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TJ SEBA Tanvald si vás 
dovoluje opět pozvat

na již

V. Tanvaldský 
sportovní ples
15. února 2008

ve sportovní hale. K tanci bude 
hrát Bohemia Universal Band. 

Bohatá tombola a překvapení
je tradicí.

Lístky jsou v prodeji
v Infocentru Tanvald,

cena v předprodeji 150 Kč.

Þ  V průběhu plesu vyhlášení
vítěze ankety Nejlepší sportovec 

Tanvaldu 2007.  Þ

Pro chodce, zejména děti, je silnice 
1/10, která vede přes Tanvald, často 
nebezpečná. Tanvald je spádová obec, 
do které dojíždějí děti do škol i z okolních 
obcí a lidé ze širokého okolí za nákupy. 
Nákladní auta a kamiony směřují na 
hranice do Harrachova a dál do Polska. 
Tanvaldem projíždí také hodně motori-
zovaných turistů, vydávajících se do 
východní části Krkonoš. Rychlost aut 
často přesahuje povolenou padesátku. 
V cizině se už delší dobu dbá na dodr-
žování rychlosti v obcích, u nás to samo-
zřejmostí není. V hustém provozu pak 
stačí i nepozornost či náhodné vběhnutí 
do vozovky. Jak vyplývá ze statistik, 
většina dopravních nehod je v obcích. 
Procento zraněných lidí je velké. Při 
pohledu na vysprejovanou siluetu 
člověka na vozovce přeběhne mráz po 
zádech. 

O střety na Krkonošské ulici není nou-
ze. V pondělí 14. ledna dopoledne na 
přechodu u Komerční banky srazil polský 
řidič v osobním autě matku s dítětem. 
„Byla to rána, holčička letěla přes kapo-
tu několik metrů, stála jsem u pošty a 
viděla jsem to, ten obraz jsem měla před 
očima ještě několik dnů. Utíkala jsem 
dolů a volala o pomoc spolu s lidmi, 
kteří byli bezprostředně u toho,“ říká 

Sluncem oslněný polský řidič na přechodu srazil dítě

Hana Preislerová. „Slyším brzdy, ohléd-
nu se a vidím, jak auto VW nabralo na 
kapotu ženu a vymrštilo ji do vzduchu. 
V první chvíli jsem si myslel, že jí od ruky 
odlétla nákupní taška, až o chvíli pozdě-
ji, když jsem tam běžel, vidím, že to byla 
malá holčička, která byla odhozena až 
do křižovatky, brzdná dráha byla delší,“ 
říká zelinář Pavel ze stánku a dodává: 
„Bylo to ve tři čtvrtě na jedenáct. To 
slunce je touto dobou přímo nad obzorem 
v ulici. Za tu dobu, co tu máme zelenino-
vý stánek, se na tomhle přechodu stalo 
už mnoho nehod. Stojím zády k oknu, 
pak slyším brzdy, ránu a je to.“ O nehodě 
velitel městské policie Tanvald Jiří 
Horáček říká: „Jak uvedl ve výpovědi řidič 
vozu, k nehodě došlo v důsledku oslně-
ní sluncem. Toho dne panovalo krásné 
počasí. Podobný případ se stal už před 
časem, kdy v důsledku oslnění řidiče 
auto na tomto přechodu srazilo ženu.“ 

Strážníci Městské policie Tanvald do-
hlížejí u přechodů na ranní bezpečnost 
školáků, ale nemohou být vždy všude. 
Komunikace protínající Tanvald je celo-
ročně velmi frekventovaná. V této sou-
vislosti se ptáme starosty města Petra 
Poláka: 

Neuvažuje vedení města o zřízení 
„poptávacích“ semaforů pro chodce na 
některých místech, nebo alespoň umís-
tění blikajících dopravních značek 
„Přechod pro chodce“?

„Umístění přechodů pro chodce, do-
pravních značek a jejich provedení i 
případnou instalaci semaforů na komu-
nikaci I. třídy, tedy i v tomto případě, 
nemůže realizovat město dle svého 
uvážení, ale rozhodující je vyjádření 
Dopravního inspektorátu Policie ČR a 

Odboru dopravy Libereckého kraje.
V minulosti jsme navrhovali zvýrazně-

ní dopravních značek na přechodech pro 
chodce na průtahu silnice I/10 městem. 
Dopravní inspektorát toto řešení tehdy 
odmítl. Při rekonstrukci této silnice jsme 
znovu apelovali na řešení přechodů pro 
chodce s ohledem na bezpečnost chod-
ců. Výsledkem toho bylo vybudování 
přechodu u infocentra s ostrůvkem upro-
střed silnice. Následně rovněž z iniciati-
vy města byly vyznačeny přechody pro 
chodce na komunikacích od PENNY a 
Plusu s tím, že jsme zde nechali pro 
dostatečné osvětlení těchto přechodů 
nainstalovat nové veřejné osvětlení. 
V současné době jsem znovu začal 
jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a 
s Krajským úřadem Libereckého kraje 
o lepším zabezpečení přechodů pro 
chodce v Krkonošské ulici, zejména 
přechodu u Komerční banky.“

Existoval či existuje projekt „Bezpečná 
obec“ s ohledem na polohou města. 
Neuvažuje vedení Tanvaldu se do něj 
zapojit?

„V tomto projektu jsme nebyli zapojeni. 
Naopak jsme zapojeni v projektu 
Ministerstva vnitra „Partnerství“, které 
rovněž řeší otázku bezpečnosti, a díky 
kterému byl na Tanvadsku nainstalován 
kamerový systém,“ uzavírá starosta Petr 
Polák. Doprava je nevyčerpatelné téma, 
obzvlášť v Tanvaldě. Jak vyplývá z výše 
uvedeného, bohužel ani na přechodech 
není bezpečno. Nezbývá nic jiného než 
dětem, ale i starším lidem připomenout, 
jak důležité je se rozhlížet a rozhlížet a 
do vozovky vstoupit pouze, pokud auto 
před přechodem zastaví.

L. Abrahamová

Dopravní situaci v celé zemi sledují kamery (http://dopravnisituace.cz/). Jsou 
online zapojené (v nepřetržitém provozu) na ústřední počítač. Online web kamery, 
a online televizní přenosy, které umožňují lidem nahlédnout do nejrůznějších koutů 
země i světa, se těší velké oblibě. Tanvaldská web kamera je využívána například 
při odpoledním zpravodajství TV Nova, zájem pro internetový server projevila také 
stanice ČT 24. V době změn počasí a při sněhových nadílkách lze zaregistrovat až 
několikanásobně  zvýšený počet připojení. Lidé zjišťují, jaké je počasí v horách, kam 
se chystají na víkend či dovolenou.                                                                  -abr-

Online web kamery snímají provoz

Masopustní průvod
Z Tanvaldu do Desné se také letos 
vydá 5. února masopustní průvod. 
Více na str. 5.

Kiosek v Nemocniční ulici, který byl domovem bezdomovců, ve středu 23. 2. po 20 
hodině večer shořel. Nikomu se naštěstí nic nestalo, obyvatel příbytku stačil včas 
utéct. U požáru zasahoval HZS z Velkých Hamrů. Na místě zůstala jen hromada 
hadrů a dalšího nepořádku. Foto: P. J. Hnídek.                                               -abr- 

Bezdomovce připravil oheň o přístřeší

Městská policie Tanvald dohlíží ráno na školáky u kruhové křižovatky. (Foto: -abr-) 
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Z černé kroniky
Pod Spálovem spadlo auto s lidmi. 
V pátek 11. ledna 2008 se krátce před 
šestnáctou hodinou zřítil osobní Renault 
Laguna s pěti pasažéry ze silnice druhé 
třídy v obci Spálov na Železnobrodsku. 
K pomoci byli vysláni profesionální hasi-
či ze Semil a Velkých Hamrů, kteří vůz 
objevili na srázu asi patnáct metrů pod 
silnicí u řeky Kamenice. Vůz byl značně 
poškozen, ale osádka vozu utrpěla pou-
ze lehká zranění. Všech pět osob bylo 
již v době příjezdu hasičů mimo vozidlo. 
Hasiči zajištěni horolezeckými lany slezli 
k havarovanému vozu, u kterého proved-
li protipožární zabezpečení. Vzhledem 
k blízkosti vodního toku bylo ihned zahá-
jeno složité vyprošťování za pomoci 
jeřábu. Hasiči s vrakem vozu zápasili 
téměř dvě hodiny, než se jim ho podařilo 
vrátit zpět na vozovku. 

(HZS Iva Michalíčková)

Hořel kontejner. Lidi ukradnou ledacos. 
Když se začaly zavádět kontejnery na 
separovaný odpad, z některých stanovišť 
zmizely beze stopy. Mezi lidmi se pro-
slýchá, že se kradou na zahradu či do 
šupy jako obilnice pro králíky a podobně. 
Kontejnery jsou z plastu, a tak snadno 
hoří. Před Vánocemi, ještě v době škol-
ního vyučování, jeden kontejner, zřejmě 
od petardy, vzplál. „Hořel kontejner na 
komunální odpad před školou u haly, 
zřejmě si tam hrály děti a odhodily tam 
dělbuch či petardu,“ říká Ilja Vulterýn 
z MěÚ Tanvald.                              -abr-

Upozornění
Fotografie na občanský průkaz 
zhotovují fotografové ve svých 
provozovnách. Nelze proto poža-
dovat jejich vyhotovení ve foto- 
kabince v Městském úřadu Tanvald 
(budova radnice).                   -měú-

Nestihli jste si 
vyměnit řidičák?
Tématem číslo jedna v druhé polovině 

roku 2007 byla povinná výměna řidič-
ských průkazů. Výměna se týkala všech  
řidičských průkazů, které byly vydány do 
31. prosince 1993. Ty držitele, kteří to 
nestihli vyřídit do konce roku, upozorňu-
jeme, že výměna řidičáků pokračuje, ale 
není již zadarmo. Je samozřejmé, že 
s propadlým řidičským průkazem by 
nikdo neměl sedat za volant. „Výměna 
řidičských průkazů (vydaných do 31. 12. 
1993) je zpoplatněna 50 Kč, porušení 
zákona řešíme v Tanvaldě pouze domlu-
vou. Pokud bude řidič s propadlým ŘP 
zadržen silniční kontrolou, hrozí mu po-
kuta až do výše dvou tisíc korun,“ uvádí 
ing. Jaroslav Boháč, vedoucí dopravního 
odboru MěÚ Tanvald s tím, že jízda 
s propadlým řidičákem v této souvislosti 
není bodovaným přestupkem.

L. Abrahamová

V Tanvaldě se 
vybralo přes pět 

tisíc korun
V infocentru a na dalších dvou místech 

byla v loňském roce umístěna schránka 
na peněžité dary pro občanské sdružení 
Veselý vozíček. To se snaží pomoci 
handicapovanému chlapci Lukášovi, 
který zhruba před dvěma lety přišel při 
vlakovém neštěstí nedaleko Hradce 
Králové o obě dolní končetiny. Schránky 
byly umístěny i na dalších místech v celé 
republice pro pomoc chlapcově rodině. 
Na zaplacení všeho potřebného, jako je 
bezbariérové bydlení, dopravu do školy, 
rehabilitaci, kompenzační pomůcky a 
mnoho dalších věcí.

V Tanvaldě se ve sbírce Veselý vozíček 
vybralo celkem 5 192 Kč. „Rád bych 
naším jménem touto cestou poděkoval 
lidem z Tanvaldu za pomoc, určitě letos 
ještě jednou sbírku zopakujeme, možná 
i na více místech,“ říká předseda 
Občanského sdružení Veselý vozíček a 
Lukášův otec M. Štěpják.

L. Abrahamová

Pohyb obyvatel v roce 2007
Celkový počet obyvatel správního obvodu Tanvald je 21 697. Oproti dvěma přede-
šlým rokům je v roce 2007 zaznamenán nárůst ve všech sledovaných údajích. 
Přestože narozených je téměř stejný počet, zvýšil se počet zemřelých lidí.
 2007 2006 2005
Narození   75 74    61
Zemřelí   72 55    62
Přistěhovaní  212 138    175
Odstěhovaní  268 215    166
K 1. 1. 2008 bylo v samotném Tanvaldě hlášeno celkem 6 784 občanů (zahrnuti i 
cizinci).                                                                                                               -red-

První občánek 2008
Prvním občánkem Tanvaldu je  
Martin Slavič, který se narodil 2. 1. 
2008. Jak uvedla Eva Doležalová 
z MěÚ Tanvald, do 23. 1. 2008 už 
tanvaldská matrika evidovala celkem 
sedmnáct nově narozených dětí.

-abr-

Tvorbu výtvarnice Krystyny Rataj 
Černé není v Tanvaldě příliš třeba před-
stavovat. Její život více než dvacet let 
naplňovala dřevořezba, ze zdravotních 
důvodů přešla ke keramice a v devade-
sátých letech začala intenzivně kreslit. 
Její plastiky a reliéfy najdete v mnoha 
muzeích i v soukromých sbírkách po celé 
České republice i ve světě. Vyřezala přes 
tisíc figur. Má za sebou řadu společných 
i samostatných výstav. Ta poslední se 
konala v květnu 2007 v jabloneckém 
divadle. Na domácí půdě, v Městské 
knihovně v Tanvald, chystají její výstavu 
na únor. Její velkou inspirací je příroda, 
stromy. Prostředí Jizerských hor, kde žijí 
víly, skřítci a další tajemné postavy. 
Právě skřítky Krystyna Černá před lety 
vyřezala a pojmenovala. V roce 1995 
k nim sepsala příběhy, které byly v té 
době otištěny na pokračování v Tanvald-
ském zpravodaji. Ekoporadna ORSEJ 
při Mateřském a dětském centru Maják 
získala finanční prostředky a koncem 
roku 2007 vydala útlou sbírku. Příběhy 
skřítků, tehdy ještě strádajících Jizer-
ských hor, se tak po více než deseti le-
tech uceleně dostávají ke svým čtenářům 
a milovníkům tohoto kraje. Poetické pří-
běhy postaviček jsou samozřejmě dopl-
něny fotografiemi, cesta skřítků je pak 
zachycena na mapce Jizerky. Kresby 
pochází od dalších tanvaldských výtvar-
níků Milana Valenty a také od dnes již 
nežijící Vlasty Kuršelové. Ve středu 9. 
ledna 2008 se konal na Výšině v MDC 
Maják za přítomnosti spřátelené 
veřejnosti křest zmíněné sbírky spolu 
s autogramiádou. Fotografie najdete ve 
fotogalerii na www.tanvald.cz. 

Sbírka příběhů je díky dotaci k dispo-
zici zdarma v tanvaldském infocentru a 
knihovně. 

Vydáno v rámci projektu Regionální 
systém enviromentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty Libereckého kraje, 
spolufinancováno Evropským sociálním 
fondem ČR a státním rozpočtem ČR. 
Nositelem projektu je LK.

L. Abrahamová

Příběhy skřítků Jizerských hor

Krystyna Černá podepisuje a do světa 
posílá příběhy svých skřítků. 

(Foto: -kaš-)

Pokud jste všímaví, po dva roky jste 
mohli číst na plakátovacích plochách 
letáky, které vás zvaly na akce ekopo-
radny ORSEJ, působící při MDC Maják 
v Tanvaldu. ORSEJ byl dvouletý program 
podpořený v rámci grantového schéma-
tu Ministerstva životního prostředí ČR 
pod názvem „Síť environmentálních po-
radenských a informačních středisek“. 
Jeho náklady byly hrazeny ze 75% 
z Evropského sociálního fondu v ČR a 
z 25% z prostředků MŽP ČR. Nositelem 
projektu byl Liberecký kraj.

Činnost tanvaldské ekoporadny byla 
soustředěna především na propagaci 
ekologické domácnosti a nakládání s od-
pady. Na akcích, pořádaných v Tanvaldě 
i mimo něj, si účastníci mohli formou hry 
ověřit, jak jsou na tom s vědomostmi 
o třídění odpadu, případně si doplnit 
mezery ve vzdělání. Této možnosti vyu-
žívali zejména v Plavech, kam si nás 
několikrát pozvali. S tímto tématem sou-
visela i kampaň „Šetrné papírování“, 
která umožnila hlavně dětem kreativně 
se vyžít. Pracovat s odpadovým materi-
álem mohly i děti ve Smržovce při 
„Prolínání – Dni jizerskohorských jídel“, 
stejně tak jako děti z dětského domova 
ve Frýdlantu, za kterými jsme se vydali 
do Bedřichova na Královku v době jejich 
jarních prázdnin. Žákům základní školy 
v Horním Tanvaldě jsme umožnili exkurzi 
do spalovny Termizo v Liberci a přidali 
se i zájemci z řad veřejnosti. 

V popředí zájmu byla také ochrana 
přírody a krajiny. V rámci své kampaně 
„Cestou vody“ vydala ORSEJ brožuru 
„Kámen a voda“ (byla vřele přijata zejmé-
na turisty) a pořádala výlety k vodopá-

dům Jedlové, Černé Desné, k Mumlav-
skému vodopádu či ke skalním mísám ve 
Smržovce. Putovali jsme i za vřesovou 
vůní nebo za památnými stromy ve 
Smržovce. Na jaře jsme čistili potůčky na 
Palackého stezce. S přírodou úzce sou-
visely i besedy s bylinkářem Pavlem 
Váňou a léčitelem ing. Miroslavem 
Hrabicou. Zdravý způsob života jsme se 
snažili přiblížit například výletem na Kozí 
farmu v Pěnčíně či radami, jak připravit 
zdravé svačinky pro děti. Také poslední 
počin ekoporadny, vydání brožury 
Krystyny Černé „Příběhy skřítků z Jizer-
ských hor“ situované do přírody, je hod-
nocen kladně. To platí i o účasti ORSEJE 
při pořádání „Cesty lesem pohádek“ 
v minulých dvou letech.

Reagovali jsme však i na celosvětové 
problémy. Oslava „Dne Země“ byla kro-
mě pestrého programu doprovázena i 
výstavou dětských kreseb. Výtvarným 
projevem vyjádřily děti i své představy 
o „Dni bez aut“. Exkurzí do Záchranné 
stanice v Libštátě a přednáškou 
ornitologa v ZŠ v Desné jsme podpořili 
i kampaň „Pomoc handicapovaným 
živočichům“. 

Nejvíce navštěvované však byly výtvar-
né dílny, zaměřené převážně na tradiční 
řemesla a práci s přírodními materiály. 
Pořádaly se kurzy drátkování, dekorová-
ní textilu, pletení košíků z pedigu a tech-
niky decoupage (ubrousková metoda). 
Před Velikonocemi se malovala vajíčka, 
v létě se háčkovalo, na podzim se tvořily 
dekorace z podzimního listí. V předvá-
nočním čase se vyráběly adventní věnce, 
betlémy a ozdoby z vizovického pečiva, 

vystřihovaly se papírové ozdoby. Po celé 
dva roky bylo zkrátka co dělat.

Od února 2008 se již s našimi plakátky 
setkávat nebudete. Pokračování projek-
tu je závislé na vnějších finančních 
zdrojích, které zatím nejsou k dispozici. 
Pokud vás však ekologie zajímá, 
můžete navštěvovat internetový portál 
www.ekovychovalk.cz, jehož cílem je 
propagace ekovýchovných aktivit v kraji 
a ekologické poradenství. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastňovali 
našich akcí, spolupracovali s námi nebo 
nám alespoň fandili.

Dana Hariková 
a Libuše Novotná

Ekoporadna ORSEJ v MDC Maják ukončila svou činnost

Letos přestupný rok
29. únor je šedesátý den roku podle 
gregoriánského kalendáře. Do konce 
roku zbývá tři sta šest dní. Tento den se 
vyskytuje pouze v přestupném roce. 
Užijte si dne navíc!
Na přestupný rok:
29. 2. 1920  
byla schválena československá ústava.
29. 2. 1864  
se narodil Josef Svatopluk Machar, český 
spisovatel a politik († 17. března 1942).
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l RM rozhodla pronajmout nebytové 
prostory o výměře 8,8 m2 v objektu č.p. 
183, Protifašistických bojovníků ul., 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
Bc. Martinu Němcovi za nájemné ve výši 
330 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou.
l RM:
1) souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy uzavřené mezi Městem Tanvald a  
Vratislavem Hartigem na pronájem ne-
bytových prostor umístěných v objektu 
č.p. 336, Protifašistických bojovníků, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
dohodou ke dni 31. 12. 2007;
2) souhlasí s pronájmem nebytových 
prostor umístěných v objektu č.p. 336, 
Protifašistických bojovníků, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou, Ivaně Soukalové 
na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31. 1. 
2008;
3) vydává záměr na pronájem nebyto-
vých prostor umístěných v objektu č.p. 
336, Protifašistických bojovníků, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou, Ivaně 
Soukalové za účelem prodeje chovatel-
ských potřeb od 1. 2. 2008.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 67/1 o výměře cca 36 m2, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
manželům Jaroslavu a Daně Beldovým 
za účelem zřízení zahrádky na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok, to je za 
144 Kč/rok.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 67/1 o výměře cca 64 m2, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
Ivaně Mikešové za účelem zřízení za-
hrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
4 Kč/m2/rok, to je za 256 Kč/rok.

l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 214/2 o výměře 747 m2, 
pozemkové parcely č. 214/3 o výměře 
101 m2 a pozemkové parcely č. 214/4 
o výměře 185 m2, vše katastrální území 
Tanvald, panu Quy Nguyen Huu.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podání žádosti Pozemkovému 
fondu ČR, územnímu pracovišti v Liberci, 
o bezúplatný převod následujících po-
zemků: pozemkové parcely č. 304/1 
o výměře 944 m2, pozemkové 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,  pozemkové parcely 
č. 1198/1 o výměře 1198 m2,  pozemko-
vé parcely č. 1199/3 o výměře 397 m2, 
vše katastrální území Tanvald. 
l RM projednala informace ekonomic-
kého odboru o možnosti převodu pozem-
kových parcel č. 361/1 o výměře 11 387 
m2, č. 373/3 o výměře 309 m2, č. 375/3 
o výměře 1129 m2, vše katastrální území 
Tanvald, z vlastnictví ČR do vlastnictví 
města Tanvald. Rada města vyjadřuje 
vůli podniknout takové kroky, které po-
vedou k získání předmětných pozemků 
do vlastnictví města Tanvald.
l RM rozhodla poskytnout v rámci dob-
rých partnerských vztahů a za účelem 
propagace města Tanvald v partnerském 
městě Wittichenau finanční dar ve výši 
300 EUR „Karnevalovému spolku ve 
Wittichenau“. Finanční prostředky budou 
uvolněny z rozpočtové kapitoly Výdaje 
na spolupráci s družebními obcemi.
l RM rozhodla poskytnout příspěvky na 
pokrytí nákladů spojených s pronájmem 
sportovní haly z rozpočtové kapitoly 
Příspěvky neziskovým organizacím – pří-
spěvky na pořádání plesů ve sportovní 
hale takto:
• 24 000 Kč Základní škole, Sportovní 
576, na uspořádání maturitního plesu tříd 
oktáva a 4. ročník Gymnázia Tanvald;
• 15 000 Kč Masarykově základní škole 
a Obchodní akademii Tanvald na uspo-
řádání maturitního plesu IV. ročníku 
Obchodní akademie;
• 15 000 Kč TJ SEBA Tanvald na uspo-
řádání V. Sportovního plesu;
• 16 000 Kč TJ Jiskra na uspořádání 
dětského karnevalu.
l RM jmenuje:
1) pracovní skupinu prevence kriminality 
jako poradní orgán starosty ve věci roz-
šíření stávajícího kamerového systému 
měst a obcí Tanvald, Desná, Kořenov, 
Smržovka ve složení: pplk. Ing. Pavel 
Langr, zástupce ředitele OŘ PČR 
Jablonec nad Nisou, nprap. Dagmar 
Sochorová, OŘ PČR Jablonec nad 
Nisou,  Václav Hošek, oddělení kancelář 
tajemníka MěÚ Tanvald, krizové řízení;
2) kontaktní osobu zodpovědnou za 
projekt rozšíření kamerového systému 
Václava Hoška, MěÚ Tanvald.
l RM souhlasí s průjezdem rychlostní 
zkoušky automobilové soutěže RALLY 
BOHEMIA, kterou pořádá Autoklub 
Bohemia Sport v AČR, se sídlem 
Sosnová 200, Česká Lípa, v ulicích 
Český Šumburk, Českošumburská a 
Vítězná dne 5. 7. 2008.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

Výběr usnesení ze schůze Rady 
města Tanvald konané 9. 1. 2008

Zveřejnění záměru Města
na prodej bytu

 

Rada města Tanvald na své schůzi dne 9. 1. 2008 usnesením č. 1/1/2008 
vydala záměr prodat bytovou jednotku č. 34, vel. 1+3, I. kat., 

Sportovní 553, Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže.

Pravidla veřejné soutěže:
Uchazeč o koupi bytu předloží žádost o jeho koupi v zalepené obálce, ozna-
čené „Veřejná soutěž, byt č. 34/553“. Žádost bude podána na formuláři, který 
je k dispozici na odboru rozvoje a KV MěÚ v Tanvaldě. Základní cena pro 
podání žádosti se stanovuje ve výši 351 600 Kč (žádost, ve které bude uvede-
na cena nižší než základní, bude ze soutěže vyřazena). Kritérium hodnocení 
je nejvýše nabídnutá cena. Zastupitelstvo města Tanvald provede vyhodnoce-
ní soutěže, stanoví pořadí tří uchazečů a rozhodne o prodeji bytu. V případě 
stejné výše nabídnuté ceny rozhodne o pořadí mezi těmito nabídkami 
zastupitelstvo města tajným hlasováním.
Žádost o koupi může předložit osoba starší osmnácti let. Žádosti budou v za-
lepené obálce předkládány osobně na odboru rozvoje a KV MěÚ v Tanvaldě, 
nebo budou zaslány doporučeně na adresu Městského úřadu v Tanvaldě, 
Palackého 359, 468 41 Tanvald, nejpozději do 11. 2. 2008 do 16.00 hodin.
Pokud vítěz soutěže do jednoho měsíce po doručení oznámení o výsledku 
soutěže neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, považuje se to za 
jeho odstoupení od koupě a Město Tanvald nabídne byt druhému v pořadí za 
jím nabídnutou cenu. Totéž platí i pro uchazeče na třetím místě v pořadí. U obou 
platí výše uvedená jednoměsíční lhůta. Pokud tímto způsobem nedojde k prodeji 
bytu, soutěž se opakuje.

-měú-

CzechPOINT
na MěÚ Tanvald

Na základě novely zákona č. 365/
2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, mají občané od 1. 1. 
2008 možnost získat tyto ověřené 
výstupy z centrálních registrů: 
l výpis z rejstříku trestů 
l výpis listu vlastnictví z katastru  
 nemovitostí 
l výpis z obchodního rejstříku 
l výpis ze živnostenského rejstříku
Výpisy se vydávají v budově radnice, 
Palackého 359, v přízemí, kancelář 
č. 3.

Za výpis z rejstříku trestů se platí 
správní poplatek ve výši 50 Kč, za 
ostatní výpisy činí správní poplatek 
100 Kč za první stránku a 50 Kč za 
každou další i započatou stránku.

K tanci a poslechu na Reprezentačním plese Města Tanvaldu v sobotu 26. 1. hrál 
Orchestr Ladislava Bareše. Do bohaté tomboly hodnotnými cenami přispěly také 
firmy z Tanvaldska a z partnerského města Wittichenau. Jednu z hlavních cen, 
kávovar, předává starosta Wittichenau pan Udo Popella.          (Foto: Karel Širek)

Reprezentační ples Města Tanvaldu



Tanvaldský zpravodaj /4

V polovině ledna se konaly zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Školy 
nabízely rodičům a dětem k prohlédnutí prostory školy a také nahlédnutí do výuky.  
Podle informací ředitelek obou škol bylo zapsáno v ZŠ Masarykova celkem čtyřicet 
dětí a v ZŠ Sportovní čtyřicet šest dětí. „Tento počet ještě není konečný, do září 
mohou ještě nastat některé změny. Někteří rodiče budou například žádat o odklad,“ 
uvedla ředitelka ZŠ Sportovní Mgr. Zdena Vacková. Na snímku malá Michalka při 
zápisu v ZŠ Masarykova.                                                                               - abr - 

Téměř devadesát prvňáčků u zápisu
Workshopy a cvičení

Studentská společnost Anomaly má 
dosti na pilno! V prosinci zorganizovala 
několik workshopů zaměřených na výro-
bu vánočních dárků, především pro 
školní mládež. Proběhlo celkem sedm 
akcí, kterých se zúčastnilo téměř dvě stě 
dětí. Učili jsme je vyrábět „Bambuláky“ 
(strašidýlka z vlny) a různé předměty 
z papírové hmoty. V průběhu prosince 
také proběhlo cvičení při hudbě pro 
menší děti. 

O vánočních svátcích dne 26. 12. 2007 
se zúčastnily dva taneční páry, Jan 
Vodenka – Nikola Schovánková a Petr 
Čížek – Lucie Chlumecká (finalisté pod-
zimních tanečních  kurzů 2007 v Plavech), 
regionálního kola kategorie E v Jičíně. 
Celkem se zúčastnilo čtyřiadvacet sou-
těžních párů z deseti měst. Oba páry 
postoupily do čtvrtfinále, kde Honza 
s Nikolou skončili těsně před branami 
semifinále a Petr s Lucií o dvě místa za 
nimi. Byla velká škoda, že ještě dva páry, 
které mohly soutěžit, postihla během 
svátků chřipka. Tyto páry a samozřejmě 
i další taneční páry, které absolvovaly 
taneční nebo předtaneční kurzy a tanec 
jim učaroval, již navštěvují taneční krou-
žek v Tanvaldě, který vznikl loni v květnu. Zprávičky ze Střední školy 

v Harrachově.
Během roku 2007 proběhla další vlna 

optimalizace středních škol v Libereckém 
kraji. Naší školou proběhla tato optima-
lizace hned dvakrát. K 1. 4. 2007 se 
spojila Střední škola lesnická Hejnice 
s pracovištěm v Harrachově se Střední 
hospodářskou školou ve Frýdlantě. 
Přestože škola měla tři pracoviště, fun-
govalo toto spojení naprosto bezproblé-
mově. V další vlně optimalizace k 1. 1. 
2008 bylo pracoviště Harrachov od ško-
ly ve Frýdlantě odděleno a bylo spojeno 
s Integrovanou střední školou ve 
Vysokém nad Jizerou. Občan míní, poli-
tici mění. Pro studenty a budoucí ucha-
zeče o vzdělání v Harrachově se tím nic 
nezměnilo. Pracoviště v Harrachově 
v příštím školním roce otevírá tříleté 
učební obory – mechanik opravář, nový 
obor provoz služeb zaměřený na služby 
v cestovním ruchu a dvouletý nástavbový 
obor podnikání.
Zahraniční stáže studentů 

Již několik let Střední škola 
v Harrachově vysílá své žáky do zahra-
ničí pod záštitou mezinárodního projektu 
Leonardo da Vinci. Jedná se o odborné 
stáže žáků, které jsou hrazeny z pro-
středků Evropské unie. Cílem stáží je 

OS ČČK v Jablonci n. N. 
pořádá kurz první 

pomoci – Zdravotník 
zotavovacích akcí

Tato norma je určena pro zdravot-
níky dětských táborů, sportovních 
a pobytových akcí. 
Místo konání: SDJ – E. Floriánové 8, 
Jablonec nad Nisou
Termín:  16, 17. 2. a 23, 24. 2. 2008 
(všechny 4 dny) – od 8 do 18 hod.
Na kurz je potřeba se přihlásit.

Více informací na tel: 483 356 216, 
602 458 088 
e-mail: cck.jablonec @seznam.cz
WEB: www.cck-jablonec.cz

Malí zpěváci, přihlaste se!
V sobotu 16. února do DDM Vikýř se koná 5. ročník oblastní soutěže Zpěváčci 
2008. V porotě zasednou vedle Eduarda Klezly, známého ze soutěže Super 
Star, další významní hudební pedagogové. Uzávěrka přihlášek je 8. února. 
V letošním ročníku se týká pouze zpěváků ve věku od deseti do patnácti let, 
které do soutěže mohou přihlásit školy i další zařízení či přímo rodiče. 
Připomínáme, že soutěžící si musí připravit dva texty české lidové písničky, 
jednu s hudebním doprovodem. Vítězové postoupí do regionálního kola severo- 
východních Čech (5. dubna v Jablonci nad Nisou) a následně do celostátní 
soutěže, jež se koná tradičně v květnu ve Velkých Losinách. 
Oblastní kolo Zpěváčci 2008 se koná s podporou města v rámci projektu 
Jablonec 2008. 
Přihlášky a informace v DDM Vikýř, e-mail: sborovna @ddmvikyr.cz. 
Propozice si můžete vyzvednout v infocentru.                                             (jp)

Maškarní karneval
Chceme vás pozvat na další akci naší 

společnosti, a to maškarní karneval, 
který se uskuteční 22. února v restaura-
ci U dubu na Horním Tanvaldě. Podrobné 
informace se dozvíte z plakátů, školních 
novin, nebo je naleznete na našich 
internetových stránkách www.anomaly. 
websnadno.cz. Přijďte se pobavit se 
studentskou společností Anomaly při 
Obchodní akademii v Tanvaldě.

Petra Ferencová, tisková mluvčí

Informace ze studentské společnosti

Páry trénují každé pondělí od 16 hodin 
v tělocvičně Masarykovy školy a pátky 
ve sportovní hale od 16.30 – 18.00 hodin 
pod odborným vedením tanečního mistra 
Vlastimila Čermáka a Mgr. Vlasty 
Dittrichové. V současné době probíhá 
nábor pro děti od osmi let, které mají 
zájem o sportovní tanec.

Na letošní rok připravujeme opět 
základní taneční kurzy pro mládež, před-
taneční kurzy pro žáky 8. a 9. tříd a ta-
neční kurzy pro dospělé. Srdečně zveme 
všechny milovníky společenského tance 
(ale i ty, kteří se chtějí naučit pár taneč-
ních kroků), aby rozšířili naše řady. 
Případné informace Vám rádi zodpovíme 
na telefonním čísle 603 289 140.

V. Dittrichová

Tanvaldské taneční páry nezklamaly

prohloubení a rozšíření odborných tech-
nických a praktických dovedností a zku- 
šeností v oblasti diagnostiky motorových 
vozidel, svařování, opravování a údržby 
speciálních lesních strojů a zařízení. V le-
tošním školním roce již proběhly první 
třítýdenní stáže v Polsku a na Slovensku 
a měsíční stáž ve Velké Británii. 

Nejdéle spolupracujeme se školou 
v polském Walbrzychu. Zde naši studen-
ti pracují v moderně vybavených dílnách 
školy a na smluvním pracovišti firmy 
Citroen. Velmi dobrá spolupráce je také 
se školou na Slovensku v Tvrdošíně, 
která je zaměřena na speciální lesní 
techniku. Naši studenti pracují v LKT 
Trstena a v Technogumu Nižná. Loni 
v září jsme vyslali také tři studenty na 
měsíční stáž do Velké Británie. Pro stu-
denty to byla velmi zajímavá zkušenost. 
Pracovali ve specializovaném servisu 
Honda a v autocentru v Plymouthu.

Kromě získaných zkušeností s novými 
technologiemi je velkým přínosem rozší-
ření a zlepšení komunikativních cizoja-
zyčných schopností v oblasti odborné 
terminologie i v běžné komunikaci. 
Organizátoři stáží pamatují i na vyžití ve 
volném čase. Pro studenty je vždy při-
praven zajímavý program, který je sezná-
mí s kulturou i historií regionu či města. 
Zasportují si a také poznají místní zvyk-
losti. Nejkrásnější krápníkové jeskyně na 
Slovensku a v Polsku, sluncem zalité 
Roháče na Slovensku, moře a přístav 
v Plymouthu – zážitky, které zůstanou 
natrvalo v paměti. Stáží se již zúčastnilo 
šedesát studentů. Na základě této  spo-
lupráce jsme zajistili v naší škole třítýden-
ní stáže pro šestadvacet studentů 
z Polska a Slovenska. Jedna ze stáží 
právě probíhá.  Odborné stáže přinesou 
studentům nejen mnoho nových zážitků, 
ale také získají EUROPASS, což je me-
zinárodně uznávaný doklad o absolvo-
vání zahraniční stáže. Studenti mají 
o stáže velký zájem, a proto také chceme 
v tomto projektu pokračovat a také ho 
rozšiřovat o nové destinace. 

Mgr. Pavla Staňková, zástupce 
ředitelky pro pracoviště Harrachov

Učiliště v Harrachově informuje a zve 

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

l 16. 2. od 15 hod. se (dle poča-
sí) koná sáňkování u Mateřské 
školky, zápisné 10 Kč.
l Každé úterý nadále probíhá od 
18.30 – 19,30 zdravotní cvičení 
pro ženy, od 15.30 – 15.30 zdra-
votní cvičení pro děti, dále se 
rozšiřuje o zdravotní cvičení pro ženy od 
19.45 – 20.45. 

l Od února každé úterý od 14.15 
do 15.15 hod. – cvičení pro 
nastávající maminky. 
Kontakt: 
pí Hlaváčková, 723 233 806 
E-mail: f.lilka @seznam.cz
Každý čtvrtek nadále probíhá od 

18 do 19 hod. powerjoga s V. Bambuškovou 
– podložky sebou, vstupné 40 Kč.

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

l Pololetní prázdniny 
1. 2. výlet do bazénu 
v Jablonci n. N. (jen plavci), 
sraz v 8,45 hod. na hlavním 
nádraží ČD v Tanvaldě. 
Návrat v 12.52 hod. Cena 90 Kč. 
l 4. + 11. 2. Keramika pro dospělé 
od 17 hod.
1. týden modelování, 2. týden glazování 
vypálených výrobků.
l 12. 2. Malování na hedvábí – 
do rámečků, akce pro děti od 15 hod.
l 19. 2. Tiffany – jarní květina 
(skleněná vitráž), akce pro děti od 15 hod.
Dopoledne budou probíhat výtvarné 
dílny pro děti za základních a mateřských 
škol z Tanvaldu a okolí.

l Výtvarná soutěž
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž 
„Okřídlený svět“ pro děti z MŠ – 
SŠ v různých věkových katego-
riích. Uzávěrka soutěže je 6. 

března 2008, do tohoto data odevzdá-
vejte své práce v DDM. Označeny jmé-
nem, třídou a školou, kterou navštěvuje-
te. Nejhezčí práce budou vystavěny 
v Městské knihovně.
l Na březen připravujeme:
3. + 10. 3. Velikonoční keramika pro 
dospělé (17 hod.).
4. + 11. 3. Velikonoční keramika pro 
rodiče s dětmi (16 hod.).
v týdnu od 10. – 15. 3. Jarní prázdniny 
– podrobný program v březnovém TZ.
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Narozeniny 
v únoru 2008 oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v únoru

Bičíková Hedvika  
Najmanová Věra 
Wolfová Jiřina

Nováková Božena
Svatová Helena
Vávrová Ema
Exnerová Eva

Hlaváčová Hana
Pavlátová Jaroslava

Pipková Věra

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 
infocentra (tel.: 483 369 671).

Osmičkový rok 2008
Mimořádné události jsou spojeny s osu-

dem českých dějin, které se odehrály 
v letech končících na osmičku. Historické 
události se nevyhnuly ani Tanvaldu. 
V tomto roce se proto budeme pravidelně 
věnovat těmto výročím i historii města.
Únor 1948 - Komunistický státní 
převrat a znárodnění 

19. února 1948 přiletěl do Prahy ná-
městek ministra zahraničních věcí SSSR 
Zorin a nabídl československým komu-
nistům vojenskou pomoc. V té době se 
přesouvaly sovětské jednotky mezi 
Prahou, Berlínem a Varšavou. 21. února 
1948 Komunistická strana Česko-
slovenska svolala na Staroměstské ná-
městí v Praze velkou manifestaci, na níž 
Klement Gottwald vyzval k zakládání 
akčních výborů Národní fronty a k od-
stranění odpůrců komunistické strany 
z důležitých míst. 23. února 1948 dosta-
ly jednotky Sboru národní bezpečnosti 
příkaz obsadit důležitá místa v Praze a 
komunistická strana vyzbrojila své stra-
nické bojové oddíly Lidové milice, jejichž 
význam byl srovnatelný s nacistickými 
údernými oddíly SA. 25. února 1948 
komunisté převzali v Československu 
veškerou moc. Studenti vysokých škol 
naposledy uspořádali demonstraci na 
obranu demokracie, ale příslušníci Sborů 
národní bezpečnosti zatkli více než 
stovku účastníků.
Zajímavost – zestátnění železnic

Příkladem rozsáhlého zestátnění je 
historie železnic. 1. 1. 1908 byly v Rakou-
sku zestátněny téměř všechny soukromé 
železniční společnosti a přičleněny k c.k. 
rakouským státním drahám.

                                       - net -

Připomínáme si výročí
Josef Kajetán Tyl, český dramatik a 

spisovatel (Þ4. února 1808 Kutná Hora, 
U11. července 1856 Plzeň).

Setkání spolužáků třídy 9A, 9B a 9C, 
které zakončily školní docházku v roce 
1964 v ZDŠ v Tanvaldě, proběhlo 29. 9. 
2007 v hotelu GRAND v Tanvaldě. Z po-
zvaných devadesáti šesti spolužáků se 
dostavilo padesát osm. Přijeli spolužáci 
z Břeclavi, Žatce, Ustí nad Labem, Prahy, 
Chebu, Kladna, Roudnice a dalších míst. 
Škoda, že se nedostavili všichni místní. 
Na setkání jsme se všichni moc těšili. 

Nálada byla výborná a bylo o čem 

Blahopřání
Dne 5. 1. 2008 se Pavle Rennerové 
a Tomášovi Lorencovi narodil syn 
Honzík. 
Blahopřejeme a děkujeme.

Babička a děda Lorencovi

povídat. Přislíbili jsme si, že setkání za 
dva roky zopakujeme. K dobré náladě 
přispěla i hudební skupina TRIVED ze 
Zlaté Olešnice, které touto cestou 
mnohokrát děkujeme. 

Děkujeme i majiteli hotelu Grand panu 
Kocourkovi za možnost uskutečnění této 
akce a personálu hotelu za služby, které 
nám zde byly poskytnuty.

Eva Bláhová

Setkání po třiačtyřiceti letech 

Fotografie spolužáků po třiačtyřiceti letech, vzhledem k nedostatku místa 
zveřejňujeme pouze jednu fotografii 9A.

Nahlížíme do místní kroniky Šumburku 
nad Desnou

Pokud se týká založení obce Šumburk, 
není do dnešního dne nic jistého známo. 
Kronika učitele Hittmanna uvádí, že ves 
Příchovice byla založena v roce 1660, 
tedy o něco později než ves Popelnice a 
Šumburk, kteréžto osady již v roce 1654 
bezpečně stávaly. Farář P. Filler dovo-
zuje ve své kronice, že obec Příchovice, 
jakož i osady Rejdice a Počátky existo-
valy již v letech 1539 – 1577. Podle 
úsudku spadá založení osady Šumburk 
do doby třicetileté války, tedy do let 1618 
– 1648. I když prvopočátek osady není 
listinně doložen, vychází existence osady 
z následujícího záznamu.
Z pamětní knihy obce Příchovice od 
P. Fillera

Poněvadž hrabě Mikoláš Desfours pro 

císaře z vlastních prostředků postavil a 
vydržoval pluk a již 150 000 zl. na žoldu 
měl k požadování, bylo mu císařským 
rozhodnutím ze dne 10. ledna 1635 na 
splátku postoupeno panství Semily se 
zámkem a městem, dále městys Vysoké 
nad Jizerou a vesnice Podmoklice, 
Kapla, Kuchelna, Komárov, Bozkov, 
Slaná, Sklenařice, Jesenný, Rybnice, 
Podolí, Louková, Sytová, Ropratice, 
Borkov, Příkrý, Bítouchov, Jirkov, 
Přívlaky, Střevelná, Stará Ves, Spálov, 
Malá Horka, Tříč, Jílové, Příchovice, 
Šumburk, Hamry, Smržovka, Lučany a 
Nová Ves s celkem 441 obyvatelem, 
s třemi mlýny, a to v Semilech, Tříči a 
Přívlakách a s ostatním příslušenstvím. 
Předáno, ale již 19. června 1635 za od-
hadní cenu zl. 81 253 dědičně předáno.

 -abr-

Střípky z historie Tanvaldska a okolí

Masopustní průvod
5. února 2008

7. ročník
Sraz 14 – 14.30 hod. 

před tanvaldskou radnicí
Průvod Krkonošskou ulicí 

k vlakovému nádraží
***

Bez zubačky ani ránu!
***

Vlakem vstříc sousedům do Desné.
Odjezd v 15.34 hod. Tanvald, hl. nádraží.
V Desné jde průvod od vlaku k radnici 

a poté ke starokatolickému kostelu.
Ozvučte průvod trumpetkami, bubínky, 
pokličkami, kastrůlky, řehtačkami a jinými 

rámusidly. 
***

Těšíme se na setkání s vámi!
Občerstvení tradiční koblihou či jitrnicí 

bude připraveno.
***

„Zhusta chlapci zhusta, konec masopusta, jemine, domine!“

Kontakt: Infocentrum 483 369 670 
Za všechny pořadatele zvou S.O.S. Zvony Tanvaldsko 

a Infocentrum Tanvald

Tanvaldský rodák Břetislav Mašek nám zaslal fotografii Šumurku nad Desnou 
(křižovatka Vítězné ulice s Popelnickou). Nedatovaná fotografie zřejmě z májové 
slavnosti ze začátku minulého století.



Tanvaldský zpravodaj /6

4. 2.  PO  19 h.  Svatba na bitevním poli
Nová česká komedie Dušana Kleina. Komedie o jedné svatbě, která málem 
skončila jako bitva u Waterloo. 
V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská a Josef Somr.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (100)
6. 2.  ST  19 h.  Hrdinové a zbabělci
Americký politický film. Když si nebudeš stát za svým, vždy prohraješ. 
V hlavních rolích R. Redford, T. Cruise a M. Streepová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 92)
8. 2.  PÁ  19 h.  Těsně vedle
Americká komedie. Nežeňte se do ženění. V hl. roli Ben Stiller.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 115)
11. 2.  PO  17 h.  Kouzelná romance
Americký rodinný film. Svého milého potkala, až když opustila pohádkový svět. 
České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 108)
13. 2.  ST  19 h.  Václav
Česká tragikomedie Jiřího Vejdělka. Příběh jednoho obecního blázna. 
V hlavní roli Ivan Trojan, Emília Vášáryová a Jan Budař.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný. (97)
15. 2.  PÁ  17 h.  Zlatý kompas
Americký fantasy film. Vedle našeho světa existují i jiné světy. 
V hlavních rolích N. Kidmanová a D. Craig. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 113)
18. 2.  PO  19 h.  Across the Universe
Americký muzikál s písněmi Beatles. Příběh chlapce, který potkal svou dívku 
ve víru šedesátých let.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 131)
20. 2.  ST  19 h.  Chyťte doktora
Nová česká komedie o lásce a jejích následcích. 
V hlavních rolích Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová a Iva Janžurová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (95)
22. 2.  PÁ  19 h.  Na vlastní nebezpečí
Nový český thriller Filipa Renče. Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem. 
V hlavní roli Jiří Langmajer a Filip Blažek.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 92)
25. 2.  PO  19 h.  Gympl
Repríza úspěšné české komedie Tomáše Vorla. Film o studentech a učitelích. 
V hl. rolích Jiří Mádl, Eva Holubová a T. Matonoha.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 105)
27. 2.  ST  17 h.  Říše hraček
Americká moderní pohádka. Kdo uvěří, může vidět zázraky. 
V hl. rolích Dustin Hoffman a Natalie Portmanová. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 94)
29. 2.  PÁ  19 h.  Já, legenda
Americký sci-fi thriller. Boj osamělého vědce s nebezpečným virem, který ovládl 
celou planetu. V hlavní roli Will Smith.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 110)

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

Únor

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na únor

Další kulturní akce v kině
5. 2.  ÚT  18 h.  Kostarika – Perla Střední Ameriky 
Cestopisná přednáška 
ing. Blanky Nedvědické 
s promítáním diapozitivů. 
Neutrální země bez armády mezi dvě-
ma oceány s aktivními vulkány, nedo-
tčenou tropickou přírodou a vysokou 
životní úrovní. Hlavní město San José, 
kávové plantáže na sopečných svazích 
Poás, národní park Tortugero na břehu 
Karibiku, soptící Arenal, lázně Tabacón, 
dormantní Irazú (3 432 m) a národní 
park Manuel Antonio na pobřeží 
Pacifiku.
Vstupné: 30 Kč

7. 2. ČT 17 h. 
Koncert žáků ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné

Plesy ve Sportovní hale Výšina v Tanvaldě
 1. 2.  Maturitní ples Obchodní akademie Tanvald
  2. 2.  Maturitní ples Gymnázia Tanvald – 4. ročník
 15. 2. Sportovní ples

Připravujeme na březen 2008 v Městském kině Jas
12. 3.  Arthur Watkyn: Co v detektivce nebylo
Divadelní představení detektivní komedie.
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. února 
2008.

19. 3. Zájezd do Jelení Gory

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

l Co se skrývá pod čepicí
Ručně pletená čepice lemuje snědý 

obličej s načervenalými tvářemi. 
Pronikavý pohled tmavých očí prodlužu-
je gesto natažené ruky, u druhé se 
choulí dívka v modrém s bázlivým úsmě-
vem. Děti z Indie na fotografii Jana 
Nováka přilákaly pohled Dáši Kindlové. 

Po literárním večeru, kdy nám přiblíži-
la tvorbu a filosofii Milana Kundery, se 
její oči odrazily ve skle pasparty a dlouho 
se nemohly odtrhnout. Ještě ten večer 
jsme domluvili výstavu s jejím přítelem 
Petrem Bambuškem. Jeho fotografie na 
plakátě přilákala pozornost další ženy od 
D, vzbudila zájem u paní Daniely 
Horáčkové. Ručně pletená čepice 
tentokrát zakrývala vlasy nepálského 
chlapce s vyplazeným jazýčkem.

Nepál je pro mnohé cestovatelským 
snem, pro některé zemí, která potřebuje 
pomoci. Pomáhat nejen nepálským dě-
tem se rozhodla právě paní Horáčková 

a proto pracuje v Nadaci Mezinárodní 
potřeby (www.incz.info), sídlící v Dolní 
Smržovce.

Při prosincovém promítání nám nejpr-
ve paní Horáčková prozradila, jak lze 
těmto dětem pomoci, a poté nám je Petr 
přiblížil pomocí svých fotografií a postře-
hů ze setkání s nimi. Jednou z možnos-
tí je Dálková adopce PLUS aneb podpo-
ra vzdělávání dětí. Pro dítě v Nepálu, 
Ugandě, na Filipínách a Srí Lance činí 
celá podpora 700 Kč měsíčně. Je možné 
podporovat i poloviční výší. Pro průměr-
né české dítě je částka 700 Kč na měsíc 
naprosto nedostatečná, a to nejen díky 
stále se zvyšujícím cenám, ale hlavně 
díky stále se zvyšujícím požadavkům 
našich dětí. 

Ručně pletené čepice se na mladých 
hlavách objevují čím dál méně. Je pro nás 
důležitější, jakou značku máme na čepici, 
nebo to, co se skrývá pod čepicí?

Ivana Šejblová, knihovnice

l Vezměte děti na pohádku!
Pohádkové pohlazení se koná tento-

krát v pondělí 18. 2. od 16. hodin.
V druhé ptáčkovině Zbyňka Malinského 

se představí Kos černý. Přijďte si po-
slechnout veselou ptačí pohádkou o tom, 
Jak kos kokrhal.
l Výstava 
Krystyna Rataj Černá – Stromy
Výstava xerografik – kreseb
od 4. 2 do 28. 2. 2008
Vernisáž  s překvapením se uskuteční 
4. 2. 2008  v 17 hod. v Městské knihovně 
Tanvald.
l Knihy vybrané pro vás v únoru
Carter, R.: Škola Malého stromu 
Kuras, B.: Tao sexu -  jak udržovat ženu 
v blahu a zpomalit stárnutí. 
Kuras, B.: Ciao sexu 
Pověsti z Jizerských hor
Pověsti od řeky Smědé. Lidová vyprávění. 
(Podrobnější informace o obsahu knih 
naleznete na www.tanvald.cz.) 

Mìstská knihovna Tanvald
Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna
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V listopadu proběhlo poslední losování 
zákaznických karet v roce 2007 v Lékárně 

u Aesculapa v Tanvaldě.

1. cenu v hodnotě 5000 korun vyhrál pan Jaroslav Patočka
2. cenu v hodnotě 3000 korun vyhrála paní Kateřina Kolomazníková

3. cenu v hodnotě 2000 korun vyhrál pan Jan Dudek

Výhercům gratulujeme!

Váš lékárník PharmDr. Milan John

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 

Pronajmu pokoje 
v Tanvaldě na Výšině 
(částečně zařízené)

Nové, pěkné, společná koupelna 
a WC, dále společný vybavený 
kuchyňský kout (je zde k užívání 
pračka, vysavač, mikrovlná trouba, 

rychlovarná konvice, atd.)
Cena za pronájem pokoje 

od 2 700 do 4 000 Kč.

V případě zájmu volejte na tel.: 
775 301 513

Hledám dlouhodobý 
pronájem 2+1 

v Tanvaldě a okolí
Tel.: 0049 390 829 396 42

E-mail: fa.Bechstein@gmx.de 

Prodám směnku
Dlužník L. Dolenský, 

na částku 150 000 Kč. 
Slovy: 

Jedno sto padesát tisíc korun. 
Splatnost uplynula 10. 12. 2007. 

Zn.: nejvyšší nabídce.
Tel.: 775 242 144

Pět správných odpovědí přišlo do 
infocentra na otázky o Kittelovi.

„Jan Jozef Kittel byl jizerskohorský 
doktor bez lékařského vzdělání. 
Kittelovsko je oblast, odkud pocházel a 
kde žil. Je to Pěnčín – část Šumburku, 
poblíž Jablonce nad Nisou. Místo bylo 
přejmenováno na Krásnou. A po 
Šlaftruňku se dobře spí,“ správně napsal 
František Volše z Tanvaldu, který byl 
vylosovaný jako hlavní výherce. Dalšími 
úspěšnými soutěžícími byli: Klaus 
Preissler z Polubného, Eva Bláhová z 

Tanvaldu, Marián Kučera z Vilémova a 
Boženka Zaplatílková z Tanvaldu. Zbylou 
šestou láhev mediciálního vína, coby 
honorář za nestranné losování, získal 
pan Friedl z Tanvaldu. 

Ceny jsou k vyzvednutí v infocentru.
Film se hrál i v Praze.

V pražském Divadle DOBEŠKA se 
konalo ve středu 23. ledna 2008 promí-
tání celovečerního amatérského filmu 
o životě a zázracích jizerskohorského 
rodáka z 18. století Jana Josefa Antonína 
Eleazara Kittela.                          - red -

Vítězové soutěže o Šlaftruňk

Pan Friedl losuje v Infocentru vítěze soutěže o Kitlův šláftruňk.         (Foto: -abr-)

Kam vyrazit v únoru
l l l Na ples
16. 2. Ples Lučany
Hraje Hudba Tanvald 
(v sokolovně od 20 hod.)
l 16. 2. Sklářský ples
V kulturním domě Sklář.
Pořádá ZOOS Jablonex Group. a.s.
l 23. 2. Reprezentační ples města 
Smržovky
Hraje kapela ECHO 91 od 20 hodin, 
Parkhotel Smržovka. Předprodej od 4. 2. 
v kanceláři Kulturního střediska ve 
Smržovce (tel.: 483 369 325).
l l l Do Desné
l 5. – 28. 2. Stará Praha
Výstava akvarelů Prahy autora Václava 
Jansy z přelomu 19. a 20. století zpraco-
vaná Zdeňkem Kranzem. V Riedlově vile, 
vernisáž výstavy: 5. února od 17.00 hod. 
Vstupné na výstavu 10 Kč
l 9. 2. Dětský karneval
V kulturním domě Sklář od 15.00 hod.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
l 14. 2. Rumunské hory
Cestopisná přednáška s promítáním 
diapozitivů a poslechem doprovodné 
hudby vedená Martinem Krajíčkem.
V Riedlově vile od 17.00 hod.
l 29. 2. Úžasná svatba
Komedii Robina Hawdona v režii Jiřího 

Pošepného hraje vysocký divadelní spo-
lek Krakonoš. Vstupné 50 Kč. V kulturním 
domě Sklář od 19.00 hod.
l l l Do Josefova Dolu
l 16. 2. Maškarní pro děti, 
14 hod. (www.josefuvdul.cz)
l 21. 2. „Sněžné Peklo“ jízda veteránů 
(www.automuzeum.cz), viz str. 8.
22. 2. Pohádkové čtení v knihovně, 
místní knihovna, v 16,15 hod.
l 29. 2. Ježibaby z Babína, premiéra 
pohádky pro děti v podání DS J. K. Tyl 
Josefův Důl, vstupné 25 Kč, divadlo 
Josefův Důl, v 16.30 hod.

TABYS s.r.o. pronajme 
místnost 20 m2 k podnikání 

částečně zařízenou, 
v objektu Protifašistických bojovníků 183, 

první patro. Nájemné 3000 Kč měsíčně včetně služeb. 
Informace TABYS s.r.o. 483 394 391, pan Z. Pěnička

Infocentrum Tanvald
www.tanvald.cz,

infocentrum@tanvald.cz
Tel.: 483369670-1, fax 483369672

otevřeno: 
po – pá: 9 –12.30 a 13 –17 hod. 

so: 9 – 12 hod. 

Nabízí:
Tiskoviny zdarma:
Jizerské hory – turistické noviny 
Krkonošská sezóna
TIM – turistický informační magazín 
(leden/únor)

Právě v prodeji:
Kniha o divadle – výpravná obrazo-
vá publikace, která potěší všechny 
milovníky divadla. Při příležitosti 100. 
výročí svého založení ji vydalo 
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou. 
Obrazová publikace připomene his-
torii i současnost divadla, naše 
přední soubory, herce i inscenace, 
odehrané během novodobé historie 
divadla. Kniha stojí 200 Kč, v prode-
ji rovněž pamětní mince divadla 
(mosaz) za 50 Kč.
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Výbornými výsledky zahájili lyžaři TJ SEBA Tanvald novou sezónu. Nejenže na 
přeboru Libereckého kraje na Benecku získali čtyři zlaté (Vyhnálek, Marousková, 
Šírek, Kunzová), dvě stříbrné (Dufek, Preislerová) a jednu bronzovou (Beran) me-
daili, ale zároveň se závodnice Marousková, Kunzová a Preislerová v kategorii 
žákyň nominovaly na Dětské zimní olympijské hry České republiky, které se kona-
jí v týdnu od 28. ledna na Pustevnách v Beskydech. Ze čtyř děvčat z Libereckého 
kraje byly tři z TJ SEBA Tanvald. Je to ohromný úspěch našich lyžařů. Další člen 
lyžařského oddílu TJ SEBA Tanvald Šírek by měl být prvním náhradníkem. Výsledky 
našich mladých lyžařů přineseme v příštím čísle Tanvaldského zpravodaje. 
Na snímku si pro vítězství v nominačním závodě na ZOH mládeže jede Pavla 
Marousková.

 V. Vyhnálek

Lyžaři TJ SEBA v nominci na ZOH 

Tělovýchovná jednota SEBA Tanvald pořádá

Krajský kvalifikační závod žactva a dorostu 
a otevřený přebor Tanvaldu v běhu na lyžích 

handicapovaných sportovců

Místo:  areál sportu Autokemp Tanvald, tratě ve výšce 550 m n.m.
Datum: neděle 3. února 2008
Pořadatel: z pověření ÚB KSL Libereckého kraje TJ SEBA Tanvald
Start: 9.30 hodin, způsob běhu klasický

e-mail: vvyhnalek@seznam.cz
Vyhlášení: po skončení závodu v místě startu.

Případné zrušení závodu bude oznámeno 1. 2. 2008 v 18 hodin 
na www.tjsebatanvald.cz  

Jízda pravidelnosti historických vozidel 
„Sněžné Peklo“ 21. 2. 2008 – první 
zkouška celé rallye, účastníci odstartují 
v Liberci a podle itineráře pojedou do 
Josefova Dolu. Kolem 17. hodiny se 
budou podle startovních čísel řadit na 
silnici u kostela a postupně po minuto-
vých intervalech startovat od zdravotního 
střediska směrem na Peklo. Po projetí 
měřeného okruhu se vozy vrátí zpět a 
budou čekat na start do druhého měře-
ného kola. Zde bude možné si všechny 

historické vozy prohlédnout. V čase od 
17 do 20 hodin bude silnice na Peklo 
průjezdná pouze jedním směrem.
Více k celé akci na stránkách www.auto-
muzeum.cz.

1. Severočeské Monte Carlo rallye
(21. – 24. 2. 2008)

l Lyžníci 2008 – XIII.
16. 2., hodinku po poledni „Ski areál Kedr“ Smržovka
Od 12.30 do 13.00 hod. prezentace. Tři klasické disciplíny
1. Paraslalom
2. Sjezd na dojezd
3. Hup-skok-let
V 19.00 hodin vyhlášení výsledků v Parkhotelu (otevřeno od 12 hodin) v rámci 
maškarní masopustní veselice – MASKY VSTUP ZDARMA. 
Podmínky účasti:
n každý skijista se přihlásí osobně (budova radnice, kancelář starosty, 2. patro) či 
telefonicky (483 369 333) či ímejlem u Marka Hotovce (marek.hotovec@smrzovka.cz) 
do středy 13. 2. 2008. Ve svém vlastním zájmu respektujte prosím tento termín. 
n dobové oblečení a vybavení (předválečná léta)
n úhrada startovného ve výši 50 Kč, které je zároveň vstupným na večerní veselici.
V případě špatných klimatických podmínek se budou konat soutěže v 19 hodin 
v Parkhotelu. (www.smrzovka.cz).

l Lyžecké závody „po staru“ – XVII. ročník
2. 2. Vysoké nad Jizerou
Běžecký areál u stanovské křižovatky – 5 disciplín.
Začátek v 12 hodin na náměstí, do 13,15 hodin přihlášky k závodu, v 16,30 hodin 
vyhlášení výsledků (20 hod. bál po staru).

l SLALOM RETRO
2. 2. Szklarska Poreba (www.szklarskaporeba.pl)

l Tradiční zájezd na Bieg Piastow se letos z Tanvaldu 
nekoná.
Zájezd na běh pořádal Sokol Hamrska spolu s Infocentrem Tanvald. Vloni pro malý 
zájem se nenaplnil autobus, zajišťována byla pouze startovní čísla. Letos se Bieg 
Piastow koná ve dnech 1. až 2. března. Start je ve Sklarske Porebe – Jakuszyce. 

- abr

Lyžařské pozvánky

Poděkování za 
kluziště

Lidé ze Smetanovy 
ulice můžou nyní brus-
lit a ani nemusí chodit 
na protější sídliště. 
Ptáte se, jak je to mož-
né? No, díky panu 
Kozákovi, který každoročně zaledňuje 
hřiště u paneláků ve Smetanově ulici, se 
zde dá hrát třeba i hokej. Pan Kozák to 
dělá dobrovolně a proto mu patří obrov-
ský dík nás všech, kteří toto minikluziště 
využíváme. Sice jsme omezeni prosto-
rem samotného hřiště, ale aspoň se zas 
tak nezadýcháme a puky také daleko 
nezaletí. Ještě jednou díky, pane 
Kozáku. 

Jakub Andar

Stručně...
Skiaquabus
Do 28. 3. 2007. 
Každé úterý a čtvrtek: Centrum Babylon, 
Harrachov, Rokytnice n.J. 
(www.BabylonLiberec.cz).
Skibus do Rejdic
Skibusy pro skupiny nad dvacet osob. 
Nabídka pro lyžařské kurzy – doprava do 
Rejdic. (www.rejdice.cz).
Valná hromada
TJ Sokol Zlatá Olešnice vás zve na vý-
roční valnou hromadu. V pátek 1. února 
2008 od 18,30 hodin v jídelně sokolovny 
ve Zlaté Olešnici.
Zajímavý odkaz
Jaké je počasí u sousedů v Polsku 
najdete na tomto webu:
http://www.pogodynka.pl.


