kouble, V. Hamry; SK Mobil, 
Tanvald; Ski areál, Tanvald; Ski Lucifer, Josefův Důl; Sklenářství – Třeska, Tanvald; 
Ski & Bike Equipment – Mrklas, Jablonec; Sport Čermák, Harrachov; Ing. Prašivka 
– provádění staveb, Tanvald; Taxi Bobysud, Tanvald; TENEO 3000 s.r.o., Tanvald; 
Teplárenství s.r.o. – Vávra, Tanvald; Třída 3.B tř.učitelky L. Šebkové, Tanvald; 
Večerka – Justová+Bambušková, Tanvald; Vlček Marcel, Albrechtice; Vulkan 
Medical, Hrádek nad Nisou; VVA s.r.o., Jablonec; W+H velkoobchod, Tanvald; 
Železářství „U BLACKA“, Smržovka. 
Pár momentek z plesu naleznete na www.tjsebatanvald.cz.

Za TJ Seba Tanvald Milan Kozák

Sportovní ples – bylo vyprodáno!
mládeže (pozn. red.: viz str. 1), členky 
TJ Seba Tanvald, oddílu lyžování. Ceny 
od Města Tanvald, TJ Seby a Gymnázia 
z rukou starosty Petra Poláka převzaly  
Karolína Preislerová, Pavla Marousková 
a Karolína Kunzová. Dále byl ples zpes-
třen střelbou na koš dvojic a florbalem. 
TJ Seba Tanvald děkuje všem, kteří 
přiložili ruku k dílu, a zejména pak spon-
zorům, bez kterých se to dělat opravdu 
nedá. 

Za TJ Seba Tanvald 
Milan Kozák

Jana Kýčková v soutěži střelby na koš.                           (Foto: M. Kozák)

U nás v oddíle mají tyto příspěvky zapla-
ceny elévové, mladší žáci, starší žáci a 
dospělí. Z dorostenců – jeden člověk! 

Když jsme je na to upozornili, přestali 
chodit na tréninky i na zápasy. Když 
nepřijedeme na utkání, platíme tři tisíce 
korun pokutu. Za odhlášení z rozehrané 
soutěže deset tisíc korun. 

Proto prosím rodiče hráčů dorostu, aby 
své syny přemluvili, aby dohráli alespoň 
jaro a ušetřili tak oddílu deset tisíc korun. 
Všichni trenéři i funkcionáři oddílu svou 
práci vykonávají bez finančních odměn 
a po svém zaměstnání, ale aby platili 
autobusy a dopravu auty dorostu, který 
není schopen zaplatit ani hloupý roční 
příspěvek, tak to od nich nemůžeme chtít. 
Myslím, že by se nad tím mohli rodiče 
těchto hráčů zamyslet.

Miloslav Doležal, 
člen výboru fotbalového oddílu

Causa fotbalový dorost v Tanvaldě

Lyžařský výcvik a závody handicapovaných
Speciál Olympic – České hnutí speciál-
ních olympiád Česká republika, a to 
v různých druzích sportu – lyžování 
(Japonsko), gymnastika (Čína, Irsko, 
Polsko, Německo, USA, Slovensko), 
stolní tenis (Irsko). Potěšující a povzbu-
zující do naší další společné práce je to, 
že v roce 2009 budeme mít čtyři handi-
capované sportovce v české výpravě na 
„2009 Special Olympics World Winter 
Games“ USA Aljaška – Idaho (přípravné 
závody pro Zimní olympijské hry 2009 
– Kanada), a to lyžaře v kategorii ženy 
B11 Anderová Dita (5, 7.5, 10 km), 
Sluníčko, ženy A11 Slavičová Miroslava 
(5, 7.5, 10 km) ZŠ Horní Tanvald, ve 
snowbordingu v kategorii ženy B11 
Šabacká Jitka (slalom, freesnowbording)  
Sluníčko, muži A11 John Martin (slalom, 
freesnovbording) ZŠ Horní Tanvald. 

Děkujeme všem, kteří nás finančně 
podporují, rodičům a asistentům za pří-
zeň a blahopřejeme všem úspěšným 
sportovcům. Zdar našemu společnému 
sportovnímu snažení!
Synovcová Zdenka – vedoucí trenér SK 
Sluníčko SPMP Jbc, zástupce TJ Seba 

Tanvald – oddíl Handi
(Foto ze zimního lyžařského výcvikového 
kursu handicapovaných: Z. Synovcová.)

Fotbalový turnaj přípravek ročník 2000 
Esprit CUP O Pohár Tomáše Řepky

Fotbalový turnaj přípravek ročníku 2000 s koná 8. března 2008 od 9 hodin ve 
Sportovní hale na Výšině. Turnaje se účastní mužstva AC Sparty Praha, SK 
Sigma Olomouc, FK Admira Praha, 1. FC Brno, FK Mladá Boleslav, FK SIAD 

Most, FC Baník Ostrava, FC Tescoma Zlín.
Kromě Tomáše Řepky budou přítomny další V.I.P. osobnosti českého fotbalu. 

Autogramiáda!


