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10. 5. 2010: Trhy 
na centrálním 

parkovišti 

Vstupenky
do kina online

Vstupenky do tanvaldského kina si mů-
žete rezervovat už z domova. Službu –
online rezervaci – můžete využít k filmo-
vým i divadelním programům. Online 
rezervace vstupenek do Tanvaldského 
kina Jas je umístěna na www.tanvald.cz 
na hlavní straně vlevo pod programem 
kina nebo přímo na www.disdata.cz. 
Vstupenky je nutné vyzvednout a zapla-
tit nejpozději patnáct minut před začát-
kem představení v pokladně kina. Stačí 
nahlásit jméno, které jste zadali při 
rezervaci.  -red- 

Květnová premiéra komedie Zoltána 
Egressyho Portugálie (překlad T. 
Dimitrová) v režii Dany Hozdové se 
uskuteční v podání domácího soubo-
ru E. F. Burian Tanvald ve čtvrtek 13. 
5. 2010 od 19 hod. Vhodné od 12 let. 
Hrají: Vlastimil Hozda, Vlaďka Ko-
ďousková, Lenka Ackermanová, 
Luboš Doležal, Luděk Špráchal,  
Honza Lála, Ladislav Koďousek, Dana 
Najmanová, Helena Špráchalová, 
režie Dana Hozdová, technika Daniel 
Hejduk, text sledují Alena Šlechtová, 
Jana Kouřilová. Scéna, návrh hudby, 
kostýmy: kolektiv DS E. F. Burian, 
asistent režie: Dana Najmanová.

Jedná se o úspěšnou maďarskou ko-
medii o splněných i nesplněných snech, 
o touze po svobodě, o Hrabalovských 
tématech, o hospodských štamgastech 
a o tom, jak se prostředí v této hře – ves-
nická hospoda – úžasně podobá české-
mu, moravskému a podobně... Možná, 
že jsme s tímto vědomím začali tuto hru  
studovat. Ale postupem zkoušek jsme se 
dostali k poznání, že nechceme lidi za-
těžovat zbytečným patosem a melancho-
lií, ale že je spíš chceme naším předsta-
vením pobavit a rozesmát, odreagovat je 
od jejich všedních starostí. Mnohokrát 

jsme si při zkouškách vzpomněli na re-
pliky z naší minulé úspěšné komedie 
„Rejžák z Prahy“, jako třeba: „my nechce-
me světu něco říkat, my chceme bavit 
našeho diváka“ a podobně a s chutí jsme 

se zasmáli. Ovšem není možné se jen 
smát, a tak i hrdinové z Portugálie pro-
cházejí jistými tíživými situacemi a každý 
z nich se s nimi vyrovnává po svém. 
Vždyť někdy i prohra dokáže člověka 
popostrčit dál.

 Pro mě osobně bylo režírování kome-
die Portugálie velkou výzvou, zda zvlád-
nu v amatérském divadle postoupit od 
herecké práce k režii. Protože to není jen 
vedení herců, ale i úprava textu, vymýš-
lení scény, hledání vhodné hudby, pro-
pagace a tak dále… Musím říci, že mi 
celý soubor ohromně vycházel vstříc a 
vydatně mi pomáhal a dodal mi i spous-
tu dobrých nápadů. Prostě, byly to oprav-
du příjemně prožité chvíle s partou dob-
rých kámošů. Vlastně jsme si splnili taky 
náš jeden sen, naši Portugálii, a dotáhli 
jsme nastudování hry do finiše. Teď už 
jen zbývá ji předvést publiku.

 Posuďte sami, milí diváci, jak se nám 
to povedlo. Přijďte, pobavte a zasmějte 
se s námi, oddychněte si od svých sta-
rostí, zafanděte svým příbuzným a zná-
mým na jevišti při produkci hry 
„Portugálie“. Moc se na vás těšíme. 

Za DS E. F. Burian
Dana Hozdová, t. č. režisérka

Tanvaldští ochotníci představují novou hru: Portugálie 
aneb Každý má svou Portugálii - vysněnou „Tramtárii“

Oblíbenou hru, kterou má v repertoáru i řada profesionálních souborů, si 
tentokrát vybrali tanvaldští ochotníci. Přijďte se podívat, jak si s touto hospodskou 
tragikomedií poradili.  (Foto: -efbur-)

Město Tanvald pořádá pro své seniory již tradiční zájezd do partnerského města 
Wittichenau (viz foto z loňského roku). Plánovaná je prohlídka města a okolí. Zájezd 
se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2010. Odjezd v 6.30 hodin z Tanvaldu z centrál-
ního parkoviště. Návrat do ČR je pak plánován ve večerních hodinách. Cena zájez-
du je 220 korun. Na zájezd se přihlašujte v infocentru od 3. května od 9 hodin. 
Výměnné zájezdy z Tanvaldu do Wittichenau a naopak, které pro své starší spolu-
občany pořádá vedení obou měst, se každoročně těší velké oblibě. Senioři, kteří 
nemají tolik příležitostí vycestovat, se tak seznamují s historií, kulturou, životem a 
tradicí i současným rozvojem partnerského města.  -abr- 

Zájezd do Wittichenau a okolí v květnu

V sobotu 1. 5. se koná 
Hvězdicový výstup 

na tanvaldský Špičák
Diplomy pouze pro pěší - od 10 do 15 
hodin, lanovka od 9 do 16 v hodinových 
intervalech.

Slavnostní položení 
věnce k uctění 

65. výročí ukončení 
2. světové války

Pravidelný pietní akt se uskuteční 
dne 7. 5. u pomníku T. G. Masaryka 
na Šumburku ve 14 hodin. Pořádá 
Město Tanvald. K poslechu zahraje 
Jeřabinka. Srdečně zveme všechny 
občany a spolky.

20. 5. Zájezd 
do Kudova Zdroje (P)

 

Odjezd v 6.30 hodin od kina. Cena 200 Kč. 
Přihlášky v infocentru.
Dálší zájezd 17. 6. do Jelení Gory. Cena 
110 Kč. Přihlášky v infocentru.

10. 6. Zájezd 
do Starých Hradů 

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) 
pořádá pro seniory zájezd na zámek do 
Starých Hradů. Přihlášky jsou přijímány 
v Infocentru Tanvald od 3. 5.

Volby v květnu 
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 
se konají 

v pátek 28. května 2010 
od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 29. května 2010
od 8.00 do 14.00 hodin.

28. 5. Den dětí
DDM Ulita Tanvald pořádá v pátek 28. 5. 
od osmi hodin v šumburském parku 
oslavu Dne dětí.
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ZUŠ Tanvald pořádá na závěr roku koncerty svých žáků, které se uskuteční 
v Městském kině Jas, a to 27. 5. 2010 a 3. 6. 2010 v 17 hodin a 4. 6. 2010 dopo-
ledne pro základní školy. Na snímcích taneční obor a flétnisky z hudebního oboru.

Závěrečné koncerty ZUŠ Tanvald

Český génius Jára Cimrman, po němž 
je pojmenována od roku 2006 cyklostezka, 
bude mít v Tanvaldě sochu. 

Model sochy, nazvaný Jára Cimrman 
v mlze od Petra Šuty z Liberce, je vysta-
ven ve vestibulu tanvaldského kina (viz 
foto). Socha v životní velikosti, která bude 
stát na balkoně kina v Tanvaldě bude 
odhalena 12. června 2010. Městské kino 
by navíc mělo být nově pojmenováno 
Kino Jas Járy Cimrmana. 

Finanční prostředky na sochu se mají 
sejít z příspěvků od obcí, ale i jednotlivců.  
Na sochu může přispět každý, a to 
v Městském kině Jas Tanvald nebo v in-
focentru v Krkonošské ulici částkou ve 
výši 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. 
Za darovanou částku každý získá pamět-
ní certifikát a také je možné (u větších 
obnosů) na požádání dostat darovací 
smlouvu. „Příjemcem peněžitých darů na 
sochu je město, mělo by se sejít zhruba 
250 tisíc korun, uvádí starosta Tanvaldu 
Petr Polák, s tím, že se dosud vybralo 
33 427 korun. Finanční dary je možné 

Na sochu Cimrmana může přispět každý

rovněž posílat na číslo účtu, které je 
u Komerční banky, pobočka Tanvald: 
19-0001423451/0100, variabilní symbol 
21412321.  -abr-

Letos se uskuteční již 5. ročník Spanilé 
jízdy na podporu Cyklostezky J. 
Cimrmana. (Na 5. straně Zpravodaje. 
Pozn. red.) Ani letos nebude na závěr 
dne chybět divadelní představení. Na 
tanvaldské jeviště přichází 12. června 
Cimrmanův dramatický kšaft České nebe 
(Cimrman, Smoljak, Svěrák). Předprodej 
na představení České nebe bude zahá-
jen v Městském kině Jas Tanvald ve 

čtvrtek 13. 5. 2010 od 18 hod. Vstupné 
bude jednotné ve výši 380 korun, přičemž 
80 korun z této částky bude použito na 
sochu JC, která bude ten den odhalena. 
Upozornění pro všechny, kteří si zvykli 
na on-line rezervaci: Na divadelní před-
stavení České nebe, se kterým do Tan-
valdu přijíždí herci Divadla J. Cimrmana, 
on-line rezervace nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.  - abr- 

České nebe v Tanvaldě

Přes počáteční nepřízeň počasí má za 
sebou lyžařský areál Tanvaldský Špičák 
úspěšnou zimní sezonu. V létě areál 
návštěvníky potěší každodenním provo-
zem sedačkové lanové dráhy a v příští 
zimní sezoně několika novinkami, které 
přinesou kvalitnější lyžování a nové 
zázemí pro lyžaře.

Zahájení sezony na Špičáku v prosinci 
loňského roku zachránilo pouze umělé 
zasněžování. „Nebýt systému technické-
ho zasněžování, který máme naštěstí na 
všech sjezdových tratích, tak bychom 
o vánočních svátcích nejspíše ani nebyli 
schopní areál spustit. Od 7. ledna již byly 
v areálu otevřeny všechny sjezdové 
tratě. Od této chvíle byly podmínky pro 
lyžování výborné a takové vydržely až do 

Zubačkou do 
Polska až v červenci
Po 65 letech se na trať mezi Tanvaldem 
a polskou Szklarskou Porebou opět 
vrátí vlaky. První jízda se ale neuskuteč-
ní v květnu, jak se původně odhadovalo, 
ale pravděpodobně až 1. července. (Více 
informací v příštím TZ.)  - red-

Sněhové kalamity, jež letos několikrát 
ochromily takřka celou republiku, se 
našemu regionu naštěstí víceméně vy-
hnuly. Téměř jsme nezaregistrovali, že 
tato zima byla něčím výjimečná a že by 
sníh padal více než jiné roky, ale on padal 
a ne málo. Většina silniček, ba i těch 
nejzapadlejších, byla však po většinu 
času sjízdná a chodníky schůdné. 
Ostatně, na to my jsme zvyklí. Takovéhle 
štěstí ale leckde jinde nemají.

Ruku na srdce, kolikrát jsme si v duchu 
zanadávali, že zrovna ten náš chodníček 
není ještě v šest hodin ráno čistě vyme-
tený, zatímco sněhové přívaly se sypou 
shůry a traktory s radlicemi celou noc 
zápasí s touhle nadílkou? Už jsme si na 
to tak nějak zvykli, že když jinde se do-
prava, a život vůbec, hroutí, u nás všech-
no funguje, jako by se nic zvláštního 
nedělo, doslova jako by se nechumelilo.

 A zažili jsme těch kalamit nepočítaně. 
Nejen sníh, ale i vítr, déšť, oheň. Živly si 
nevybírají a přijdou, jak se jim zrovna 
namane, udeří a opět zmizí. A někdo po 

nich musí uklidit ten nepořádek, tak, aby 
to co nejméně narušilo běžný život tan-
valdských občanů. Proto i v době, kdy 
většina lidí ještě tvrdě spí, pracovníci 
technických služeb za každého počasí 
vyrážejí do terénu se svou technikou, 
aby se o všechno postarali. A když jejich 
síly nestačí, jsou tu ještě sbory dobrovol-
ných hasičů, na které jsme si rovněž za 
ta léta zvykli spoléhat, vždy připravené 
přiložit ruku k dílu, zadarmo a ve svém 
volném čase.

 Mysleme na to, až budeme mít zase 
někdy chuť od plic si zanadávat na ne-
pořádky, že mnohde jinde to není taková 
samozřejmost, že i při kalamitě můžeme 
vyjet do ulic, že popadané stromy zmizí 
jak mávnutím čarovného proutku, zkrát-
ka a dobře, že i v extrémních podmín-
kách se život v Tanvaldu vždy velice 
rychle vrací zpátky do normálu. Komu za 
to patří dík, to už přece víme.

Václav Hošek, MěÚ Tanvald, 
krizové řízení

Malé ohlédnutí za letošní zimou

Nechcete si pořizovat na okna mříže? 
Nabízíme Vám OKENNÍ FÓLIE 
– lze je nainstalovat na jakýkoliv typ prosklení
Bezpečnostní – chrání proti vykradení 
(dodávány s Atestem pro pojišťovny). 
Ochranné – snižují riziko náhodného rozbití skla a prohození 
předmětů, chrání proti zranění rozbitým sklem. 
Protisluneční a tepelně-izolační fólie – barevné variace, zadržují 99% UV 
záření, zabraňují přehřívání interiéru v letních měsících. 
Speciální fólie – matné, dekorační 
Předběžná kalkulace je prováděna zdarma na základě přibližných rozměrů. Pro více 
informací volejte na tel.: 483 306 469, mobil vodafone: 775 03 71 03, 775 30 07 68,
nebo napište: oknafolie@seznam.cz.

Zklamaní turisté, kteří ještě donedávna 
při výstupu na rozhlednu Bramberk na-
razili na cedule se zákazek vstupu, se 
teď mohou radovat. Pozemky na 
Bramberku v dubnu s konečnou platnos-
tí připadly do nájmu městu Lučany, které 

Od května opět vzhůru na Bramberk

ukončení,“ informoval Petr Bažant ze 
společnosti Ski Bižu s.r.o. Na další spor-
tovní zážitky si lyžaři budou muset počkat 
na další zimu. Společnost SKI Bižu pro 
ně chystá i několik novinek. (O nich 
přineseme více informací v některém 
z dalších zpravodajů.)  -red-

od května zprůchodní uzavřené turistic-
ké cesty. Ve spolupráci s Klubem čes-
kých turistů bude také obnoveno turis-
tické značení. Samotná rozhledna zatím 
zůstane nepřístupná.

   -veš-

Na Špičáku bude nová sjezdovka i lanovka

Obnovené opravy silnice I/14 mezi 
Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem ztíží 
život nejen autobusovým, ale od května 
také vlakovým cestujícím. Stejně jako 
v loňském roce se musí obrnit trpělivostí 
a počítat se zpožděním. 

Na silnici z Lučan nad Nisou do 
Tanvaldu řidiče potrápí mnoho úseků, 
kde bude doprava vedena kyvadlově a 
řízena světelnou signalizací. ČSAD 
Jablonec nad Nisou proto upozorňuje na 
možná velká zpoždění spojů. Po loň-
ských zkušenostech, kdy mezi Pasekami 
a Lučany zůstalo uvězněno několik linek 
autobusů č. 4 z Jablonce do Lučan a 
doprava se zde zcela rozpadla, dopravci 
přistoupili ke zvláštním změnám jízdních 
řádů jablonecké městské dopravy. 
Změny se dotknou například linek do 
Bedřichova, které budou vyjíždět o osm 
minut dříve. Všechny změněné jízdní řády 
jsou ke zhlédnutí na www.csadjbc.cz 

nebo v Infocentru Tanvald. Přímo tan-
valdské dopravy se úprava jízdních řádů 
nedotkne. „Změny kvůli semaforům jsme 
nedělali. Ono to ani dost dobře nejde, 
protože dopředu neodhadneme, jak 
dlouho se který spoj zdrží čekáním na 
semaforech a úsek z Jablonce do 
Tanvaldu je velice dlouhý s návazností 
na obou koncích,“ uvedl Pavel Jaško 
z ČSAD Jablonec nad Nisou.

Vyhráno nemají ani cestující vlakem. 
Od 3. května začne platit nepřetržitá 
výluka mezi Smržovkou a Tanvaldem. 
Po dobu plánovaných oprav na trati, 
které by měly trvat do 12. května, bude 
většina vlaků nahrazena autobusy. Dráhy 
upozorňují, že vlaky ve stanici Jablonec 
n. N. budou na zpožděné spoje čekat 
nejdéle 10 minut. Náhradní autobusové 
stanice cestující naleznou před hlavním 
vlakovým nádražím v Tanvaldě a u ná-
kupního střediska Špičák.   (veš)

Cestu do Jablonce zbrzdí i výluka vlaků
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Usnesení Rady města Tanvald 
ze 17. 3., 31. 3. a 14. 4. 2010

Městská policie Tanvald, 
tel.: 725 095 123

Vaše všímavost 
pomůže městské policii!

l RM bere na vědomí hospodaření pří-
spěvkových organizací zřízených měs-
tem za rok 2009 a rozhodla v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění:
1. schválit příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579:
a) příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu
  27 480,66 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2010 
dle přílohy
2. schválit příspěvkové organizaci 
Masarykova ZŠ a OA Tanvald
a) příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu  26 206,80 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2010 
dle přílohy
3. schválit příspěvkové organizaci 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576:
a) příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu
  151 207,40 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2010 
dle přílohy
4. schválit příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Tanvald
a) rozdělení hospodářského výsledku do 
fondů organizace takto:
rezervní fond  44 864,56 Kč
fond odměn  10 000,00 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2010 
dle přílohy
5. schválit příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Tanvald:
příděl hospodářského výsledku v plné 
výši do rezervního fondu  7 540,81 Kč
l RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném 
znění, schválit příspěvkové organizaci 
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie Tanvald použití investičního 
fondu v roce 2010 takto:
oprava stěn v suterénu budovy č.p. 
416  65 000 Kč
l RM projednala žádost Českého rybář-
ského svazu Tanvald o příspěvek na 
činnost v roce 2010 a rozhodla z důvodu 
vyčerpání finančních prostředků přísluš-
né rozpočtové kapitoly příspěvek nepo-
skytnout. 
l  RM bere na vědomí stav portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 28. 2. 2010 ve výši 
10 068 068,25 Kč.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit hospodaření města Tanvald za 
rok 2009 bez výhrad.
l RM vyslovila v souladu s § 32a odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas 
s uzavřením Dohody o změně Smlouvy 
o partnerství s finanční spoluúčastí mezi 
Základní školou Jablonec nad Nisou, 
5. května 76, příspěvkovou organizací, 
a Masarykovou základní školou a 
Obchodní akademií Tanvald, Školní 416, 
příspěvkovou organizací. 
l RM nemá námitky k návrhu ředitelky 
mateřské školy na přerušení provozu 
Mateřské školy Tanvald v měsících 
červenci a srpnu 2010 v termínech:
MŠ U Školky celkem 4 týdny: 
od 19. 7 do 13. 8. 2010
MŠ Radniční celkem 6 týdnů: 
od 12. 7. do 20. 8. 2010 

MŠ Wolkerova celkem 7 týdnů: od  7. 7. 
do 24. 8. 2010
l RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
nacházející se u č.p. 419, Lomená ul., 
Tanvald, na p. p. č. 62/2, k. ú. Tanvald, 4 
ks bříz, nacházejících se u parkoviště 
u MěÚ Tanvald na p. p. č. 258/2, k. ú. 
Tanvald, 3 ks lip, nacházejících se na 
křižovatce ulic Komenského a Palackého, 
na p. p. č. 1942, k. ú. Tanvald, 3 ks jív a 
11 ks bříz, nacházejících se na p. p. č. 
370/1, k. ú. Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
l RM bere na vědomí zprávu o přijatých 
stížnostech, peticích, ostatních podáních, 
podnětech a podáních Veřejného ochrán-
ce práv za rok 2009.
l RM bere na vědomí závěry ústřední 
inventarizační komise o provedené inven-
tarizaci majetku města Tanvald k 31. 12. 
2009.
l RM bere na vědomí zprávu týkající se 
plánu oprav místních komunikací, chod-
níků a parkovišť v roce 2010 předloženou 
odborem rozvoje a KV.
l RM projednala zprávu odboru rozvoje 
a KV, v které předkládá závěry kontroly 
Krajské hygienické stanice Libereckého 
kraje, pracoviště Jablonec nad Nisou 
v objektu Základní školy, Údolí Kamenice 
238, Tanvald. Rada města do přezkou-
mání odkládá rozhodnutí o uvolnění 
částky 60 000 Kč na pořízení a instalaci 
nerezové digestoře ve výdejně jídel v č.p. 
331, ul. Údolí Kamenice, Tanvald.
l RM rozhodla schválit v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Tanvald použití prostředků re-
zervního fondu ve výši 80 000 Kč k posí-
lení investičního fondu a zároveň použití 
investičního fondu ve výši 140 000 Kč na 
pořízení osobního automobilu.
l RM rozhodla schválit rozpočtové opat-
ření č. 15/2010:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků, daň z příjmu 
právnických osob za město
  1 747 200 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje, daň z příjmu právnických 
osob za město  1 747 200 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
20/2010:
Příjmy 
Účelové dotace na projekt Masarykovy 
ZŠ a OA pod názvem „Mistrovství ČR 
v grafických předmětech 2010“ 
 10 779,06 Kč
Výdaje
Školství, základní školy, Masarykova 
základní škola a Obchodní akademie, 
účelový příspěvek na projekt pod názvem 
„Mistrovství ČR v grafických předmětech 
2010“  10 779,06 Kč
l RM bere na vědomí stav Portfolia cen-
ných papírů města u České spořitelny a.s. 
ke dni 31. 3. 2010 ve výši 10 120 410 Kč.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 -měú-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného 21. 4. 2010

l  ZM bere na vědomí činnost RM 
v období od 17. 2. 2010 do 14. 4. 2010.
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 2009“ bez výhrad.
l ZM v souvislosti s výsledky hospoda-
ření města za rok 2009 schvaluje po-
skytnutí peněžitého daru starostovi  
Petru Polákovi ve výši jeho jedné 
měsíční odměny.
l ZM k majetkoprávním záležitostem 
zastupitelstvo města:
1) rozhodlo prodat:
a) část p. p. č. 201/7, označené podle 
geometrického plánu č. 1379-004/2010 
ze dne 25. 1. 2010 jako s.p.č. 279/4 
o výměře 1 m2,  k. ú. Tanvald, manželům 
Janu a Andree Lejtnarovým za účelem 
majetkoprávního vypořádání přístavby 
budovy, stojící na s. p. č. 279/2,  k. ú. 
Tanvald, za smluvní cenu 1 500 Kč.
b) část p. p. č. 24/7, označené podle 
geometrického plánu č. 1375-760/2009 
ze dne 2.12.2009 jako p. p. č. 24/46 
o výměře 38 m2, k. ú. Tanvald, Janě 
Jeřábkové za účelem majetkoprávního 
vypořádání zahrádky za smluvní cenu 
3 800 Kč.
2) rozhodlo odkoupit od společnosti 
4soft, s.r.o., část p. p. č. 57/3 o výměře 
cca 240 m2,  k. ú. Šumburk nad Desnou, 
na níž se nachází komunikace zajišťují-
cí příjezd ke garážím, za nabídnutou 
cenu 100 Kč/m2.
3) po projednání žádosti manželů 
Ladislava a Jitky Štymákových rozhod-
lo nevykupovat části p. p. č. 393, 387/2, 
392, 390/16, vše  k. ú. Šumburk nad 
Desnou, z důvodu prodloužení účelové 
komunikace a stávající účelovou komu-
nikaci neprodlužovat. 
4) rozhodlo schválit podání žádosti 
Pozemkovému fondu České republiky 
o bezúplatný, případně úplatný převod 
části p. p. č. 2378/2,  k. ú. Šumburk nad 
Desnou, na které se nachází stavba 
účelové komunikace.
5) rozhodlo schválit Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcných břemen, 
uzavřenou mezi Městem Tanvald a 
společností BKS Capital Partners a.s., 
dle předloženého návrhu.
6) rozhodlo schválit Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcných břemen, 
uzavřenou mezi Městem Tanvald a 
společností Telefónica 02 Czech 
Republic, dle předloženého návrhu.
7) a) rozhodlo zrušit své usnesení č. VI/
4 ze dne 10. 12. 2008 o zřízení věcného 
břemene;
b) rozhodlo schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene číslo IV-12-4005721/
VB01 uzavřenou mezi Městem Tanvald 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. dle 
předloženého návrhu.
8) rozhodlo schválit Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
číslo IV-12-4007512/P001, uzavřenou 
mezi Městem Tanvald a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. 
9) rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
(dále jen RO) č. 16/2010:
Výdaje
Školství, DDM Tanvald, účelový příspěvek 

na pořízení automobilu  120 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 120 000 Kč
10) rozhodlo v rámci obnovy vozového 
parku schválit pořízení automobilů pro 
vnitřní správu a městskou policii a schvá-
lit RO č. 17/2010:
Příjmy
Příjmy kapitálové z prodeje investičního 
majetku, prodej osobních automobilů 
 + 180 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku, 
Městská policie, pořízení osobního auto-
mobilu  360 000 Kč
Vnitřní správa (radnice), pořízení osob-
ního automobilu  520 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 700 000 Kč
11) rozhodlo schválit RO č. 18/2010:
Výdaje
Místní hospodářství, silnice a místní 
komunikace + 1 000 000 Kč
v tom: opravy místních komunikací doda-
vatelsky  1 000 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 1 000 000 Kč
12) rozhodlo schválit RO č. 19/2010:
Příjmy
Kultura, kulturní kancelář   + 12 900 Kč
Výdaje
Kultura, kulturní kancelář – výdaje na 
kulturní činnost, pořízení sochy Járy 
Cimrmana   183 427 Kč
Rozpočtová rezerva  - 170 527 Kč
13) bere na vědomí stav Portfolia cen-
ných papírů města u ČS a. s. ke dni 31. 3. 
2010 ve výši 10 120 410 Kč, což je 
navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 o 
573 610 Kč, a rozhodlo i nadále investo-
vat tyto finanční prostředky dle schválené 
Smlouvy o obhospodařování cenných 
papírů s ČS a.s.
l ZM na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení rozhodlo poskytnout půjčky 
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ná-
sledujícím žadatelům se lhůtou splatnos-
ti 3 roky a úrokem ve výši 2%: Blance 
Balatkové na obnovu fasády domu včet-
ně oplechování 80 000 Kč; Otovi Šourkovi 
na výměna oken u domu staršího 10 let 
40 000 Kč; manželům Jindřichovi a Evě 
Heřmanovým na vybudování studny pro 
pitnou vodu včetně přípojky k RD 50 000 
Kč a Janu Kolmanovi na výměnu oken 
60 000 Kč.
l ZM v souladu s § 67 a 68 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů stanovuje pro volební 
období 2010 – 2014 počet členů 
Zastupitelstva města Tanvald na 21.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 -měú-

Velkoobjemový sběr
Jarní velkoobjemový sběr odpadu se 
neuskuteční z důvodu zneužívání a ne-
disciplinovanosti lidí. Občané Tanvaldu 
mají možnost celoročně svůj velkoobje- 
mový odpad odkládat ve sběrném dvoře.
  - red- 

Hasičská soutěž
Na městském stadionu na Výšině se 
15. května od 9 hodin koná hasičská 
soutěž družstev dobrovolných hasičů 
celého okrsku Tanvald. Soutěžit se 
bude v kategorii ženy a muži. Vstup 
pro veřejnost zdarma. Občerstvení 
zajištěno. Srdečně zvou pořádající 
hasiči SDH Tanvald - Šumburk.
  -sdh-
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Kvalitní potraviny dodávané přímo 
z farem mají stále více příznivců a jejich 
vyhledávání je nyní díky nové interneto-
vé službě ještě jednodušší. Na webovém 
portálu www.najdisisvehofarmare.cz se 
mohou registrovat všichni farmáři, kteří 
chtějí zvýšit povědomí o svých službách. 
Projekt pomáhá zemědělcům i spotřebi-
telům. Ti si mohou na mapě přiblížit 
kteroukoliv oblast a zjistit, kde mají ve 
svém okolí nejbližší farmu, v níž si mohou 
zakoupit zemědělské výrobky. 

V Libereckém kraji této služby zatím 
využila třeba plavská farma Filoun, hun-
tířovská výrobna mléčných výrobků 
Tompeli nebo roztocká ekofarma 
U Kotyků. K celorepublikové iniciativě se 
jen během prvního měsíce jejího fungo-
vání přidalo na padesát farem a jejich 
počet se stále zvyšuje. „Zájem spotřebi-
telů o kvalitní potraviny přímo z farmy 
v posledních letech výrazně vzrostl. 
Zákazníky kromě kvality zajímá také, kde 
produkty vznikají. Mají starost o to, v ja-
kém prostředí jsou chována hospodář-
ská zvířata, jejichž maso konzumují, 
nebo z jakých polí pochází zelenina na 
jejich talíři,“ zdůvodnil význam nové 
služby její iniciátor František Němec, 
Živnostník roku 2008 kraje Vysočina. 

Komunitní web českých seniorů 
www.sedesatka.cz zahájil provoz teprve 
po loňských prázdninách, přesto již za-
znamenal přes sedmdesát pět tisíc ná-
vštěv, především z řad seniorů. Ti spolu 
na internetu nejen komunikují, ale vzá-
jemně se seznamují a realizují společné 
aktivity i mimo web.

„Potěšilo nás, že se několik set senio-
rů z celé České republiky i ze zahraničí 
zaregistrovalo a velmi aktivně se účast-
ní každodenního života na webu. Senioři 
na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili 
partu, která se společně setkává na 
občasných srazech, společně řeší život-
ní problémy, navzájem si fandí a podpo-
rují se,“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce 
provozovatele webu občanského sdru-
žení CENTRED.

Komunitní web Šedesátka.cz neplní 
jen funkci diskuzního fóra, ale poskytuje 
zpravodajství z jednotlivých regionů 
České republiky, uveřejňuje rozhovory 
se zajímavými osobnostmi, věnuje se 
aktuálním tématům. Občanské sdružení 
CENTRED realizuje i další projekty, 

Vážení sousedé Šumburáci, majitelé 
čtyřnohých přátel a jim podobných mi-
láčků. Děkuji, že mi umožňujete i na jaře 
provozovat ty fajnové alpské zimní dis-
ciplíny, jako je obří slalom či slalom 
speciál přímo na šumburských chodní-
cích, nábližkách i paloučcích, a to bez 
sněhu, lyží i slalomových tyček, které jste 
vtipně nahradili exkrementy různé hus-
toty, velikosti, tvarů a široké palety od-
stínů hnědé svých chráněnců. I velikán 
Jára Cimrman by zíral, co vše lze provo-
zovat na šumburské části jeho stezky. 
Dále děkuji za všechny jednostranně 
zaměřené místní sportovce, kteří se vě-
nují pouze vzpírání v našich oblíbených 
fitkách Nonstop, Grand, U anděla nebo 
U čtyř stehen, že i oni mají šanci si do-
slova čichnout k pro ně dosud nevyzkou-
šeným sportům. Děkuji též za všechny 
šumburské důchodce, kteří odložili své 

´sudovky´ někdy před druhou válkou a 
novou zimní výzbroj si nestihli pro samé 
plnění pětiletek a posléze opětného roz-
táčení notně zrezlých kol kapitalismu 
opatřit, že se mohou v záři hřejivých 
paprsků jarního sluníčka ke svým točivým 
disciplínám konečně vrátit, a to, prosím, 
zcela zdarma bez přispění VZP! My na 
Šumburku si ale svých zasloužilých so-
kolíků vážíme a tak je raději s láskou 
sledujeme, kterak skotačí mezi lejny, než 
aby se nám nudili na tanvaldské JIPce. 
A na úplný závěr této děkovačky malá 
hádanka. Víte, jak v létě poznáte Šumbu-
ráka na Makarské? No to je přeci ta 
štíhlá, svalnatá figura v hnědých sexy 
plavečkách, vymodelovaná jarním spor-
továním. Opravdu, ale opravdu vřelý dík, 
milí pejskaři!

Pavel Svárovský, 
Šumburák každým coulem

Vřelý dík, naši pejskaři!

Kde najít svého farmáře?
Webové stránky mohou využívat nejen 

příznivci kvalitních čerstvých potravin, ale 
i turisté, kteří si chtějí z dovolené přivést 
regionální potraviny. Stránky představu-
jí také populární agroturistiku, která turis-
tům přibližuje život na statcích.

„Jedná se o zbrusu novou službu, 
takže první výsledky zaznamenáváme 
postupně. Velice vítáme, že vznikla nová 
iniciativa, která podporuje farmáře. Zá-
kazníků, kteří mají zájem o naše výrobky, 
stále přibývá. Při ochutnávkách, napří-
klad v Praze, lidé často nemohou vůbec 
uvěřit, že to, co jsme jim nabídli, je oprav-
du mléko,“ uvedl Tomáš Pelikán z farmy 
Tompeli, která se zabývá výrobou a 
prodejem bílých a pařených sýrů a ostat-
ních mléčných výrobků. Za tučný tvaroh 
farma v loňském roce získala ocenění 
Výrobek Libereckého kraje roku 2009.

Záleží tedy už jen na individuálním 
gustu zákazníka, jestli si k nákupu vybe-
re market nebo si zajede přímo k svému 
nejbližšímu farmáři. A kdo chce dát 
o svých produktech vědět, může si vypl-
nit registrační formulář na: 

www.najdisisvehofarmare.cz/
registrace-farmy/ a k registrovaným 
zemědělcům se připojit.

 (ver)

spojené s www.sedesatka.cz, například 
projekt sbírající vzpomínky obyvatel jed-
notlivých českých krajů nebo rozcestník 
sociálních služeb pro seniory. Ve spolu-
práci s dalšími partnery připravuje rovněž 
vydání knihy příběhů z dětství jednoho 
návštěvníka Šedesátky.cz.

„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat 
se jako na skupinu, která je vůči pracov-
ně aktivní generaci v nevýhodě a spíše ji 
omezuje. Jde přitom o obrovský rezervo-
ár zkušených a poctivých osobností, 
kteří by mohly společnosti pomáhat v ori-
entaci, aby si zachovala vyváženost a 
zdravý selský rozum. Měli jsme na počát-
ku obavy, že senioři budou uzavření ve 
svých světech a ulitách, přitom je to na-
opak. Díky projektu Šedesátka.cz jsme 
se stali součástí světa seniorů, který je 
tak inspirativní, až nám z toho často jde 
hlava kolem,“ dokončil Vojvodík.

Početnou skupinu otevřených seniorů 
najdete na www.sedesatka.cz. 
Kontakt: Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda 
CENTRED o.s., 774 765 880
redakce@sedesatka.cz 

Když senioři internetu fandí

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o.s., vás srdečně zve 
na pracovní seminář na téma: Osobní 
asistence u dětí a mladistvých se zdra-
votním postižením, který se bude konat 
ve čtvrtek 13. 5. 2010 od 12.30 do 15 
hodin ve velkém sále Spolkového domu 
v ul. E. Floriánové 8 v Jablonci n. N. Na 
seminář jsou pozváni pracovníci škol a 
městského úřadu a rodiče dětí se zdra-
votním postižením. Budeme hovořit o pod- 
mínkách poskytnutí osobní asistence a 
přínosu pro rodiče a děti se zdravotním 
postižením, ale i pro veřejnost a školy. 

Na programu budou také výsledky 
dotazníkového šetření v Libereckém 
kraji. Přijďte s námi pohovořit o osobní 
asistenci a společně hledat cesty, jak 
v budoucnu poskytovat osobní asistenci 
tak, aby vyhovovala potřebám dětí, rodi-
čů, škol a zákonu o sociálních službách 
a vytvořit tak společný model poskytová-
ní této sociální služby v našem kraji. 

Koordinátorem diskuze je PaedDr. Jiljí 
Novotný, supervizor a trenér manažer-
ských dovedností. Občerstvení bude 
zajištěno.

-cpzp-

Seminář "Osobní asistence u dětí 
a mladistvých se zdravotním postižením"

Pohodlnější přepravu do hor i Českého 
ráje cyklistům, stejně jako v minulých 
letech, nabídnou cyklobusy. Úplně první 
letošní autobusy upravené pro přepravu 
kol vyrazí 1. května do Českého ráje a 
Frýdlantského výběžku. Kdo by si chtěl 
na májový svátek udělat výlet na kole, 
může si vybrat linku z Turnova přes 
Vyskeř, Hrubou Skálu, Újezd pod 
Troskami, Libuň a Holín do Jičína nebo 
spoj z Frýdlantu do Hejnic a přes Bílý 
potok na Smědavu. Milovníci cykloturis-
tiky se ale mohou těšit i na další linky. 

Postupně se rozjedou také krkonošské 
a jizerskohorské cyklobusy. „Krkobusy“ 
zahajují sezonu 29. května. Trasy zůsta-
ly stejné jako v loňském roce, takže 
místním cyklistům umožní třeba lepší 
spojení do Pece pod Sněžkou. Sezonní 
cykloturistické autobusy zatím budou 
jezdit pouze o víkendech a svátcích. 
Během prázdnin ale turistům poslouží 
denně. Bližší informace a podrobné jízdní 
řády budou postupně k dostání v infocentru 
Tanvald. 

-veš-

V květnu odstartovaly první cyklobusy

S jarním obdobím se naplno rozběhly i stavební práce na obou hasičárnách, které 
vyrůstají v ul. Protifašistických bojovníků. V minulých týdnech byla provedena izo-
lace střech, instalována okna a provedeny hrubé rozvody všech instalací vody a 
odpadů. Zároveň byly zahájeny práce na rozvodech eklektroinstalace a vzducho-
techniky.   -red-

Studenti Obchodní akademie Tanvald 
uspořádali 4. ročník festivalu Jeden svět, 
který je věnován lidským právům. 
Tanvaldský Jeden svět má svá prvenství 
a specifika, která při své návštěvě vy-
zvedla i Vlasta Vyčichlová, spolupracov-
nice organizace Člověk v tísni. Je to 
jednak studentské pořadatelství a dobrá 
spolupráce, resp. podpora města Tan-
valdu, doprovodné akce i slušná návštěv-
nost při veřejných projekcích. Na film T. 
Škrdlanta Neviditelní, který je o lidech 
z libereckého Jedličkova ústavu, přišlo 
na projekci v Tanvaldě víc lidí než v sa-
motném Liberci. Ani letos nechybělo 
pěvecké vystoupení studentek OA v Tan-
valdě, ochutnávka mezinárodní kuchyně, 

prodej namibijského zboží a vystoupení: 
tentokrát gymnastické cvičení sportovní-
ho klubu Sluníčko. Studentům se poda-
řilo udržet příjemnou atmosféru a rytmus 
při otevřených debatách, což je mnohdy 
nelehká úloha. Vše, co se přihodí, je pak 
vzácnou zkušeností, kterou v osnovách 
nenajdou. Své úlohy se pod vedením 
Zdeňky Juklové a Martiny Staffenové i 
tentokrát zhostili úspěšně a díky jim jsme 
v Tanvaldě mohli ochutnat něco z nabídky 
festivalu Jeden svět.

-abr-
Sponzoři tanvaldských projekcí: Firma 
J.H.KOV s.r.o., Firma Pyramid, s.r.o., 
Firma Servis Ekotranz, Teplárna Tanvald, 
Město Tanvald.

Budova ve Školní ulici, kde sídlí taneč-
ní a výtvarný obor ZUŠ Tanvald, už má 
nová okna. V rámci rekonstrukce, která 
si vyžádala šest set osmdesát pět tisíc 
korun, byla vyměněna okna v celém 
domě. Zároveň bylo vymalováno a zcela 
byl rekonstruován byt školníka. „Jsem 
velmi rád za tyto krásné, až zámecké 
prostory, které ZUŠ Tanvald má. Moje 
poděkování směřuje vedení města, které 
na naši školu nezapomíná a nyní vyna-
ložilo nemalé finanční prostředky na tuto 
rekonstrukci,“ uvedl v úterý 13. dubna Jiří 
Lejsek, ředitel ZUŠ Tanvald. Starosta 
města Petr Polák (na snímku s místosta-
rostou M.Tůmou se dívají, jak žáci vý-
tvarného oboru tvoří krabičky) naopak 
zmínil velmi dobrou spolupráci s žáky 
zejména hudebního oboru, kteří pravidelně 
zahajují Tanvaldské hudební jaro.

Lída Abrahamová

Budova ZUŠ má nová okna

Festival Jeden svět počtvrté 

Starosta P. Polák a místostarosta M. 
Tůma se dívají, jak žáci výtvarného 
oboru tvoří krabičky.
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V květnu 2010 
oslaví 

narozeniny
Čermáková Olga
Frisová Jarmila

Macháčková Zděnka
Rýglová Olga

Šperlová Zdeňka
Vrabec Eduard

Kosourová Ludmila
Lufinka Pavel

Novák Jaroslav
Svárovský Otto

Tomšová Naděžda
Vedralová Marcela

Háková Helena
Hyšková Alexandra

Jirák Jaromír
Opočenská Helena

Rydval Miroslav
Schwedler Roland
Šťastný Zdeněk

Švec Rudolf
Vaníček Josef

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v květnu

 Pokud si někdo nepřeje být uveden 
v TZ, stačí zavolat nebo osobně to 
sdělit L. Abrahamové v kulturní kan-
celáři MěÚ (v Krkonošské 350, hned 
vedle knihovny). Telefon: 483 369 652 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!) Pokud 
si někdo nepřeje dárkový balíček, ať 
to sdělí A. Liškové, telefon: 728 421 
550, případně jiné člence KPOZ.

Do Desné
l 14. – 16. května 
Velká desenská pouť 
l 10. – 15. května 
Sympozium Desná 2010
l Výstavy v Riedlově vile 
Suchou nohou 
Připravil Sbor dobrovolných fotografů, 
týká se cest a jejich zdolávání. 
Od 8. 4. do 30. 5. Vstupné 10 Kč.
Putovní výstava Daruješ? 
Představuje nápady mladých výtvarníků 
2. a 3. ročníku SUPŠ v Jablonci n. N., 
kteří vymýšleli loga dobrovolného 
dárcovství krve. 
V Riedlově vile od 15. 4. do 30. 5.

Do Smržovky
(www.smrzovka.cz nebo 483 369 325)
l 1. 5. Zahájení motorkářské sezóny
Odjezd ve 12.30 hodin od Harley Bar 
Motelu. 
Více na www.harleybarmotel.cz.
l 12. 5. Koncert dětského pěveckého 
sboru Smržováček od 17 hodin. 
V kostele sv. Archanděla Michaela. 
l 15. 5. GRAND PRIX Jizerských hor 
- memoriál Milana Hnízdila od 9 hodin 
ve střeleckém areálu LOYD Smržovka.
l 22. 5. Prolínání – Sen o Jizerských 
horách aneb Smržovský jarmark a 
Den jizerskohorských jídel od 9 hodin 
v lesoparku. 
l 28. 5. Noc kostelů – noc dokořán 
otevřených dveří od 20 hodin v kostele 
sv. Archanděla Michaela 
(www.nockostelu.cz).

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, Město Tanvald a Divadlo 
Járy Cimrmana společně připravují a všechny obdivovatele 

nesmrtelného díla Járy Cimrmana i milovníky jízdy 
na dobových strojích informují o pátém ročníku tradiční

Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana
aneb Na kole okolo Liptákova

Jízda na historických bicyklech v kostýmech dobových
nebo v oblečení prostém na kolech moderních

proběhne dne 12. června roku 2010 na Tanvaldsku
Na své stroje účastníci usednou k prvnímu startu v 9.00 hodin ve Zlaté Olešnici 
– Navarově, podruhé se do pedálů opřou po mezistartu v 10.30 hodin ve Zlaté 
Olešnici – Na Vrších (místa označena).
Ve 12.00 hodin se plánuje příjezd Spanilé jízdy ke kostelu sv. Františka z Assisi 
v Tanvaldě – Šumburku. Po slavnostním přivítání vystoupí smíšený pěvecký 
sbor Gymnázia Tanvald, poté dojde na uvedení krasojezdců, krasojezdkyň i 
historických bicyklů a na sportovně – společenský a kulturně – recesistický 
program. K příjemné pohodě u kostela bude hrát O. V. J. DIXIE Liberec.
V 15.00 hodin nastane u kostela sv. Františka z Assisi seřazení průvodu slože-
ného z historických bicyklů, krasojezdců a krasojezdkyň, historických automo-
bilů, motocyklů i dalších strojů samohybných či s pohonem, účastníků kosty-
movaných i prostě oděných, organizovaných i neorganizovaných, s 
transparenty i bez. Průvod zamíří k Městskému kinu Jas, kam je situován další 
odpolední program. Na parkovišti před kinem bude příchodu průvodu a k dobré 
pohodě vyhrávat Hudba u města Vídně. Občerstvení žíznivých je samozřejmostí.
V 16.00 hodin se očekává slavnostní odhalení sochy "Jára Cimrman v mlze" 
na balkoně budovy Městského kina Jas (po otevření cyklostezky tak bude 
umístění sochy další připomínkou mistrova nesmrtelného odkazu v jeho rodném 
kraji). 
Tanvaldské kino bude poté pojmenováno Kino Jas Járy Cimrmana. Ke slav-
nostnímu odhalení sochy budou patřit proslovy, zdravice, zpěvy a další dopro-
vodný program.
V 19.00 hodin začíná v kině Jas Járy Cimrmana Tanvald divadelní představení 
České nebe.
V kině bude po celé odpoledne umístěna výstava představující pět let života 
Cyklostezky Járy Cimrmana.
I letos, jako v předchozích čtyřech letech, očekáváme osobní účast Zdeňka 
Svěráka, ředitele Divadla Járy Cimrmana Václava Kotka a dalších protagonistů 
Divadla Járy Cimrmana.
Dobrá zábava a mnohá překvapení nebudou výjimkou. 

Ing. Kateřina Preusslerová, Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Kam za kulturou a sportem
l 29. 5. Dětský den 
Od 14 hodin v lesoparku. 
l Každý čtvrtek od 18 hodin bohoslužba 
v kostele sv. Archanděla Michaela.

Zájezd z Harrachova
do Divadla na Vinohradech

Úterý 18. 5. 2010, odjezd ve 12.00 hod.
(ze zastávek aut. nádraží, centrum, 
sklárna, Motejlek) na představení 
Donaha! Začátek v 19.00 hodin, v Praze 
čas na nákupy i procházku. 
Vstupenky již v prodeji, cena od 80 do 
320 Kč + autobus 120 Kč, délka před-
stavení: 2 hod. 50 min. MěÚ Harrachov, 
tel. 481 528 133, Radka Bališová 
Zamlarová.

Muchovman 2010
Štafetový závod družstev a jednotlivců 
Muchovman 2010 se koná v sobotu 
15. května 2010 ve Zbytkách v areálu 
Hospody ve Vrších. Start prvního jednot-
livce v 9.30 hod. z křižovatky značených 
cest pod Čertovými skalami, vyhlášení 
vítězů jednotlivých kategorií po ukončení 
závodu zhruba ve 14.30 hod. u Hospody 
ve Vrších. Přihlášky, propozice a ostatní 
info na www.muchovman.net.

Výběr 
do sportovních tříd 

ZŠ Sportovní 
Základní škola, Tanvald, Sportovní 
576, příspěvková organizace.
Tel.: 483 394 660, fax 483 380 647, 
http: www.zstanvald-sportovni.cz, 
e-mail: msir@iol.cz.

Vážení rodiče, děvčata a chlapci 
5. tříd. Ve středu 26. května 2010 od 
8.30 hodin proběhne v naší škole 
výběr děvčat a chlapců 5. tříd z ob-
lasti Tanvaldska, kteří mají zájem od 
školního roku 2010/2011 navštěvo-
vat na naší škole třídu s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy. Bližší infor-
mace 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

Blahopřání
Tričko s logem Tanvaldu získal Jan 
Šimon, který zaslal na adresu redakce 
své snímky a zareagoval tak na výzvu 
Tanvaldského zpravodaje a zapojil se 
(jako jediný) do fotosoutěže Zima očima 
čtenářů TZ.  - red -

Mìstská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz)

l Výstava prací DDM z výtvarné soutěže „ Co nám přinesla paní Zima?“ potrvá do 
14. 5. 2010 ve výstavním sálku Městské knihovny Tanvald (viz foto z vernisáže). 
l Od 17. 5. 2010 Vás zveme na výstavu prací klientů Centra denních služeb 
z Jablonce nad Nisou, které poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností 
z důvodů zdravotního postižení. 
l Dne 14. 5. 2010 proběhne další roznáška knih pro naše čtenáře, kteří se ze 
zdravotních důvodů nemohou dostat do knihovny. Kdo bude mít zájem o tuto služ-
bu, stačí, když zavolá na tel. 483 369 650 nebo nás může kontaktovat na emailu: 
knihovna@tanvald.cz. Roznáška probíhá vždy každý druhý pátek v měsíci a je 
bezplatná.

Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že 
provozovna kosmetických služeb a 
solária Krkonošská 220 (pí Růžiková, 
Koutná) bude od května přemístěna 

do nových prostor: 
Krkonošská 134 

(1. poschodí vedle domácích potřeb).

Opět se těšíme na vaši návštěvu. 
483 396 458

Blahopřání
V květnu oslaví naše maminka paní 
Zdeňka Šperlová 85. narozeniny. 
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
přejí 

dcery s rodinami
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na květen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
12. 5. ST v 19 h. 
Travesti Skupina Hanky Panky Praha v nové sestavě uvádí svůj zcela nový 
pořad s názvem "Z Čech až do Hollywoodu". Spolu se slečnami Stefany, 
Dolores, Sofií a mistrem Alexem tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvi-
díte spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. Tentokrát vám ve svém 
pořadu představí hvězdy jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat 
Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Sandra, Tina 
Turner, Kamélie a podíváme se i do Švédska za známou hudební skupinou 
ABBA. Program nepořádá Městská kulturní kancelář. Vstupné: 200 Kč.

13. 5. ČT v 19 h.
Zoltán Egressy: Portugálie 
Divadelní premiéra komedie v podání divadelního souboru E. F. Burian 
z Tanvaldu (viz str. 1). Vstupné: 60 Kč

21. 5. Pá v 19 h. 3. koncert THJ – kostel Sv.Františka z Assisi
Dětský pěvecký sbor 
IUVENTUS, GAUDE!
Sbormistr 
Tomáš Pospíšil 
a Drahomíra 
Matznerová – 
Chvátalová 
– varhany. 
Program: písně 
G. F. Händela, 
G. Gabrieliho, 
P. Ebena, 
V. Miškinise, P. 
Baslera, C. Francka a 
úpravy lidových písní. Varhanní díla L. J. A. Lefébure-Welyho a A. Guilmanta. 

Vstupné: 80 Kč.

23. 5. Kůzlátka a vlk
Nedělní pohádka pro děti. Divadlo Špílberg 
připravilo, tentokrát v muzikálové podobě a 
ve verších, známý příběh o vlkovi a kůzla-
tech. Od 15 hodin v Městském kině Jas 
Tanvald.
Vstupné: 30 Kč.
 

Připravujeme na červen 2010
12. 6. Divadlo Járy Cimrmana: České nebe aneb Cimrmanův dramatický 
kšaft (viz str. 2)
13. 6. Majda s Františkem na cestách – zábavný pořad pro děti
Účinkuje: Magdalena Reifová a František.
Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,

Petr Hampl, Lída Abrahamová,
v budově bývalého soudu, 1. patro.

1. a 2. 5. So a Ne 17 h. Toy Story – Příběh hraček 3D
Americký animovaný rodinný film. Oblíbené postavičky se vracejí, tentokrát 
v novém kabátě. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 165 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 78)
5. 5. St 17 h. a 20 h. Ženy v pokušení
Nová česká vášnivá komedie Jiřího Vejdělka. Tři docela rozdílné ženy zjišťují, 
jak moc jsou si podobné. V hlavních rolích Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, 
Jiří Macháček a Vojtěch Dyk.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži přístupný.  (118) 
7. a 8. 5. Pá a So 17 h.  Toy Story 2 – Příběh hraček 3D
Americký animovaný rodinný film. Další příběhy oblíbených postaviček. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 165 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92)
10. 5. Po 19 h.  Mamas and Papas 2D 
Nový český intimní velkofilm Alice Nellis. Čtyři příběhy manželských či
partnerských dvojic. V hlavních rolích Z. Bydžovská, M. Issová, Z. Čapková a 
V. Jiráček. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80, 83, 85 Kč  Přístupné od 12 let.  (110) 
14. – 16. 5. Pá - Ne 17 h.  Garfield 3D
Americká animovaná rodinná komedie. Nové dobrodružství líného kocoura 
Garfielda. Zvířecí jednotka zasahuje. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek 
s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 72)
17. 5. Po 19 h.  Nine
Americká velkolepá muzikálová podívaná od režiséra filmu Chicago s hvězdným 
obsazením. V hlavních rolích D. Day-Lewis, N. Kidman, P. Cruz, S. Loren a K. 
Hudson. 
Vstupné: 80, 83, 85 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 120) 
19. 5. St 19 h.  Prokletý ostrov
Americký thriller režiséra Martina Scorseseho. Záhadné zmizení pacientky 
z psychiatrické léčebny z ostrova uprostřed oceánu. 
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo a Ben Kingsley.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 137) 
21. a 22. 5. Pá a So 16 h.  Kuky se vrací 2D
Nový loutkový film Jana Svěráka. Dobrodružný i poetický rodinný příběh. Růžový 
medvídek Kuky v největším dobrodružství svého plyšového života. Mluví 
Z. Svěrák, J. Macháček, P. Čtvrtníček, P. Liška a O. Kaiser. Film bude promítán 
v digitální kvalitě.
Vstupné: 110 Kč  Mládeži přístupný.  (90) 
21. a 22. 5. Pá a So 19 h.  Robin Hood 2D
Americký dobrodružný velkofilm Ridleyho Scotta. Nové zpracování legendy 
o slavném anglickém zbojníkovi. V hlavních rolích Russel Crowe a Cate 
Blanchettová. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 148) 
24. 5. Po 17 h.  Kouzelná chůva a Velký třesk 2D
Britská rodinná komedie. Další příběh kouzelné chůvy a její záchrana jedné 
rodinné farmy. V hlavních rolích Emma Thompson a Ralph Fiennes. Film bude 
promítán v digitální kvalitě. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 108)
26. 5. ST 19 h.  Všichni jsou v pohodě
Americké romantické drama. Příběh otce a jeho cesty za dospělými dětmi. 
V hlavních rolích R. De Niro, D. Barrymore a Kate Beckinsale.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 99)
28. a 29. 5. Pá a So 19 h.  StreetDance 3D
Britská taneční romance. První taneční film ve 3D! Může spolupracovat taneční 
skupina street dance s baletními tanečníky?Jedinečný vizuální trojrozměrný 
zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – 98)

Připravujeme na červen 3D filmy: Hurvínek na scéně, Toy Story 3 – Příběh 
hraček

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz 
na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz.
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

Blažená samota, Urbi et Orbi a Jablečné akty, to jsou tři témata z fotografií Martina 
Koubka, se kterými se můžete setkat na nové, květnové výstavě v Městském kině 
Jas. Mladý jablonecký autor, který absolvoval před lety tanvaldské gymnázium a 
dál se vydal po cestě biologa a humanisty, přináší originální a poetický pohled na 
známá i neznámá místa krajiny i těla... V současné době stále studuje, provozuje 
fotoateliér Cow-back a spolupracuje s internetovým portálem Topzine.cz jakožto 
člen fotoprodukce. Výstava bude otevřena od 3. do 31. 5. 2010 v době programů 
kina Jas (viz www.tanvald.cz)  -abr-

Výstava fotografií Martina Koubka v kině

Historická jízda přibrzdí v Tanvaldě
Velká podívaná pro milovníky historických vozidel se naskytne v sobotu 22. 5. 2010 
v Tanvaldě. Městem bude projíždět 5. ročník soutěže historických vozidel Horním 
Pojizeřím Železnobrodskem. Na centrálním parkovišti v Tanvaldě budou mít kolem 
11. hodiny veteráni průjezdovou kontrolu. Akci pořádá AMK Železný Brod. Jízda 
historických vozidel bude startovat v 22. 5. 2010 v 10.30 hodin ze Železného Brodu. 
Vozidla pojedou přes Jirkov, Radčice, Vlastiboř, Držkov, Zásadu, Plavy, Velké Hamry 
do Tanvaldu. Počítá se s desítkami starodávných vozidel a motocyklů.

-abr -
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Firma TENEO 3000 s.r.o. Smržovka 

přijme do trvalého pracovního poměru 
technického pracovníka pro výrobu konektorů 
se zkušenostmi z oboru obrábění a montáže. 

Práce na PC, Excel a Word, podmínkou, CAD výhodou.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 483394145,  e-mail: m.linhartova@teneo.cz 

Odvoz 
a likvidace 

fekálií.
Telefon: 

777 822 890

Informace –online – systém

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 
A EKONOMICKÁ POMOC 

PRO KAŽDÉHO 
JAK OSOBNĚ, 

TAK PO TELEFONU.
Telefon centrála:  777 900 925
 777 315 033
Zástupce J. Habová: 
 607 135 887

Kosmetika Milena

Kontakt: Kosmetika Milena Vávrová, Krkonošská 536, Tanvald,
mobil: 739 553 065 

• Navštivte solární studio Ergoline 
s certifikátem EU.

• Solárium je po výměně UV lamp, 
které splňují EU normu.

• Cena: 1 minuta za 5,60 Kč
Permanentka na 100 minut za 500 Kč

Udělejte to, dokud můžete, ne až budete muset!
Penzijní připojištění od AXA Vám přináší vždycky
něco navíc: Státní příspěvek až 75600 Kč
 Co nejlepší zhodnocení Vašich vložených prostředků
 Maximální jistoty silné mezinárodní společnosti  
 úspěšně operující po celém světě
 Pro členy AXA klubu je připravena úvěrová kreditní karta
 S AXA kartou vyděláváte na penzi ještě více, aniž by 
 Vás to něco stálo a navíc máte nárok na asistenční
 služby v celkové hodnotě 49000 Kč ročně

Pro více informací kontaktujte finančního poradce AXA
pana Vladimíra Koláře, tel: 776 872 654
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Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald se zúčastnili otevře-
ného turnaje Czech open fighting, vyhlá-
šeného jako mistrovství České republiky 
v Jiu-Jitsu, a otevřeného pro všechny 
styly bojových umění, které se konalo  
10. 4. 2010 ve sportovní hale v Kladně.

Soutěžilo se v disciplínách Brazilské 
jiu-jutsu (BJJ), Fighting (F), Hard formy 
– Kata (HF), Fighting teamy junioři (do 
osmnácti let) a muži (dále jen FT) .

V závodech soutěžilo kolem sto pade-
sáti reprezentantů různých stylů bojo-
vých umění (Karate, Allkampf-Jitsu, 
Teakwondo, Sambo, Judo, Kick box) – 
amatérů bez rozdílu a příslušnosti k or-
ganizacím z celkem pětadvaceti klubů a 
škol, včetně reprezentace z Rakouska. 
Po tvrdých bojích, v rámci fair play, zís-
kali žáci naší školy mistrovské tituly 
v několika kategoriích. 
Výsledky jmenovitě: Patková Klára (1. 
místo a titul mistr české republiky F, 2. 
BJJ), Patková Andula (2 BJJ), Stehno 

Finále projektu Hledá se nová Kateřina 
Neumannová se v letošním roce odehrá-
lo na tratích na Zadově. V regionálních 
kolech měla TJ SEBA řadu medailistů a 
tak bylo otázkou, jak si povedou v celo-
státním finále. Nejlepší umístění v kate-
gorii jednotlivců získala Tereza Beranová, 
která v závodě volnou technikou obsadi-
la fantastické druhé místo a v klasickém 
nedělním závodě skončila sedmá, což ji 
celkově stačilo na 4. místo v rámci celé 
ČR. Smolný víkend prožil Vojta Vyhnálek, 

který v závodě klasickou i volnou tech-
nikou skončil na nepopulárním 4. místě, 
což celkově znamenalo další bramboro-
vou medaili. Výborné výkony ostatních 
členů TJ SEBA Tanvald D. Šírka (celk. 
8.), J. Bešťáka (29.), L. Bartůňka (11.), 
A. Trdlové (25.), A. Sixtové (9.), 
P. Marouskové (4.) a A. Šírka (5.) posu-
nuly družstvo TJ SEBA Tanvald v silné 
konkurenci sedmatřiceti oddílů na celko-
vě šesté místo v pořadí oddílů celé ČR.

 Za TJ SEBA Tanvald V. Vyhnálek

Hledá se nová Katka Neumannová...

Tadičně patří lyžaři běžci mezi elitu 
v rámci celé ČR. Ani v letošní lyžařské 
sezóně tomu nebylo jinak. Na únorovém 
prvním MČR v Deštné i přes nehoráznou 
smůlu, kdy polovinu družstva večer před 
závodem postihla střevní chřipka, získa-
li Pavla Marousková a Adrian Šírek pro 
TJ SEBA cenné bronzové medaile. Také 
umístění dalších závodníků posunulo 
oddíl běhu na lyžích TJ SEBA průběžně 
na pátou příčku z 35 oddílů v ČR. 

Druhé mistrovství se odehrálo na 

Lyžaři TJ SEBA mezi nejúspěšnějšími

Nejúspěšnější dorostenka TJ SEBA Tanvald Zuzka Koucká na trati Pradědu 
(2. místo v závodu Českého poháru).                   (Foto: V. Vyhnálek)

šumavském Zadově ve dnech 13. – 14. 
března. V sobotním sprintu volnou tech-
nikou si nejlépe vedli Pavla Marousková 
(5.) a Adrian Šírek (7.). V nedělním inter-
valovém závodě klasickou technikou 
potvrdila vysokou výkonnost Pavla 
Marousková, která se umístila na bron-
zovém stupni vítězů. 

Družstvo TJ SEBA Tanvald tak v letoš-
ní sezóně potvrdilo svým šestým místem 
svoji výbornou připravenost. 

 V. Vyhnálek, TJ SEBA Tanvald

Josef (3F), Zaplatílek Ota (2F. 3BJJ), 
Fišer Dominik (3 BJJ), Zelinka Vladimír 
(2 F, 2 HF), Zelinka Vojtěch (2 HF, 4 F)
Nigrin Aleš (3BJJ) a Matoušek Jaroslav 
(3F). Družstva juniorů (Patková K., 
Zaplatílek, Všetečka) i mužů (Zelinka 
Vladimír, Zelinka Vojtěch, Matoušek) 
získala shodně druhá místa.

Vyzdvihnout musíme především výkon 
Kláry Patkové, která obhájila titul mistra 
České republiky v disciplíně Fighting již 
potřetí v řadě a doufáme, že v jejích 
šlépějích půjde i její mladší sestra Andula 
(10 let), která již rovněž začala sbírat 
cenné kovy. 

Dobře zabojoval i Jindra Lipský (11 let), 
který se ve své váhové kategorii zařadil 
mezi 13 – 17leté soupeře a přesto, že 
jim nedal nic zadarmo, bohužel na 
medailovou pozici nedosáhl.

 Aleš Nigrin SOSHIKI, 
škola bojových umění a sportů 

Tanvald

Mistrovství ČR v Jiu-Jitsu

Společné foto úspěšné školy bojových umění.

V pobočce UNIQA pojišťovny, a.s.
nyní nabízíme kompletní finanční poradenství
pojištění, stavební spoření, hypoteční úvěry,

penzijní připojištění.

PŘIJĎTE K NÁM NA KÁVU A POPOVÍDAT SI 
O VAŠICH FINANCÍCH A ZAJIŠTĚNÍ.

Krkonošská 604, Tanvald, tel.: 483 311 918, 776 788 089,
 e-mail: agentura.tanvald@uniqa.cz

Bývalý reprezentant, trenér alpských 
disciplín Jiří Tacinec (1946) z Tanvaldu, 
který by mohl jako řada jeho vrstevníků 
lyžovaní sledovat už jen v televizi nebo 
jezdit jen rekreačně, stále aktivně spor-
tuje, závodí a sbírá medaile. Soutěží 
v obřím slalomu v kategorii senior mas-
ters. Jeho bilance je velmi úspěšná. 
Letos se zúčastnil osmnácti závodů, 
z nichž, patnáct dojel a jen tři nedojel. 
Sezona byla pro Tacince, který čtrnáct 
let trénoval v Jiskře Tanvald, velmi 
úspěšná. Vloni se stal mistrem ČR, letos 
to bylo 2. místo, které obsadil 7. 3. 2010 
v Rokytnici nad Jizerou na Memoriálu Dr. 

Jana Vedrala. Stříbrnou medaili si odve-
zl ještě předtím 5. 3. 2010 také z Rokyt-
nice (Super G II.) i z Českého poháru 
Masters (Super G I.), další 2. místo ob-
sadil na Mistrovství ČR masters 28. 3. 
(B7 obří slalom). Z 33. ročníku Memoriálu 
Honzy Žemličky (6. 2. 2010), v kategorii 
60 – 69, dovezl opět stříbro. Na 8. místě 
skončil ve slalomu speciál na Světovém 
poháru dne 14. 3. 2010 v Peci pod 
Sněžkou. Do závodění mu chuť neschá-
zí a s uplynulou zimou už vyhlíží tu příš-
tí, kdy se chce opět zapnout do lyží a 
postavit na start nějakého závodu.

  -abr-

Letošní stříbrná sezóna J. Tacince

J. Tacinec na 2. ročníku Memoriálu Jana Vedrala v obřím slalomu dne 
7. 3. 2010.  Foto: A. Bělonožník


