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Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 

se konají 11. května.

Práce na cyklotrase na kotlině začaly

Do poloviny července by měla být do-
končena cyklotrasa z Tanvaldu na 
Smržovku, která vede od křižovatky 
u rozvodny podél autokempu až ke 
křižovatce s ulicí Údolí Kamenice. 
Rekonstrukci cyklotrasy, označované č. 
3025, provádí Ještědská stavební spo-
lečnost s.r.o. Liberec. Investorem celé 
akce je Město Tanvald za finanční pod-
pory Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Severovýchod. 
Celkové stavební náklady byly vyčísleny 
na 6 333 387 Kč bez DPH. „Silnice od 
rozvodny po hřiště Honvart bude rozší-
řena na šířku pěti metrů, čímž vznikne 
pruh pro cyklisty, ale také pro pěší. 
V rámci stavby dojde k obnovení původ-
ní aleje vysázením nových stromů a 
zdravotním prořezem stávajících a k fré-
zování pařezů podél silnice,“ uvádí Jiří 
Onderka, vedoucí odboru rozvoje MěÚ 
Tanvald. Pro zajištění bezpečnosti pro-
vozu budou od honvartského hřiště po 

křižovatku s ulicí Údolí 
Kamenice vytvořeny 
výhybny, v rozšířeném 
úseku komunikace bu-
dou osazeny příčné zpomalovací prahy. 
V rámci této stavby budou nepřehledné 
zatáčky osazeny dopravním značením a 
zrcadly. Tato investiční akce je realizo-
vána v rámci projektu na podporu zlep-
šení dopravní obslužnosti. V souvislosti 
s pracemi na této komunikacemi musí 
řidiči až do poloviny července počítat 
s omezením dopravy i přechodnými 
uzavírkami.  -abr-

Pietní akt u pomníku 
T. G. M. – 7. 5. 2009

Slavnostní položení věnce 
k uctění 64.výročí ukončení 

2. světové  války. 
Pravidelný pietní akt se uskuteční 
u pomníku T. G. Masaryka na 
Šumburku v 15 hodin. Pořádá Město 
Tanvald spolu s Českým  svazem 
bojovníků za svobodu v Tanval-
dě. K poslechu zahraje  Jeřabinka. 
Srdečně zveme všechny občany a 
spolky.

Zájezd do Wittichenau
Město Tanvald také letos pořádá 

zájezd pro tanvaldské seniory do 
Wittichenau a okolí. Podrobný program 
bude ještě upřesněn. Zájezd je plánován 
na čtvrtek 4. června 2009, odjezd v 6.30 
hod. z Tanvaldu z centrálního parkoviště. 
Návrat do ČR bude ve večerních hodi-
nách. Cena zájezdu je 210 korun. 
Přihlášky přijímá městská kulturní 
kanceláři od 11. května. (Dále: pondělí a 
středa 7 – 11.30 12.15 – 17 hod.) 

-abr-

Zatrhněte si 
v kalendáři

1. 5. Hvězdicový výstup 
na tanvaldský Špičák (viz str. 8)
1. 5. Májová pouť na Krásné
3. 5. Víš přece, že neslyším, když teče 
voda (Městské kino Jas Tanvald 19 h.)
5. 5. Teplický komorní orchestr 
Nálady Petra Macka (Městské kino 
Jas Tanvald 19 h.)
9. 5. Eurovandr 2009 (viz str. 7)
15. 5. III. koncert THJ 2009: Orchestr 
ATLANTIS (Kostel Šumburk n. D.)
16. 5. Technika v pohybu, akce 
Muzea obrněné techniky ve Smržovce 
9.30 – 16.30 hod. (viz str. 8).
22. – 24. 5. Pouť + sympózium 
v Desné
23. – 24. 5. Kořenov – Šmajdání za 
historií opevnění z r. 1938, sraz na 
nádraží Kořenov v 8.40 hod.
30. 5. Den dětí na zubačce
7. 6. Cesta lesem pohádek v Auto-
kempu Tanvaldská kotlina v Tanvaldě. 
Start 9 –12 hod. S sebou ešusy a lžičky 
na bramboračku. (Den dětí, pořádaný 
SDH Horní Tanvald se letos nekoná.)
(Ostatní akce najdete v Kalendáriu na 
www.tanvald.cz nebo v infocentru.)

Jabloneckým policistům se podařilo 
ukončit řádění nebývale záludného pa-
chatele. Jedná se o sedmačtyřicetiletého 
pachatele, který má v průběhu měsíce 
března letošního roku na svědomí tři 
různé loupeže na Tanvaldsku. Muž se 
zbraní v ruce přepadl prodavačku pro-
dejny Tabák v Tanvaldě. Na ženě poža-
doval uzavření prodejny a poté ženu 
donutil, aby ulehla na zem a odcizil jí 
25 000 Kč. 

Loupežná přepadení na Tanvaldsku jsou objasněna
Jeho agrese se při dalším činu stupňo-

vala. Zaměstnankyni čerpací stanice na 
Smržovce při přepadení brutálně fyzicky 
napadl, spoutal ji kovovými pouty a kro-
mě částky 40 000 Kč jí odcizil cigarety. 
Žena utrpěla zranění s dobou léčení 
okolo tří týdnů. Třetím činem muže byla 
loupež ve stánku s pečivem v Tanvaldě. 
Na obsluhu si počkal při ukončení pro-
dejní doby. Ve chvíli, kdy žena chtěla jít 
domů, vběhl dovnitř, prudce ženu odstr-
čil a vzápětí ji donutil, aby si svlékla ob-
lečení a nemohla jej tak záhy pronásle-
dovat. Z místa si odnesl finance a 
mobilní telefon. PČR, která získala z míst 
činů řadu poznatků, se s prosbou o po-
moc obrátila na občany. Občané nezkla-
mali. Dobrá operativní práce policistů a 
poznatek od občana nakonec vedly 
k tomu, že nebezpečný pachatel byl 

zatčen. Pachatelem je muž, který nemá 
trvalé bydliště na Jablonecku. Co vedlo 
muže k tomu, že ženy přepadal tak 
hrubým způsobem, prozatím nevíme. 
Policisté při domovní prohlídce nalezli 
oděvy, které muž používal při spáchání 
loupeží, i pistoli a pouta (viz foto), který-
mi si pomáhal při činech. Na muže byl 
podán návrh na vzetí do vazby, takže 
v současné době již ve vazební věznici 
vyčkává na spravedlivý trest. Za své 
počínání může být potrestán odnětím 
svobody v trvání až na deset let.

Muž kromě trestných činů loupeží ještě 
spáchal s motorovým vozidlem trestné 
činy ohrožení pod vlivem návykové látky, 
řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění a maření výkonu úředního 
rozhodnutí. Není totiž držitelem řidičského 

Pokračování na str. 2

Kino bude digitální
Tanvaldské kino Jas se zařadí k nejmo-
dernějším kinosálům v zemi. Zastupitelé 
na své schůzi schválili investici zhruba 
4,5 miliónů korun do přestavby kinosálu 
a instalace nové moderní technologie dle 
certifikátu DCI (viz TZ 3/09). Přístupné 
budou pro diváky nejen hollywoodské 
premiéry, ale i přenosy z Metropolitní 
opery v New Yorku, sportovní přenosy 
jako olympijské hry, mistrovství světa 
apod. Kino tak v budoucnu nabídne 
program pro mnohem širší publikum 
než doposud. V dalších číslech TZ se 
k tématu ještě určitě vrátíme.  -abr-

Řidiče na této komunikaci čeká částečné omezení dopravy.  (Foto: M. Tůma)

Datové schránky 
od července

Od 1. 7. 2009 čeká podnikatele i 
domácnosti velká novinka. Jmenuje se 
datová schránka a bude sloužit k elek-
tronické komunikaci s úřady.

Není o nic složitější než e-mail nebo 
internetové bankovnictví a s její pomocí 
bude možné pohodlně podávat třeba 
daňové přiznání nebo vyřídit stavební 
povolení. Datová schránka bude sloužit 
nejen ke komunikaci se státními institu-
cemi, jako jsou ministerstva, soudy, 
státní zastupitelství, Pozemkový fond 
ČR apod. a obecními, městskými a kraj-
skými úřady, ale také se zdravotními 
pojišťovnami, notáři a exekutory.

Schránka je zdarma
Zřízení schránky bude zdarma a požá-

dat o ni půjde přes internet (máte-li 
elektronický podpis), nebo osobně na 
pracovišti Czech POINT. Zde je třeba 
předložit občanský průkaz, firma udává 
ještě název, sídlo a IČO.

Ze zákona je zřízení datové schránky 
povinné pro úřady a právnické osoby. 
Dobrovolně si ji mohou nechat zřídit 
živnostníci a řadoví občané.

Těm, kteří si zřídí datovou schránku, 
budou muset úřady přednostně doručo-
vat korespondenci právě do ní. Odpadne 
jim tak postávání ve frontách na poště 
při vyzvedávání úředních zásilek do 
vlastních rukou. Tyto elektronické „obál-
ky s barevným pruhem“ budou přicházet 
rovnou do počítače adresáta. Přihlášení 
do datové schránky bude fungovat přes 
internetový prohlížeč.

Kromě přijímání dopisů od úřadů odtud 
půjde posílat žádosti a podání přímo na 

Pokračování na str. 4
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oprávnění, má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel a navíc při kontrole 
policejní hlídky řídil s 1,2 promily 
alkoholu.

Dopadení pachatele bylo pro obyvatele 
pěkným velikonočním dárkem. Velké 

Loupežná přepadení objasněna
Pokračování ze str. 1 poděkování patří i Tanvaldskému zpra-

vodaji, který uveřejnil podobiznu pacha-
tele. Právě podobizna vedla jednoho 
občana k upozornění na podezřelého 
muže.

por. Mgr.Ludmila Knopová, 
tisková mluvčí Policie ČR

Nebezpečný pachatel, který v průběhu 
měsíce března ubližoval ženám na 
Tanvaldsku, je nyní naštěstí za mřížemi. 
Může se však stát, že se objeví někdo 
nový, kdo se také nebude chovat podle 
pravidel slušného chování. V případě, že 
byste se stali obětí pachatele loupežného 
přepadení, zachovejte především klid. 
V žádném případě nepodléhejte panice, 
mohlo by se stát, že pachatel v případě 
vašeho odporu přistoupí k neuváženému 
kroku, který by vás mohl stát život. Plňte 
raději příkazy agresora. Udržujte si ostra-
žitost a všímejte si všeho, co se okolo 

Zachovejte klid a buďte ostražití 
aneb Jak zmírnit následky přepadení

vás děje. Vryjte si do paměti například 
popis osoby, jeho mluvu, oblečení, cha-
rakteristické znaky, zkrátka vše, co by 
mohlo policii pomoci v dopadení pacha-
tele. Pokud to půjde, volejte co nejrych-
leji na tísňovou linku 158 (PČR) nebo 
156 (MěP) či mezinárodní tísňové volání 
112. Posláním policistů je samozřejmě 
předcházet vzniku těchto nepříjemných 
situací, ale někdy k nim bohužel dojde. 
Takže, když se v této situaci ocitnete, 
pokuste se řídit výše uvedenými dopo-
ručeními.

por. Mgr. Ludmila Knopová 

Romové se prý necítí v naši zemi dob-
ře a bezpečně. Před časem se dopisem 
obrátili i na některé členy vlády, s tím, že 
pokud se situace nezlepší, chtějí ze 
země odjet.

 V minulých týdnech jak z Jablonce, 
tak i z Tanvaldska odcestovalo několik 
rodin do Kanady, nikoliv však na dovo-
lenou. Od jednoho z místních Romů 
víme, že se chystají ještě další rodiny. 
„Romové z Čech se rozhodli odletět do 
Kanady za lepším životem, do země 
zaslíbené, tak jako stojí v Bibli, podle 
Mojžíše“ říká tanvaldský občan, který 
nechce zveřejňovat své jméno, a dál 
vysvětluje: „Všichni, co odchází, to zdů-
vodňují rasovou diskriminací a nedostat-
kem dobře placené práce. Někteří pří-
buzný či známý se tam usadili a tak 
odjeli taky“. Odjezd ze země není snad-
ným rozhodnutím ani levnou záležitostí. 
To potvrzuje i tento Róm z Tanvaldu a 
počítá: „Cesta do Kanady stojí pětičlen-
nou rodinu kolem sedmdesáti tisíc. Přeju 
jim hodně úspěchů a dobrý život v jejich 
zemi zaslíbené. I když nevím, co si po-
čnou, neznají řeč, jakou dostanou práci 
a jak pochopí pracovní úkoly. Že budou 

Sbohem Tanvalde, sbohem Čechy

zas sociálně odkázaný, to už nikdo ne-
dodal.“ Říká muž, který se sám do ciziny 
rozhodně prý nechystá. Podle tohoto 
muže se Romové od nás rozhodli k ces-
tě po nepokojích v severočeském 
Janově. Na velvyslanectví Kanady 
v Praze jsme se zeptali, jak to s cestami 
Rómů do Kanady skutečně je. 

„Z České republiky do Kanady skuteč-
ně přicestovali občané ČR, kteří zažáda-
li o statut uprchlíka. Jejich žádosti posu-
zuje na kanadské vladě nezávislý 
administrativní tribunál nazvaný Rada 
pro přistěhovalectví a uprchlíky, 
Immigration and Refugee Board of 
Canada (IRB). IRB nesbírá data o kon-
krétních skupinách žadatelů, pouze 
o jejich zemi původu. IRB každou žádost 
posuzuje individuálně. Více informací 
o procesu žádosti o statut uprchlíka 
je na webových stránkách IRB: www. 
irb-cisr.gc.ca/eng/port/refasi/cladem/
pages/index.aspx,” uvedl Michael Vlček 
z kanadského velvyslanectví. 

Pokud dostaneme zprávu od tanvald-
ských Romů z Kanady, rádi ji přineseme 
v některém dalším čísle zpravodaje.

L. Abrahamová

I v letošním roce bude společnost 
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. provozo-
vat mezistátní autobusovou linku 
z Jablonce nad Nisou přes Tanvald, 
Harrachov a Szklarskou Porebu do 
Jelenia Góry.

Každou sobotu od dubna do vánoc 
bude v provozu jeden pár spojů. Autobus 
bude vyjíždět z Jablonce n. N. v 7.15 
hodin, dále je možno nastupovat ve 
Smržovce, Tanvaldu, Desné a také 
v Harrachově u sklárny. Díky přípojným 
spojům mohou linku využít obyvatelé i 
dalších měst a obcí, z Liberce je zajištěn 
přípoj spojem Liberec - Vrchlabí v 6.45 
hodin z libereckého autobusového ná-
draží do Jablonce n. N., na tanvaldském 
autobusovém nádraží je přípoj z Plavů a 
Velkých Hamrů regionálním autobusem 
a v ž.s. v Tanvaldě je možno přestoupit 
z vlaku z Železného Brodu. 

Na cestu zpět vyrazí sobotní spoj 
z autobusového nádraží v Jel. Góře ve 
13 hodin, nastoupit je možné též ve 
Szklarské Porebě ve 13.25 anebo 
v Jakuszycích ve 13.40.

V období od června do září k výše 
uvedeným sobotním spojům přibudou 
další. Dopravce ČSAD Jablonec nad 
Nisou a.s. reaguje na požadavky veřej-
nosti a zavádí v době turistické sezóny 
dva páry spojů mezi Harrachovem a 
Szklarskou Porebou se zastávkou 
v Jakuszycích. Časové polohy těchto 
spojů jsou stanoveny s ohledem na za-
jištění návazností v Harrachově na vnit-
rostátní linky z Jablonce n. N. a Tanvaldu. 
Odjezdy z Harrachova jsou v 10.30 a 
v 16.30, ze Szklarske Poreby v 11.25 a 
v 16.55. Tyto spoje budou v provozu od 
června do září o víkendech, v červenci a 
v srpnu dokonce denně. 

Kromě zvláštního tarifu platného pro 
tuto mezinárodní linku je možno cestovat 
také na jednodenní jízdenku LIBNET+ 
za 160 Kč pro jednoho cestujícího anebo 
za 320 Kč pro pět cestujících, kterou lze 
nyní zakoupit i u řidičů v regionálních 
linkových autobusech včetně této mezi-
národní linky.  

-csad-

Autobusem do Polska nejen za nákupy

Základní umělecké škole v Tanvaldě je 
šedesát let. Pro někoho je to v životě 
doba dlouhá, pro někoho krátká. V kaž-
dém případě lze konstatovat, že podle 
zápisů v kronice školy je to doba, po 
kterou škola obohacovala kulturní dění 
v Tanvaldu a jeho okolí. Školou prošla 
spousta žáků, kteří ke svém talentu mu-
seli přidat píli a vytrvalost i trpělivost a 
podporu rodičů. Učitelé v uměleckých 
školách se snaží u každého jednotlivce 
nejen nacházet cesty k osvojení praktic-

Srdečně zveme na koncerty, 
které ZUŠ Tanvald pořádá

k 60. výročí 

7. a 14. května 2009 
v Městském kině Jas Tanvald

vždy od 17 hodin. 
Historii školy a další informace 
najdete na www.zustanvald.cz. 

ZUŠ Tanvald již slaví šedesát let

kých dovedností, ale také předávat es-
tetické hodnoty, tolik důležité pro život 
budoucího dospělého člověka. To je také 
hlavní poslání školy. Dalším úkolem ZUŠ 
je příprava žáků pro studium na středních 
školách uměleckého zaměření. Za dobu 
existence školy odešlo studovat na kon-
zervatoře asi patnáct žáků a mnoho 
ostatních na další školy uměleckého 
směru. 

I moje působení na této škole je dlou-
holeté. Byl jsem mezi prvními žáky a od 
roku 1960 pak učitelem. V listopadu roku 
1989 jsem byl jmenován ředitelem. 
Snažil jsem se po celou tu dobu podílet 
na kulturním dění Tanvaldu nejen čin-
ností ve škole, ale i s kapelou Domestic. 
Jsem rád, že mohu oslavit šedesáté 
výročí ve funkci čtvrtého ředitele této 
školy. Přeji současné ZUŠ Tanvald hod-
ně úspěchů, spoustu talentovaných 
žáků, dobrých učitelů a naslouchající a 
chápající veřejnost.

Jiří Lejsek, ředitel ZUŠ Tanvald

Spokojení školáci na lavičce, kde asi jednou v dospělosti zakotví... 
(Ilustrační foto: - abr -)

Zájezd KPOZ
Zákupy u České 
Lípy: 21. 5. 2009

Zámek – Zákupy u České Lípy. 
Přihlášky od 4. 5. 2009 přijímá 
městská kulturní kancelář. (Dále
po+st  7 – 11.30 a 12.15 – 17 hod.)

Částečná uzavírka 
ve Smržovce

Ve dnech 29. 4. 2009 až 7. 5. 2009 
bude probíhat částečná uzavírka sil-
nice I/04 ve Smržovce v ulici Hlavní. 
Zároveň dojde k přemístění zastávky 
ČSAD „Smržovka, Horní Smržovka“ blíže 
k centru města.  -red-

Již šedesát let se mohou vzdělávat v hudebních oborech, tanci a výtvarné výchově 
pod vedením zkušeného kolektivu učitelů děti z Tanvaldu a okolí.  (Foto: - bet -)
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města ze dne 1. a 15. 4. 2009
l RM vydává záměr na prodej částí 
p.p.č. 313/1, k. ú. Tanvald za účelem 
vypořádání majetkoprávních vztahů dle 
přiloženého geometrického zaměření 
(dle příloh):
1) část o výměře 75 m2;
2/ část o výměře 746 m2; 
3/ část o výměře 408 m2; 
4/ část o výměře 231 m2; 
5/ část o výměře 137 m2; 
6/ část o výměře 123 m2 
l RM vydává záměr na pronájem p. p. 
č. 18/23 o výměře 348 m2, k. ú. Šumburk 
nad Desnou, Lubomíru Polákovi za úče-
lem užívání jako zahrady a zázemí 
k bytovému domu č.p. 236, ul. 
Protifašistických bojovníků, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou. 
l RM vydává záměr na pronájem p. p. 
č. 18/33 o výměře 190 m2, k. ú. Šumburk 
nad Desnou, Společenství Tanvald – 
Šumburk 234, Protifašistických bojovní-
ků 234, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou za účelem užívání jako zahrady 
a zázemí k bytovému domu č.p. 234, ul. 
Protifašistických bojovníků, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou. 
l RM rozhodla v současné době nevy-
kupovat část p. p. č. 1684/7 o výměře 
306 m2, k. ú. Tanvald, a pokračovat 
v dalším jednání s vlastníkem pozemku 
po schválení nového územního plánu 
Tanvaldu.
l RM rozhodla uložit odboru rozvoje a KV 
zadat vypracování statického posudku na 
posouzení nosnosti mostu přes Kamenici 
v ulici U Lávky a vyčíslení nákladů na 
zvýšení jeho nosnosti na tři tuny.
l RM rozhodla přijmout cenovou nabídku 
FIX 2010-2 od společnosti ČEZ Prodej a.s. 
a ukládá odboru rozvoje a KV vypracovat 
novou smlouvu mezi společností ČEZ 
Prodej a.s. a městem Tanvald o stanove-
ní pevné ceny silové elektřiny pro odběrná 
místa města Tanvald na rok 2010. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
9/2009:
Příjmy
Příjmy kapitálové – z prodeje investičního 
majetku  + 90 000 Kč
Výdaje
Územní plánování, projekty – celkem
personální výdaje na zajištění dozoru 
nad realizovanými projekty  90 000 Kč
l RM po projednání žádosti organizace 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres 
Jablonec nad Nisou, rozhodla souhlasit 
s provedením terénních úprav pro zajiš-
tění příjezdu k objektu ve vlastnictví 
Junáka na Malém Špičáku za podmínek, 
že budou zajištěna všechna potřebná 
vyjádření dotčených stran a že nedojde 
k pokácení stromů na pozemcích ve 
vlastnictví města Tanvald. RM ukládá 
odboru rozvoje a KV kontrolovat plnění 
daných podmínek a provádění prací.
l RM rozhodla ve smyslu platného zně-
ní zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších 
předpisů a ve znění § 27, odst. 5 
písm. d):
1) Příspěvkové organizace zřízené měs-
tem nabývají na základě rozhodnutí zři-
zovatele do svého vlastnictví veškerá 
oběžná aktiva pořízená v běžném roce, 
a to aktiva pořízená:
a) na základě ročního plánu výnosů a 
nákladů. Ročním plánem nákladů a vý-
nosů se rozumí schválený plán při pro-
jednávání určení neinvestičního příspěv-
ku na činnost a úpravy plánu a příspěvku 
(včetně snížení při nařízení odvodů) 

schválených zřizovatelem v průběhu 
roku nebo na základě finančního vypo-
řádání;
b) na základě tvorby a použití fondů 
příspěvkových organizací dle § 30, § 32 
a §33 a na základě schválení přídělů 
fondů zřizovatelem při vypořádání 
výsledku hospodaření roku minulého;
c) na základě dalších usnesení zřizova-
tele k finančnímu (i fondovému) hospo-
daření příspěvkové organizace. 
2) Příspěvkové organizace zřízené měs-
tem zahrnují do svého vlastnictví dlouho-
dobý majetek mimo nemovitého majetku 
pořízený na základě zřizovatelem schvá-
leného rozpisu použití investičního fondu 
(§31 zákon č. 250/2000 Sb.), případně 
investiční dotace investičního fondu nebo 
účelového investičního příspěvku, včetně 
úprav rozpisu v běžném roce schvále-
ných zřizovatelem. 
l RM jako výkonný orgán zřizovatele 
dává předchozí souhlas příspěvkovým 
organizacím k přijetí darů účelově neur-
čených do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém 
případě. V případě darů účelově určených 
pro účely naplnění ustanovení zákona č. 
250/2000 Sb. §39b předloží příspěvkové 
organizace vždy k poslednímu dni čtvrt-
letí na jednání rady soupis přislíbených 
darů pro vyžádání předchozího souhlasu 
zřizovatele. Do doby udělení předchozího 
souhlasu se případné přijaté finanční 
prostředky na základě přislíbených darů 
evidují jako přijatá záloha, po udělení 
souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako 
zdroj do rezervního fondu.
l RM: 
1) uděluje čestné uznání za velmi dobrou 
reprezentaci města Tanvald v běhu na 
lyžích v sezoně 2008/2009
Karolíně Kunzové, Pavle Marouskové, 
Adrianu Šírkovi, Anně Sixtové, Jonáši 
Bešťákovi, Anně Vyhnálkové, Oscaru 
Preislerovi, Zuzaně Koucké, Lucii 
Doležalové, Michalu Bartůňkovi, Karolíně 
Preislerové a Miroslavě Slavičové.
2) uděluje čestné uznání Karlu Kasperovi 
za celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje 
sportu v Tanvaldě a schvaluje mu po-
skytnutí peněžitého daru ve výši 5 000  
Kč. Výdaje budou čerpány z kapitoly 
Příspěvky – z části Příspěvky neziskovým 
organizacím.
l RM po projednání rozhodla nevyhovět 
žádosti města Ústí nad Labem o příspě-
vek na přípravu a realizaci panelové 
diskuze s názvem „Vodohospodářské 
projekty z fondů EU“.
l RM po projednání žádosti organizace 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres 
Jablonec nad Nisou, rozhodla neposkyt-
nout příspěvek ve výši 10 000 Kč na 
vytvoření a instalaci infotabule o historii 
bobové dráhy.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu 
nacházejícího se v ulici Nad Výtopnou na 
pozemkové parcele č. 308/13, k.ú 
Tanvald a s pokácením 1 ks javoru na-
cházejícího se v ulici Nad Koupalištěm 
na pozemkové parcele č.1837/2, k.ú 
Tanvald, dle předloženého návrhu odbo-
ru rozvoje a KV, s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
l RM souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o provozování autokempu v Moto-
cyklovém a sportovním areálu, autokem-
pu Tanvaldská kotlina mezi městem 
Tanvald a Stanislavem Pacákem na 
dobu určitou od 1. 5. 2009 do 31. 12. 
2009 dle předloženého návrhu.

l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
10/2009:
Příjmy
Účelové dotace na zajištění ošetření 
osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
  252 081 Kč
Výdaje 
Zdravotnictví – celkem
Dotace Nemocnici Tanvald s.r.o. na 
zajištění ošetření osob pod vlivem alko-
holu a intoxikaci  252 081 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
11/2009:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  1 926 540 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem
Daň z příjmu právnických osob 
za město  1 926 540 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
12/2009, Výdaje: 
Územní plánování, projekty celkem
Plynofikace Horní Tanvald III. etapa – 
úhrada věcného břemene  99 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 99 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
15/2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(MOTOKROS) – celkem
Vybavení chatek  120 000 Kč
Oplocení koupeného lesního pozemku 
 + 48 000 Kč

Rozpočtová rezerva  - 168 000 Kč
l RM po projednání rozhodla nesouhla-
sit s rozšířením veřejného osvětlení 
u garáží v ulici Horská z důvodu vysoké 
ekonomické náročnosti.
l RM:
1) bere na vědomí neinvestiční výdaje na 
jednoho žáka v roce 2008 v Masarykově 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 ve výši 
14 606,88 Kč a v Základní škole Tanvald, 
Sportovní 576, ve výši 12 217,75 Kč;
2) rozhodla schválit v souladu s ust. 
§ 178, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, nein-
vestiční výdaje, které budou požadovány 
od obcí, ve kterých mají žáci navštěvují-
cí Masarykovu ŽS a OA Tanvald, Školní 
416 a Základní školu Tanvald, Sportovní 
576 trvalý pobyt a zároveň nevytvořily 
podmínky pro plnění bezplatné povinné 
školní docházky, za rok 2008 ve výši 
5 500 Kč na jednoho žáka.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
18/2009:
Výdaje
Příspěvky – celkem
příspěvek Společnosti pro ranou péči, 
o.s.  12 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 12 000 Kč
l RM po projednání rozhodla nevyhovět 
žádosti o instalaci zpomalovacích prahů 
a o zrušení provádění zimní údržby 
solením v ulici K Dubu.

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 11. 2. do 15. 4. 2009.
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: Nemocnice Tanvald s.r.o., 
TABYS s.r.o. Tanvald, Teplárenství 
Tanvald s.r.o.
l ZM schvaluje „Hospodaření města 
Tanvald za rok 2008“ bez výhrad.
l ZM schvaluje v souvislosti s výsledky 
hospodaření města za rok 2008 poskyt-
nutí peněžitého daru starostovi ve výši 
jeho jednoho měsíčního platu.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat obslužný domek čp.162 
Žďár, Tanvald, na stavební parcele č. 
1605, s. p. č. 1605 o výměře 55 m2 a p. 
p. č. 1652/2 o výměře 1084 m2, vše k. ú. 
Tanvald, Českému rybářskému svazu, 
místní organizaci Tanvald, za účelem 
provozování a rozvoje areálu rybářské 
líhně za smluvní cenu 60 000 Kč. Cena 
je stanovena s ohledem na skutečnost, 
že se členové kupující organizace podí-
leli na výstavbě obslužného domku 
v akci „Z“, prováděli jeho řádnou údržbu 
a že vykonávají prospěšnou činnost tím, 
že zarybňují všechny vody Tanvaldska 
a okolí.
2) na základě zveřejněných záměrů: 
rozhodlo prodat části pozemkové parce-
ly č. 313/1, k. ú. Tanvald, za účelem 
vypořádání majetkoprávních vztahů dle 
přiloženého geometrického plánu č. 
1338–636/2009 ze dne 8. 4. 2009 jako 
pozemkové parcely takto:
1. p. p. č. 313/1 o výměře 746 m2, k. ú. 
Tanvald, Českému zahrádkářskému 
svazu, základní organizaci 1, Tanvald, 
za smluvní cenu 56 200 Kč; 
2. p. p. č. 313/5 o výměře 75 m2, k. ú. 

Tanvald, Jiřímu Kuncovi za smluvní cenu 
7 800 Kč;
3. p. p. č. 313/6 o výměře 123 m2, k. ú. 
Tanvald, manželům Miroslavu a Evě 
Vavřínovým za smluvní cenu 11 200 Kč.
4. p. p. č. 313/7 o výměře 408 m2, k. ú. 
Tanvald, manželům Miroslavu a Romaně 
Ptašovým za smluvní cenu 31 800 Kč; 
5. p. p. č. 313/8 o výměře 231 m2, k. ú. 
Tanvald, Ivaně Műllerové za smluvní 
cenu 19 000 Kč;
6. p. p. č. 313/9 o výměře 137 m2, k. ú. 
Tanvald Josefu Trnovi za smluvní cenu 
12 300 Kč;
ruší své usnesení č. V/3/c ze dne 29. 10. 
2008 a rozhodlo prodat část p. p. č. 591 
o výměře 27 m2 a část p. p. č. 1856/2 
o výměře 58 m2, vše k. ú. Tanvald, ozna-
čené podle geometrického plánu č. 
1337–53/2009 ze dne 31. 3. 2009 jako 
p. p. č. 591/3 o výměře 85 m2, k. ú. 
Tanvald, manželům Karlu a Martině 
Kalovým za účelem přístavby objektu 
č.p. 169, Kostelní ul., Tanvald, za smluv-
ní cenu 14 200 Kč.
3. rozhodlo v současné době neprodávat:
a) p. p. č. 608 a s. p. č. 336/1, vše k. ú. 
Tanvald 
b. p.p. č. 426/1, k. ú. Tanvald.
4) rozhodlo podat žádost Pozemkovému 
fondu ČR o prodej p. p. č. 361/1 nebo 
její části, k. ú. Tanvald.
5) schvaluje zřízení věcného břemene:
a) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení v rozsahu dle 
situačního nákresu na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč bez 
DPH za běžný metr liniové stavby v 
maximální šíři 1 metr. Náklady za jeho 
zřízení ponese oprávněný. Právo odpo-
vídající věcnému břemenu bude spočívat 
v právu oprávněného k umístění, zřízení 
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a provozování stavby „JN, Žďár (ppč. 
1486/1) – kabelová smyčka NN“ na 
části pozemkové parcely č. 1837/3, k. ú. 
Tanvald a v povinnosti povinného a 
každého dalšího vlastníka strpět umístě-
ní, zřízení a provozování této stavby na 
dotčeném pozemku o délce cca 103 m 
se všemi s tím spojenými zákonnými 
právy, povinnostmi a omezeními.
b) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 100 Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby v maximální šíři 1 metr. 
Náklady za jeho zřízení ponese opráv-
něný. Právo odpovídající věcnému bře-
menu bude spočívat v právu oprávněné-
ho k umístění, zřízení a provozování 
stavby „uložení kabelu NN do pozemku“ 
na části pozemkové parcely č. 1863/2, 
k. ú. Tanvald a v povinnosti povinného a 
každého dalšího vlastníka strpět umístě-
ní, zřízení a provozování této stavby na 
dotčeném pozemku o délce cca 60 m se 
všemi s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními.
c) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 100 Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby v maximální šíři 1 metr. 
Náklady za jeho zřízení ponese opráv-
něný. Právo odpovídající věcnému bře-
menu bude spočívat v právu oprávněné-
ho k umístění, zřízení a provozování 
stavby „umístění kabelu NN a pilíře PPS 
6x160“ na části pozemkových parcel č. 
60/5 a č. 60/12, vše k. ú. Šumburk nad 
Desnou, a v povinnosti povinného a 
každého dalšího vlastníka strpět umístě-
ní, zřízení a provozování této stavby na 
dotčeném pozemku o délce cca 6 bm se 
všemi s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními.
d) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 100 Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby v maximální šíři 1 metr. 
Náklady za jeho zřízení ponese opráv-
něný. Právo odpovídající věcnému bře-
menu bude spočívat v právu oprávněné-
ho k umístění, zřízení a provozování 
stavby „umístění kabelového vedení NN 
do chodníku“ na části pozemkových 
parcel č. 18/25, č. 4/4 a č. 4/2, vše k. ú. 
Šumburk nad Desnou, a v povinnosti 
povinného a každého dalšího vlastníka 
strpět umístění, zřízení a provozování 
této stavby na dotčeném pozemku o 
délce cca 75 běžných metrů se všemi 
s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními.
6) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dota-
ce č. LB/0415/S o poskytnutí účelové 
dotace na realizaci projektu „Rekon-
strukce cyklotrasy 3025 v úseku Tanvald 
– Smržovka“, uzavřenou mezi Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod, 
Hradec Králové, a městem Tanvald dle 
předloženého návrhu.
7) rozhodlo schválit následující rozpoč-
tová opatření:
a/ rozpočtové opatření č. 14/2009
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  800 000 Kč

Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
Projektová dokumentace pro provedení 
stavby a interiéru   800 000 Kč
b/ rozpočtové opatření č. 16/2009
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
   4 500 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem
Kino – celkem
přestavba kinosálu na D–Cinema 
  4 500 000 Kč
c/ rozpočtové opatření č. 17/2009:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
   3 400 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
oprava ulic Raisova a K Dubu 
 1 550 000 Kč
oprava chodníků na sídlišti Výšina
 1 850 000 Kč
d/ rozpočtové opatření č. 19/2009
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  7 215 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Parkoviště a cyklostezky – celkem
cyklotrasa v ulici Pod Špičákem 
 + 7 215 000 Kč
8/ rozhodlo změnit část svého usnesení 
č. V ze dne 4. 2. 2009 a netrvat na vrá-
cení nevyčerpaného účelového příspěv-
ku na pořízení pingpongového stolu ve 
výši 12 000 Kč s tím, že tento účelový 
příspěvek bude vyúčtován do 30. 4. 
2009.
9/ rozhodlo poskytnout účelovou půjčku 
ve výši 5 000 000 Kč Nemocnici Tanvald 
s.r.o. s roční úrokovou sazbou ve výši 
3,5%, splatnou v 24 pravidelných měsíč- 
ních splátkách, s podmínkou, že společ-
nost Mediterra s.r.o. se zaručí za tento 
úvěr směnkou a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 20/2009:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  5 000 000 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje celkem
Půjčka Nemocnici Tanvald s.r.o.
  5 000 000 Kč
l  ZM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 21. 4. 2009 ve výši 
9 581 642,07 Kč, rozhodlo ponechat i 
nadále současný stav zhodnocování 
volných finančních prostředků města ve 
výši 10 mil. Kč prostřednictvím investo-
vání do cenných papírů dle Smlouvy o 
obhospodařování cenných papírů uza-
vřené s Českou spořitelnou a.s. a schvá-
lené usnesením zastupitelstva města č. 
VI/7 ze dne 12. 4. 2006 a ukládá radě 
města průběžně sledovat stav tohoto 
portfolia.
l ZM schvaluje Zadání Územního plánu 
Tanvaldu.
l ZM schvaluje podání žádosti pro zís-
kání podpory v rámci Integrovaného 
operačního programu EU na pořízení 
Návrhu Územního plánu Tanvaldu.
l ZM na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení rozhodlo poskytnout půjčky 
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ná- 
sledujícím žadatelům se lhůtou splatnosti 
3 roky a úrokem ve výši 2%.

1) Společenství Tanvald 529 – 532, vý-
měna oken, výše půjčky  500 000 Kč
2) SBD Špičák, objekt čp. 567 Smetanova 
ul. Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
výměna oken, výše půjčky  90 000 Kč
3) SBD Špičák, objekt čp. 578 Horská ul. 
Tanvald, zateplení obvodového pláště, 
výše půjčky 300 000 Kč
4) SBD Špičák, objekt čp. 566 Smetanova 
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou
výše půjčky 90 000 Kč
5) SBD Špičák, objekt čp. 569, 
Smetanova ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou, výměna oken, 
výše půjčky  90 000 Kč
6) TABYS s.r.o., objekt čp. 299, 
Železnobrodská ul. 299, Tanvald, výmě-
na oken, výše půjčky 300 000 Kč
obnova fasády domu 
výše půjčky  300 000 Kč
7) TABYS s.r.o., objekt čp. 536 –539, 
Okružní ul., Tanvald, výměna oken,
 výše půjčky 600 000 Kč
8) Zdeněk Bursa, objekt Popelnická 292, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
výměna oken, výše půjčky 50 000 Kč
9) Ota Šourek, objekt Vítězná 276, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
obnova střechy, výše půjčky  50 000 Kč
zateplení obvodového pláště domu,
výše půjčky  40 000 Kč
10) Jan a Veronika Bajcarovi, objekt   
Údolí Kamenice 586, Tanvald, ppč. 1134/
9, zřízení malé čistírny odpadních vod ke 
stávajícímu domu, 
výše půjčky 25 000 Kč
11) Eva Žalmanová, objekt Vítězná 549, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
zateplení obvodového pláště domu 
výše půjčky  80 000 Kč
a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/
2009:
Příjmy
převod z fondu rozvoje a rezerv
  1 615 000 Kč
Příjmy Fondu na zlepšení úrovně bydlení 
převod z rozpočtu města  1 615 000 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje celkem 
Převod do Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení  1 615 000 Kč
Výdaje z fondu na zlepšení úrovně byd-
lení, půjčky na opravy  + 1 615 000 Kč 
l ZM souhlasí se záměrem propojení 
sjezdových areálů Špičák, Světlý vrch a 
Křížek. 
l  ZM volí Jaroslava Malého členem 
kontrolního výboru.
l ZM stanovuje v souladu s § 77 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a nařízením vlády č. 
614/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2006, 
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 5. 2009 mě-
síční odměnu neuvolněnému členu 
zastupitelstva města panu Jaroslavu 
Malému ve výši 2 040 Kč. 

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

Pokračování ze str. 3

úředních formulářích. Například daňové 
přiznání vyplníte rovnou v datové schrán-
ce a odešlete příslušnému finančnímu 
úřadu. Výrobci účetních programů už 
pracují na doplňcích, které umožní snazší 
komunikaci firemních aplikací s datovými 
schránkami.

Každý uživatel datové schránky si 
bude moci zvolit způsob upozorňování 
na příchozí zprávy. O nové elektronické 
zásilce se dozvíte buď bezplatně mailem, 
nebo za poplatek prostřednictvím SMS 
zprávy.

Pokud si zásilku nevyzvednete do 
deseti dnů od chvíle, kdy dorazí do 
schránky, bude podle zákona považována 
za doručenou.

Včetně příloh
Celý systém počítá také s přílohami, 

které je nutné přikládat k mnoha žádos-
tem nebo jiným podáním. Technicky 
méně zdatným uživatelům s jejich pře-
vodem a ověřením pomohou opět na 
pracovištích Czech POINT stejně jako 
s případným vytištěním obdržených 
zpráv. Pokud ovšem bude příloha příliš 
velká nebo ji nepůjde převést do elektro-
nické podoby (třeba rozměrné mapy či 
špatně čitelné starší dokumenty), bude 
muset cestovat klasickou poštou.

Datové schránky v kostce:
Je to nová služba České pošty, dá se 

přirovnat k e-mailu, jejich prostřednictvím 
je možná komunikace s orgány veřejné 
správy.
Za kolik. Pro občany a živnostníky zdar-
ma. Za odeslání datové zprávy budou 
České poště platit jen orgány veřejné 
správy.
Pro koho. Pro orgány veřejné správy a 
právnické osoby od 1. července povinně. 
Občané a živnostníci mohou datové 
schránky používat, pokud chtějí.
K čemu. K odesílání a přijímání úředních 
dokumentů elektronickou poštou. 
Například žádosti o stavební povolení, 
daňové přiznání, odvolání k soudu, aj. 
Úřady, notáři i pojišťovny mohou posílat 
dopisy přímo na váš počítač.
Jak schránku zřídit. Datovou schránku 
zřizuje ministerstvo vnitra. Orgánům 
veřejné správy a právnickým osobám 
bude schránka automaticky přidělena.
Pokud bude mít o zřízení datové schrán-
ky zájem fyzická osoba (občan, živnost-
ník), může donést vyplněnou žádost 
osobně na kontaktní místo veřejné sprá-
vy (Czech POINT – v Tanvaldě na poště, 
na radnici), nebo formulář poslat poštou 
s úředně ověřeným podpisem či mailem 
s elektronickým podpisem. 
Lidé bez počítače a internetu. Ti, kteří 
často komunikují s úřady a nemají svůj PC 
a internet, si datovou schránku mohou 
zřídit na každém pracovišti Czech POINT 
a dopis poslat či vyzvednout tam.
Užitečný odkaz. Další potřebné infor-
mace k zřízení a používání datové 
schránky najdete na:
www.datoveschranky.info/. 

-net-

Datové schránky 
od července

Pokračování ze str. 1

Nabídka pro podnikatele z Libereckého kraje
Podnikatelé z Libereckého kraje mají možnost se prezentovat společně s Liberec-

kým krajem v deníku MF DNES v příloze Cestování, s názvem Pozvánka do 
Libereckého kraje, vyjde v květnu 2009 i jako součást vydání pro Prahu – město. 
Uzávěrka podkladů je do 6. 5. 2009, noviny vychází 15. 5. 2009. Více informací vám 
podá Mgr. Eva Hornová, 485 226 614, eva.hornova@kraj-lbc.cz.

 (www.kraj-lbc.cz)
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Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, v roce 2009 vám přiná-
šíme osvědčené lidové recepty, které 
pomohly vám či někomu z vašich blíz-
kých či známých. Těšíme se i na vaše 
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky 
na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz).
Jaro je dobou půstu a očisty, ne každý 
najde sílu k půstu či hladovce, na po-
vzbuzení látkové výměny postačí sedmi-
krásky, které jako jedny z prvních nám 
v trávě vykvetou. Najdete na loukách, 
pastvinách, v parcích. Jedlé jsou listy, 
poupata a květy. 

Jarní salát ze sedmikrásek
Listy a poupata opereme a necháme 
okapat. Do marinády z oleje, citronové 
šťávy, medu, soli a pepře vše asi na 
jednu hodinu ponoříme. Mezitím nase-
káme okapaný hlávkový salát, zamíchá-
me do něj na plátky nakrájené ředkvičky. 
Vše dobře promícháme s marinádou se 
sedmikráskami. Navrch posypeme na-
drobno rozsekanou pažitkou a obložíme 
na čtvrtky nakrájenými vejci.

Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

l Spi. Panenko, jen spi…
Půvabná výstava historických kočárků 
Jitky Krejčové v kterých spí panenky i 
medvědi z dob našich babiček, je k vi-
dění od 22. 4. do 7. 5. 2009 ve výstav-
ním sálku Městské knihovny Tanvald. 
Začalo to jedním starým kočárkem, 

zachráněným z hromady dřeva určené 
ke spálení. Najednou Jitka Krejčová v 
tom kočárku viděla kus krásna, romanti-
ky starých časů, umění a možná i vzne-
šenosti. A tak začala shánět další. Na 
starých půdách se jich už mnoho nena-
chází a ty, co se dochovaly, jsou poniče-
né. Ale šikovné ruce jejího manžela se 
snaží dát je do původního stavu. Po 
mnohahodinové práci, téměř z vraku, 
vznikají znovu nádherné kočárky. O jejich 
krásu a potěšení se chce paní Krejčová 
rozdělit a představuje návštěvníkům 
výstavy vše, co ona s manželem za ne-
celé dva roky dala do hromady.
l Výstava DDM Tanvald „Místo, které 
mám rád“ ve výstavním sálku Městské 
knihovny Tanvald od 11. 5. 2009 do 29. 
5. 2009.
l Výherci tvořivé soutěže „Jak se mám 
či nemám chovat ke knize“ jsou 
Komárková Nikola, ZUŠ Tanvald, Hašek 
Tomáš, ZŠ Velké Hamry, a Jenčová 
Leona, ZUŠ Tanvald. Odměněni byli 
věcnými dary. Všechna dílka jsou vysta-
vena ve vstupní části knihovny. Všem 
zúčastněným děkujeme.

Ve dnech 23. – 25. března 2009 pořá-
dala Studentská společnost při OA 
Tanvald mezinárodní filmový festival 
o lidských právech Jeden svět v kině Jas 
v Tanvaldě. Hlavním organizátorem 
projektu je Člověk v tísni.

Letos se organizátoři festivalu zaměři-
li hlavně na polistopadové generace a 
prostřednictvím dokumentárních filmů 
chtěli dnes již dospělé lidi seznámit 
s globálními problémy, s kterými se bu-
dou muset tyto generace jednou vypo-
řádat. Zvláštností Jednoho světa je, že 
po každém promítání následuje beseda 
například s režiséry, hlavními protago-
nisty filmů či s odborníky na dané 
téma.

OA Tanvald pořádala festival již potře-
tí, výtěžek ze vstupného a výrobků 

Studentské společnosti Fimart putuje na 
aktivity organizace Člověk v tísni a pro 
sportovní klub Sluníčko.

Všechny tři dny běžely v dopoledních 
hodinách projekce pro školy, v pondělí a 
v úterý se promítaly filmy pro veřejnost. 

Také letos se po odvysílání filmů kona-
ly besedy s tvůrci, aktéry či lidmi hovoří-
cími k dané tématice. Pozvání na besedu 
přijali předseda strany Zelených za libe-
recký kraj František Pelc, ekolog Roman 
Rákosník, René Plášil, duchovní Aleš 
Jaluška a tři mladí cizinci, studující nebo 
natrvalo žijící v Česku. Chtěli bychom 
jmenovitě poděkovat debatujícím, kteří 
se vzdali honoráře. Jsou to Aleš Jaluška,  
František Pelc a R. Rákosník.

Martina Votočková, 
studentka II. ročníku OA Tanvald

Ohlédnutí za festivalem Jeden svět

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

l 4. a 11. 5. Keramika pro do-
spělé, vždy od 17 hod – přihlásit 
se mohou i rodiče s dětmi. 
1. týden modelování, 2. týden 
glazování výrobků.
l 5. 5. Květina pro maminku 
– od 14.30 hod – výroba dárku ke 
Dni matek, akce pro děti od 10 let 
(Tiffany).
l 29. 5. Dětský den s Ulitou – od 8.30 
v šumburském parku. Děti čeká řada 
zábavných soutěží a sladké odměny.
l Od 11. 5. Místo, které mám rád – vý-
stava všech vítězných  prací z výtvarné 
soutěže DDM v Městské knihovně 

Tanvald. Výstavu si budete moci pro-
hlédnout do poloviny června 

2009.
l Na letní prázdniny chystáme 

pro děti školního věku příměst-
ský tábor „Toulavé boty“ 

v termínu 1. – 10.7. Jedná se 
o každodenní výlety v okolí Tanvaldu, 
v Českém ráji, v Jizerských horách apod. 
Podrobné informace budou zveřejněny 
v červnovém Zpravodaji a děti dostanou 
letáčky ve školách.
Začátkem července proběhne tábor 
pro mládež – vysokohorská turistika 
v Dolomitech.

Už jste někdy viděli záběry z klecového 
chovu, z toho novodobého koncentráku 
pro slepice? V jedné kleci se tu mačkají 
čtyři i více slepic, na jednu připadá prostor 
550 cm2 (papír A4 má 624 cm2). Na jedné 
straně kouká hlava, na druhé vypadáva-
jí vajíčka. Uzavřená téměř v nehybnosti, 
bez možnosti alespoň roztáhnout křídla 
tu slepice tráví svůj (zhruba jednoletý, 
podstatně kratší než normálně) vystreso-
vaný život za mřížemi. 

Asi nejsem sama, kdo se rozhodl, že 
tím, že nebude takto získananá vajíčka 
kupovat, přestane podporovat týrání ži-
vých tvorů. Jen jsem nevěděla, jak taková 
vajíčka poznat. Takže pro ty, kteří rovněž 
tápou, uvádím, co znamenají údaje na 
vejcích (tyto informace jsou napsány také 
v každém obale na vejce). 

Na vejci najdete například označení 
"1 CZ 1234". První číslice označuje 

metodu chovu nosnic: "0" vejce nosnic 
v ekologickém zemědělství (BIO), "1" 
vejce nosnic ve volném výběhu, "2" vej-
ce nosnic v halách (na podestýlce) a "3" 
vejce nosnic v klecích. Následující dvou-
místný kód uvádí producenta: CZ – Česká 
republika, SK – Slovensko atd. Poslední 
čtyřčíslí, v našem případě 1234, je regis-
trační číslo chovu.

Pro zajímavost jsem prošla tanvaldské 
obchody s potravinami, abych zjistila, 
jaká vejce prodávají. V Tanvaldě jsem 
objevila pouze dva obchody, které míva-
jí občas jiná, než „trojková“ vejce. Je to 
Billa a Lidl, který tato vejce uvádí jako 
novinku. Jedno vejce od slepic chova-
ných na podestýlce (taky nic moc, ale 
mohou si alespoň chodit, hrabat, zamá-
vat křídly) zde stojí kolem 4,50 Kč. A víte, 
jaká vajíčka prodávají v dodávce „tra la 
la la la la prodáváme vajíčka, zaručeně 
čerstvá, za dobrou cenu“? Také od nos-
nic v klecích! I v oblíbené zelenině na 
parkovišti za KB mají „trojková vejce“. 
Vejce od slepic chovaných na podestýl-
ce (2) prodávají v Jablonci nad Nisou 
v Intersparu (od 2,50 do 4,50 kč za kus 
– podle akce), také v Kauflandu je občas 
objevíte… tam měli i bio vejce – šest kusů 
zhruba za 40 Kč. Určitě se najdou i další 

V pátek 27. 3. 2009 navštívi-
li žáci prvního stupně ZŠ 
Sportovní krajské město 
Liberec, kde probíhal 7. ročník 
Veletrhu dětské knihy. V pro-
storách výstaviště se již tradič-
ně prezentovalo asi třicet pět 
nejvýznamnějších nakladatel-
ství a vydavatelství dětské lite-
ratury z České republiky. Žáci 
si tak mohli prohlédnout nej-
krásnější knihy pro děti, které 
jsou na trhu právě ke koupi, prolistovat 
si encyklopedie, atlasy či časopisy nebo 
zhlédnout výstavu ilustrátorů dětské 
knihy. 

Děti se mohly zapojit do dění veletrhu 
v soutěžích v ovládání výukových progra-
mů či elektronických kvízech, ve výtvar-
ných dílnách si vyzkoušeli praci s ručním 
papírem, výrobu kožených záložek nebo 
práci v knihařské dílně. Nejvíce je však 
zaujaly doprovodné akce v pavilonu I, 
kde jednotlivé kóje, nesoucí se v duchu 
konkrétní knihy, nabízely výtvarné a 
dramatické aktivity, které malé návštěv-
níky vtáhly do děje příslušné knížky.

Tradičně se na veletrhu objevili spiso-
vatelé, aby četli dětem ze svých nových 
knížek. Největším zážitkem našich žáčků 
se tak nepochybně stala autogramiáda 
známého českého básníka a spisovatele 
Jiřího Žáčka, jehož básničky a příběhy 
plné laskavého humoru znají děti z číta-

nek. Nejenže věrným čtenářům podepsal 
svou novou knihu veršovaných pohádek 
Kdo nevěří, ať tam běží, ale se zaujetím 
si vyslechl i recitaci jedné ze svých bás-
niček v podání Michala Tůmy, žáka 3. 
třídy ZŠ Sportovní (na snímku). Odměnou 
Míšovi byla pochvala od samot- ného 
autora a jeho podpis v památníku. 

Tato exkurze dětem poskytla vstup do 
světa knih a literárních hrdinů, umožnila 
jim vnořit se do imaginárních světů a 
přiblížila vybrané kvalitní knižní tituly, 
které čekají na své čtenáře. Co myslíte, 
rodiče a prarodiče, nebyla by některá 
z těch knížek, o kterých vám vaše děti 
po příjezdu z veletrhu s nadšením vyprá-
věly, hezkou odměnou za jejich školní 
práci?

Vyučující 1. stupně 
ZŠ Sportovní Tanvald

Návštěva Veletrhu dětské knihy v Liberci

Proč je dobré číst údaje na vajíčkách
obchody, kde mívají jiná vejce, než od 
těch živých tvorů, povýšených na roboty 
ve jménu levné "výroby"… 

A tak budu číst vajíčka, a zásadně 
nekupovat ta „trojková“. Co tím získám? 
Nic, jen dobrý pocit. A komu tím pomůžu? 
Nevím, třeba přece jenom, kdyby nás 
bylo víc… A nakonec jedna dobrá zpráva: 
Evropská unie prosadila, že se od roku 
2012 nebudou smět slepice chovat 
v klecích.  Jana Daníčková

Veselé povídání nejen 
o "Provázku"

Miroslav Donutil 
téměř vyprodal 
hlediště tanvald-
ského kina Jas. 
Svým veselým 
vyprávěním a 
písničkami, které 
diváci znají z te-
levize, téměř dvě hodiny bavil všechny 
přítomné diváky.
(Snímky A. Bělonožníka najdete ve foto-
galerii na www.tanvald.cz ).  -abr-
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na květen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
3. 5.  NE  19 h.  Víš přece, že neslyším, když teče voda
Autor Robert Anderson. Uvádí Agentura HARLEKÝN Praha. Tři příběhy, které 
autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou 
potkat každého z nás. V hlavních rolích účinkují Petr Nárožný, Václav Vydra, 
Dana Morávková, Jiří Ptáčník, Libuše Švormová a Květa Fialová. Režie: Pavel 
Háša. Předprodej vstupenek v pokladně kina. Vstupné: 230, 220, 210 Kč.

5. 5.  ÚT  19 h.  Teplický komorní orchestr Nálady Petra Macka
Májový koncert evergreenů a slavných melodií z operet a muzikálů (například 
od autorů J. Strausse, F. Lehára, O. Nedbala, E. Kalmána, J. Offenbacha aj.)
Sólisté: Ivana Koupilová – soprán, Petr Horák – tenor.
Předprodej v pokladně kina Jas od 3. 4. 2009. Vstupné: 120, 100, 90 Kč.

6. 5.  ST  10 h.  Když jde kůzle otevřít
Loutková pohádka o vlkovi a kůzlátkách. Hraje Hravé divadlo z Brna.
Vstupné: 25 Kč.

15. 5.  PÁ  19 h.  Orchestr ATLANTIS
Pocta G. F. Händelovi. Kostel Sv. Františka z Asissi Tanvald – Šumburk.
3. koncert Tanvaldského hudebního jara 2009. Vstupné: 160 Kč.

28. 5.  ČT  19,30 h.  Šílená Gréta
Divadelní představení komedie Stanislawa Grochowiaka. Hraje divadelní sou-
bor Tyl z Železného Brodu. Slovo autora: „Při psaní tohoto dramatu jsem se 
opíral o skutečnou událost, kdy na základě nedostačujících důkazů je osvobo-
zena žena, která evidentně vraždí. Všechny její oběti jsou totiž po exhumaci 
prosáklé arzénem. Ale to jako důkaz bohužel nestačí. Toxikolog zjistí, že celý 
hřbitov leží na arzénové žíle, takže vražedkyně Gréta Backerová je nakonec 
osvobozena. Postavy jsou fiktivní a podobnost čistě náhodná.“
Vstupné  50 Kč.

7. a 14. 5.  17 hodin  Koncerty ZUŠ Tanvald
Slavnostní koncerty u příležitosti 60. výročí tanvaldské ZUŠ. 
Vstupné dobrovolné.

Další akce
  7. 5.  Slavnostní položení věnce k uctění 64. výročí ukončení 
 2. světové války. Více viz str. 1
11. 5.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
13. 5.  Zájezd do Jelení Gory. Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

Připravujeme na červen 
13. 6.  19 h.  Divadlo Járy Cimrmana: 
  Vyšetřování ztráty třídní knihy 
(Po zkušenostech z předchozího roku nebudou možné telefonické rezervace 
na toto představení. Předprodej začne otevřením pokladny 11. května v 18 
hodin. Pokračovat pak bude ve dnech filmových či divadelních představení vždy 
hodinu před představením.)

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

4. 5.  PO  19 h.  Kurýr 3
Americká akční komedie. Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno… 
V hlavní roli Jason Statham.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 100) 
6. 5.  ST  19 h.  Marley a já
Americká rodinná komedie. Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley. 
V hlavních rolích Owen Wilson a Jennifer Aniston. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 111)
8. 5.  PÁ  19 h.  Milk
Americké oscarové životopisné drama. Hrdina umírá jen jednou, zbabělec 
tisíckrát. V hlavní roli Sean Penn.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 128) 
11. 5.  PO  19 h.  Růžový panter 2
Americká bláznivá komedie. Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. 
Dále hrají Jean Reno, Alfred Molina a John Cleese.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 92)
13. 5.  ST  17 h.  Monstra vs. Vetřelci
Americký animovaný film. Jenom monstr akce zachrání svět hladce. 
České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 94)
16. 5.  SO  19 h. Normal
Nový český film. Příběh legendárního sériového vraha. 
V hlavních rolích Milan Kňažko, Pavel Gajdoš a Dagmar Havlová. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (93) 
18. 5.  PO  19 h.  Nenarození
Americký horor. Zlo potřebuje život. V hlavní roli Gary Oldman.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 87)
20. 5.  ST  19 h.  Pochyby
Americké drama z prostředí církevní školy. 
V hlavních rolích Meryl Streepová a Philip Seymour Hoffman.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 104) 
22. 5.  PÁ  19 h.  El Paso
Nový český film Zdeňka Tyce podle skutečné události. Boj romské matky 
o opatrovnictví svých sedmi dětí. V hl. rolích Linda Rybová a David Prachař.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (98)
25. 5.  PO  19 h.  Sex Drive
Americká komedie. Bláznivá cesta autem napříč Amerikou. 
V hlavní roli James Marsden.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 109)
27. 5.  ST  19 h.  Rychlí a zběsilí
Americký akční film. Nový model. Původní součástky. 
V hlavních rolích Vin Diesel a Paul Walker.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 107)
29. 5.  PÁ  19 h.  Vévodkyně
Britský historický film. V našem manželství jsme byli tři. 
V hlavních rolích Keira Knightley a Ralph Fiennes.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 110)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

Květen

Komorní soubor Nálady je ojedinělý zjev české koncertní zábavné hudby. Založil jej 
v roce 1977 kontrabasista Petr Macek, který je celá léta také jeho uměleckým ve-
doucím. Soubor hraje v obsazení dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, 
dva klarinety a fagot. Jeho cílem je přinášet posluchačům dobrou náladu a potěše-
ní z poslechu skladeb "vyššího populáru", evergreenů a slavných melodií z operet 
i muzikálů. Po celou dobu spolupracují se souborem přední sólisté – pěvci z různých 
českých hudebních divadel. Soubor nahrál řadu snímků pro Český rozhlas a také 
„live“ snímek pro Českou televizi v rámci festivalu Zlatá Praha. Za dobu svého trvání 
soubor uskutečnil také několik zájezdů do zahraničí, například Německa, Švýcarska, 
Rakouska a Itálie.

5. máje – Komorní soubor Nálady

III. koncert THJ 2009 15. května 
v kostele na Šumburku

Pocta G. F. Händelovi
Koncert k 250. výročí úmrtí Georga Friedricha 
Händela, pořádaný ve spolupráci s Institutem 
pro památky a kulturu a Českou Händelovou 
společností
Program: Georg Friedrich Händel, Antonio 
Vivaldi, Heinrich Ignaz Biber, Georg Philipp 
Telemann. Účinkují: Lucie Silkenová – sop-
rán, Jitka Vojtíšková – housle, Orchestr 
Atlantis. Dirigent: Vítězslav Podrazil
Vítězslav Podrazil (viz foto) absolvoval obor 
dirigování na AMU v Praze ve třídě profeso-
ra Václava Neumanna. Během studia praco-
val jako asistent dirigenta v opeře ND v Praze 
pod vedením šéfa opery Zdeňka Košlera.

Přednáška Tomáše Pfeiffera
na téma „Společná věc“.

Pan Pfeiffer odpovídá na ústní i písemné 
dotazy posluchačů z oblasti životní filosofie 
bytí ve Spolkovém domě, Jablonec n. N., 
19. 5. 2009 od 18.00 hod.  (www.dub.cz)



Tanvaldský zpravodaj /7

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Telefon 777 822 890

UBYTOVÁNÍ
Nabízím ubytování Tanvald 

– Smržovka – Jablonec n. N.
Od 3 000 Kč měsíčně (dospělý 

100 Kč/den, dítě 50Kč/den)
Velmi hezké čisté prostředí, 

především pro děti, 
možné i stravování.

Vybavení pokoje: pračka, lednice, 
mikrovl. trouba, konvice, myčka 

na nádobí, nádobí, apod.
Tel.: 775 301 513, 736 754 621

TOP půjčka 
pro každého

l Na koupi bytu, stavební 
   úpravy, zaplacení dluhů…
l Nejsme 900 …
l Půjčka od 30 000 Kč do x
l Pro lidi v tíživé situaci.
Možnost zaměstnání: 
Jablonec, Tanvald.

Tel.: 721 422 212

KARVELA – SERVIS
Nabízí všem motoristům, 

přednostně zdravotně tělesně postiženým (ZTP):
Ü veškeré mechanické, klempířské, elektrikářské, lakýrnické práce
Ü příprava včetně provedení STK, ME, evidenční kontroly
Ü prodej autobaterií a náhradních dílů
Ü montáž tažného zařízení
Ü zabezpečení vozidel /produkty Cebia/
Ü přihlášení a odhlášení vozidel na registru
Ü nabídka ,,Registrace zákazníka“ s možností využívání slev a výhod

Kde nás najdete? 
Při hlavní silnici směrem na Desnou po levé straně – Desná  580

Příjem zakázek na tel.: 605 961 153 nebo 722 615 437
Otevřeno: po až pá od 8.30 do 16.00 hodin, so od 9 do 12 hodin

Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků KARVELA – SERVISu.

Prodej nové jarní obuvi!!!
Polobotky, baleríny, lodičky, tenisky, goretex. 

Obuv, dětské holinky…

PŘÍJEMNÉ CENY
Kde: Opravna obuvi a výroba klíčů M. Bisová – u Billy

Otevřeno: po – pá 9 – 12 13,30 – 16,30 hod

9. 5. 2009
Eurovandr 2009

Vedle sebe, ale spolu
Nebeneinander – Miteinander

Osobno ale wspólnie

13. ročník oblíbeného 
pochodu třemi státy 

Evropy
Start je v Ostritz od 9 hodin. 
Doprava z Frýdlantu (v 7 hod.) auto-
busem na Andělku. Od parku 
v Andělce přejdete ke státní hranici, 
kde bude čekat v 7.45 hod. polský 
autobus. Pokračujete do Ostritz na 
start. Cíl vandru je ve Višňové na 
hřišti. Zpět pojede autobus v 16 hod. 
na Andělku, poté se vrátí na hřiště a 
odveze další účastníky do Frýdlantu 
přes Minkovice, Vísku a Kunratice. 
Závěrečný program se uskuteční ve 
Višňové. Jeho součástí bude tombola 
(asi v 15 hod) a občerstvení pro účast-
níky pochodu. Startující zaplatí 30 Kč 
za osobu a 50 Kč za rodinu. 

Technika v pohybu: 
pro milovníky 

obrněné techniky

Muzeum obrněné techniky v Nové 
Vsi u Jablonce n. N. vás srdečně 
zve opět na celodenní akci pořáda-
nou v sobotu 16. 5. od 9.30 hod. do 
16.30 hod. Můžete zde zhlédnout 
veškerou techniku v pohybu, mnoho 
zajímavostí, jako je optika pro střel-
bu velkorážných zbraní, spojovací 
techniku, renovovaný britský tank 
COMET, prozatím ve statickém 
provedení, a dvě  bojové ukázky.

Začátek v 11.30 hodin: 
německá - ruská 

armáda
Začátek v 13.00 hodin: 
německá - americká 

armáda 
Obě ukázky za použití těžké obrně-
né techniky, americký obrněnec 
M 8, německý kulomet MG42 a 
ruský kulomet MAXIM, dobové le-
žení zde zúčastněných armád, po 
ukončení pro zájemce střelby z ku-
lometů a jiných zbraní, jízda tankem 
po předložení platné vstupenky. Po 
celou dobu  akce odborný výklad a 
dobová hudba. Moc se těšíme na vaši 
návštěvu. Se srdečným pozváním 
kolektiv muzea.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 
let 40 Kč, děti do 6 let zdarma.



Tanzánie – výstava fotografií Petra Preusslera
restaurace MEXIKO v Tanvaldu – 1. dubna – 1. června 2009
(otevřeno od 13 hodin, pro uzavřené skupiny je možnost vidět fotografie 

v době od 10 do 12 hodin – kontakt: Blanka Justová, tel. 603 585 593)
Součástí výstavy jsou i lidové 
hudební nástroje 70 až 100 let 
staré, např. gita nebo gogo. 
Výstava v Tanvaldu a dle plánu 
v dalších městech (Smržovka, 
Praha, České Budějovice) se 
koná na podporu farnosti (včet-
ně školy a nemocnice) ve 
městě Ifakara (Tanzánie – 
Afrika), kterou vede páter Abel 
Lyamkuyu. Farnost v Tanzánii 
můžete podpořit i při návštěvě 
kostela Nanebevstoupení Páně v Desné (ve stráni nad kinem Alfa), a to v době 
od 11. dubna do 1. června (kontakt: páter Ivan Peschka, tel. 776 849 266). 
Základem podpory pro farnost v Africe se stal finanční dar ve výši 10 000 Kč od 
MUDr. Aleny Krugové – Poupové, zubní lékařky z Desné, která nyní působí 
v Praze. Další informace: petr.preussler@seznam.cz, tel. 775 374 562, v pracovních 
dnech 483 383 548.

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad. Palackého 359, Tanvald, IČO. 262 587. 
Náklad 1100 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce. MěKK Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 653, e-mail: labrahamova@tanvald.cz.
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka červnového čísla je 15. 5. 2009. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

V květnu 2009
 oslaví 

narozeniny
Knapová Věra

Marešová Zdeňka 
Patočková Růžena

Reiniš Otakar
Ulrichová Květoslava

Balatková Ilona
Čermák Ladislav

Sirková Vítězslava
Frivaldský Milan
Karneth Josef

Knapová Jaroslava
Kodlová Marie
Mladonický Jan

Nechanická Kateřina

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v květbu

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Tanvaldskému družstvu mladšího do-
rostu v běžeckém lyžování se sezóna 
2008 - 2009 opravdu vydařila. Ve slože-
ní Zuzka Koucká, Lucka Doležalová, 
Kája Preislerová, Míša Bartůněk a Láďa 
Špát obsadili první místo ve své katego-
rii jak v poháru ve sprintu, tak celkově 
v Českém poháru. Z individuálních závo-
dů si Michal přivezl šest bronzových 
medailí a jednu stříbrnou za štafety, 
Zuzka tři stříbrné a jednu bronzovou a 
Lucka čtyři bronzové. V jednotlivcích 
Michal obsadil celkově v obou pohárech 

Šachové úspěchy
Po šesti měsících zakončili šachis- 

té Jiskry Tanvald letošní sezónu. 
Družstvo A startovalo, tak jako v minu-
lých letech, v krajském přeboru a obsa-
dilo čtvrté místo, což zhruba odpovídá 
papírovým možnostem týmu. Družstvo 
B se představilo v nově vzniklé krajské 
soutěži 1. třídy, a přestože před začát-
kem soutěže patřilo spíše k celkům, od 
kterých se dal očekávat boj o záchranu, 
díky vítězství v zápase posledního kola 
v České Lípě, která celou soutěž vyhrá-
la, skončilo na výborném třetím místě. 
Největší úspěch hráči zaznamenali v 
závěrečném turnaji sezóny, krajském 
přeboru družstev v rapid šachu, který už 
počtvrté za sebou vyhráli, a postoupili do 
celostátního finále. Posledních dvou 
ročníků, konaných ve Znojmě, se bohu-
žel pro značnou dojezdovou vzdálenost 
i finanční náklady spojené s účastí 
nezúčastnili. 

Jiří Pražák

Město Tanvald ve spolupráci 
s o.s. ZVONY – sdružením pro 
rozvoj Mikroregionu Tanvaldsko –
 pořádají turisticko - společensko 

- ekologickou akci

Prvomájový 
výstup na Špičák

10. ročník
1. května 2009

od 10 do 15 hodin
Rozhledna a chata budou během 
akce otevřeny. Na vrcholu obdržíte 
číslovaný diplom. V prodeji budou 
opět příležitostné pohlednice. K dob-
ré náladě přibalte tašku na odpadky, 
které cestou potkáte. V rámci 10. 
jubilejního ročníku vám bude do 
skoku a k dobré pohodě od 15 do 19 
hodin hrát skupina Celulák a 
Ikaros.

Srdečně zvou pořadatelé.

vždy třetí místo, Lucka třetí místo ve 
sprintu a Zuzka třetí místo v Českém 
poháru. V žebříčku mladšího dorostu je 
Michal třetí, Zuzka čtvrtá, Lucka šestá a 
Kája osmá. Je to velký úspěch. Po krát-
kém odpočinku se začneme připravovat 
na další sezónu. Za nás všechny patří 
velké poděkování naší trenérce Ireně 
Tomšové, TJ Seba, Gymnáziu Tanvald, 
ZŠ Sportovní, všem sponzorům a našim 
rodičům za jejich podporu.

Za mladší dorost 
Karolína Preislerová

Ohlédnutí za sezónou dorostu TJ Seba Tanvald

16. května 2009 
Muchovman 2009 

VI. ročník
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
Závod se koná ve Zbytkách v areálu 
„Hospody ve Vrších“. 
Prezentace družstev i jednotlivců je 
v Hospodě ve Vrších v pátek 15. 5. 
od 18 do 20 hodin nebo v den startu 
od 7.30 do 8.30 hod., týmy možno 
až do 9.30 hod. Start je v sobotu 16. 
května v 9.30 hodin. Pozor, lezci 
startují z křižovatky značených cest 
cca 400 metrů pod Čertovými ska-
lami. Další informace naleznete na: 
www.muchovman.net .

Promažte pedály, 
připravte lyže i saně

 

13. června 2009 
Spanilá jízda 
cyklostezkou 

Járy Cimrmana
Akce na podporu 

cyklostezky
startuje z Navarova přes Zlatou 
Olešnici do Tanvaldu. 
Tanvald: program u kostela
J K poslechu a dobré pohodě 
hraje OVJ Dixie Liberec J  
Občerstvení u hasičů J Příjezd 
cyklistů na historických kolech  
J letos Mistrovství světa zim-
ních radovánek, popř. se zátěží 
J  Doprovodný program: 
Nostalgické jízdy: Cimrman na 
zubačce J Více na plakátech a 
v příštím čísle zpravodaje.

Mladí talentovaní běžci z Tanvaldu, na fotografii s K. Neumannovou, získali čestné 
uznání za reprezentaci města.  Foto: K. Preislerová

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, 
tel. 483 394 660, fax 483 380 647 

e-mail: msir@iol.cz, www.zstanvald-sportovni.cz

Výběr do sportovních tříd ZŠ Sportovní 
Vážení rodiče, děvčata a chlapci 5. tříd. Ve čtvrtek 28. května 2009 od 8.30 
hodin proběhne na Městském stadionu v Tanvaldě na Výšině výběr děvčat a 
chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku 2009/2010 
navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Bližší 
informace získáte na stránkách školy nebo přímo ve škole. Těšíme se na všechny 
děti, které se nebojí pohybu a mají chuť zlepšovat svoji fyzickou zdatnost.

Mgr. Zdena Vacková, ředitelka školy

Poděkování
Děkuji tanvaldské nemocnici, oddě-
lení chirurgie, vedenému primářem 
Alojzem Hanincem, za vzornou péči, 
která mně byla poskytnuta po celou 
dobu mého pobytu na tomto oddělení. 
 Karel Soldát, Tanvald


