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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva:

Ve  velké  zasedací  místnosti  se 
uskuteční  ve  středu  15.  června 
od  16  hod  jednání  zastupitelů 
města.

www.tanvald.cz

Opravy silnice I/14 z Tanvaldu 
na Jablonec nad Nisou potrápí 
řidiče i v červnu. Společnost Eurovia 
na základě reklamace Ředitelství silnic 
a dálnic tento, v posledních letech již 
opravovaný, úsek silnice první třídy 
na vlastní náklady znovu opravuje. 
Do 11. června budou na silnici ještě 
probíhat dokončovací práce. Na odfré-
zovaný povrch v úseku od lučanského 
Krojčenku ve směru na Tanvald 
a v úseku od Jabloneckých Pasek 
ke Krojčenku se bude pokládat nový 
povrch. Uzavřen bude vždy jen jeden 
jízdní pruh a doprava bude řízena 
kyvadlově pověřenými pracovníky 
ve volném jízdním pruhu, pomocí 
vysílaček.

-red-

Opravy I/14 pokračují 
i v červnu

Cimrman bude mít v regionu muzeum s majákem
S cimrmanovským humorem přiletí 
i horkovzdušné balóny

 Dámy s vějíři a deštníčky, pánové 
ve fracích a cyklisté na historických 
kolech všech možných stáří a stavů 
se po roce opět vrátí do Tanvaldu. 11. 
června vypukne šestý ročník Spanilé 
jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana 
aneb Na kole kolem Liptákova. 
 Příznivci humoru imaginárního 
českého génia Járy Cimrmana se i letos 
mohou těšit na příjezd odvážných mužů 
a žen na takřka prehistorických kolech 
a jejich akrobatické kousky, hraničící 
s hazardováním s vlastním zdravím. 
Protože zkuste si udělat provaz 
na vrtkavé palubě kostitřasu nebo 
půvabně zdolat jízdu na stařičkém kole 
v dlouhé sukni (nebezpečně blízko 
rezavému řetězu) a s deštníkem nad 
hlavou. Nebudou chybět ani herci 
Divadla Járy Cimrmana v čele se 
Zdeňkem Svěrákem, kteří obecenstvo 
před kostelem sv. Františka z Assisi 
pobaví svým originálním seminářem. 
Zatímco dámy mohou obdivovat 
přehlídku dobových módních výstřelků 
a zajímavostí, za které můžeme vděčit 
Járovu působení v regionu, pánové 
zase mohou využít pohotovostních 
zásob lahodného chmelového moku 
v prostorách bývalé hasičské zbrojnice.
 Jak dopadne výprava mezi indiány 
a nebudou-li herci divadla Járy 
Cimrmana zákeřně sežráni, o tom se 
budou moci od 15 hodin přesvědčit 
návštěvníci místního kina. Plánované 
představení Afrika se letos poprvé 
odehraje pod patronací samotného 
Járy Cimrmana, dohlížejícího na město 
právě z balkonu kina. 
 Po odehrání představení se všechny 
půvabné dámy i důstojní pánové 
mohou odebrat pěšky či na svých 
dvoukolých dopravních prostředcích 
do nedalekých Příchovic. Tady se 
bude konat veliká událost pro všechny 

Cimrmanology 
i příznivce jiskrného 
českého humoru. 
Herci divadla 
Járy Cimrmana 
zde slavnostně 
poklepou 
na základní 
kámen, z něhož 
má do příštího roku 
vyrůst podzemní 
muzeum, věnované 
právě odkazu 
Járy Cimrmana. 
Protože muzeum 
tohoto nevšedního 
všeuměla nemůže 
být jen tak 
ledasjaké, bude to 
muzeum zapuštěné 
v zemi, ze kterého 
budou návštěvníci 
stoupat na dvacet 
čtyři metry vysoký 
Cimrmanův maják. 
V samotném 
muzeu, které by 
se mělo otevřít při 
příležitosti dalšího 
ročníku Spanilé 
jízdy, by měly 
najít místo různé 
cimrmanovské 
exponáty.
 Akce bude 
zakončena vzletem 
horkovzdušných balónů s poselstvím 
a základními kameny, které roznesou 
do všech světových stran. 

-hoš-

P r o g r a m:
Zlatá Olešnice - Navarov:
9.00 hodin - start Spanilé jízdy 
na bicyklech historických i moderních, 
v kostýmech dobových i současných, 
určeno je pro cyklisty trénované 
a zkušené. Místo startu označeno.

Zlatá Olešnice - Na Vrších:
10.30 – 11.00 hodin - mezistart 
Spanilé jízdy, určeno je též pro cyklisty 
netrénované, rekreační i cyklisty 
sváteční. Setkání s těmi, kdo jedou 
z Navarova a společný odjezd.

Program  u  kostela  sv.  Františka 
z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:
12.00 hodin – slavnostní uvítání 
účastníků Spanilé jízdy, uvítání 
vážených hostů, seminář Divadla 
Járy Cimrmana, přehlídka dobových 
módních výstřelků a zajímavostí, 

hudba O. V. J. DIXIE od 11.00 do 15.00, 
tanec, stánky s občerstvením 

15.00 hodin – divadelní představení 
AFRIKA v Kině JAS Járy Cimrmana 
v Tanvaldě
Vstupenky na představení je možno 
zakoupit pouze přímo v kině, a to vždy 
v den promítání.

Příchovice u Areálu U Čápa
18.00 hodin – uvítání účastníků 
kostýmovaných i prostě oděných 
a slavnostní položení základního 
kamene ke stavbě Majáku Járy 
Cimrmana za laskavé účasti 
představitelů Divadla Járy Cimrmana 
18.00 – 19.00 hodin řízený start 
skutečných horkovzdušných balonů se 
základními kameny 
a poselstvím pro všechny světové 
strany.
K dobré pohodě hraje Hudba města 
Vídně * tanec * občerstvení *

Informace na:
www.tanvaldsko.info
www.cimrman.at
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Okénko městské policie

Ztracený pejsek nalezen
Kokršpaněl, který 3. května zabloudil 
do cizího paneláku na Výšině 
a dezorientován nemohl ven, už je zase 
doma. Městská policie zvíře odchytila, 
uklidnila, identifikovala a záhy předala 
majitelce.

Sebrali dětem plachtu
Co všechno se lidem může hodit, 
to je opravdu unikum. 10. května se 
z dětského hřiště v ulici U Školky ztratila 
plachta chránící pískoviště. Nejspíš 
skončila na některém z aut, řeknete si, 
ale to jste na omylu. Plachtu si vyhlédl 
známý bezdomovec a hodlal ji použít 
jako střechu pro svůj nový wigwam. 
Iniciativa sice chvályhodná, nicméně 
hlídka městské policie neměla pro jeho 
počínání pochopení a plachta už je 
zase tam, kam patří.
Co s pachatelem, to je ve hvězdách.

Nešťastný  pátek  pro  černého 
pasažéra
Že by neměl jezdit načerno v pátek 
a ještě k tomu třináctého, to nedošlo 
jednomu mladíkovi v Tanvaldu. Teprve 
když ho hlídka městské policie vyvedla 
z autobusu, pak teprve pochopil, že 
toho dne už nikam nedojede. A nejspíš 
začne chodit pěšky, protože pokuta 
bude bezpochyby tučná a kapsu 
mu vybílí spolehlivěji než čtvrtletní 
jízdenka kamkoliv.

Parkování pod drobnohledem
Jak jsme psali již minule, parkování 
na travnatých plochách a vůbec všude 
tam, kde to je zakázáno, je městskou 
policií bedlivě hlídáno. Již nejeden 
řidič zamáčkl slzu vzteku v oku, spatřiv 
předvolání k přestupkovému řízení. 
Inu, Tanvald není Praha, aby se tu 
nedalo v poklidu zaparkovat, ovšem ne 
vždycky můžete mít svého plechového 
miláčka přímo pod oknem či u dveří. 
Někdy je prostě zapotřebí aspoň těch 
dvacet či třicet kroků udělat. Zkuste to, 
je to levné a zdravé.

-vho-

Stalo se v květnu

Stavba terminálu začne už brzy

Od září bude připravena další třída pro předškoláky

 Na snadnější cestování se už 
v příštím roce mohou těšit obyvatelé 
i návštěvníci Tanvaldu. Zatímco dnes 
od sebe vlakové a autobusové nádraží 
dělí cesta přes celé město, v budoucnu 
lidé oba dopravní prostředky nalez-
nou hned vedle sebe. Město lidem 
složité přestupování ulehčí stavbou 
dopravního terminálu, který vyroste 
u vlakového nádraží na Šumburku. 
Tady budou cestující moci z vlaků 
rovnou přestupovat na autobusy. 
Stavba terminálu ale neznamená, že 
by se karta obrátila a přes celé město 
by na autobus museli chodit zase 
obyvatelé Výšiny a okolních oblastí. 
Stávající autobusové nádraží v centru 
města zůstane zachováno a autobusy 
zde budou stavět také.
 Přestupní terminál, který sloučí vla-
kové a autobusové nádraží a umožní 
tak turistům i místním obyvatelům 
využívat všech typů veřejné dopravy 
v jednom dopravním uzlu, by se měl 
začít stavět ve třetím čtvrtletí letošního 
roku. První přestup z vlaku rovnou 
na autobus by si pak cestující mohli 

vyzkoušet už v září následujícího roku 
2012. 
 Součástí stavby bude také vybudo-
vání kruhového objezdu u křižovatky 
s ulicí Raisovou. Samotný terminál 
bude postaven v areálu u vlakového 
nádraží, příslušné pozemky jsou již 
v majetku města. „První kolej od sil-
nice bude odstraněna a bude zde 
postavena opěrná zeď. Výška termi-
nálu bude kopírovat výšku silnice I/10. 
Stávající sklad v prostoru u vlakového 
nádraží bude odstraněn a na ploše 
budou postaveny zastřešené zastávky 
autobusů. Součástí projektu je také 
informační systém v podobě digitál-
ních tabulí, na kterých si lidé budou 
moci přečíst informace o příjezdech 
a odjezdech autobusů a vlaků,“ uvedl 
starosta města Petr Polák. U terminálu 
bude také parkoviště, malý kiosek 
a veřejné toalety.
 Terminál představuje investici okolo 
70 milionů korun. Na jeho stavbu 
se městu podařilo získat dotaci 
z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod ve výši přes 

46 milionů korun, 
takže město se má 
na stavbě podílet část-
kou okolo 26 milionů 
korun. Díky dobrému 
hospodaření v před-
chozích letech si 
město pro tento podíl 
vytvořilo dostatečnou 
finanční rezervu. 
„Na pokrytí této částky 
se snažíme získat 
i další spoluinvestory,“ 
dodal Petr Polák.

-hoš-

Idiotismus některých našich takzva-
ných spoluobčanů skutečně nezná 
mezí. V noci ze 7. na 8.května kdosi 
opět utrhl koš s psími exkrementy 
a poházel je po tribuně fotbalového 
stadionu. Kdyby blbost nadnášela, 
létali by někteří v oblacích mezi 
paneláky a možná by je vítr odfouknul 
až do cizích dalekých krajů, kde není 
odpadkových košů a kde se mohou 
bahnit ve výkalech kolem kdejaké 
chýše. Naštěstí tu máme pracovníky 
technických služeb, kteří ten nepo-
řádek záhy uklidí, ovšem rozumný 
člověk nad tím musí kroutit hlavou. Kde 
se u nás takoví hlupci vlastně berou? 
Tak mi tak napadá, že by si jistě dobře 
rozuměli s molodcem Arťuchinem, 
koneckonců, vždyť jsou ze stejného 
těsta.

-vho-

Připlatit si na jízdném musí od května 
cestující na vybraných dálkových mezi-
krajských linkách. Navýšení jízdného 
se dotklo třeba linky z Harrachova přes 
Tanvald a Turnov do Prahy, z Liberce 
přes Turnov a Hradec Králové do Brna, 
z Jablonce přes Tanvald do Vrchlabí, 
z Turnova přes Hrubou Skálu do Jičína 
nebo z Tanvaldu do Jilemnice. Zdražilo 
se také jízdné ve Středočeském kraji, 
a to v návaznosti na požadavek 
Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Navýšení činí u základního jízdného 
dvě koruny v pásmech do 25 kilometrů, 
tři koruny v pásmech do 45 kilometrů 
a v pásmech od 81 kilometrů do 260 
kilometrů pět korun. Zdražení se 
netýká linek v Ústeckém kraji a linek 
v tarifních systémech IDOL a IREDO.

-red-

Molodci s hokejkou i bez

Od května podražilo 
autobusové jízdné 

Stávající autobusové nádraží zůstane zachováno 
a autobusy zde budou stavět jako dosud. Foto: -hoš-

 V Tanvaldu přibude nová třída pro 
předškolní děti. Rodiče letos přihlásili 
do místních mateřských škol o 19 dětí 
víc, než je volná kapacita. Město se 
jim proto rozhodlo otevřít novou třídu 
mateřské školy v objektu v Radniční 
ulici a rozšířit tak její kapacitu z 50 
na 68 míst. V pořadí již třetí třída se 
dětem otevře v dnes již nevyužívaných 
prostorách, kde byly ještě před dvaceti 
lety provozovány jesle. 
 „Prostory po jeslích jsme měli jako 
rezervu právě pro okamžik, kdy by 
poptávka ze strany rodičů nemohla být 
uspokojena. Tato situace nastala až 
dnes,“ zdůvodňuje starosta města Petr 
Polák.
 Třída bude připravena k provozu již 
od září, otevře se ale pravděpodobně 
až v lednu 2012.
 Otevřena je zatím otázka financo-
vání personálních nákladů v měsících 
září až prosinec. V případě, že by je 
nepokryl Liberecký kraj a třídu by bylo 
nutno otevřít před 1. lednem 2012, jed-
nali by představitelé města o uvolnění 
potřebných finančních prostředků, 
ve výši zhruba 100 tisíc korun, z měst-
ského rozpočtu.
 Další finance budou potřeba 
na zprovoznění třídy. Zhruba 625 
tisíc by mělo pokrýt úpravu sociál-
ního zařízení pro děti a pro personál, 

položení podlahových krytin, výmalbu 
a vybavení nábytkem. Tyto finanční 
prostředky uvolnili z rozpočtu města 
v dubnu městští zastupitelé.
 S nedostatkem volných míst 
v mateřských školách se v současné 
době potýká hodně měst České 
republiky. Tanvald je ale na situaci, 
kdy by bylo potřeba umístit více dětí, 
připraven, a tak se s tímto problémem 
potýkat nemusí.

-hoš-

Na konci června se 
odmlčí analogový 

vysílač ČT1
 Poslední měsíc sledování programu 
ČT1 mají před sebou někteří tanvaldští 
diváci, kteří dosud využívají analogové 
vysílání. Česká televize připravuje 
dosud nejrozsáhlejší vlnu vypínání 
analogových vysílačů v historii české 
televizní digitalizace, která na konci 
června potká 9 analogových vysílačů 
ČT 1 velkého výkonu a 174 vysílačů 
malého výkonu (mimo jiné i dokrývače 
Muchov, který dosud řadě obyvatel 
Tanvaldu umožňuje sledování ČT 
1 postaru – analogově). Ukončení 
vysílání bude předem signalizovat 
piktogram (symbol v podobě čtyř 
čtverečků v pravém spodním rohu 
obrazovky), vedle něhož se bude 
průběžně objevovat také textová lišta 
s informacemi. Podle tohoto diváci 
poznají, že přijímají signál z vysílače, 
jehož vypnutí se blíží.
 Se sledováním programů České 
televize se ale diváci loučit nemusí. 
Musí jen přejít na digitální vysílání, 
které jim zajistí buď moderní televize, 
jejíž součástí je i tuner pro příjem 
digitálního signálu nebo si mohou 
pořídit externí přijímač signálu, 
set-top-box (jeho cena se pohybuje 
od 500 korun výše).  Set-top-boxy 
jdou připojit k většině televizorů. Kdo 
využije větší nabídku programů, může 
digitální signál přijímat také ze satelitu. 
 Digitální vysílání České televize se 
všemi čtyřmi programy ČT zajišťují 
vysílače Liberec - Ještěď (43. kanál), 
Trutnov - Černá Hora (40. kanál) 
a Pardubice – Krásné (32. kanál). 
 Další informace o digitalizaci lidé 
mohou získat v teletextu ČT1 od strany 
650, na webových stránkách www.
digict.cz nebo telefonicky na horké 
lince digitalizace: 261 137 474, která 
funguje denně od 7.30 do 20 hodin.
 Analogové vysílání zatím končí 
pouze u programů České televize. 
Nova zatím stále vysílá analogově, 
takže by ji pořád měli chytat i lidé bez 
set-top-boxů a satelitů.

-red-

Volné místo v MŠ
MŠ Velké Hamry II. - (Hamrska) 
nabízí jedno volné místo  pro 
umístění dítěte v MŠ (může být 
mladší 3 let).
 V případě zájmu kontaktujte 
na tel. č. 777 914 025.

Ilustrační foto: -red-
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Příběh zmařených iluzí

Tanvaldskem opět prosviští Rally Bohemia

 Osmnáctiletého dobrovolného 
hasiče Mirka Duška přijal na radnici  
místostarosta Tanvaldu Josef Průcha, 
aby spolu s velitelem JSDH Tanval – 
Šumburk Petrem Malým a starostou 
sboru Pavlem Morávkem morálně 
i malým dárkem ocenili jeho pohotovost 
a chladnokrevnost při vážné dopravní 
nehodě, která se stala 16. dubna 
u viaduktu. Zatímco druzí „čumilové“ 
spíše překáželi, ba někteří si dokonce 
fotili místo nehody, mladý hasič přivolal 
záchranku a sám na místě provedl 
základní první pomoc zraněnému. Je 
vidět, že výchova mladé generace 
ve sboru dobrovolných hasičů přináší 
své ovoce, což je nejen jejich dobrou 
vizitkou, ale také skvělou zprávou pro 
celý Tanvald. A dobrých zpráv není 
nikdy dost.

-vho-

 Kvalitu svého zdravotnického 
personálu i spokojenost pacientů chce 
v následujících dvou letech zlepšit 
tanvaldská nemocnice. Pomáhá jí 
v tom evropský grant ve výši téměř 
1,15 milionu korun, který získala 
na vzdělávání svých zaměstnanců.
 „Cílem tohoto dlouhodobého 
vzdělávání je rozšíření odborností 
středního zdravotnického personálu, 
získání nových informací a dovedností,“ 
informovala koordinátorka projektu 
Alena Vojtěchová. Zatím v nemocnici 
proběhl workshop na téma Strategie 
vzdělávání klíčových zaměstnanců, 
kam patří primáři, vrchní a staniční 
sestry. Výstupem budou okruhy 
vzdělávání, zaměřené například 
na komunikaci s pacientem. V červnu 
pak čekají další semináře místní vrchní 
a staniční sestry.
 Dotaci na tento projekt 
nemocnice získala od Ministerstva 
práce a sociálních věcí v rámci 
Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt 
Zvyšování konkurenceschopnosti 
společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 
formou systematického vzdělávání 
a zvyšování klíčových kompetencí 
jejich zaměstnanců.
 Důkazem o tom, že pracovníci 
tanvaldské nemocnice svou práci 
vykonávají svědomitě a jsou ve svém 
povolání spokojení, je i fakt, že žádný 
z místních lékařů nepodal výpověď 
v rámci výzvy Děkujeme, odcházíme, 
která hýbala českým zdravotnictvím 
v průběhu letošního roku.

-hoš-

 Když se staří lidé pustí do podnikání, 
zaslouží si to obdivu, ovšem ztratí-li při 
tom veškerou soudnost, je to tragédie. 
Tak jako se to stalo čerstvě ovdově-
lému důchodci z Tanvaldu. Říkejme 
mu třeba B. Tedy pan B přemýšlel, jak 
by si mohl ke skromnému důchodu 
přivydělat nějakou tu korunu a tu ho 
napadlo, že po manželce mu zůstala 
celkem slušná sumička. A jak z jedné 
koruny získat dvě, to je nabíledni. Já 
půjčím, ty vrátíš, ovšem zadarmo ani 
kuře nehrabe, takže, holenku, pěkně 
s úrokem. Geniální myšlenka, co 
říkáte? Jste-li zápasník těžké váhy 
s rameny jako almara, případně máte 
dva bodyguardy s vyboulenými saky 
v podpaží nebo dva dobrmany se zuby 
vyceněnými a k tomu vilu opatřenou 
elektronickým výstražným systémem 
a soupravou kamer, nejlépe vše dohro-
mady, potom žádný problém. Ovšem 
pan B z výše uvedeného neměl napro-
sto nic. Ramena starobního důchodce 
na odpočinku, sám v panelákovém 
bytě bez bodyguardů, dokonce ani 
obyčejný voříšek na hlídání tu nebyl. 
A přece se pustil do podnikání v oboru 
peněžnictví. Taky se tomu někdy říká 
lichva. Šílenost, říkáte? V tom s vámi 
naprosto souhlasím.
 Jakmile začnete půjčovat cizím 
lidem peníze, musíte si je taky připustit 

pěkně k tělu, tomu se nedá zabránit. 
Přijdou za vámi všelijací zoufalci 
vytloukající klín klínem. Jeden potře-
buje to a druhý zase ono, ale nemá 
na to, jenže chtěl by to, a to hned. 
Lidé si zvykli, že mohou mít všechno, 
na co v dobách socialismu nemohli 
ani pomyslet, a tak přitom pro jistotu 
přestávají myslet vůbec. A je tu první 
riziko podnikání. Takový zoufalec, 
který si půjčuje jenom proto, aby splatil 
jiné dluhy, se záhy může ocitnout 
v takové pasti, že se z ní bude chtít 
dostat za každou cenu, a to i za cenu 
zločinu. To je první riziko. To druhé je 
přímočařejší. Informace tohoto druhu 
se šíří podsvětím závratnou rychlostí. 
Je jen otázkou času, kdy nějaký chyt-
rák přijde se závratnou myšlenkou. Co 
kdybychom dědka navštívili a pěkně si 
s ním popovídali? Pistoli nemá, hlídače 
nemá, psa taky nemá, bude to jak pro-
cházka růžovou zahradou. 
 A tak jednoho dne došlo k tomu 
osudovému setkání, k němuž logicky 
muselo dojít tak či tak, jak už jsme 
si výše popsali. Dva takoví chytráci 
zazvonili u dveří pana B. Přišli jako zlo-
ději, ale za chvíli odejdou jako vrahové. 
Pan B to ještě netuší, oni už možná 
ano. Přemoci nebohého důchodce jim 
nedá žádnou velkou námahu. Svážou 
ho a týrají.

„Mluv, kde máš prachy?!“
 Oběť nakonec povolí. Možná se 
zábleskem naděje, že si tím zachrání 
alespoň život. Ovšem ta naděje se 
ukáže marnou. Pachatelé nemají 
slitování. Celý život kradli, proč by 
tedy nedokázali i zabíjet. Vždyť je to 
hračka. Ty prachy za to stojí.
 Odcházejí spokojeni. V kapsách 
peníze, zase bude na chlast, na cigára, 
na automaty, jak je komu libo. Za nimi 
zůstává vyrabovaný byt a v něm umí-
rající majitel. Z lesklého pozlátka snad-
ného podnikání zůstal jen poslední 
záblesk děsivého poznání, tudy cesta 
nevede. Ale je už pozdě, pro pana B 
i pro oba pachatele. V tuto chvíli jsou 
z nich vrazi. Zatím se radují ze snadno 
nabytých peněz, ale dlouho se rado-
vat nebudou. Obyčejný lump pořád 
zůstává obyčejným lumpem, nikdy 
z něj geniální lupič nebude. Uplyne 
týden, dva, a za oběma kriminálníky 
spadne klec. Kéž by se z ní nevyhra-
bali až do konce života.
 Bylo, nebylo? Mohlo být. Ale třeba 
to taky bylo jinak, kdo ví. Ovšem jedno 
je jisté. Snadná cesta k penězům 
nemusí být zrovna ta pravá. Někdy 
také může končit v temných zákoutích. 
Nezapomeňte.

-vho-

 Na začátku července odstartuje již 
38. ročník automobilové soutěže Rally 
Bohemia, která se prožene také přes 
naše území. Motoristická podívaná 
tentokrát připadne na 1. – 3. čer-
vence. Rychlostní zkoušky na území 
Tanvaldska, které se řadí mezi 
nejatraktivnější, se pojedou hlavně 
v sobotu. 

 Loňský ročník se mohl pochlubit 
českou elitou a čtyřmi desítkami zahra-
ničních posádek. Dopolední jízda přes, 
soutěžícími i fanoušky nejočekávanější 
úsek, takzvané české Monte Carlo 
(jak se přezdívá šumburskému úseku) 
se ale nakonec nekonala. Pořadatelé 
ji pro neukázněnost diváků museli 
zrušit. Odpolední zkouška přes tento 

nejdelší, sedmnáctikilometrový úsek, 
se už konala bez problémů. A podle 
očekávání organizátorů také zamí-
chala pořadím soutěžících, ze kterého 
vyšel vítězně Fin Juho Hänninen. 
 Rychlostní zkouška Rally Bohemia 
i letos uzavře dopravu na některých 
místních komunikacích.
Přehled uzavírek:

Krimi a informace z města

Mladý hasič oceněn 

Tanvaldská nemocnice 
zvyšuje vzdělání 

svých zaměstnanců

den uzavírka RZ silnice, ulice
1. 7. 8:30 - 13:30 Shakedown Malé Horky, Strenice, Veliké Horky
1. 7. 19:00 - 22:00 RZ 1 tř. Václava Klementa, Mjr. Frymla, Sirotkova, Palackého, Nerudova, Čechova, 

Galetkova, Jiráskova
2. 7. 6:30 - 16:30 RZ 2,5 Splzov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Alšovice, Pěnčín
2. 7. 7:00 - 17:00 RZ 3,6 Kokonín, Nová Ves, Horní Černá Studnice, Smržovka, Nová Ves, Lučany, Smržovka
2. 7. 7:30 - 17:30 RZ 4,7 Velké Hamry, Bohdalovice, Popelnice, Tanvald, Šumburk, Rejdice, Zlatá Olešnice, 

Haratice
2. 7. 14:45 - 20:00 RZ 8 Vinec, Rokytovec, Malé Horky, Strenice, Niměřice, Dolní Cetno, Podkováň, 

Kovánec, Skalsko
3. 7. 7:00 - 17:00 RZ 10,13 Líšný, Prosíčka, Vrát, Chloudov, Dlouhý
3. 7. 7:30 - 17:30 RZ 11,14 Hrubá Horka, Jirkov, Radčice, Jílové, Navarov, Lhotka, Vrcha
3. 7. 8:30 - 18:30 RZ 12,15 Malá Skála, Sněhov, Klíčnov, Pulečný, Rychnov, Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice 

n.M., Sedlejovice, Vrchovina, Třtí, Radostín, Sychrov

Netradiční připomenutí mezinárodního svátku Dne Země
V pátek dne 29.4. proběhla na naší 
Masarykově základní  škole netradiční 
výuka. Děti vyměnily školní lavice 
za jarní přírodu v okolí Tanvaldu, 
kde během celého dopoledne plnily 
úkoly a sbíraly body do soutěže mezi 
skupinami. Žáci si získali a prohloubili 
znalosti z přírody, z historie města 
a z místopisu. Celá akce byla doplněna 
překonáváním překážkové dráhy.
Podle spokojenosti žáků můžeme 

říci, že druhý ročník projektové výuky 
zaměřený na pobyt dětí v přírodě se 
vydařil.

-od-
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Shrbená  postava,  která  ve  svitu 
svíčky  dlouhým  brkem  ve  verších 
ozdobně  zapisuje  významné 
události v obci, takový obrázek se 
spoustě z nás vybaví při vyslovení 
slova  kronikář.  Dnes  už  je  ale 
tato  představa  na  hony  vzdálená 
od  skutečnosti.  Dnešní  kronikáři 
brk  vyměnili  za  počítačovou 
klávesnici  a  pestrobarevné 
iluminace  za  fotografické  snímky. 
Události  v  Tanvaldě  pro  budoucí 
generace zaznamenává dlouholetá 
vedoucí  knihovny  a  předsedkyně 
Komise  pro  občanské  záležitosti 
(KPOZ) Anna Lišková.

Jak  jste  se  stala  kronikářkou 
města?
Já jsem post kronikářky, dá se říci, 
„podědila“ po svém muži, který kroniku 
psal přes dvacet let, ale ze zdravotních 
důvodů musel přestat. A i v době, kdy 
dělal kronikáře manžel, tak jsem mu 
pomáhala se střádáním informací, 
takže pro mě nebylo tak obtížné tuto 
funkci převzít.

Píšete  kroniku  s  pocitem,  že 
z  vašich  záznamů  si  třeba  jednou 
budou  lidé  dělat  obrázek  o  životě 
v  Tanvaldu  na  konci  dvacátého 
a  na  začátku  jednadvacátého 
století?
Žijeme v 21. století, které je přehlceno 
informacemi. Setkáváme se 
s událostmi, které často uniknou zájmu 
médií, a přesto stojí za zaznamenání 
pro budoucí generace. Ani místní 
zpravodaj nemůže popsat vše, co se 
stalo ve městě, protože je to měsíčník 
a některé z událostí může zachytit jen 
okrajově. Pro kroniku jsou některé 
informace důležité tím, že navazují 
na něco zajímavého z minulosti nebo 
se ukážou jako významné pro léta 
budoucí. Vzhledem k tomu, že kronika 
se zpracovává zpětně, je také možné 
s odstupem času přehodnotit význam 
různých událostí v návaznosti na další 
dění ve městě.

Můžete  nám,  laikům,  popsat,  jak 
kronika vzniká a jak vypadá? Mnozí 
z nás mají kroniku pořád spojenou 
s prastarou knihou psanou brkem 
a nečitelným písmem…
Soustavně sleduji všechny informační 
prameny, které se jakýmkoliv způsobem 
týkají našeho města (regionální deníky 
a týdeníky, internetové zprávy, zápisy 
z jednání zastupitelstva a rady města, 
zápisy z jednání různých zájmových 
organizací, jako je třeba Klub Českých 
turistů, sportovních organizací jako je 
TJ Jiskra, TJ Seba, Sbor dobrovolných 
hasičů Šumburk a podobně). Tato část 
zpracování kroniky je nejnáročnější, 
protože je potřeba všechny tyto 
informace jednak sehnat, potom je 
roztřídit a vybrat nejvýznamnější akce 
a události daného období. Kromě 
vlastních zpráv je důležitý také sběr 
dokumentů, jako jsou fotografie 
a jiné informační prameny, například 

výstřižky z novin. Tato činnost 
vyžaduje každodenní trpělivou práci. 
Je štěstím, že žijeme v elektronickém 
věku, kdy mohu ke zpracování kroniky 
využít počítačový program, protože se 
přiznám, že rozluštění mého písma by 
pro budoucí generace bylo skutečně 
tvrdým oříškem. Ale uznávám, že staré 
kroniky, tak jak je známe z archivů nebo 
z knihoven, jsou zajímavé už vlastním 
zpracováním, písmem, iluminacemi 
a kresbami. Velice si vážím lidí, kteří 
v minulosti byli schopní tak krásná 
díla vytvořit. Současná textová 
část kroniky je spolu s fotografiemi 
a dalšími materiály zpracována 
písemně do jedné publikace. Kromě 
toho je také uložena na CD.

Pracovala  jste  jako  knihovnice 
a nyní  jste kronikářkou –  je v  tom 
nějaká  výhoda,  třeba  i  vzhledem 
ke každodennímu kontaktu s lidmi?
Pro mě, jako osobu, která se 
v Tanvaldě nenarodila, ale žije tady 
už padesát let, mělo největší význam 
právě to, že jsem 37 let pracovala 
jako vedoucí knihovny a předtím ještě 
deset let v prodejně Kniha. Tady jsem 
se seznámila s naším městem, jeho 
obyvateli a byla s nimi v každodenním 
kontaktu. Mohla jsem tedy město 
i je osobně poznat, a to ulehčilo 
moji činnost při sbírání materiálů. 
Největší význam mělo setkávání 
se staršími občany, kteří bohužel 
postupně vymírají a od kterých jsem 
se dozvěděla řadu zajímavých věcí 
z minulosti Tanvaldu. Velice mě 
zasáhla smrt pana Jaroslava Rýdla, se 
kterým jsem byla v častém kontaktu. 
Jeho perfektní paměť a znalosti 
historie Tanvaldu mně často pomohly 
při zkoumání třeba starých fotografií 
nebo při dotazech návštěvníků 
knihovny k událostem z historie města. 
Touto cestou bych ráda poděkovala 
všem tanvaldským pamětníkům, 
na které jsem se v průběhu minulých 
let často obracela s dotazy a prosbou 
o pomoc.

Jaký je váš vztah k historii obecně?
Říká se, že kdo nezná svoji minulost, 
nemůže se vyrovnat se svou 
budoucností. Nejsem sice perfektní 
znalec historie, ale základní znalosti mi 
určitě ještě v paměti zůstaly. Je to také 
díky mému zájmu o literaturu.
A konkrétně k historii Tanvaldu? 

Historii Tanvaldu píšeme my, občané. 
A já jsem ta, která se ji snaží co 
nejvěrněji zaznamenat.

Pracujete  i  s  historickými  fakty  – 
tedy  bádáte  někdy  i  v  historické 
kronice Tanvaldu?
V historii Tanvaldu bádám nikoliv 
ve vztahu ke zpracování kroniky 
současné, ale z důvodu nejrůznějších 
potřeb (třeba k příležitosti stého 
výročí postavení radnice a podobně), 
kdy se vracím ke starým kronikám 
a získávám z nich potřebné informace. 
Tyto informace jsou potom občanům 
zpřístupněny třeba prostřednictvím 
Tanvaldského zpravodaje. Jinak pracuji 
s historickými fakty při besedách pro 
školní mládež. Školy jsou zvyklé, už 
z doby mého působení v knihovně, 
mě zvát na besedy nad kronikou 
na radnici. Tady si děti prohlédnou 
pozdně secesní budovu s krásnou 
výzdobou a mohou se dotázat na vše, 
co je z historie Tanvaldu zajímá. Proto 
jsou pro mě záznamy z historických 
kronik důležité.

Od  kterého  roku  se  začala  psát 
historická kronika Tanvaldu?
První záznam týkající se kroniky je 
z 6. 8. roku 1888, kdy bylo rozhodnuto 
„ke 40. výročí panování Františka 
Josefa I. založit chudobinec a tuto 
pamětní knihu“ (kroniku). V roce 1945 se 
Tanvald oficiálně spojil se Šumburkem. 
Historické záznamy, které v kronikách 
jsou, se týkají pouze Tanvaldu, protože 
stará Šumburská kronika se postrádá. 
Záznamy o dění 
v době válečné 
byly do kronik 
zpracovány 
dodatečně.

Jaké  události  si 
naši  předkové 
zaznamenávali?
Byly to někdy 
i události, které jsou 
pro dnešní způsob 
života v Tanvaldě 
až úsměvné. 
Například, když 
se dva bratři 
pobili v hospodě 
– jeden skončil 
v nemocnici 
a druhý ve vězení.  
Další zápisy 
se týkaly třeba 
běžných problémů 
daného období. 
Voleb nových 
představitelů města, řešení problémů 
umístění hospod a podobně.

Zaujala  vás  nějaká  historická 
událost  nebo  období,  o  které  jste 
se v kronice dočetla?
Velice oblíbenou a dotazovanou, 
zejména dětmi, je historka z kroniky, 
kde se píše, že v určitý den a hodinu 
vlál na okresním soudě (Krkonošská 
350, dnešní budova městské 

knihovny) „bílý prápor na důkaz toho, 
že ve vězení není vězňův“. V této 
budově, respektive v části, kde jsou 
dnes lékaři, kdysi bylo vězení.

Je  možno  někde  do  kroniky 
nahlédnout?  Předpokládám, 
že  historická  kronika  je  někde 
uložená?
Ze zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách 
obcí, je povinností obcí zpracované 
kroniky předat do Okresního archivu. 
To znamená, že po zpracování 
a schválení je současná kronika 
předána k archivování do Jablonce nad 
Nisou. Pokud někdo z vážných důvodů 
potřebuje do kroniky nahlédnout 
(studijní důvody apod), je možno 
po telefonickém objednání archiv 
navštívit a v badatelně si potřebné 
materiály prohlédnout, eventuelně 
udělat výpisky nebo fotokopie. Je ale 
důležité znát co nejpřesnější prameny 
potřebných informací, protože není 
v silách pracovníků archivu vědět 
o každé zmínce ve všech kronikách, 
dobových novinách a dalších 
archivovaných materiálech. Potřebné 
informace si každý musí vyhledat sám. 
Je sice škoda, že obce nemohou mít 
kroniku k dennímu nahlédnutí přímo 
u sebe, zákon ale myslí na důslednou 
ochranu všech informací ze 
současnosti pro léta budoucí. Kopie 
kronik od roku 1993 do současnosti 
jsou k dispozici u kronikářky. 
Sběr materiálů pro kronikářskou 
práci není ohraničen časem vzniku 
dokumentů, takže pokud bych mohla 

poprosit, kdyby někdo ze čtenářů měl 
staré pohlednice, fotografie nebo jiné 
materiály týkající se historie Tanvaldu, 
aby je zapůjčil. Po oskenování by byly 
materiály opět navráceny a jejich kopie 
by posloužily k doplnění fondu archivu 
pro potřebu let budoucích. Jakékoliv 
další informace, týkající se kroniky, 
můžete získat v infocentru Tanvald.

-hoš-

„Kdo nezná minulost, nemůže se vyrovnat se svou budoucností,“
říká kronikářka Tanvaldu Anna Lišková 

Historie
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V květnu proběhly opravy místních 
komunikací novou nahřívací technikou 
strojem Silcot. 
O trvanlivosti těchto oprav se 
přesvědčíme nejlépe sami, neboť 
těmito místy budeme denně procházet 
i projíždět.

-vho-

Na opravy silnic 
s novou technologií

Tragické výstřely před 66 lety

Seriál: Proč nás trápí povodně? (díl šestý) 
(pokračování z minulého čísla)
 Co to vlastně vůbec znamená, že 
prší hodně? Jak to poznáme? Nejmenší 
měrná hodnota, kterou známe, je počet 
srážek za hodinu. Uvádí se v milime-
trech vodního sloupce a jeden každý 
milimetr představuje litr vody na m2. 
Jestliže se srážky pohybují v hod-
notách kolem 1 mm/hod., jedná se 
o drobný deštíček, spíše jenom jakési 
mžení. Ovšem srážky mezi 5 – 10 mm/
hod., to je jiná, to už je pořádný lijavec, 
a srážky nad 10 mm/hod. už se dají 
nazvat spíše průtrží mračen. Další 
sledovanou hodnotou jsou srážky 
za 24 hodin. Již jsme si řekli, že 
Jizerské hory jsou evropským srážko-
vým rekordmanem s 345 mm/24 hod. 
Jaké hodnoty tedy budou pro náš kraj 
nebezpečné? Při poslední povodni 
se srážky v oblasti Jizerských hor 
pohybovaly kolem 200 mm, ovšem 
během tří dnů. Nejvyšší denní sráž-
kové úhrny se blížily 100 mm, severně 
od Liberce (Fojtka, Mlýnice) byly 
dokonce ještě mírně vyšší. Libereckem 
a Jabloneckem během těchto tří dnů 
proteklo přibližně 250 milionů m3 vody. 
To je děsivě obrovské číslo a, pro 
ilustraci, tento objem představuje více 
než deset naplněných přehrad, jako je 
Josefův Důl.  Mohou vodní díla vůbec 
takový příval nějakým způsobem 
ovlivnit? 
 Začněme u těch nejmenších, Fojtky 
a Mlýnice. Byť by byli jejich hrázní 
sebepředvídavější a předem vypustili 

obě nádrže docela, při takovém náporu 
jsou bezmocní. I při otevřených výpus-
tích se jim obě nádrže zaplní během 
nějakých 6 – 8 hodin.  Harcovská pře-
hrada by se plnila celý den, při větším 

odtoku by mohla vydržet o pár hodin 
více. Lépe je na tom Bedřichov. Při 
snížení hladiny na polovinu je schopen 
vydržet až dva dny. Jablonecké Mšeno 

pak minimálně jeden den. A co naše 
přehrady, Josefův Důl a Souš? Jak už 
jsem se dříve zmínil, běžná rezerva 
v Josefově Dole bývá 3 – 4 miliony m3. 
Očekává-li se větší déšť, oba hrázní 
v předstihu reagují a rezerva bývá 
kolem 4 milionů m3, tedy dohromady 
8 milionů. To znamená, že tato vodní 
díla jsou schopna zadržet srážky 
200 mm/48 hod.při minimálním odtoku. 
A to už je něco. Třetí den již srážky 
zpravidla slábnou.
 Možná jsem vás těmi čísly poně-
kud unavil, ale jedině tak si uděláme 
patřičný obrázek o tom, jak probíhá 
povodeň v kraji kolem Jizerských 
hor. Jak vidno, Tanvald a další města 
a obce na Desné a Kamenici jsou 
přehradami velmi dobře chráněna, 
na rozdíl od Liberecka, nebo dokonce 
Frýdlantska, kde ochrana není vůbec 
žádná. Za to, že naši spoluobčané, 
žijící poblíž řeky, se nemusejí třást 
hrůzou při každém větším dešti, 
za to vděčíme našim předkům, kteří 
byli předvídaví, někdy sice chybující, 
ovšem z výsledků jejich práce dnes 
těžíme všichni. Naše přehrady nad 
námi bdí, stejně jako jejich strážci 
hrázní, a já na ně proto nedám dopus-
tit. Jsou nejen krásné, ale i nesmírně 
užitečné.
 A příště si v posledním pokračování 
tohoto seriálu ještě řekneme něco 
o našich řekách.

Václav Hošek    

Živly, historie, zajímavosti

Obr. 3 - Důkladné uválcování je 
nezbytné pro kvalitu opravy.

Obr.4  - Konečný výsledek 
opravy v ulici U Školky.

Obr. 1 - Sklopné čelo nahřeje místo 
výtluku na 150 – 160 stupňů.

Obr.2 - Poté přijde na řadu ruční práce.

 Je vlahý podvečer 14.června 1945. 
Ozvěna květnových výstřelů v Tanvaldě 
už dozněla a vše nasvědčuje tomu, že 
už bude klid a mír. Jednadvacetiletý 
vojín naší nové armády Květoslav 
Stehlík, jenž narukoval k tanvaldské 
posádce teprve nedávno z Chuchelny 
u Semil, kráčí kolem šumburského 
parku, když tu náhle podvědomě 
zaregistruje podezřelý pohyb v houští. 
Rázem si vzpomene na večerní řeči 
chlapů na kavalcích o esesácích, 
skrývajících se ještě po domech 
v pohraničí a střílejících na všechno 
živé. Koneckonců, není to tak dávno, 
co příslušník SS Häckerle právě 
tady, v Tanvaldě, zahájil palbu 
dokonce na ruskou kolonu. Zoufalství 
a beznaděj dodává sílu k čemukoliv.
 Stehlík sevře pažbu samopalu 
a pomalu míří ke křoví.
 „Je tam někdo? Vylez ven nebo 
budu střílet!“
 Větve se rozhrnou a objeví se chlap 
v krátkém kabátě.
 „Hände hoch, aber schnell!“
 Chvíli se oba mlčky měří a poté 
neznámý muž rezignovaně zvedne 
ruce.
„Předložte vaše doklady,“ vyzve ho 
Stehlík a muž sáhne do náprsní kapsy. 

Než si nezkušený vojín stačí uvědomit 
svou chybu, je pozdě. Štěkne výstřel 
a on jen nevěřícně sleduje, jak se 
na blůze jeho stejnokroje rozlévá 
tmavá skvrna. Jak ve zpomaleném 
filmu se snaží ústím zbraně zachytit 
útočníka, ale ten už je pryč a vojín 
Květoslav Stehlík ztrácí vědomí a padá 
k zemi.
 Přes rychlý zásah kolegů a okamžitý 
odvoz do nemocnice raněný voják o pět 
dní později svému zranění podléhá. 
Je po válce, ale lidé stále umírají. 
Pachatel nebyl nikdy dopaden, takže 
nevíme, byl-li to někdo místní, nebo 
snad skrývající se esesman, pravda už 
nikdy najevo nevyjde. Květoslav Stehlík 
je mrtev a dnes už je pravděpodobně 
mrtev i jeho vrah. Faktem ovšem je, 
že tento čin měl svůj negativní dopad 
na německé obyvatelstvo. Tahle smrt 
byla naprosto zbytečná a ve svém 
důsledku způsobila utrpení na obou 
stranách. Ale tak už to chodí, ve válce 
i po ní. Někdy je dobré zastavit se 
a popřemýšlet o tom, ovšem dnes už 
to dělá málokdo. Přitom je to škoda. 
Každá tragédie má své poučení.

Václav Hošek

Projektový den 
„Beránek“ na ZŠ 

Sportovní 
 Žáci i učitelé ZŠ Sportovní 
letos přivítali Velikonoce spojené 
s příchodem jara netradičně.
 19. dubna proběhl na naší škole 
projektový den“ Beránek“, který byl 
zaměřen nejen na připomenutí si 
tradice Velikonoc, ale i vlastivědně 
a ekologicky. Po celý den pracovali 
žáci ve skupinách složených z různých 
věkových kategorií od 1. do 9. ročníku. 
Děti se formou prezentace, besedy 
a pracovních listů dozvěděly o původu 
velikonočních svátků, proč a kdy se 
slaví, jaké jsou velikonoční zvyky u nás 
i v okolních zemích. Poté následovala 
praktická dílna, kde si děti vyráběly 
různé velikonoční výrobky -  pletly 
pomlázky a košíčky z pedigu, zdobily 
kraslice různými technikami, vyráběly 
velikonoční věnce….Poté se vydaly 
na vlastivědnou vycházku do okolí 
školy, během níž  jednak plnily úkoly 
zaměřené ke Dni Země – znalost 
a ochrana přírody , třídění odpadků, 
jednak měly prokázat zeměpisné 
znalosti o Tanvaldu  a jeho blízkém 
okolí.
 Projektový den s určitou tématikou, 
který pořádáme již několik let, se opět 
osvědčil. Děti si hravou formou osvojily 
nové informace, učily se spolupracovat 
ve skupině a navzájem si pomáhat. 
Výstavku výrobků žáků mohli zhlédnout 
spolužáci i rodiče ve škole i kině Jas při 
příležitosti školní akademie.

IS

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA
Nově otevřeno v Krkonošské ul. 351 (bývalá Večerka - Adidas)

VD Souš.

Změní se jízdní řády vlaků 
i autobusů. Dodatky k jízdním řádům 
i aktualizované jízdní řády autobusů 
budou moci cestující získat v infocentru 
Tanvald. Další informace o změnách 
jízdních řádů získají na webových 
stránkách: www.busline.cz,
www.iidol.cz nebo www.cd.cz.

-red-

Od 12. června dopravci nachystali 
další změnu jízdních řádů. 
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• RM přidělila byt č. 5, vel. 1+1, byt běžný, Větrná 
559, Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 27, vel. 0+1, byt běžný, Větrná 
559, Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 71, vel. 1+1, byt běžný, Větrná 
559, Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 4, vel. 1+2, byt běžný, Poštovní 
135, Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 1, vel. 1+3, byt běžný, Poštovní 
135, Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM rozhodla v současné době nepřidělovat byt 
č. 6, bezbariérovou dvougarsoniéru, Vítězná 593, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 
• RM rozhodla vypovědět nájemní smlouvu  
č. 22N04/12 ze dne 30. 4. 2004 uzavřenou 
mezi Pozemkovým fondem ČR, jehož právním 
nástupcem je město Tanvald, a panem A.P. 
na pronájem části pozemkové parcely č. 173/2 
o výměře 1335 m2, katastrální území Tanvald  
ke dni 30. 4. 2011. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti Pozemkovému fondu ČR 
o bezúplatný převod části pozemkové parcely 
č. 361/1, katastrální území Tanvald. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
pozemkovou parcelu č. 2357 o výměře 524 
m2, katastrální území Šumburk nad Desnou 
neprodávat. 
• RM:
1/  ruší své  usnesení č. 67/5/2011 ze dne 
16. 3. 2011;
2/  vydává záměr na prodej pozemkové parcely 
č. 1808/5 (ostatní plocha) o výměře 1127 m2  
a pozemkové parcely č. 1812/1 (ostatní plocha) 
o výměře 296 m2, vše katastrální území Tanvald 
firmě Desenská teplárenská společnost s r.o., se 
sídlem Žďár 159, Tanvald za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů. 
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 322/5 o výměře  34 m2,  katastrální 
území Tanvald, zastavěnou stavbou plechové 
garáže ev. č. 374 Tanvald včetně nezbytného 
manipulačního prostoru kolem stavby za účelem 
provádění její údržby panu M.Š na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
9 Kč/m2/rok. 
• RM:
1/  souhlasí  s ukončením nájemní smlouvy ze dne 
21. 10. 1997 o pronájmu části pozemkové parcely 
č. 340/1 o výměře 36 m2, katastrální území Tanvald 
uzavřené mezi městem Tanvald a panem W.B. 
dohodou ke dni 31. 5. 2011;
2/  vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 340/1 (ostatní plocha) o výměře 36 m2,  
katastrální území Tanvald, na které je postavena 
montovaná garáž ev. č. 369 Tanvald.  
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. EP-12-4001693/VB/1. 
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č.  4/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře                                                       
  ......................................................... + 142. 263 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                           
  .......................................................... + 142.263 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 15/2011:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město                                                      
  .......................................................... 1.914.250 Kč
Výdaje 
Ostatní výdaje - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město                                                      
  .......................................................... 1.914.250 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
16/2011:
Výdaje
POZEMKY - celkem
Koupě pozemku ppč. 173/2, k.ú. Tanvald                                                                        
  ............................................................... 79.330 Kč
Rozpočtová rezerva .............................. - 79.330 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 18/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Modernizace 
výuky na ZŠ Tanvald Sportovní ul.“                                                                                              
  ..................................................... 1.128.235,80 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy -  celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem
Účelový příspěvek na projekt  „Modernizace výuky 
na ZŠ Tanvald Sportovní ul.“ ........ 1.128.235,80 Kč                                                                                                    
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci projektu plynofikace Horní Tanvald, III. 
etapa v úseku od restaurace „U Dubu“ po Základní 
školu Údolí Kamenice 238, plynofikaci objektů 
školy č.p. 238 a č.p. 331, ul. Údolí Kamenice, 
Tanvald a generální opravu střešního pláště 
objektu č.p. 238, ul. Údolí Kamenice, Tanvald. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
se zřízením další třídy Mateřské školy Tanvald 
v objektu č.p. 540 v Radniční ulici a s uvolněním 
částky ve výši cca 625 tis. Kč k tomuto účelu. 
• RM:
1/  zrušuje ke dni 30. 4. 2011 ceník za úkony 
pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 
službou Tanvald, část Šumburk nad Desnou,  
Vítězná 614 a v ubytovně se sociálními službami 
Dolní Smržovka, Hlavní 1309 ze dne 24. 1. 2007;
2/  vydává s účinnosti od 1. 5. 2011 ceník pro úkony 
pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou  
službou, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, dle předloženého návrhu. 
• RM souhlasí s podáním žádosti města Tanvald 
o dotaci na projekt „Pilotní odzkoušení programů 
prevence kriminality v rámci příměstských táborů“ 
Libereckému kraji v rámci výzvy č. 24. 
• RM v souladu s ustanovením § 55, odst. 2, 
písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere 
na vědomí zánik mandátu členky zastupitelstva 
a členky rady města paní Alexandry Hyškové, 
která zemřela dne 6. 4. 2011, a osvědčuje, že 
v souladu s ustanovením § 56, odst. 1 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, se stal členem zastupitelstva města 
dnem 7. 4. 2011 první náhradník z kandidátní listiny 
Tanvald pro život pan Mgr. Antonín Bělonožník. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzdát se 
s účinností od 1. 5. 2011 přidělovacího práva města 
Tanvald k bytům ve vlastnictví společnosti TABYS 
s.r.o. Tanvald. 
• RM rozhodla stanovit plat ředitelce Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie Tanvald, 
Školní 416 s účinností od 1. 5. 2011  platovým 
výměrem dle předloženého návrhu. 
• RM nemá námitky k návrhu ředitelky mateřské 
školy na přerušení provozu Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579, v měsících červenci 
a srpnu 2011 v termínech:
Mateřská škola, ulice U Školky  celkem  6 týdnů:  
od 11. 7. do 19. 8. 2011
Mateřská škola, ulice Radniční   celkem  4 týdny:  
od 18. 7. do 12. 8. 2011
Mateřská škola, ulice Wolkerova celkem 7 týdnů:  
od 1. 7. do 19. 8. 2011
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit  
poskytnutí peněžitého daru starostovi města 
ve výši jeho jedné měsíční odměny. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr nákupu nového nakladače pro Středisko 
technické služby MěÚ. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města krátit 
v nezdůvodněných případech nedoplatků vůči 
městu Tanvald žádajícím subjektům požadovanou 
částku půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. 
• RM  projednala  podání  pana  B.B.  ze  dne  
29. 3. 2011  a  rozhodla  trvat  na svém usnesení 
č. 78/5/2011 a nadále považuje předmětnou 
stížnost za vyřízenou a to zejména s ohledem 
na skutečnost, že podání pana B. ze dne 
29. 3. 2011 neobsahuje žádné nové skutečnosti 
oproti podání doručenému dne 24. 2. 2011 
a projednanému radou města dne 16. 3. 2011. 

• ZM konstatuje, že člen zastupitelstva města pan 
Mgr. Antonín Bělonožník složil předepsaný slib. 
• ZM neschvaluje změnu Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Tanvald dle předloženého 
návrhu. 
• ZM bere na vědomí činnost rady města v období 
od 2. 3. 2011 do 13. 4. 2011. 
• K volbě člena rady města ZM:
1/  Schvaluje volbu člena rady města veřejně 
hlasováním.
2/  Volí pana Mgr. Antonína Bělonožníka členem 
Rady města Tanvald. 
• ZM bere na vědomí informace o činnosti 
finančního výboru a kontrolního výboru.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti 
organizací s majetkovou účastí města:
1)  Nemocnice Tanvald s.r.o.
2)  TABYS s.r.o. Tanvald
3)  Teplárenství Tanvald s.r.o. 
• ZM po projednání závěrečného účtu schvaluje 
Hospodaření města Tanvald za rok 2010 bez 
výhrad.
• ZM v souvislosti s výsledky hospodaření města 
za rok 2010 schvaluje poskytnutí peněžitého 
daru starostovi města ve výši jeho jedné měsíční 
odměny. 
• K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/  na základě zveřejněného záměru rozhodlo 
prodat pozemkovou parcelu  č. 475/11 (ostatní 
plocha) o výměře 166 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou paní M.H. za účelem 
majetkoprávního vypořádání za smluvní cenu 
  .............................................................. 18.200 Kč.
2/  rozhodlo 
a/ pozemkovou parcelu č. 1798/1 (ostatní plocha) 
o výměře 258 m2, část pozemkové parcely 1813 
(ostatní plocha) a část pozemkové parcely 1818/3 
(ostatní plocha), vše katastrální území Tanvald 
za účelem realizace stavby malé vodní elektrárny 
neprodávat.
b/ pozemkovou parcelu č. 2357 (trvalý travní 
porost) o výměře 524 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou neprodávat.
3/ ruší své usnesení č. IV/3 ze dne 23. 6. 2010 
a na základě vydaného záměru rozhodlo darovat 
část pozemkové parcely č. 1932/5 označené 
dle geometrického plánu č. 1404-102/2010  ze 
dne  13. 8. 2010 jako pozemková  parcela  č. 
1932/11 (ostatní plocha)  o výměře 133 m2, 
pozemkovou parcelu č. 1932/6 (ostatní plocha) 
o výměre 1229 m2 a pozemkovou parcelu č. 1951 
(ostatní plocha) o výměře 468 m2, vše katastrální 
území Tanvald, zastavěných tělesem silnice 
č. III/29046a a pozemkovou parcelu č. 2588 
o výměře 2251 m2, katastrální území Šumburk 
nad Desnou, zastavěnou tělesem silnice č. 
III/29048, Libereckému kraji za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů.
4/ schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu 
ČR, územnímu pracovišti v Liberci o bezúplatný 
převod části pozemkové parcely č. 361/1, 
katastrální území Tanvald, která je podle Územního 
plánu města Tanvald určena k zastavění stavbou 
pro bydlení.
5/ schvaluje zřízení věcného břemene 
a/ ve prospěch společnosti Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7. Rozsah věcného 
břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 
1419-14/2011 ze dne 13. 01. 2011 a činí 36m. 
Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení 
kabelu AYKY J4x16 mm2 (elektrická přípojka 
pro technologii zabezpečovacího přejezdového 
zařízení v Tanvaldě u zastávky) pod povrchem části 
pozemku - pozemkové parcely č. 1928, katastrální 
území Tanvald a s tím spojené omezení, spočívající 
v povinnosti povinného umožnit oprávněnému 
přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování 
provozu, údržby, odstraňování poruch na vedení, 
včetně případné rekonstrukce a likvidace 
kabelového vedení za předpokladu dodržení 
zákona o drahách č.266/1994 Sb., ve znění 
pozdějších právních úprav. Věcné břemeno se 
zřizuje po dobu životnosti kabelového vedení 
za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH 
za běžný metr liniové stavby v maximální šíři 1m.  
b/ ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého 
návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001693/
VB/1. 
6/ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného 
PO – celkem 

Zřízené základní školy
výměna copillitů po obvodu sportovní haly 
za okenní výplně  ...................................490.000 Kč
Rozpočtová rezerva ............................- 490.000 Kč
7/  rozhodlo schválit poskytnutí půjčky ve výši 
2.000.000,- Kč TJ Bižuterie o.s., se sídlem Pražská 
20, Jablonec  nad  Nisou  s  roční úrokovou sazbou 
ve výši 3,5 %, splatnou k 31. 3. 2012 ve výši 
1.000.000 Kč a k 31. 3. 2013 ve výši 1.000.000 Kč 
s podmínkou, že bude zajištěna směnkou a schválit 
rozpočtové opatření č. 20/2011:
Výdaje
Ostatní výdaje - celkem
Půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou o.s.                                                           
  ..........................................................2.000.000 Kč 
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv.....+ 2.000.000 Kč
8/ souhlasí s poskytnutím příspěvku Mikroregionu 
Tanvaldsko na realizaci projektu „Doprovodná 
turistická infrastruktura Tanvaldska“ ve výši 
236.000 Kč a s poskytnutím bezúročné půjčky 
Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 2.901.000 Kč 
na předfinancování tohoto projektu s tím, že tato 
částka bude vrácena do 31. 12. 2011, a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 11/2011:
Výdaje
Ostatní výdaje
půjčka Mikroregionu Tanvaldsko .....+2.901.000 Kč
Příspěvky – celkem 
Příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko  na projekt 
Doprovodná  turistická 
infrastruktura Tanvaldska  ..................+ 236.000 Kč
Financování  
Převod z fondu rozvoje a rezerv......+ 3.137.000 Kč
9/ nesouhlasí se zapojením města Tanvald 
do projektového záměru „Protipovodňový 
monitorovací varovný systém Mikroregionu 
Tanvaldsko“.
10/ projednalo žádost Mateřského a dětského 
centra Maják o.s., U Školky 579, Tanvald 
a rozhodlo nerozšiřovat sociální zařízení v objektu 
č.p. 579, ul. U Školky, Tanvald.
11/ schvaluje realizaci projektu plynofikace Horní 
Tanvald, III. etapa v úseku od restaurace „U Dubu“ 
po Základní školu Údolí Kamenice 238, plynofikaci 
objektů školy č.p.  238 a č.p. 331, ul. Údolí 
Kamenice, Tanvald a generální opravu střešního 
pláště objektu č.p. 238, ul. Údolí Kamenice, 
Tanvald.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2011:
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Údolí Kamenice 238 a 331 – celkem
plynofikace objektů č.p. 238 a 331 ....1.300.000 Kč
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – celkem plynofikace Horního 
Tanvaldu, III. etapa ............................. 2.319.000 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv...... + 3.619.000 K
12/ schvaluje záměr na opravy následujících 
místních komunikací:
a/ úsek komunikace, která odbočuje z ulice 
Popelnická kolem objektů č.p. 508, 539 k dětskému 
hřišti na sídlišti Šumburk;  
b/ úsek komunikace ve Žďáře (od odbočky ze 
žďárské silnice u autobazaru přes les);
c/ ulice Vančurova (od křižovatky se Smetanovou 
ulicí po objekt č.p. 36);
d/ ulice U Herty; 
e/ ulice Raisova v úseku od křižovatky s ulicí 
U Herty po křižovatku s ulicí Brumberská a ulice 
Brumberská od křižovatky s ulicí Raisova na konec 
zástavby.
13/ schvaluje záměr na nákup nakladače pro 
středisko Technických služeb MěÚ Tanvald.
14/ rozhodlo souhlasit se zřízením další třídy 
Mateřské školy Tanvald v objektu č.p. 540 
v Radniční ulici a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 19/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného 
PO – celkem 
Mateřská škola Tanvald 
zprovoznění třetí třídy MŠ Radniční č.p. 540 - 
opravy ...................................................   370.900 Kč
zprovoznění třetí třídy MŠ Radniční č.p. 540 - 
vybavení ................................................. 255.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................- 625.900 Kč
• ZM na základě vyhlášeného výběrového řízení 
rozhodlo poskytnout půjčky z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení následujícím žadatelům se lhůtou 
splatnosti 3 roky a úrokem ve výši 2%:
1) D.Š.
objekt čp. Radniční 543, Tanvald, byt číslo 19 
kód 09 – výměna oken u domu staršího 15 let 
výše půjčky .............................................. 50.000 KčUpraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 13. 4. 2011

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 20.4.2011

Městské zastupitelstvo, Městská rada 



Tanvaldský zpravodaj    7

Tanvaldský zpravodaj / červen 2011 

Duňková Jiřina 
Ducháčová Jarmila 

Valeš Jan 
Černá Helena 

Průšková Vlasta 
Janelová Alena 

Michaličková Zdeňka 
Opočenský Karel 
Švec Bohuslav 
Weissová Eva 
Lišková Anna 
Plůcha Josef

Pokud si někdo nepřeje 
být uveden v TZ, 

stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový 
balíček, ať to sdělí A. Liškové, 
telefon: 728 421 550, event. 

jiné člence KPOZ.

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,

kteří se
narodili
v červnu

V červnu 2011
oslaví narozeniny

• Rada města v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. bere na vědomí zprávu o hospodaření 
společnosti TABYS s.r.o. Tanvald za rok 2010, 
schvaluje účetní závěrku společnosti TABYS s.r.o. 
Tanvald za rok 2010 a rozdělení vykázaného zisku 
ve výši 672.345 Kč takto:
- částku ve výši   33.617 Kč do rezervního fondu
- částku ve výši 638.728 Kč  na neuhrazenou ztrátu 
minulých let. 
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
schvaluje obchod společnosti přesahující částku 
ve výši 100.000 Kč:
- poskytnutí  záruky  na  půjčku  z  Fondu  
na zlepšení  úrovně  bydlení od města Tanvald 
ve výši 140.000 Kč pro Společenství Tanvald 
80,117,  Radniční 80, Tanvald na výměnu oken u 4 
bytů. 
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
schvaluje v souladu s čl. III., odst. 2 Smlouvy 
o individuálních pracovních a mzdových 
podmínkách ze dne 22. 12. 2008 výplatu druhé 
části odměny ve výši 23.208 Kč za rok 2010 řediteli 
společnosti. 
• RM přidělila byt č. 10, vel. 1+1, byt běžný, Vítězná 
462, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu 
určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 9, vel. 1+1, byt běžný, 
Železnobrodská 299, Tanvald na dobu určitou 
do 31. 12. 2011. 
• RM:
1/ bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor o celkové 
výměře 99,76 m2 v 1.N.P. objektu č.p. 350, ul. 
Krkonošská, Tanvald uzavřené mezi městem 
Tanvald a MUDr. Ladislavem Zachem ze dne 20. 
4. 2011 s tím, že nájem dle této smlouvy skončí dne 
31. 7. 2011;
2/ rozhodla prominout MUDr. Zachovi nájemné 
za měsíc červenec 2011;
3/ vydává záměr na pronájem nebytových prostor 
o celkové výměře 99,76 m2 v 1.N.P. objektu č.p. 
350, ul. Krkonošská, Tanvald od 1. 8. 2011. 
• RM vydává záměr na pronájem lesních 
pozemků společnosti TABYS s.r.o., se sídlem 
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou za účelem hospodaření – 
provozování zemědělské výroby podle zákona č. 
85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, dle přílohy.
• RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu 
o realizaci protidrogové politiky města Tanvald 
za rok 2010.
• RM rozhodla:
a/ delegovat pana Jiřího Onderku, vedoucího 
odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald k účasti při 
losování uchazečů, kteří předložili kvalifikaci 
na zhotovitele akce „Terminál dopravy Tanvald – 
Šumburk nad Desnou“;

b/ o složení komise pro otevírání obálek na výběr 
zhotovitele na akci „Terminál dopravy Tanvald – 
Šumburk nad Desnou“ v následujícím složení:
1. Jiří Onderka - člen, vedoucí odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
 Monika Brezarová – náhradnice, úřednice 
odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald
2. Ing. Ladislav Kocian – člen, Allowance s.r.o.
 Ing. Tomáš Hejl – náhradník, Allowance s.r.o.
3. Ing. Jindřiška Moudrá – členka, Allowance s.r.o.
    Bc. Michaela Merglová – náhradnice,  Allowance 
s.r.o.
c/ o složení komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na výběr zhotovitele na akci „Terminál 
dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou“ 
v následujícím složení:
1.  Josef Průcha – člen, místostarosta města 
Tanvald
 Jaroslav Malý – náhradník, člen Rady města 
Tanvald
2. Jiří Onderka - člen, vedoucí odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
 Monika Brezarová – náhradnice, úřednice 
odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald
3. Václav Černý – člen, úředník odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald 
 Bc. Vladimír Josífek, náhradník, člen Rady 
města Tanvald
4. Ing. Ladislav Kocian – člen, Allowance s.r.o.
    Ing. Tomáš Hejl – náhradník, Allowance s.r.o.
5. Ing. Jindřiška Moudrá – členka, Allowance s.r.o.
    Bc. Michaela Merglová – náhradnice,  Allowance 
s.r.o.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy nacházející 
se v blízkosti bývalého internátu SEBA T a.s., 
na pozemkové parcele č. 375/140, katastrální 
území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 
• RM souhlasí s pokácením 7 ks smrků 
nacházejících se v blízkosti objektu č.p. 564, ul. 
Na Balkáně, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
na pozemkové parcele č. 496/7, katastrální území 
Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude  použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku. 
• RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru 
nacházejícího se v blízkosti objektu č.p. 341, 
ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové 
parcele č. 1926/2, katastrální území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude  použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku. 
• RM schvaluje starostovi města služební 
cestu do Berlína, kterou uskuteční ve dnech 24. 
a 25.5.2011 za účelem návštěvy Německého 
spolkového sněmu.

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

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27.4.2011

Městská rada, zajímavosti, společenská rubrika

2) Š.Š.
objekt čp. Radniční 543, Tanvald, byt číslo 11
kód 09 – výměna oken u domu staršího 15 let
výše půjčky ...............................................17.000 Kč
3) SBD Špičák, Krkonošská 181, 468 41 Tanvald
objekt čp. Vnitřní 568-571, Tanvald
kód 06 – zateplení obvodového pláště domu 
staršího 10 let výše půjčky .................1.100.000 Kč
4) Společenství Tanvald 493, Jižní 493, 468 41 
Tanvald objekt čp. Jižní 493, Tanvald
kód 01 – obnova střechy starší 10 let u objektu 
do 10 b.j. výše půjčky .............................. 50.000 Kč
5) Společenství Tanvald 80, 117, Radniční 80, 
468 41 Tanvald
objekt čp. Radniční 80, 117, Tanvald, 4 bytové 
jednotky
kód 09 – výměna oken u domu starší 15 let
výše půjčky ......................................... 140.000,- Kč
*ZM schvaluje prodloužení doby platnosti Plánu 
odpadového hospodářství původce odpadů města 
Tanvald schváleného usnesením zastupitelstva 
města č. V ze dne 14. 6. 2006 do 20. 4. 2014. 

• ZM rozhodlo vzhledem k nedávnému vydání 
Územního plánu Tanvald a z důvodu, že 
v současné době není reálná potřeba vymezení 
nových zastavitelných ploch, žádosti pana O.H. 
na změnu  Územního plánu Tanvald  pro  plochy  na  
pozemkových  parcelách  č. 1727/2,  č. 1727/3   a  
č. 1727/4, vše katastrální území Tanvald nevyhovět 
a změnu územního plánu nepořizovat. 
• ZM schvaluje záměr na rozšíření lyžařského 
areálu Tanvaldský Špičák dle předloženého 
záměru.  
• ZM rozhodlo s účinností od 1.5.2011 se vzdát 
přidělovacího práva města Tanvald k bytům 
ve vlastnictví společnosti TABYS s.r.o. Tanvald.
• K návrhu schválení Směrnice ZM Tanvald 
k zadávání veřejných zakázek městem Tanvald 
podaném Ing. Milanem Kozákem zastupitelstvo 
města potvrzuje své usnesení č. VIII ze dne 
16.2.2011 a odkládá projednání této směrnice 
do doby po schválení nového zákona nebo novely 
zákona o veřejných zakázkách Parlamentem ČR. 

 Hurá, Cimrmani jsou tady! Snad 
i sluníčko se umoudří a vykoukne zpoza 
mraků, aby spatřilo tu partu báječných 
recesistů. Tak jako každým rokem ožije 
legendární Jára Cimrman, elegantní 
dámy se slunečníky v něžných ručkách 
budou korzovat svátečním Tanvaldem 
a do tvídu odění muži s nakroucenými 
kníry se budou prohánět Cimrmanovou 
stezkou na starodávných bicyklech. 
Možná i populární cikán s kudlou 
v zádech se objeví, aby se opět minul 
s panem Smrtkou. Je to prima, když 
přijede Zdeněk Svěrák se svými kolegy 
do Tanvaldu. Když vidím legendu našeho 
filmu a divadla, vždycky si vzpomenu 
na ty jedinečné scénáře plné chytrého 
a jemného českého humoru, při jejichž 
shlédnutí někdy nevíte, zda se máte 
smát či plakat. 
 Tak tedy po roce zase u nás. Je 
úžasné spatřit zblízka nejlepšího 
českého scenáristu všech dob, Zdeňka 
Svěráka. Můžete s tím nesouhlasit, 
můžete proti tomu dokonce i protestovat, 
ovšem to je tak asi všechno, co se proti 
tomu dá dělat. Svěrák je prostě Svěrák.

Václav Hošek

Vzhůru stezkou 
Járy Cimrmana

Hledá se ztracená kamarádka
Hledám paní Marii, která bydlela nebo 
ještě bydlí v panelovém domě 1+1 nad 
nemocnicí. Stáří přes 60 let, silnější 
postavy, chodila o francouzské holi 
a jezdila menším bílým autem. V červnu 
2005 byla v Teplicích v lázních. Ráda 

bych se s ní opět sešla. Pokud se ona 
sama podle tohoto popisu pozná nebo 
jí pozná někdo z jejích přátel, byla bych 
ráda, kdyby se mi ozvala. 
Můj kontakt je: 722 184 282

Kam vlastně zmizel 
Jára Cimrman?

 Podle pověstí Jára Cimrman 
opustil náš kraj někdy na sklonku léta 
1914 současně s vypuknutím první 
světové války. Je zajímavé, že po pádu 
nenáviděného Rakouska – Uherska 
se jeho stopa v Československu 
neobjevuje. Ptám se, podobá se 
Járově budovatelskému duchu, že 
by nepřispěchal na pomoc mladé 
republice? A nemohlo být všechno úplně 
jinak? Ve svém pátrání po příčinách 
a důsledcích katastrofy na Bílé Desné 
jsem narazil na dvě pranepatrná 
a přece zajímavá svědectví, která takřka 
v předvečer návštěvy našeho báječného 
Zdeňka Svěráka a jeho družiny, hodlám 
vynést na světlo a složit k nohám milých 
badatelů.
 Píše se rok 1916, ve světě zuří válka, 
ale kraje pod Jizerskými horami jako by 
se to netýkalo. Blíží se podzim, stromy 
zlátnou, všude mír a klid. Je právě 18.září, 
půl čtvrté odpoledne. Lesní dělníci se 
vracejí ze šichty, když si všimnou, že 
z nové hráze tryská pramínek vody. To 
není samosebou, o tom se musí podat 
hlášení. Potud tedy historické záznamy. 
V protokolech o havárii se však již 
neuvádí, že dělníci cestou na pilu 
potkali vyššího muže středního věku 
v černém kabátě s dlouhými šosy. Muž 
měl delší vlasy a rozježené neupravené 
vousy, vzhledu poněkud nedbalého, 
a přece působil dojmem učence nebo 
roztržitého profesora. Když mu chlapi 
pověděli o svém objevu, nezvykle ho to 
rozčílilo, rozhazoval rukama a mumlaje 
si pod fousy pospíchal k nešťastné hrázi. 
Dělníci prý ještě stačili zaslechnout jeho 
jméno, Jan Maximus von Thilli. To je 
první svědectví. Druhé svědectví podala 
malá holčička, sotva šestiletá Maruška 
Koníčková ze Zlaté Olešnice. Tehdy 
v Čechách panoval velký hlad a děti si 
přilepšovaly kradenými bramborami. 
Aby na ně nepřišel místní šafář, odebraly 
se i se svým lupem na zříceninu hradu 
Návarov, kde si brambory tajně pekly 
v popelu. Velký hluk z návarovské 
soutěsky upoutal jejich pozornost a tak 
mohly z bezpečné vzdálenosti pozorovat 
povodňovou vlnu. Tu náhle Maruška 
začala křičet: „Čert, čert, támhle,“ 
a ukazovala prstíkem do vln. Prý tam 
na kládě plula jakási černě oděná 
postava a vlála za ní křídla či krovky. 
Ostatní děti se Marušce samozřejmě 
vysmály, že prý čerti nejsou a když už, 
tak určitě nemají křídla. A kdyby měli, 
tak by nelezli do vody. 
 Nu dobrá, dnes už víme, že čert 
to opravdu být nemohl. A jméno Jan 
Maximus von Thilli se v análech také 
nevyskytuje. Co tedy s tím? Nemohlo to 
být trochu jinak? Lesní dělníci byli přece 
Němci. Proč by se jim dotyčný muž 
představoval, spěchaje k přehradě? Co 
když to byl Čech a špatně mu rozuměli? 
Nemohl náhodou říci: „Na maximum 
ventily?“ To by vše vysvětlovalo. 
O Cimrmanovi se ví, s jakou obavou 
sledoval stavbu přehrady na Bílé 
Desné. Co když neodešel z našeho 
kraje a zůstal skryt někde poblíž, aby 
zabránil katastrofě? Pokud to byl on, 
přišel pozdě, jak už se mu čas od času 
stávalo.  Ventily se mu otevřít nepodařilo 
a hráz se protrhla. Mohl nějaký člověk 
přežít takovou katastrofu? Mohl dokonce 
v divokém proudu plout na kládě?  
Obyčejný člověk nikoliv, jenže Jára 
Cimrman byl fyzik, hydrolog, vynálezce 

a cestovatel. Když ne on, pak nikdo. 
Koho tedy viděla Maruška Koníčková?
 To jsou otázky, na něž musejí 
odpovědět zkušení badatelé. Zvednou tu 
hozenou rukavici? Dozvíme se, zda Jára 
Cimrman zahynul v roce 1916? Či snad 
jeho stopa vede po Labi do Hamburku, 
případně až za velkou louži?  Věřím, že 
ani Golfský proud nemohl být skutečnou 
překážkou pro českého génia.

Václav Hošek    
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 Změna otvírací doby v době letních prázdnin
1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 bude otevřeno pro veřejnost :  Po a St   9.00 – 11.30     
12.15 – 17.00

Výstavy v knihovně
Kam se vydat na výlet?
Ve vstupní části knihovny bude instalovaná výstavka knih s turistickou 
tématikou.: Kam na výlet?  

Výstavní sálek:  červenec - srpen
„Krabičky“ – co z krabiček vytvoří šikovné ruce a fantazie  - výstava prací 
žáků ZUŠ Tanvald pod vedení paní Jany Hadravové.

Městská knihovna Tanvald

Kultura, příroda., informace

Komunitní plánování řešilo stříkačky 
v koších i potřebu školního psychologa

 Potřeba chráněného a podporo-
vaného bydlení, dětského školního 
psychologa nebo použité injekční 
stříkačky v odpadkových koších, to 
jsou témata, kterými se v předchozích 
měsících zabývaly pracovní skupiny 
komunitního plánování na Tanvaldsku. 
Cílem tohoto plánování je zlepšení 
sociálních služeb v regionu. Tři pra-
covní skupiny zaměřené na pomoc 
seniorům a zdravotně postiženým, 
rodinám, dětem a mládeži a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením pro-
bírají nejpalčivější problémy obyvatel 
regionu a možnosti jejich řešení.
 Na uplynulých jednáních se 
představilo občanské sdružení Most 
k naději, které se pohybuje na sociální 
a drogové scéně a monitoruje také dro-
govou situaci na Tanvaldsku. Sdružení 
se zaměřuje například na zmírnění 
sociálních důsledků užívání drog 
nebo minimalizaci promoření oblasti 
použitými stříkačkami. Z monitorování 
terénní pracovníci sdružení zjistili 
výskyt použitých stříkaček například 
v opuštěném domě mezi Tanvaldem 
a Desnou nebo v okolí bývalého kultur-
ního a obchodního střediska na sídlišti 
Výšina. Mimo to, stříkačky objevili i pra-
covníci Technických služeb. Nejčastěji 
používanou drogou v regionu je podle 
terénních pracovnic marihuana a per-
vitin. Monitoring také odhalil, že zdejší 
uživatelé drog jsou ze značné části 
zaměstnaní, což je zvláště ve městech 
velmi neobvyklé. Cílem monitoringu 
je mimo jiné pravidelná přítomnost 
terénních pracovníků v regionu, kteří 
se drogovou tematikou zabývají přímo 
s klienty. Terénní pracovnice se ale 
především zabývají kontaktováním 
a pomocí konkrétním klientům z cílové 
skupiny osob sociálně vyloučených, 
například bezdomovců toulajících se 
po městech, lidí, kteří nevědí, jak a kde 
mají možnost dostat se na internet, 
jak napsat životopis nebo kde a jak 
si zažádat o dávky pomoci v hmotné 
nouzi. 
 Se svými aktualitami se na setkání 
prezentovalo také Nízkoprahové zaří-
zení pro děti, které je od září otevřeno 
v prostorách bývalého domu s pečo-
vatelskou službou pod tanvaldskou 
pekárnou Schneider. Prostory pro 
tyto účely poskytlo město Tanvald. 
Provozovatel centra, kterým je 
Liberecké romské sdružení, informoval 
o konání preventivních protidrogových 
přednášek, besed nebo kulturních 
akcí. Diskutovalo se také o tom, že 
mezi lidmi stále převládá představa, že 
nízkoprahové zařízení slouží pouze pro 
děti z romských rodin. Ve skutečnosti 
však centrum mohou navštěvovat, 

a také navštěvují, i děti z neromských 
rodin. Terénní pracovník nízkopra-
hového zařízení zdůraznil, že práce 
s touto cílovou skupinou je dlouhodobý 
proces a výsledky se neobjeví hned, 
což je potřeba si uvědomit. Nakonec 
vyvstala potřeba zřízení předškolní 
přípravné třídy pro děti ze sociálně 
slabších rodin. Aktuální informace 
o nízkoprahovém centru lidé mohou 
nalézt na webových stránkách www.
lrs.cz/komunitni-centrum/tanvald.php.
 Co dětem a mládeži v regionu schází 
nebo s čím jsou naopak spokojeni, 
na to odpoví jednoduchý dotazníček, 
který bude v blízké době distribuován 
ve školách v regionu prostřednic-
tvím učitelů a výchovných poradců. 
Dotazník najdete také na webových 
stránkách města Tanvaldu www.
tanvald.cz  pod záložkou síť sociál-
ních služeb ( http://www.tanvald.cz/
socialni_site.php ). V případě zájmu 
můžete vyplněný dotazník předat 
do Infocentra Tanvald. 
 Jednou z již řešených priorit pomoci 
dětem a mládeži je zajištění dětského 
psychologa, který by na Tanvaldsku 
působil. Dále zřízení přípravné třídy 
pro děti předškolního věku a pod-
pora a udržitelnost rozvoje činnosti 
Nízkoprahového zařízení. 
 V oblasti péče o seniory a zdravotně 
postižené v rámci Komunitního pláno-
vání vyplynuly tyto priority: vybudovat 
a zajistit provoz chráněného a podpo-
rovaného bydlení pro občany s lehkým 
mentálním postižením, kteří jsou sobě-
stační, ale potřebují částečnou pomoc 
pečovatelů. Dále zajistit potřebnou 
kapacitu osobních asistentů, a zřízení 
terénní pečovatelské služby dosaži-
telné i v menších obcích mikroregionu. 
 K projednávání priorit jednotlivých 
pracovních skupin a jejich přenosu 
na Krajský úřad Libereckého kraje byla 
zřízena Územní řídící skupina, ve které 
zástupci měst a kraje aktivně jednají 
o konkrétních návrzích, jak lidem 
pomoci. 
 V rámci činnosti skupin by také bylo 
velkým přínosem, kdyby se k palčivým 
problémům vyjádřili i lidé z okolních 
měst a obcí regionu Tanvaldsko. Aby 
řekli, jaké problémy jsou v jejích obcích 
a co je trápí. 
 V případě zájmu o spolupráci 
nebo další informace o komunitním 
plánování sociálních služeb se 
obraťte na Ing. Žanetu Fišerovou, 
tel: 725 741 531,  e-mail: zaneta.
fiserova@kraj-lbc.cz nebo osobně 
v budově radnice, Palackého 359, 
Tanvald, 2. patro (vlevo).

-hoš-

SLAVIA POJIŠŤOVNA
Nově otevřeno v Krkonošské ul. 351 (bývalá Večerka - Adidas)

Město Tanvald opět hospodaří 
na svém historickém majetku

 Historický lesní majetek města 
byl předán od LČR ve dvou fázích. 
První část ke dni 1. 11. 2002 cca 71 
ha, po dohledání zbývajícího majetku 
Stavebním úřadem města byla 
druhá část předána v květnu 2005. 
V současné době mají městské lesy 
výměru 146,35 ha lesní půdy a 10,64 
ha bezlesí /elektrovody/. Zásluhou 
paní Řehořkové z MěÚ jsou předané 
lesy geometricky zaměřeny, uvedeny 
do souladu s dnešním Katastrem 
nemovitostí a zapsány na Listu vlast-
nickém, s čímž se může pochlubit 
málokterá obec. Lesy jsou plošně 
značně roztříštěné a sestávají se 
z jedné větší části Malý Špičák a řady 
malých lesních částí, rozmístěných 
v blízkém okolí města v katastrech 
Tanvald, Šumburk nad Desnou 
a menší část v k.ú. Bohdalovice. 
Na tento Lesní hospodářský celek byl 
vypracován Lesní hospodářský plán 
s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 
zpracovatelem EKOLES Jablonec nad 
Nisou. Nejvíce zastoupenou dřevinou 
je smrk 63 %, buk 23 %, javor 3 %, 
bříza 5 %, dále borovice, modřín, jeřáb. 
Pro trvale udržitelné hospodaření je 
stanovená LHP maximální výše těžby 
10 844 m3. Ke konci minulého roku 
bylo vytěženo 4 860 m3, což předsta-
vuje časové zašetření 562 m3 dřevní 
hmoty a plošně 1,50 ha vzrostlého 
lesa. Holiny vzniklé těžbou dřeva jsou 
následující jaro zalesněny. Všechny 
mladé porosty jsou ošetřeny repe-
lenty proti okusu, takže škody zvěří 
jsou tak zanedbatelné, že náhrady 
mysliveckým sdružením a honebnímu 
společenstvu se neúčtují.
 Prodej dřevní hmoty se provádí 
zásadně na odvozním místě nebo 
dodávkou na sklad odběratele, neboť 

žádný zodpovědný lesní hospodář si 
nepustí do lesa těžební firmu, aby si 
natěžila dříví pro své zobchodování 
a tím přišel o zisk z prodeje a možná 
o část neevidovaného dříví. Na lokalitě 
„Peň“ se zadávají pouze samovýroby 
palivového dříví a jednotlivé polomy 
užitkového dříví pro místní zájemce. 
Prodej užitkových sortimentů odběra-
telům se řídí nejvyšší cenovou nabíd-
kou s dodávkou na pily Zlatá Olešnice, 
Josefodol, Hamrska, Rychnovská 
dřevařská, ale i kamionové dodávky 
pro Ensso Stora Ždírec a Less Timber 
Čáslav. Při eventuálním prodeji dříví 
na stojato / lokalita P / musí navíc obec 
vypsat výběrové řízení a vybrat nejvý-
hodnější firmu, aby se vyloučilo zadání 
spřízněnému obchodníku se dřevem. 
Ekonomické výsledky hospodaření 
městských lesů jsou ovlivněny znač-
nou hnilobou dřeva, neboť se většinou 
jedná o bývalé zemědělské pozemky, 
na kterých bývá první les pohnilý. 
Od první fáze předání lesů od LČR 
do 31. 12. 2010 představuje čistý zisk 
z hospodaření do pokladny města 3,44 
mil. Kč. Průměrný zisk z 1 ha lesní půdy 
za posledních 5 let činí ročně 3 231 Kč. 
Lesy města rovněž využívají ke svému 
hospodaření dotace z Lesnického 
fondu Libereckého kraje. 
 Také soukromí vlastníci lesů musí 
být obezřetní při prodeji svého majetku, 
kdy několik generací les pěstuje a až 
ta poslední ho zhodnotí. U těženého 
dříví musí být změřena délka a průměr 
se zápisem na čele kmene ve zlomku, 
slabé sortimenty se mohou měřit v hrá-
ních. Není rozhodující nabídnutá cena 
za kubík, ale zaplacení skutečného 
množství vytěženého dřeva. Majitel 
lesa musí vyžadovat odvozní lístky 

Pokračování na straně 12
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2. 6.   17 h.    Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné.
11. 6.  15 h.  Divadlo Járy Cimrmana: Afrika
Vstupné: 380 Kč
Předprodej pouze v pokladně kina.

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
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Ostře sledované Lidice
Nejočekávanějším českým filmem letošního 
roku je bezpochyby snímek Lidice v hlavní roli 
s Karlem Rodenem. Výpravný velkofilm vychází 
ze scénáře Zdeňka Mahlera Nokturno, který před 
čtyřmi lety získal cenu za nejlepší nerealizovaný 
scénář, a je natočen podle skutečných událostí. 
Kdo by neslyšel o tragickém příběhu Lidic – malé 
české vesnice, na které se nacisté mstili za atentát 
na druhého muže třetí říše Reinharda Heydricha. 
Samotná zkáza celé obce ale není pro příběh 
historického dramatu Petra Nikolaeva základním 
dějem, spíše vyvrcholením několika osudů obyva-
tel této vesnice. Jde o velkofilm plný emocí, příběh 
obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli 
do cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic 
skrz mezilidské vztahy, zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu.
Zajímavé na filmu je i to, že se na jeho financování složila česká města 
a české firmy. Zachycení, pro Čechy tak silného, nadnárodního tématu nezů-
stalo mnohým lidem lhostejné. Nechtěli, aby zůstal v zapomnění. Nejmenší, 
co můžeme udělat my diváci je, přijít ho podpořit osobně. Tanvaldské kino Jas 
Járy Cimrmana ho na plátně uvede 3. - 4. června od 19.30 hodin a 15. června 
od 19 hodin.

Kung Fu Panda 2
V červnu si na své přijdou všichni ti, kteří si zami-
lovali tlustého pandu Poa z filmu Kung Fu Panda. 
Ten se v prvním díle naučil bojovému umění Kung 
fu a nyní žije v údolí jako Dračí bojovník spolu se 
svými přáteli a spolubojovníky Tygřicí, Opičákem, 
Zmijí, Jeřábem a panem Kudlankou. Idylka se ale 
rychle změní v boj o záchranu světa, když se 
na scéně objeví hrozivý zlosyn, který má v plánu 
použít tajnou nezastavitelnou zbraň na ovládnutí 
Číny a zničení celého bojového umění Kung fu. 
Aby tuto hrozbu vyvrátili, vydávají se Po a jeho 
přátelé napříč celou zemí. Jenže, jak zničí hrozi-
vou zbraň, která umí zničit kung fu, když to jediné ji dokáže zastavit? Jak to 
dopadne a jak si statečný panda poradí, o tom se mohou malí i velcí diváci 
přesvědčit 3. - 4. června od 17 hodin a 17. – 18. června od 17 hodin.

FILMOVÉ TIPY NA ČERVEN

Další akce

Další akce v kině

 ve středu 1. 6. - Den dětí pro MŠ z Tanvaldu, od 9 do 12 hod.
Srdečně zveme i rodiče s dětmi, které do MŠ nechodí.
v neděli 5. 6. - Cesta lesem pohádek - start i cíl je na kempu Tanvaldské 
kotliny. 
Start 9:00 - 11:30. Vstupné 20 Kč/osoba.
S sebou: ešus a lžíci na tradiční bramboračku. Jako každý rok 
budou pro děti přichystané odměny za vykonané úkoly. Trasa 
je cca 3,5 km dlouhá, lesní terén, je sjízdný i pro kočárky. 
Kontakt: (Renata Nepimachová) 723 464 655
 
v sobotu 11. 6.  - Batika - sypaná - kombinace technik, malování na textil 
a savování - ,,Udělej si tričko nebo tílko na léto“
Od 13:00 - 16:00 hod. S sebou: tričko bavlněné, pokud možno vyprané. 
Cena: 150 Kč (v ceně barvy na batikování, Savo, textilní barvy a šablony) 
Záloha 50 Kč. Informace na telefonu: I. Pětníková 775 335 826

v sobotu 18. 6. - Hry z celého světa 
Program bude 14:00- 16:00 hod v prostorách zahrady u MDC Maják.
Startovné: 40 Kč/dítě.
Kontakt: (L.Hlaváčková) 723 233 806
 
Během prázdnin budou v prostorách MDC Máják Příměstské  tábory
od 18. 7. do 19. 8. 2011 vždy v týdenních turnusech. Dále nabízíme hlídání dětí 
během prázdnin cena 50 Kč/hod. Jídlo a pití s sebou. 
Nutné objednání předem !!!
 
(Pozor změna kontaktů na MDC!)
Tel: 774 825 085
e-mail: mdc.majak@gmail.com 
web: www.mdcmajak.estranky.cz 

Mateřské a dětské centrum Maják

Program kina, pozvánky

16. 6.  Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin. Cena 110 Kč.

23. 6. Zájezd KPOZ pro důchodce 
Cílem zájezdu bude Hrad Houska. Pojede se krásnou krajinou Lužických hor 
a Českého středohoří s vhodnými zastávkami. Odjezd bude upřesněn při 
placení zájezdu. Přihlašovat se můžete od 1. června v Infocentru Tanvald. 
Cena: 120 Kč.

„DĚTSKÝ DEN ANEB PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ“
Kdy: 26. 6. 2011 od 13:30 hod, Tanvaldská kotlina - autokemp. 
Pořádá Vladimír Josífek a partneři. Hudba, soutěže pro děti, občerstvení.

Poděkování mladým umělcům
 Děkujeme studentům Základní 
umělecké školy v Tanvaldě za jejich 
hudební a taneční vystoupení v neděli 
8. května v kulturním domě SKLÁŘ 
v Desné. Nemalou měrou přispěli 
k vytvoření příjemného prostředí 
Společenského odpoledne k oslavě 
DNE MATEK. Například balet 

dívek na, třemi flétnistkami hranou, 
„Humoresku“ A. Dvořáka, byl pro nás 
velikým zážitkem. Obdivný potlesk 
sklidili všichni mladí umělci! Náš dík 
patří plným právem i jejich pedagogům 
- paní Pavlíně Dědkové a panu Jiřímu 
Lejskovi!

Za desenské seniory Štefan Pustai   

ALLIANZ POJIŠŤOVNA
Nově otevřeno v Krkonošské ul. 351 (bývalá Večerka - Adidas)
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Šimáňková Andrea, tel.: 606 657 897 
Finanční poradce České pojišťovny
kancelář vedle hospůdky Mexico
Provozní doba: St a Pá  14 - 18 hod.
Út - kancelář v Železném Brodě

v jiné dny 
na objednání

Nejen o pojištění
VI.díl: Aktuální novinky z České pojišťovny 
• ČP připravila pro své klienty zajímavou aplikaci do 
chytrých mobilních telefonů, která zjednodušuje život 
motoristům. Pomáhá při nehodě i v běžném životě 
při potřebě nás kontaktovat. Aplikace je ke stažení 
zdarma v App Store nebo v Android Marketu. Aplikaci 
najdete pod názvem „Pojišťovna“.
• dne 9. 5. byl zahájen prodej rizikového životního 
pojištění  MULTIRISK s pravidelným investováním 
(Partner Invest) = k doptání jen u finančních poradců 
ČP (to znamená např. v naší kanceláři)

Odvoz 
a likvidace 

fekálií

Tel.: 777 822 890

Neplaťte drahé autopojištění ! 
Vytvoříme pro vás nejvýhodnější nabídku  

pojištění Vašeho vozidla. 
Najdete nás v Krkonošské ul. 351 (bývalá Večerka - Adidas)

 

LEVNĚJI TO JIŽ NEJDE

Doprava na letiště zdarma
Ke všem zájezdům zakoupeným v Cestovní agentuře Chiguras

Najdete nás v Krkonošské ul. 351 (bývalá Večerka - Adidas)

Nejvýhodnější last minute, prověřené lokality, osobní přístup.

Info, kultura

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Ohlédnutí za Puko-vinami
Ve čtvrtek 12. května proběhlo velmi úspěšné vystoupení tanečních kroužků 
DDM  od vedením Veroniky Vodrážkové a neméně kouzelné divadelní před-
stavení „Puko-viny“ v režii Vlaďky Koďouskové v kině Jas Járy Cimrmana 
v Tanvaldě.
Chceme i touto cestou poděkovat Veronice Vodrážkové a Vlaďce Koďouskové  
za krásný kulturní zážitek a za jejich obětavou a nadšenou práci s dětmi, 
kterým věnují svůj veškerý volný čas.
 
TOULAVÉ BOTY 2011
1. 7. - 15. 7. pořádáme příměstský tábor „Toulavé boty“ pro děti školního 
věku. Jedná se o turistické výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.Přihlášky 
s platbou přijímáme v DDM nejpozději do 27. 6. 2011, tel.č. 483 394 301. 
Program:  
Pátek 1. 7. - „ Na zmrzlinu ke Kulichům“ - vlakem z Tanvaldu na Smržovku, 
zpět pěšky. Sraz v 8.45 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat okolo 
13:00 k DDM. Navštívíme cukrárnu „U Kulichů“ ve Smržovce, kde výbornou 
zmrzlinou přivítáme začátek prázdnin. Cena: 50 Kč.
Čtvrtek 7. 7. - „Borecké skály a obrácené zvony v Rovensku“
vlakem do Borku p. Tr., odtud přes Borecké skály a Čechovu vyhlídku 
do Rovenska p.Tr. na prohlídku světové rarity:“obrácených“ zvonů. Sraz v 7:30 
na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v 15:27 tamtéž. Cena: 100 Kč.
Pátek 8. 7. - „Bílé aneb Sloní kameny v Jitravě“
vlakem do Rynoltic, odtud k Bílým kamenům. Sraz na hl.vlakovém nádr. 
v Tanvaldě v 7:30, návrat ve 14:13 tamtéž. Cena: 90 Kč.
Pondělí 11. 7. - „Zřícenina hradu Kumburk“ 
vlakem do Staré Paky, odtud na Kumburk a do Syřenova. Sraz na hl. vlak. 
nádr. v Tanvaldě v 8:15, návrat v 15:27 tamtéž. Cena: 80 Kč.
Úterý 12. 7. - „Zámek Lemberk a zázračná Zdislavina studánka“
vlakem do Lvové, odtud na prohlídku zámku Lemberk a Zdislaviny studánky.
Sraz na hl. vlak. nádr. v Tnv  v 7:30, návrat v 16:13 tamtéž. Cena: 180 Kč.
Středa 13. 7. - „Malá Skála- Kopanina - Frýdštejn“ - vlakem na Malou Skálu, 
odtud na rozhlednu Kopanina a přes Frýdštejn a Pantheon zpět na Malou Skálu. 
Sraz na hl. vlak. nádr. v Tanvaldě v 7:30, návrat v 16:04 tamtéž. Cena: 80 Kč.
Čtvrtek 14. 7. - „Nejnižší rozhledna Járy Cimrmana v Nouzově“- vlakem 
do Semil, odtud přes Koštofrank do Nouzova k rozhledně a do Spálova 
na vlak. Sraz na hl. vlak. nádr. v Tanvaldě v 8:15, návrat ve 13:27 (nebo 14:45) 
tamtéž. Cena: 60 Kč. 
Pátek 15. 7. - „Šťastná  země  v Radvánovicích“- dětský areál s různým 
atrakcemi, vlakem. Sraz na hl. vlak. nádr. v Tanvaldě v 7:30, návrat ve 13:27 
tamtéž. Na tento výlet vezmeme přednostně děti, které se zúčastní i jiných 
výletů (viz program výše). Cena: 160 Kč.
Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!), pláštěnku 
nebo deštník  (NUTNÉ!!!), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP nebo její kopii 
a kapesné dle uvážení.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě 
nejpozději do 27. 6. 2011, tel: 483 394 301.
NÁVRAT  KE  STARÝM  ŘEMESLŮM:
Takto se bude jmenovat projekt, který bude probíhat od září do prosince 
2011 v DDM. Bude zahrnovat dílny keramické včetně točení na hrnčířském 
kruhu,pletení z pedigu (ošatky, zvony, ...), tiffany (skleněné vitráže), tkaní 
na různých stavech a paličkování. Tyto dílny jsou určeny pro děti školního 
věku, rodiče a děti, a dopoledne pro školní kolektivy a děti z MŠ. Z této akce 
bude uspořádána výstava v Městské knihovně v Tanvaldě a zároveň bude 
probíhat soutěž „O nejoriginálnější dílo“ a „O nejpracovitějšího řemeslníka“. 
Vyhodnocení se bude konat v předvánočním čase. O všech dílnách budete 
včas informováni ve Zpravodaji, formou letáčků ve školách a v Domě dětí 
a mládeže v Tanvaldě.

Jiskra Tanvald – fotbal
 Zatímco mladší žáci suverénně 
vedou okresní přebor, výkony mužů 
jsou letos více než rozpačité. 11. 
místo a debakl v posledním utkání 
v Hamrech jen dokreslují fotbalovou 
bídu. Ještě štěstí, že rezervy Držkova 
a Lučan jsou na tom ještě hůře, takže 
pád do pralesní ligy Tanvaldu prozatím 
nehrozí, ovšem co není letos, může být 
napřesrok. Ale nemaluj čerta na zeď, 
krásný zelený pažit v Tanvaldě, jaký 
nemají ani leckde v nejvyšší soutěži, si 
takovou potupu rozhodně nezaslouží.

Výsledky mladší žáci:
Rychnov – Tanvald       3 : 3
Lučany – Tanvald         2 : 6
Tanvald – Harrachov    6 : 2
Tanvald – Smržovka   14 : 0

Muži:
Tanvald – Kokonín A     0 : 2
Smržovka – Tanvald       4 : 3
Tanvald – Ž.Brod B        3 : 1
V.Hamry B – Tanvald    5 : 0

-vho-

Hledám schopné spolupracovníky do svého týmu. 
Buďte  časově  a  finančně  nezávislý,  podnikejte 
pod  silnou  značkou,  získejte  doživotní  rentu, 
vezměte kariéru do svých rukou. 
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Nejstarším basketbalistou České 
republiky hrajícím pravidelné soutěže 
je Ladislav Zalužanský, hrající trenér 
TJ SEBA Tanvald. Zatímco jeho vrstev-
níci pokuřují fajfčičku a hůlkou klepou 
po chodníku, on prohání na palubovce  
hráče až o tři generace mladší a pořád 
mu to šlape. Že by to bylo zdravým 
horským povětřím? Každopádně jde 
o raritu, která nemá nikde obdoby. 
29. května totiž náš Láďa oslavil už své 
73. narozeniny. Neuvěřitelné, nemys-
líte? Věřme, že to ikoně tanvaldského 
basketbalu bude běhat a střílet ještě 
hezkých pár let. Láďo, blahopřejeme.
V sobotu 11. června se v tanvaldské 
sportovní hale hraje už 13. ročník 
o pohár Zálužka cup za účasti předních 
pražských celků. Zde můžete vidět 

nejstaršího basketbalistu in natura. 
Začátek je v 9 hodin.

-vho-

Sport, inzerce

Závodníci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald na evropském šampionátu

Pohár běžce Tanvaldu
závod do vrchu

Nejstarší basketbalista hraje za Tanvald

Sluníčko a TJ Seba se chystají na olympijské hry

Dne 30.4.2011 se závodníci školy 
bojových umění a sportů SOSHIKI 
Tanvald, zúčastnili evropského šampi-
onátu v bojových uměních - European 
Ju-jutsu and sport kenjutsu champion-
ship, které se konaly v Praze ve spor-
tovní hale u ***hotelu Čechie. 
Závodilo se v těchto disciplínách 
· Ju-jutsu kumite – pro muže a ženy 
starší 16-ti let
· Ju-jutsu mix kumite – (stejné jako 
v ISA) pro děti do 15-ti let včetně
· Ju-jutsu kata – (stejné jako v ISA) 
všechny věkové kategorie
· Sport Kenjutsu – (pravidla Chanbary) 
všechny věkové kategorie
· Budo show – týmová prezentace
Závodů se účastnilo na 160 borců 
z následujících zemí: Německo, 
Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, 
Holandsko, Česká republika. 
Naši školu reprezentovali Fejfarová 
Natálie, Prousková Denisa, Patková 
Andula, Patková Klára, Filipovský 
Jaroslav, Očenáš Filip, Tancer Filip, 
Pešta Dominik, Kopáňko Aleš, Zelinka 
Vladimír ml v disciplínách kumite a mix 
kumite. Závody probíhaly vyřazovacím 
způsobem, tzv. klasickým pavoukem 
a kategorie byly rozčleněny podle váhy 
a věku (do 16-ti a od 16-ti let).  V těžké 
konkurenci vybojovali naši závodníci, 
Patková Andula, Očenáš Filip, Tancer 
Filip a Kopáňko Aleš, 4 bronzové 
medaile. Vyzdvihnout musíme výkon 
Aleše Kopáňka (12 let), pro kterého 
to byly první závody a pro svou váhu 
byli jeho soupeři o 2-3 roky starší, ale 

přesto nevzdal zápasy předem a vybo-
joval si cenný kov. Naopak zkušená 
závodnice Klára Patková, doplatila 
na to, že již byla zařazena do kategorie 
+16 let, když se jako čerstvá šestnáctka 
pustila s vervou do značně starších 
u zkušenějších závodnic, ale vypadla 
již v prvním kole po vyrovnaném boji 
s reprezentantkou Srbska. Nelehké 
soupeřky měli i  Fejfarová Natálie 
a Prousková Denisa, které rovněž 
přes zahraniční účastnice nepostoupili 
do dalšího kola. Překvapil naopak Filip 
Tancer, který ukázal bojového ducha 
a s využitím naučených technik se 
dokázal probojovat až do semifinálo-
vého kola, kde mu o 1 bod unikla účast 
v boji o zlatou medaili. Vynikající zápas 
předvedl rovněž i Filip Otčenáš, který 
získal také jednu z medailí.

Aleš  Nigrin, 
SOSHIKI škola bojových 
umění a sportů Tanvald

Vítězové jednotlivých kategorií:
MŠ ml.: Zuzana Štejfová a Ondřej 
Balatka
MŠ st.:  Lucie Tůmová a David Pešta
1.třída: Eliška Borlová a Šimon 
Synovec
2.třída: Elen Brožková a Adam Galbavý
3.třída: Kateřina Elicerová a Lukáš 
Kohlberger
4.třída: Hana Koucká a Matěj Černý
5.třída: Romana Jablunková a Tomáš 
Dufek

-vho-

V době od 20. června do 5. července 
2011 budou Řecké Atény hostit 
největší mezinárodní sportovní akci 
určenou pro mentálně handicapované 
sportovce z celého světa – World 
Summer Special Olympic Gamess 
2011.  Tato mezinárodní akce bude 
zároveň poslední velkou akcí před 
blížící se Letní olympiádou v Londýně. 
Sportovní síly si přijedou změřit spor-
tovci z celého světa v rámci programu 
Speciál Olympic, ve kterém se pod 
vedením svých trenérů připravují vždy 
ve čtyřletém cyklu a před nominací 
na mezinárodní soutěže musí splnit 
náročné sportovní limity a dosáh-
nout předem určených sportovních 
výsledků v jednotlivých druzích sportu. 
Mezi 80 členy české výpravy – fot-
balisty, volejbalisty, stolními tenisty, 
boccisty, plavci, cyklisty budou 

i handicapovaní sportovci z našeho 
regionu – atlet - sedmibojař Ondřej 
Nikodým, moderní gymnastka Jana 
Broulíková a asistentka trenéra Eliška 
Glasová, členové SK Sluníčko SPMP 
Jbc a TJ Seba Tanvald – oddíl Handi. 
Součástí české výpravy bude i Zdenka 
Synovcová, která poprvé využije velké 
sportovní zkušenosti a kromě pozice 
vedoucí trenérky české gymnastické 
výpravy Czech handicap team, i v roli 
mezinárodní rozhodčí gymnastických 
soutěží handicapovaných sportovců.
Děkujeme všem přátelům za finanční 
podporu našeho sportovního snažení 
a věřte, že nejedeme pouze do počtu 
a na výlet, ale přivést medaile a to ty 
nejvyšší hodnoty.
Za SK Sluníčko, TJ Seba Tanvald – 
oddíl Handi - 

Synovcová Zdenka

Ladislav Zalužanský na střídačce TJ SEBA 
Tanvald. Foto Milan Kozák

Ohlédnutí za basketbalovou sezónou
Letošní výsledky basketbalistů TJ 
SEBA Tanvald v Jizerské lize, no, řek-
něme si otevřeně, nic moc. Základní 
část dopadla ještě poměrně slušně. 
Naši skončili čtvrtí, a i když nedokázali 
porazit nikoho ze silné trojky, jejich 
výsledky nebyly nejhorší. Ovšem 
katastrofální propad nastal v nadstav-
bové části, kde spadli o dvě místa 
a skončili poslední. Jaké jsou příčiny 
tohoto neúspěchu? Tým stárne, to je 
nabíledni, ale letos dostali výjimečnou 
příležitost mladí hráči a až na výjimky ji 
za pačesy neuchopili. Tým, ač má nad 

soupeři výškovou převahu, prezentuje 
se velmi slabým obranným i útočným 
doskakováním. Ostatně, právě takřka 
neexistující obranné doskakování 
rozhodlo o jejich poslední domácí 
porážce s SK Liberec, která Tanvald 
poslala definitivně na poslední příčku. 
Pro příští sezónu bude zapotřebí opět 
trochu potrénovat, vzpomenout si 
na úspěšné kombinace na podkošové 
hráče a především zvednout vůli 
družstva po vítězství. Ta mi totiž letos 
ve většině zápasů chyběla.

-vho-

Nábytek od českých výrobců
České kuchyňské studio - kuchyně na míru

Nábytek Arnoštová    Tel:  483 382 900
Havlíčkova 878, Smržovka  Mob:  721 209 207

www. nabytek-arnostova.cz  

Slevy zdravotních matrací  - 30%.
Výprodej z prodejny!!!

Sleva vybraného nábytku
     až -50% sleva

též na: www. nabytek-arnostova.cz  
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ZUMBA

MASTER JUMP

Padesát let spolu

Malá slavnost u pomníku TGM   
66. výročí konce 2. světové války si 
6. května připomněli zástupci města 
i sborů dobrovolných hasičů polože-

ním věnce k pomníku Tomáše Garigua 
Masaryka.

-vho-

Tanvaldským kinem zněly skladby 
Dvořáka i Beethovena

První květnový pátek si na své přišli 
milovníci vážné hudby. V rámci 
festivalu Tanvaldské hudební jaro 
se návštěvníkům tanvaldského kina 
Jas Járy Cimrmana představil přední 
český komorní soubor Smetanovo trio. 

Hudebníci sklízející úspěch po celém 
světě v Tanvaldě zahráli skladby 
Antonína Dvořáka, Ludwiga Van 
Beethovena nebo Johanesa Brahmse. 
Foto: Antonín Bělonožník

Poslední zvonění, poslední velká přestávka
Studenti Oktávy a 4. ročníku Gymnázia 
Tanvald se tradičně vesele maskovaní 
přišli do sborovny rozloučit se svými 
vyučujícími před „svatým týdnem“, 
po kterém je čeká náročná zkouška 
dospělosti. Písněmi s vlastním textem, 
který vtipně vyjádřil jejich duševní 
rozpoložení, vyučujícím poděko-
vali za jejich snahu, něco je naučit 
a předem zadoufali v jejich pomoc při 
vlastní zkoušce.  Věříme, že jejich oče-
kávání nebylo zklamáno. (Na snímku 
třídní 4. ročníku RNDr. Jaroslav Týl 
s jednou ze studentek.) -ali-

a pokud možno být při odvozu příto-
men. I v naší oblasti operují nastrčení 
„podnikatelé“ dokonce až z Moravy. 
Lesníci s takovými subjekty nemají 
spolupracovat.

 U většiny návštěvníků lesa převládá 
názor, že les musí být naprosto čistý. 
Dnešní náhled lesníků je zcela opačný. 
V řádně obhospodařovaném lese musí 
být část hmoty ponechána ke shnití 
a zetlení. V lese se musí množit různé 
mikroorganismy, hmyz, brouci, růst 
dřevokazné houby, ve starých souších 
hnízdit ptáci, les musí žít biodiverzi-
tou. Klest z těžených stromů se hází 
na hromady nebo omezeně pálí pro 
nebezpečí lesních požárů. Použití 
štěpky pro členitý terén není možné. 
Zájemci tuto dřevní hmotu mohou 
získat bezplatně.                   
Velké nebezpečí pro zdejší lesy před-
stavuje kůrovec Lýkožrout smrkový 

a Lýkožrout lesklý. V městských lesích 
je rozmístěno 11 feromonových lapačů, 
které zamezují jejich přemnožení. 
Je třeba připomenout, že v nedávné 
minulosti tito škůdci „sežrali“ téměř 
všechny lesní porosty Jizerských hor, 
oslabené průmyslovými exhalacemi 

z polských a německých tepel-
ných elektráren. Díky mimořád-
nému úsilí tehdejších lesníků 
a lesních dělníků polesí Velké 
Hamry se podařilo zachránit 
lesní porosty Černé Studnice, 
Tanvaldského Špičáku 
a některé další porosty, kdy se 
vyhledané napadené stromy 
ihned kácely a chemicky asa-
novaly. Zalesnění rozsáhlých 
holin v Jizerských horách 
vyžadovalo značné úsilí a stálo 
mnoho finančních prostředků.
 V souvislosti s děním v NP 
Šumava je třeba podpořit úsilí 
současného vedení parku, aby 
se podařilo zvítězit nejen nad 
kůrovcem, ale i nad nezodpo-
vědným ekologickým hnutím, 
pokud již není pozdě.
 Ze stromů městských lesů je 
postavena replika roubeného 
Kamenářského domu, jenž je 
součástí Muzea Českého ráje 
v Turnově. Tuto mimořádnou 

zakázku získala pro přesný pořez 
a splnění specifických podmínek pila 
Zlatá Olešnice. Jednalo se o dlouhé 
trámy s velkými rozměry. Těžba dřeva 
musela být prováděna v době úplňku 
měsíce.
 V městských lesích se také nachází 
obrovský smrkový velikán, který má 
ve 130 cm nad zemí obvod kmene 
415 cm a výška stromu je 45 m. Hmota 
kmene je 17,40 m3.

Milan Nevyhoštěný,  
správce městských lesů

Pokračování ze strany 8

Že se dá vydržet s jedním mužským 
nebo jednou ženskou neuvěřitelných  
50 let,  dokázali manželé Jiřina a Václav 
Průchovi z Českého Šumburku.  
Své „ANO“ si zopakovali v obřadní 
síni tanvaldské radnice 16. dubna.  
„Zlaté svatbě“ byli přítomni rodinní 
příslušníci a členky KPOZ paní Alena 
Vondrová a Hana Balášová, které 
předaly „novomanželům“ květiny 
a dárkový balíček.
   
Přejeme  hodně  pohody  a  zdraví 
do dalších let společného života!

Město Tanvald opět hospodaří 
na svém historickém majetku


