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Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti

 Před deseti lety se Tanvald dočkal 
jednoho z největších privilegií, jakých 
může město dosáhnout, udělení 
městské vlajky. Dekret o udělení 
praporu (od r. 2004 se používá termín 
vlajka) Městu Tanvald slavnostně 
převzal starosta města Petr Polák 
z rukou tehdejšího předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České Republiky Václava Klause. 

Stalo se tak 7. května roku 2001 
v prostorách Poslanecké sněmovny 
v Praze.
 Městská vlajka patří k významným 
symbolům, kterých by si lidé měli 
vážit. V posledních letech se tradice 
vytváření městských vlajek, začíná 
vracet a řada českých měst a obcí se 
tímto symbolem může pochlubit. Lidé 
jsou hrdí na místo, kde žijí, a chtějí se 
s ním ztotožnit. Znak a vlajka proto 
k městu neodmyslitelně patří.
 Vlajka udělená Tanvaldu vypadá 
následovně: List tvoří bílé karé nad 
zeleným čtvercovým polem a dva 
vodorovné pruhy, zelený a žlutý. 
Z čtvercového pole vyrůstají tři zelené 
vrchy, z nich tři zelené jedle s hnědými 
kmeny; za vrchy vychází žluté slunce 
bez tváře s paprsky dosahujícími 

na okraje karé. Poměr šířky k délce 
listu je 2:3.
Právo k užívání vlajky v této podobě 
schválil podvýbor pro heraldiku 
a vexilologii a předseda Poslanecké 
sněmovny. 

-hoš-

Pocit déja vu mohou zažít řidiči 
na silnici 1. třídy z Tanvaldu 
do Jabloneckých Pasek. Silnici čeká 
kompletní pokládka nového povrchu. 
Že vám to něco říká? Že už bychom 
tohle jednou zažili? Ale ne, není to 
apríl! Devítikilometrový úsek silnice 
I/14, který v předchozích třech letech 
procházel rozsáhlou rekonstrukcí, 
která stála několik set milionů 
korun, a řidiče i cestující v autech 
i autobusech na něm několik měsíců 
brzdily kolony na semaforech, se bude 

znovu opravovat. Nový povrch silnice 
se začal v celém úseku po pouhých 
pár měsících používání drolit 
a rozpadat. Ředitelství silnic a dálnic 
LK proto u zhotovitele stavby uplatnilo 
reklamaci. Provedené laboratorní 
zkoušky prokázaly, že reklamace je 
oprávněná. Proto zhotovitel stavby, 
kterým je společnost Eurovia CS, 
a.s., celou silnici znovu opraví, a to 
na vlastní náklady! „Vozovka silnice 
I/14 bude v celém rozsahu stavby 
vyměněna tj. odfrézována a znovu 
položena. Předpokládaný termín je 
do konce května, podle klimatických 
podmínek,“ informoval Josef Jeníček 
z Ředitelství silnic a dálnic Libereckého 
kraje. Tisková mluvčí společnosti 
Eurovia CS informaci potvrdila. 
„V rámci reklamačního řízení opravíme 
nedokonalosti na silnici I/14 na vlastní 
náklady,“ uvedla Iveta Štočková. 

Do konce dubna měla Eurovia 
opravit úsek silnice od Krojčenku 
k smržovskému náměstí. Od 2. do 20. 
května bude po půlkách opravován 
úsek silnice od kruhového objezdu 
od kruhového objezdu v Tanvaldu 
na Smržovku. Dopravu budou řídit 
semafory. 

-hoš-
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Zájezdy v květnu 
a červnu:

12. 5. Zájezd do Polska  
  (Kudowa Zdrój) 
Cena: 200 Kč. 
Přihlášky v Infocentru Tanvald.
31. 5. Zájezd do partnerského  
  města Wittichenau 
Cena: 220 Kč.
Zájezd pro tanvaldské seniory. 
Odjezd v 6.30 hod z centrálního 
parkoviště. Předpokládaný návrat 
do Tanvaldu do 20 hodin. Přihlášky 
v Infocentru Tanvald od 2. 5. 2011.
16. 6. Zájezd do Polska 
  (Jelení Hora)
Cena: 110 Kč. 
Přihlášky v Infocentru Tanvald.

takhle vypadá nová silnice po pár měsících

Jak se rodila tanvaldská vlajka
 Co má společného Tanvald 
s Albrechticemi v Jizerských horách, 
Frýdštejnem, Jenišovicemi, Jiřetínem 
pod Bukovou, Kořenovem nebo 
Pulečným? Autorem jejich městských 
vlajek je heraldik Stanislav Kasík 
z heraldické kanceláře Dauphin 
v Roudnici nad Labem. Heraldika si ho 
poprvé získala v 70. letech a od roku 
1993, kdy se sám začal zabývat 
tvořením znaků a vlajek, navrhnul více 
než 470 městských symbolů.
 Stanislav Kasík navrhnul také 
současnou podobu naší městské 

vlajky, která byla Tanvaldu slavnostně 
předána právě před deseti lety. 
Ještě než se ale vrhnul na samotné 
vytváření její podoby, musela se 
vyřešit otázka správné podoby 
městského znaku. Z něj totiž musí 
být vlajka striktně odvozena. „Ze 
zachovaných historických zobrazení 
znaku vyplývalo, že ta nejsou stejná. 
Zejména bylo používáno rozdílných 
tinktur pro obarvení znaku. Bylo 
tedy nutné provést odbornou rešerši 
o znaku a učinit závěr o jeho ideální 
podobě,“ popisuje vznik městské 

vlajky Stanislav Kasík.
 Městu Tanvald byl znak udělen 
v září roku 1905 a dodnes se originál 
tohoto privilegia zachoval v okresním 
archivu. „Znak Tanvaldu měl podobu 
stříbrného štítu, ve kterém na zeleném 
trojvrší rostly tři jedle v přirozené 
barvě. Jde o znak, který z pohledu 
heraldických tradic patří k nejlepším 
a nejváženějším. A to tím, že jde 
o znak „mluvící“. 

Pokračování na straně 2
Silnice přes Souš je otevřena

Hasiči na webu

Silnice II/290 v úseku Smědava - Souš 
byla po zimní uzavírce 22. dubna opět 
zprovozněna. 

Webové stránky JSDH Tanvald 
Šumburk jsou na světě: 
www.hasicitanvaldsumburk.estranky.cz

-vho-
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Jak se rodila tanvaldská vlajka

Krimi a zajímavosti

Krimi zpravodajství

Krimi zpravodajství

Společné hlídky Policie ČR 
a městské policie
Již více než měsíc fungují společné 
hlídky Policie ČR a městské policie. 
Po předešlých případech násilné 
trestné činnosti, o nichž jsme psali 
v minulých číslech, zdá se jako 
by došlo k poklesu této kriminality 
na území Tanvaldu.  Ještě je brzy dělat 
nějaké závěry, ovšem je možné, že 
přijatá opatření již nesou své ovoce. 
Každopádně jsou policisté více vidět 
v terénu, ve všední dny i o víkendech. 
Jak nám sdělil nový velitel policejního 
oddělení v Tanvaldě npor. Jan 
Hlubuček, jenž pochází ze sousední 
Desné, společné hlídky se osvědčily 
a bude se v nich i nadále pokračovat. 
Stejného názoru je i velitel městské 
policie Jiří Horáček.

-vho-

Vrahové za mřížemi?
Otřesný případ vraždy na Výšině se 
pravděpodobně blíží svému rozuzlení. 
V době uzávěrky tohoto listu policie 
zadržela dva podezřelé muže. Jedná 
se o osoby mladší třiceti let. Zda smrt 
starého pána souvisí s půjčováním 
peněz, to prozatím nevíme, ale není 
to vyloučeno. Jakmile policie uvolní 
embargo na informace, budeme vás 
o případu informovat podrobněji. 
Doufejme, že v červnovém vydání 
Tanvaldského zpravodaje už bude 
jasno a obyvatelé Tanvaldu si tak 
budou moci oddechnout.

-vho-

Tajemná bytost z Výšiny
Že tajemno se nemusí vyskytovat 
jenom v pohádkách a na TV Nova, 
se nedávno přesvědčili štamgasti 
v hospůdce jménem Budvarka. 
Jednomu z pravidelných hostů tam 
vždycky kape z pravého šosu kabátu 
voda. Za účasti bývalých i současných 
kriminalistů bylo vedeno pátrání, 
proč tomu tak je. Pátrači prozkoumali 
sloupek obložený dřevem, zda z něj 
neprýští pramen, proklepali nohy 
od stolu i židle, ovšem všechno marno, 
záhadě na kloub nepřišli. Zbývá jediné 
vysvětlení. Onen muž, pravidelný host 
Budvarky, je ve skutečnosti vodník.

-vho-

Další kriminálníci za katrem.
Letošní duben pro policii představuje 
doslova žně. V jejích osidlech uvízla 
celá početná skupina pachatelů 
majetkové trestné činnosti značného 
rozsahu. Domovní prohlídky v bytech 
zlodějů i lidí z jejich okolí odhalily 
spoustu kradeného zboží, takže 
policistům nyní nezbývá, než trpělivě 
třídit a vyhodnocovat, aby se ztracené 
věci co nejdříve vrátily svým majitelům 
a zloději zaslouženě stanuli před 
soudem. Naši lidé z městského úřadu 
byli při tom, ovšem šetření stále 
probíhá, takže o tom, jaké konkrétní 
činy mají pachatelé na svědomí, to si 
řekneme až v příštím čísle.

-vho-

Na jaře začaly 
také opravy 

ulice Nemocniční 
a Pod Špičákem

1. máj oslaví výstupem na rozhlednu

 Provizorní opravy se v dubnu dočkala 
ulice Nemocniční a Pod Špičákem. 
V letošním roce bude zahájena 
celková rekonstrukce, která zahrnuje 
úsek silnice od křižovatky s Českou 
ulicí po křižovatku u tenisových kurtů.  
Investorem oprav je Liberecký kraj, 
s tím, že město přispělo částkou 
ve výši 2,7 milionu korun na opravu 
chodníků, parkoviště a veřejného 
osvětlení. V jarních měsících začne 
také výstavba chodníku ve Vítězné ulici 
mezi křižovatkami s ulicí Smetanovou 
a Popelnickou a oprava silnice 
z Horního Tanvaldu na Albrechtice 
v Jizerských horách.

-vho-

První den nejromantičtějšího měsíce 
v roce tanvaldští obyvatelé oslaví 
výstupem na rozhlednu Špičák. Aby 
si první květnový den mohla ve vší 
kráse vychutnat i zdejší příroda, 
může se každý z účastníků ozbrojit 
taškou na odpadky a pomoci ji očistit 
od odpadků. 12. ročník turisticko – 
společensko- ekologické akce pořádá 
občanské sdružení Zvony a infocen-
trum Tanvald. Akce bude probíhat 1. 
května od 10 do 15 hodin, kdy bude 

také možné vystoupat na zdejší roz-
hlednu nebo se občerstvit v Chatě 
Špičák. Na vrcholu každý, kdo dorazí 
pěšky, dostane číslovaný diplom 
a bude si moci zakoupit příležitostnou 
pohlednici.  

Srdečně zvou a těší se pořadatelé 
a Obr ze Špičáku. Informace: IC 
Tanvald, tel. 483 369 670 a Ivana 
Hujerová, tel. 483 369 324

Takto pojmenovaný znak je ten, kdy 
je ve vztahu jméno nositele znaku 
a figura ve znaku. V našem případě jde 
o jedle, které svým počtem tří mohou 
evokovat jedlový les, který v němčině 
zní „Tannenwald“ – čili v české 
transkripci Tanvald,“ uvádí Stanislav 
Kasík.
Dnešní znak ale jeho udělené podobě 
neodpovídá, a to z historických 
důvodů. „Sousední Šumburk se stal 
městem dvacet let po Tanvaldu - 
v roce 1925. Při této příležitosti údajně 
vznikl i v Šumburku městský znak, 
který ale nikdy nebyl oficiálně schválen 
k užívání. Dle tradice měl znak 
v Šumburku podobu modrého štítu, 
ve kterém bylo zlaté slunce, vycházející 
za zeleným dvojvrším. Když v roce 
1945 došlo rozhodnutím příslušných 
národních výborů ke sloučení obou 
měst, vznikla snaha vyjádřit tuto 
skutečnost i městským znakem. 
A to tak, že oba znaky byly spojeny 
v jeden,“ dodává heraldik. Při spojení 
znaků a použití modrého pole ze 
znaku Šumburku ale došlo k porušení 
heraldického pravidla o barvě a kovu, 
které nedovoluje pokládat barevné 
figury (v tomto případě tři jedle) 
do modrého štítu. Problém by se 
nevyřešil ani vyřazením modrého pole 
a pouhým vložením zlatého slunce 
do stříbrného štítu, protože tím by se 
zase porušilo pravidlo nedovolující 
pokládat zlatou figuru (tedy slunce) 
do stříbrného štítu. Z volby, zda nechat 
štít stříbrný nebo modrý, nakonec 
zvítězil stříbrný. „Stříbrný je vhodnější 
proto, že v modrém štítě zelené 
jedle de facto „zanikají“. Pak bylo 
ovšem nutné se vypořádat se zlatým 
sluncem ve stříbrném štítě. Jedinou 
možností, jak vše vyřešit, bylo použití 

heraldického pravidla, které říká, že 
obecné figury v přirozených barvách 
lze pokládat do štítu jakékoliv tinktury,“ 
zdůvodnil autor tanvaldské vlajky.
Podoba tanvaldského znaku proto byla 
stanovena takto: Ve stříbrném štítě 
tři jedle rostoucí na trojvrší a za ním 
vychází slunce s paprsky do krajů, 
vše v přirozených barvách. „I když 
z pohledu heraldiky je takové řešení 
správné, zní poněkud anekdoticky 
konstatování o přirozené barvě 
slunce – není na světě člověk, který 
by dokázal říci jaká je přirozená 
barva slunce. Z pohledu heraldiky je 
však zlatá dostatečnou kompenzací 
uvedené lidské nedostatečnosti,“ 
doplňuje Stanislav Kasík. 
Z takto stanovené a schválením 
městským zastupitelstvem již natrvalo 
konstituované podoby znaku města 
Tanvald už bylo možné odvodit podobu 
vlajky. „Jedno ze současných pravidel 
pro navrhování vlajek městům a obcím 
je, že není možné dát na list vlajky 
znak města či obce ve štítu. Naopak 
je přípustné použít figury ze znaku. Ty 
jsou v tanvaldské vlajce v místě, které 
se odborně nazývá karé (čtvercové 
pole v horním rohu listu). Ostatní 
pruhy a pole listu vlajky mají barvu, 
která je obsažena ve znaku. Tímto 
uspořádáním je tanvaldská vlajka 
nezaměnitelná,“ popsal symboliku 
vlajky její tvůrce.  Její konečný vzhled 
byl vybrán z devíti návrhů
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny PČR nakonec 
v roce 2001 městskou vlajku schválil 
a doporučil ji k udělení předsedou 
PS PČR. Tím tato instituce zároveň 
potvrdila podobu znaku města Tanvald, 
protože jeho figury se staly součástí 
městské vlajky.

-hoš-

Pokračování ze strany 1

Pitomci mezi námi aneb jedno čuně 
velký chlívek pro všechny zřídí 
 Zlobíme se nad některými pejskaři, že 
nám svou leností hyzdí město, protože 
se neuráčí ohnout pro hromádku 
po svém čtyřnohém chlupáči. Tomu 
se nemůže divit nikdo, kdo má zájem 
na tom, abychom žili v pěkném čistém 
prostředí. Co si však myslet o člověku, 
jenž s chutí koš na psí exkrementy 
utrhne a veškerý jeho obsah, o nějž 
jsme se postarali my, kteří po svých 
pejscích uklízíme, rozsype po okolí? Je 
to blázen? Nebo snad exkrementofil? 
Netuším. Snad by stálo zato zaměřit 
na onen nebohý koš mobilní kameru 
a získat obrázek tohoto záhadného 
tvora. Možná bychom pak byli 
překvapeni zjištěním, že se jedná 
o obyčejného pitomce. A pak bychom 
ho mohli vyválet v tom sajrajtu, který 
nám tu nadělal. Pardon, zapomněl 
jsem, namáčení v kolomazi a peří se 
už pár let nesmí. Škoda. No, možná 
by to tedy spravilo alespoň 100 hodin 
veřejně prospěšných prací, aby dotyčný 
pochopil, co to dá za námahu uklidit 
naše město po takových čuňatech. 
Cože? Slyším nějaké chrochtání. Ach 
ano, omlouvám se našim čuňátkům, 
žádné z nich není takové prase, jakým 
dokáže být člověk.

-vho-

Koncert Vladimíra Mišíka & ETC zazní 
28. května v Pohostinství U Kašparů 
ve Velkých Hamrech II – Hamrska. 
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 
733 112 957. Od 18 hodin předkapela 
Hromosvod. -red-

Jarní zájezd pro důchodce se připra-
vuje na červen. Sledujte zpravodaj.

-red-

Na Hamrskách zahraje Mišík

Zájezd pro důchodce
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Okénko městské policie

Okénko městské policie

MĚÚ Informuje

Porušil zákaz řízení.
Společná hlídka státní a městské 
policie dopadla řidiče, jenž usedl 
za volant přesto, že měl soudem 
uložen zákaz řízení. Dopustil se tak 
trestného činu, za který si nyní může 
posedět v chládku až tři roky. A tam už 
si s volantem asi nezatočí.

Parkování na trávníku se nemusí 
vyplatit.
Zima skončila, ale někteří řidiči jako 
by to ani nezaznamenali a parkují kde 
se dá, třebas na zelených plochách 
města. Doposud to městská policie 
řešila domluvami, ale čas hájení končí, 
v květnu už to bude za pokutu, a to 
až do výše 1000 Kč. Trochu drahé 
parkování, že?
Dále se městská policie zaměřuje 
na kontroly parkování na místech 
vyhrazených pro invalidy. A tady už je 
pokuta mastnější, až 2000 Kč. Takže 
řidiči pozor, sledovat svislé značky se 
opravdu vyplatí.

Naftaři pod Orbitkou.
Na parkovišti na Výšině pod Orbitkou 
se z ničehož nic objevila podezřelá 
mastná skvrna. Při bližším šetření 
městská policie zajistila sud s naftou, 
dovedně ukrytý mezi stromy 
a připravený k nenápadnému odvozu. 
Ropné naleziště však v Tanvaldě 
nemáme. To jen zloději si tu nasyslili 
ukradenou naftu. Jezdit na ni však 
naštěstí nebudou. Věc má v šetření 
státní policie a doufejme, že naftovým 
upírům brzy zatrhne tipec.

Kouřením ku zdraví?
Místo k hýbání těla používá část 
tanvaldské mládeže ve večerních 
hodinách hřiště u ZŠ Masarykova 
k nácviku plicních sklípků k absorpci 
nikotinových zplodin. Je-li to stejně 
zdravé jako pohyb svalů, o tom silně 
pochybuji, zato jejich rodiče se mohou 
pořádně rozhýbat, až dostanou pokutu 
za kouření svých potomků. Nevěříte? 
Raději věřte. Městská policie se na tyto 
kontroly zaměří, zejména za vlahých 
nocí.

Do obchodního centra jedině 
pěšky.
Lávka k obchodnímu centru na Výšině 
není určena k provozu motorových 
vozidel. Proto městská policie spolu 
s pracovníky technických služeb 
učinila taková opatření, aby se to již 
neopakovalo. Kdo by taky stál o to, aby 
mu lávka i s dodávkou spadla na hlavu, 
že?

Vozidlo bez řidiče se toulalo 
Tanvaldem.
Žádné sci-fi, nýbrž skutečnost. Auto, 
zaparkované v ulici Protifašistických 
bojovníků se samovolně rozjelo 
a namířilo si to přímo do křižovatky 
s Husovou ulicí. Nikomu se naštěstí nic 
nestalo a městská policie záhy vozidlo 
zajistila a vyrozuměla jeho majitele, aby 
si přeparkoval a řádně zatáhl ruční brzdu.

Stalo se v dubnu

Stalo se v dubnu

Zima s turisty šetřila
Oznámení Zeměměřického úřadu
Počínaje dubnem až téměř do konce 
letošního roku budou pracovníci 
Zeměměřického úřadu na území 
Tanvaldu provádět měřické 
a stabilizační práce. Jelikož se jedná 
o práce ve veřejném zájmu, žádáme 
občany, aby těmto pracovníkům 
vyšli vstříc, případně byli nápomocni, 
bude-li toho třeba.
Městský úřad Tanvald

Správní odbor MěÚ Tanvald, 
oddělení cestovních dokladů 
oznamuje:
30. 6. 2011 je poslední den, kdy je 
možné provést zápis dítěte mladšího 
10 let do cestovního pasu rodiče, tzn. 
že po tomto datu již děti, které v pasu 
rodičů zapsány nebudou, budou 
k vycestování potřebovat vlastní pas.

 Letošní zima byla bohatá na sníh. 
S turisty ale šetřila. První vleky se 
na Tanvaldsku rozjely na začátku pro-
since a zastavily se posledního března. 
Místní penziony i lyžařské areály ale 
zaznamenaly oproti předchozím letům 
výrazně nižší návštěvnost. Ta se nega-
tivně odrazí třeba na plánovaných 
investicích ve skiareálech.
 Svahy tanvaldského Špičáku osiřely. 
Vyznavači sportovních aktivit odložili 
lyže a začali oprašovat svá kola nebo 
in-line brusle. Lanová dráha se na jaro 
uchýlila k reviznímu odpočinku a hory 
se začaly pomalu připravovat na letní 
sezonu. Ta zimní tentokrát příliš nepo-
těšila. V regionu bylo méně turistů, 
ubytovaných hostů i lyžařů. 

 „Letošní zimní sezona se vyzna-
čovala výbornými podmínkami, co 
se týká výšky sněhu na sjezdových 
tratích, od začátku až do jejího konce. 
Tyto podmínky jsou ale především 
zásluhou technického zasněžování. 
Z pohledu návštěvnosti a tržeb letošní 
sezona znamenala zhruba deseti-
procentní pokles oproti loňské. Ceny 
v našich areálech zůstávají již více než 
pět let na stejné úrovni. Tato sezóna 
znamená nesplnění našich očekávání 
a plánů. To bude mít negativní dopad 
na budoucí investice. Minimálně to 
bude znamenat jejich odsunutí,“ uvedl 
Petr Bažant ze společnosti SKI Bižu, 
která provozuje skiareál Tanvaldský 
Špičák. Na příští rok společnost připra-
vuje třeba propojení areálů Tanvaldský 
Špičák a Severák skibusy.
 Menší návštěvnost zaznamenala 
i rozhledna a Chata Špičák. „Letošní 
zima byla hodně slabá.  V restauraci 
jsme měli o 30 procent nižší tržby 
než loni,“ řekl provozovatel rozhledny 
a restaurace na Špičáku Petr Slavík. 
Dobré zprávy nezvěstují ani majitelé 
tanvaldských penzionů. „Letos to 
bylo horší. Myslím, že odliv turistů 
způsobuje zejména to, že mezi lidmi 
nejsou peníze. A když už jsou, tak 
lidé raději vyjedou lyžovat někam 
ven. Hosté, kteří k nám letos zavítali, 
ale byli spokojení. Pochvalovali si 
lyžování na Špičáku i na smržovském 
Filipu. Co jim tu ale chybí, je napojení 
na běžecké tratě už z Tanvaldu,“ míní 
provozovatel penzionu Medvídek 
na Horním Tanvaldě Jan Rychter. 
Méně cizinců během letošní zimy 
navštívilo také tanvaldské infocentrum, 
kam lidé chodí pro čerstvé novinky, 
materiály i tipy na výlet. „Z návštěvníků 

převládali zejména Češi, Holanďané 
a letos našich služeb využilo také 
hodně návštěvníků z Polska. Němců 
k nám ale tentokrát příliš nedorazilo,“ 
uvedla Jana Žáková z infocentra 
Tanvald.

Nejvzdálenějším hostem 
byl opět turista z Mississippi 

Přestože bylo turistů méně, zdáli se 
být v Tanvaldu spokojení. Opět k nám 
dorazil třeba turista z Mississippi, který 
region navštívil už v létě. „Rád se k vám 
vracím. Nadchla mě zdejší krajina, roz-
hledny i ochota místních lidí. Určitě se 
k vám v dohledné době opět podívám,“ 
slíbil při své návštěvě v infocentru. 
Pochvalami nešetřili ani turisté z jiných 
částí republiky. „Chytli jsme špatné 
počasí, takže se musíme uchylovat 
i k jiným alternativám, než je lyžování. 
Velice se nám líbil výlet po zubačce 
do Kořenova, kde je zajímavé muzeum 
a těšíme se na návštěvu muzea tanků 
ve Smržovce. Mile nás překvapilo také 
množství informací a materiálů, které 
jsme v Tanvaldu získali. Vracíme se 
sem pravidelně,“ pochvaloval si host 
z Prahy. 

Kromě lyží bodovaly také 
motokáry a výroba hraček 

Před ošklivým počasím se turisté uchy-
lovali třeba do kabiny vlaku, kterým se 
mohli svézt po unikátní ozubnicové 
železnici z Tanvaldu až do Polska. Roli 
lyžaře také mohli na čas vyměnit za roli 
závodníka na kryté motokárové dráze 
ve Velkých Hamrech nebo nahlédnout 
do tajů výroby hraček v albrechtické 
továrně Detoa. Ta lákala hodně zvě-
davců. „Návštěvnost byla nad naše 
očekávání. Dosáhli jsme celkového 
počtu, se kterým jsme počítali spíše až 
v červenci. I přes velký počet zájemců 
jsme se ale snažili vyhovět, jak jen to 
bylo možné,“ uvedla Marcela Pánková 
z firmy Detoa Albrechtice s.r.o.. Detoa 
nyní buduje druhou kreativní dílnu 
„Udělej si svoji Hračku“ a stálou expo-
zici výroby i historie.
 Penziony i provozovatelé letních 
aktivit na Tanvaldsku se teď chystají 
na nadcházející letní sezonu. Lanová 
dráha na tanvaldský Špičák před létem 
prochází revizí, při níž budou posunuty 
všechny sedačky a zkontrolováno 
lano. Letní provoz lanovky bude zahá-
jen na začátku prázdnin, 1. července. 
Turisté se nad Jizerskými horami 
budou moci vozit až do 28. srpna, 
od 10 do 17 hodin.
 Rozhledna na Špičáku se výhle-
dům chtivým návštěvníkům otevře 
první květnový den při Prvomájovém 
výstupu na Špičák. Po celý květen 
bude otevřená pouze o víkendech 
od 9 do 17 hodin. V červnu od středy 
do neděle od 9 do 17 hodin a o letních 
prázdninách každý den kromě pondělí 
od 9 do 18 hodin. 

-hoš-

Informace z města

Sebevrazi pod viaduktem.
Nadsazené? Nikoliv. Vždycky 
žasnu, když si to někteří neukáznění 
chodci šlapou přímo po silnici pod 
železničním viaduktem na Krkonošské 
ulici, jen aby ušetřili pár metrů chůze. 
Přitom hned vedle je podchod, který 
je bezpečný i pohodlný. Připomíná 
mi to ruskou ruletu. Trefí se kamion 
do chodce, nebo se netrefí? Věřte mi, 
že když vás takový pěkně naložený 
návěs přimáčkne ke kamenné zdi, 
moc toho z vás nezbyde. Chcete se 
vsadit? Jenže kdo by mi pak vyplatil 
výhru, že? Takže až vám dá městská 
policie pokutu, dopadli jste ještě 
docela dobře. Sice o tisícovku lehčí, 
zato naživu. Ovšem jen do dalšího 
pokusu Jako důkaz o tom, že toto 
místo je nebezpečné, poslouží nehoda 
ze 16.4. Mezinárodně hledaný cizinec 
vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl 
vozidlo a havaroval právě u viaduktu 
se smrtelnými následky. Chodec 
u toho tentokrát nebyl. Naštěstí.

Čtenáři ze 
zvířecí říše

Náš Drápek miluje televizy a noviny. 
A někdy u toho usne (jako já!) Což 
neznamená, že je TZ „pro kočku“!

-ali-
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Cestující na linkách po Tanvaldsku 
nebo do Prahy se v poslední 
době mohli setkat s novou tváří, 
která může ledaskoho překvapit. 
Je jí bývalá Tanvalďačka 
Lucie Kopalová.  Nejedná se 
však o stevardku, ani stálou 
cestující, nýbrž o novou posilu 
společnosti BusLine, a.s., 
která začínala jezdit na trasách 
po Tanvaldsku a teď brázdí 
dálnici na trase Jablonec - Praha 
jako řidička šestnáctimetrového 
autobusu. 

Jaký byl váš motoristický vývoj 
od tříkolky až po mnohatunový 
kolos? 
Už od malička mě přitahovalo 
všechno, co mělo motory. Ráda 
jsem se vozila hlavně s tátou, který 
jezdil ve formuli. V autobusech jsem 
zase stála za řidičem a obdivovala 
řízení. Tento „koníček“ mi už zůstal 
a formoval celý můj život. Obliba 
v motorech mě nejprve přivedla 
do cestovního ruchu. Začínala jsem 
jako průvodkyně u ostravské cestovní 
kanceláře Vítkovice Tour. Při jízdách 
do Chorvatska jsem začala uvažovat 
o tom, že bych se mohla sama stát 
řidičkou autobusu. Nejprve jsem si 
udělala oprávnění na náklaďák. Abych 
získala praxi tak jsem začala jezdit 
v zácviku s náklaďákem 
Tatra 815, se kterým 
jsme jezdili pomáhat 
do povodňových oblastí 
na Frýdlantsku. Tam jsem 
získala spoustu cenných 
zkušeností. Třeba 
najíždět pod bagr nebo 
jezdit v těžším terénu. 
Po skončení sezony jsem 
si dodělala další potřebná 
oprávnění, skupinu E 
a D, abych mohla jezdit 
s autobusem.

Co všechno jste ještě 
musela absolvovat, 
abyste se stala řidičkou 
autobusu?
Samotný řidičský 
průkaz k získání této 
profese nestačí. K němu 
jsem si ještě musela 
udělat profesní průkaz, 
který obnáší další 
mnohahodinová školení. 
Před nástupem do práce 
se také musí projít 
psychotesty, které se 
pravidelně opakují. Přes 
všechno úsilí, kterým 
člověk musí projít, aby 
získal všechna oprávnění, ale tato 
práce není dostatečně oceněná. 
Málokdo si umí přestavit, jak velkou 
odpovědnost řidič musí nést, když veze 
tolik lidí. Než skončí turnus, natankuji 
a připravím autobus „ke spánku“, tak 
se kolikrát dostanu domů až o půlnoci.

Co říkáte na obecně vžitý názor, že 

ženy jsou horší řidičky než muži?
Myslím, že je to jenom v povědomí 
lidí, hlavně mužů, a přitom se to vůbec 
neslučuje se skutečností. Znám třeba 
hodně dobrých řidiček, ale také dost 
špatných řidičů. Myslím, že by se 
nemělo tolik škatulkovat. Je určité 
procento mužů, kteří řídí špatně nebo 
bezohledně, ale samozřejmě také 
existuje i procento žen, které neřídí 
dobře.

S jakou reakcí jste se setkávala 
v autoškole, když jste si dělala 
řidičák na autobus?
Autoškolu jsem dělala v Brandýse 
a nesetkala jsem se s žádnou 
špatnou reakcí. Spíše mě všemožně 
podporovali. Byla jsem mezi nimi 
jediná žena a skvěle mě mezi sebe 
přijali.
 
Zrazoval vás od tohoto povolání 
někdo?
Naopak. Moji blízcí mě vlastně 
navedli na tu správnou cestu – tedy 
do Brandýsa, kde jsem si později 
řidičák na autobus udělala. 

S jakým pochopením se setkáváte 
u svých mužských kolegů?
Na kolegy si nemůžu vůbec stěžovat. 
Ze začátku jsem jako jediná řidička 
v ryze mužském kolektivu měla 

obavy z toho, jak mě přijmou. Ale 
úplně zbytečně. V práci mě podporují, 
a pokud potřebuji, tak i poradí. 

A co cestující? Nesetkala jste se 
s nějakými vtípky na téma žena 
za volantem?
Zatím naštěstí ne. Spíše jsou mile 

překvapení a obdivují, že tuto práci 
jako žena zvládnu. Několikrát se mi 
dokonce stalo, že mě po jízdě přišli 
poděkovat nebo pochválit, jak se jim 
se mnou pohodlně jelo.

Jaký byl váš pocit, když jste 
poprvé vyjela s autobusem plným 
lidí do hustého provozu?
I přesto, že na lince Jablonec – 
Praha, řídím skoro šestnáctimetrový 
autobus Beulas Aura, cítím se v něm 
sebejistě a v pohodě. Cestu nám 
navíc zpříjemňují stevardky, které 
se starají o pohodlí cestujících. 

Samozřejmě, že na dálnici 
musím být ve střehu, protože 
je zde daleko ostřejší provoz 
a musím si dávat pozor 
i na bezohledné řidiče, 
kterým předpisy často nic 
neříkají.
 
Pro mnoho žen může být 
představa tak velkého 
auta noční můrou. Neměla 
jste problémy s couváním 
nebo parkováním?
Z couvání jako takového 
strach nemám. Všechno je to 
o praxi a o vyježdění. Je ale 
pravda, že ze začátku jsem 
neměla takovou sebejistotu 
jako teď, když jsem měla 
zaparkovat mezi dalšími 
autobusy. Noční můrou jsou 
ale spíš české silnice. To je 
horor. 

Máte svoji oblíbenou 
linku?
 Vedlejší linky jsou 
příjemnější v tom, že člověk 
jezdí po klidnějších trasách 
a různorodější krajinou. Linka 
do Prahy je spíš stereotypní, 
protože se vlastně celou 

dobu jede po dálnici.

Je ještě nějaký jiný dopravní 
prostředek, který by vás lákal řídit?
Kdysi bylo mým snem ovládnout i nebe 
a pilotovat letadlo.

-hoš-

V dubnu se opět 
změnily jízdní řády

„Z couvání strach nemám, horor jsou ale 
české silnice,“ říká řidička autobusu

Koordinátoři veřejné dopravy v reakci 
na úsporná řešení Středočeského 
kraje od dubna změnili jízdní řád linky 
167106 Praha - Turnov - Tanvald - 
Harrachov. Cestující si budou muset 
zvyknout třeba na zrušení nedělního 
spoje v 9.30 hodin z Prahy do Tanvaldu 
nebo na zrušení provozu linky v 8 hodin 
z Prahy o svátcích (nadále bude jezdit 
pouze v sobotu). Namísto něj bude 
o svátcích jezdit spoj v 9.30 z Prahy. 
Naopak přibude nedělní spoj v 15.50 
z Harrachova (16.25 z Tanvaldu). Ten 
dosud jezdil pouze v zimní sezoně. 
Jak od dubna do Prahy:
Z Tanvaldu do Prahy                         
v 6.00 hod (Po - So)                             
v 7.35 hod (Po - Ne)                             
v 9.40 hod (Po - So)                             
v 12.32 hod (pouze Pá)                      
v 13.02 hod (pouze Ne)
v 13.32 hod (pouze So)                      
v 16.25 hod (pouze Ne)
v 16.32 hod (Po - Pá)                           
v 18.32 hod (pouze Ne) -red-

Krimi a zajímavosti

Z deníku Policie ČR
Dva zoufalci, každý trochu jinak
Noci druhého dubnového víkendu 
měly snad nějaké zvláštní kouzlo 
pro potomky legendárních vandalů. 
První z nich se vloupal do prodejny 
chovatelských potřeb v Husově ulici. 
Jen pámbů ví, co tam vlastně čekal. Ze 
zničené registrační pokladny vydoloval 
tisícovku, ale škody na majetku udělal 
za dvacet tisíc. Morčata a králíčci 
jeho akci naštěstí přečkali ve zdraví. 
Akvarijní rybičky však majitelé neměli 
přesně spočítány, takže nelze vyloučit, 
že si pachatel nějaké odnesl k večeři. 
Druhý vejlupek pro změnu vniknul 
do Fordu Tranzit v areálu pošty 
a udělal tam také pěknou paseku. 
Z vybavení vozu se mu asi nic nelíbilo, 
takže odtáhl s nepořízenou.
Zmizeli, jak přišli, jen trocha smradu 
po nich zůstala. Inu, vandalové, co 
byste po nich chtěli.
Staří kasaři se při pohledu na ně 
musejí obracet v hrobě.

Záhada zamčené zastavárny
Jen tři zet zůstala po neznámém 
pachateli, jenž se bez užití násilí dostal 
nejprve do místní zastavárny a potom 
i do trezoru. Zde ukradl větší částku 
peněz. Na rozdíl od předešlých lupičů 
tento projevil profesionální talent 
a možná právě proto je i nebezpečnější. 
Vandalové padnou na hubu sami, ale 
na tohoto profíka si policie bude muset 
posvítit daleko důkladněji.

-vho-  

V červnu se v Tanvaldě 
otevře nové řeznictví

Pro lahůdky z masa a uzenin si lidé 
z Tanvaldu budou moci od 1. června 
chodit do nově otevřeného Řeznictví 
a uzenářství U Tomášů. Řeznictví 
se otevře v prostorách bývalého 
knihkupectví (Krkonošská 379). -red-



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / květen 2011 

 Již 66 let uplynulo od konce druhé 
světové války. Je to číslo zajímavé, 
i když ne přímo kulaté, přesto stojí zato 
připomenout si malou vzpomínkou 
tehdejší události v našem městě. 
Pamětníků valem ubývá, takže 
jediným zdrojem zůstává okresní 
archiv a v něm staré kroniky, případně 
dobový tisk Stráž severu. Že tyto 
informace nemusejí být přesné, nebo 
mohou být zkreslené či zpolitizované, 
je nabíledni, takže pokud naši čtenáři 
nějakou odchylku objeví, nechť se 
na nás nezlobí a naše informace nám 
poopraví.
 Květen 1945 rozhodně nebyl 
pro původní obyvatele Tanvaldu 
německé národnosti lehký. Frustrace 
z prohrané války a ztracených iluzí 
vedla ke spoustě sebevražd, dokonce 
i celých rodin včetně dětí. Revoluční 
gardy braly všechno šmahem, vinný 
nebo nevinný. Dokonce i kronikář se 
zmiňuje o tom, že příslušníci RG byli 
většinou neukáznění a ukradli, na co 
přišli.
 A kdo z Čechů se snad odvážil 
pozvednout svůj hlas ve smyslu 
havlovského „nejsme jako oni,“ 
okamžitě byl okřiknut ve Stráži severu 
a málem obviňován z těch nejhorších 
zločinů. Byla to doba roztodivná. 
Radost z konce války se mísila se 
zběsilostí. Ovšem dnes už se na to 

můžeme dívat pouze pohledem lidí, 
kteří válku nezažili, proto se některé 
události mohou zdát nepochopitelnými.
     Dnes se zmíním o jednom případu, 
který mne v kronice zaujal. Stalo 
se to v květnu, krátce po kapitulaci 
německých vojsk. Šumburkem tehdy 
projížděla kolona Rudé armády. 
Kronikář neuvádí, zda to bylo ve směru 
na Desnou, či na Příchovice, víme jen, 
že se tak stalo poblíž domu, v němž 
bydlel největší nacista v Tanvaldě 
Häckerle, příslušník SS, který se 
v roce 1944 podílel na potlačení 
Slovenského národního povstání. 
Údajně se mělo jednat o dům, 
který byl v roce 1938 zkonfiskován 
českému úředníku Tomášovi. Z tohoto 
domu byla zahájena palba z ručních 
zbraní proti ruské koloně a smrtelně 
zraněn byl velitel této kolony, major, 
jehož jméno neznáme. Tento čin 
pochopitelně vzbudil zaslouženou 
odplatu a rudoarmějci opětovali palbu 
s mnohonásobně větší intenzitou 
a dům doslova rozstříleli. Když se 
jim útočníka, nebo útočníky, podařilo 
umlčet, podle svědků došlo k dalším 
explozím přímo zevnitř budovy. Patrně 
zde bylo uskladněno větší množství 
střeliva a pravděpodobně i ruční 
granáty. V troskách domu potom 
nalezli mrtvého Häckerleho i celou 
jeho rodinu. Jeho děti a manželka 

spíše než zběsilé střelbě rudoarmějců 
padli již o něco dříve rukou svého otce 
a manžela, jenž neunesl, stejně jako 
jeho vůdce, porážku nacismu a vzal 
s sebou na poslední cestu i všechny 
svoje blízké.
 Tento konflikt ve svém důsledku 

urychlil odsun německého 
obyvatelstva. Ovšem střelbě ještě 
nebyl konec. V příštím čísle si povíme 
o tragické smrti československého 
vojáka na Šumburku v červnu 1945.

Václav Hošek

Jak to bylo v Tanvaldě v květnu 1945

Seriál: Proč nás trápí povodně? ( díl pátý )
 V minulém čísle jsme si řekli o osmi 
přehradách v Jizerských horách 
a jejich okolí, jejichž prvotním účelem 
byla ochrana před povodněmi. Sedm 
z nich dodnes dobře slouží, ovšem 
jedna jediná se nepovedla. Jak to 
vlastně s Protrženou přehradou tenkrát 
bylo? Kolaudována byla na sklonku 
roku 1915 a v roce 1916 se postupně 
napouštěla. 18. září zadržovala celkem 
290 000 m3 vody, což byly necelé tři 
čtvrtiny plánované kapacity. Množství 
nijak závratné, ovšem na pořádnou 
katastrofu tak akorát. Pro srovnání, 
jedná se prakticky o stejné množství 
vody, jež zadržovala přehrada Mlýnice 
při loňských povodních. To je ovšem 
stavba jiného typu, proti přelivu 
odolnější, která nápor vody, i přes 
utrpěné škody, velmi obstojně přežila.
 Bezprostřední příčinou katastrofy 
byla okolnost, že těleso hráze 
v okamžiku zjištění nebezpečí již bylo 
nasáklé vodou. Přesto i v tuto kritickou 
chvíli se ještě naskýtala šance 
katastrofě zabránit, nebo alespoň její 
následky minimalizovat, vždyť celý 
objem nádrže bylo možno vypustit 
během nějakých osmi až deseti hodin. 
Nešťastnou shodou okolností  se však 
výpustné ventily zablokovaly, nejspíše 
nahromaděnou zeminou a kamením, 
takže se nepodařilo včas snížit tlak 
vody na těleso hráze. A neštěstí bylo 
hotovo. Lidé si dost dobře neuvědomili 
hrozící nebezpečí, a místo aby vzali 
nohy na ramena, dali přednost hlídání 
svého majetku. Proto byly následky tak 
tragické. Více než 60 obětí na lidských 
životech, 29 obytných domů a 11 
brusíren zcela zničeno, dalších 62 
domů vážně poškozeno. Příčiny havárie 

byly dlouhá léta vyhodnocovány, ať už 
se jedná o nestabilní hráz z hlediska 
statiky, úpravy zemin, použití 
nevhodného materiálu návodního 
těsnícího pláště nebo nedokonalého 
napojení na výpustnou šachtu a štolu, 
ovšem rozhodující faktor neštěstí 
nikdy určen nebyl. Poslední tečku 
za touto katastrofou udělal tanvaldský 
okresní soud v roce 1932, kdy všechny 
obžalované zprostil viny.
 Obavy z opakování obdobné havárie 
jako na Bílé Desné vedly krátce 
po první světové válce k hodnocení 
stavu přehrady Souš a jejího podloží.  
Výsledkem byla rozsáhlá rekonstrukce 
v letech 1924 - 1927. Těleso hráze bylo 
zesíleno v patě až o 20 metrů, hráz 
a bezpečnostní přeliv byly zvýšeny 
o 1 metr, ale hlavně se zlepšila 
funkce těsnícího prvku na návodní 

straně.  V místě řečiště byla zaražena 
do hloubky 10 metrů ocelová stěna, 
podzemní zeď zesílena a podloží 
utěsněno injektáží do hloubky 2 metrů. 
Značného vylepšení doznal i návodní 
ochranný límec, a to třemi vrstvami 
betonu a žulovou dlažbou navrch. 
Další rekonstrukce probíhaly v letech 
1953 - 1954, 1969 - 1974 a poslední 
2001 - 2002.
 S výjimkou Protržené všechny 
přehrady v našem kraji prokázaly 
svou odolností nesporný význam 
v povodňové ochraně a ukazuje se, jak 
prozíraví byli naši předkové před více 
než sto lety. V příštím čísle si povíme 
ještě něco o možnostech těchto 
vodních děl, když zaprší hodně, ale 
opravdu hodně.

Václav Hošek

-vho-

Torzo protržené hráze na Bílé Desné. 

Živly, info, historie

Wehrmacht v roce 1938 vjíždí vítězně do Tanvaldu, vítán místním německým obyvatelstvem. V roce 
1945 tomu bylo právě naopak a Tanvaldem projížděla Rudá armáda. Iluze Němců se rozplynuly 
a jejich vize budoucnosti se již jevila černě. Foto ze sbírky J.Rýdla

V Libereckém kraji 
přibyla sobotní 

zubní pohotovost

Kraj vyhlašuje soutěž 
o nejlepší výrobek roku

Koho v sobotu odpoledne zabolí zuby, 
může zavítat i na nově rozšířenou 
stomatologickou pohotovost v Liberci. 
Zubní pohotovost pro občany okresu 
Jablonec nad Nisou a Liberec bude 
prozatím fungovat od 1. dubna do 30. 
června. Pacienti ji naleznou v ordinaci 
Podještědské polikliniky v ulici 
Na Bojišti 84, Liberec 7. Ordinační 
doba je každou sobotu od 12 do 16 
hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích 
poskytuje pohotovostní služby od 8 
do 12 hodin Krajská nemocnice 
Liberec.

-red-

8. ročník soutěže Výrobek roku pro rok 
2011 vyhlásil Liberecký kraj. Přihlášky 
do soutěže o udělení ocenění 
„Výrobek Libereckého kraje z odvětví 
potravinářství – zemědělství“ mohou 
všichni zájemci podávat do konce 
května. Písemné přihlášky je možno 
zasílat na adresu: Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené 
obálce s označením: Výrobek roku 
2011. 
Bližší informace na tel: 485 226 612 
nebo na e-mailu: lenka.rychtarikova@
kraj-lbc.cz

-red-
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• RM v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce 
jednatele společnosti TABYS  s.r.o., se sídlem 
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald 
uzavřenou mezi městem Tanvald a panem 
Zdeňkem Pěničkou dle předloženého návrhu. 
• RM rozhodla:
1/  vydat záměr na prodej části pozemkové parcely 
č. 1808/5 (ostatní plocha)  a   části pozemkové 
parcely  č. 1818/3 (ostatní plocha), vše katastrální 
území Tanvald panu J.T. za účelem realizace 
stavby malé vodní elektrárny;
2/ doporučit zastupitelstvu města schválit zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni zřízení, 
provozování, údržby a oprav podzemního 
tlakového přivaděče o délce cca 140 m na části 
pozemkových parcel č. 1805,  č. 1812/1,  č. 1960/2, 
č. 1813 a č. 1818/3, vše katastrální území Tanvald 
ve prospěch pana J. T. po dobu provozu  malé 
vodní elektrárny a přivaděče.  
• RM:
1/   souhlasí  s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 21. 10. 1997 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 322/5 o výměře 34 m2, katastrální území 
Tanvald uzavřené mezi městem Tanvald a paní J. 
Č. dohodou ke dni 30. 4. 2011;
2/   vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 322/5 (zahrada) o výměře  34 m2,  
katastrální území Tanvald, zastavěné stavbou 
plechové garáže ev. č. 374, Tanvald, a nezbytného 
manipulačního prostoru kolem stavby novému 
majiteli panu M. Š. za účelem provádění její údržby. 
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
7/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu 
a v intoxikaci ........................................... 252.080 Kč
Výdaje
ZDRAVOTNICTVÍ – celkem
dotace Nemocnici Tanvald s.r.o. - ošetření osob 
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci ........ 252.080 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
8/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na úhradu výdajů souvisejících s přípravou 
a provedením sčítání lidu, domů a bytů ..37.343 Kč
Výdaje
Sčítání lidu, domů a bytů..........................37.343 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
9/2011:
Příjmy
Účelové dotace
Na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Modernizace 
výuky na ZŠ Tanvald Školní ulice“ ..762.326,40 Kč
Výdaje
Školství – celkem

Základní školy – celkem 
Masarykova základní škola a Obchodní akademie 
– celkem 
účelový příspěvek na projekt „Modernizace výuky 
na ZŠ Tanvald Školní ulice“ .............762.326,40 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
10/2011:
Výdaje
ZDRAVOTNICTVÍ – celkem
Opravy pronajatého vybavení zubní ordinace                                                                      
....................................................................12.013 Kč
Rozpočtová rezerva ...............................- 12.013 Kč
• RM  rozhodla poskytnout slečně K.Maškové, 
studentce Gymnázia Tanvald,  příspěvek ve výši 
1.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí  na  
závěrečném  vyhodnocení  Filmové  a  fotografické  
aktivity partnerských měst během 14. Celostátního 
festivalu komediálních filmů v Lubomierzi v Polsku 
dne 25. 2. 2011, a tento příspěvek uvolnit 
z rozpočtové kapitoly Výdaje na spolupráci 
s družebními obcemi. 
• RM rozhodla souhlasit s pokácením 2 ks 
javorů, 1 ks dubu a 1 ks jasanu rostoucích podél 
místní komunikace v ulici  Hartigova stezka, 
na pozemkové parcele č. 1837/2, 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 rozhodla souhlasit s prořezem 2 ks lip 
a úpravou hlavového řezu u 10 ks lip a s pokácením 
16 ks bříz, 1 ks jasanu a 1 ks smrku rostoucích 
na šumburském hřbitově, na pozemkových 
parcelách č. 431 a č. 432, 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 rozhodla souhlasit s pokácením 1 ks 
břízy rostoucí v blízkosti parkoviště u radnice, 
v blízkosti domu č.p. 441, Palackého ul., Tanvald, 
na pozemkové parcele č. 261/1, 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 projednala zprávu odboru rozvoje a KV 
o možnosti vydání publikace „Kulturní památky 
Tanvaldska“ a rozhodnutí v této věci v současné 
době odkládá. 
• RM projednala stížnost pana B. Bursy 
na představitele společnosti TABYS s.r.o. Tanvald 
pana Zdeňka Pěničku a pana Jana Blaschkeho, 
rozhodla vzít stížnost na vědomí a nevyvozovat 
z ní žádné důsledky.  
• RM schvaluje změnu Jednacího řádu Rady města 
Tanvald dle předloženého návrhu s účinností 
od 30. 3. 2011.

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 16. 3. 2011

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 30. 3. 2011

• RM přidělila byt č. 18, garsoniéru s příslušenstvím, 
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
• RM přidělila byt č. 18, garsoniéru s příslušenstvím, 
Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
na dobu neurčitou. 
• RM nesouhlasila s přechodem nájmu bytu č.1, 
vel. 1+3, Poštovní 135, Tanvald. 
• RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 
v č.p. 259, ul. Železnobrodská, Tanvald  na dobu 
určitou do 30. 6. 2011. 
• RM po projednání žádosti nájemce Motoklubu 
Jiřetín v AČR, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 80 
rozhodla souhlasit s ukončením Smlouvy o nájmu 
motokrosové trati v  Motokrosovém a sportovním 
areálu – autokemp, Tanvaldská kotlina, dohodou 
ke dni 30. 4. 2011 s tím, že bude do tohoto termínu 
zaplaceno nájemné za rok 2010 a motokrosová trať 
bude řádně a uklizena předána městu. V případě, 
že bude splněna tato podmínka, souhlasí rada 
města s tím, že bude Motoklubu Jiřetín v AČR 
prominuta úhrada nájemného za období od 
1. 1. do 30. 4. 2011. 
• RM:
1/ bere na vědomí hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených městem za rok 2010;
2/ rozhodla schválit v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění:
A/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, 

U Školky 579:
a) použití rezervního fondu na úhradu ztráty roku 
2010 ve výši .......................................18.262,75  Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2011 dle přílohy   
B/ příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a OA 
Tanvald, Školní 416: 
a) použití rezervního fondu na úhradu ztráty roku 
2010 ve výši ....................................... 37.421,01  Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2011 dle přílohy
C/ příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576:
a) příděl hospodářského výsledku v plné výši 
do rezervního fondu ............................... 574,29  Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2011 dle přílohy
D/ příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže 
Tanvald, Protifašistických bojovníků 336:
a) rozdělení hospodářského výsledku do fondů 
organizace takto:
 rezervní fond ...................................... 33.745,28 Kč
 fond odměn ..............................................10.000 Kč
b) odpisový plán organizace na rok 2011 dle přílohy
E/ příspěvkové organizaci Základní umělecká 
škola Tanvald, Nemocniční 339:
............příděl hospodářského výsledku v plné výši 
do rezervního fondu ..........................20.732,36  Kč
3/ ukládá ředitelce Masarykovy základní školy 
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 
paní Mgr. Janě Prokešové zajistit úhradu ztráty 
z hospodaření za rok 2010 zbývající po částečné 
úhradě z rezervního fondu v roce 2011.

Městské zastupitelstvo, Městská rada 

• RM  doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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
• RM po projednání žádostí paní Zdenky 
Synovcové, zástupce obyvatel Horního Tanvaldu, 
rozhodla instalovat 3 ks odpadkových košů na psí 
exkrementy v lokalitě Horního Tanvaldu dle 
návrhu odboru rozvoje a KV a rozhodla nebudovat 
na Horním Tanvaldě dětské hřiště. 
• RM projednala žádost Mateřského a dětského 
centra Maják o.s., U Školky 579, Tanvald 
a s odvoláním na usnesení rady města č. 11/1/2011 
ze dne 12. 1. 2011, kterým rozhodla neakceptovat 
návrh na zřízení miniškolky a herny pro 
handicapované děti, rozhodla nerozšiřovat sociální 
zařízení v objektu č.p. 579, ul. U Školky, Tanvald. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout 
TJ Bižuterie o.s., se sídlem Pražská 20, Jablonec 
nad Nisou půjčku ve výši 2.000.000 Kč se 
splatností částky ve výši 1.000.000 Kč  k 31. 3. 
2012 a  zbývající částky ve výši 1.000.000 Kč  k 31. 
3. 2013.
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
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 schválit 
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
• RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit 
se zapojením města Tanvald do projektového 
záměru „Protipovodňový monitorovací varovný 
systém Mikroregionu Tanvaldsko“. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr na rozšíření lyžařského areálu Tanvaldský 
Špičák. 
• RM rozhodla stanovit plat ředitelce Základní školy 
Tanvald, Sportovní 576 s účinností od 1. 4. 2011 
platovým výměrem dle předloženého návrhu.
• RM rozhodla souhlasit s pokácením 9 ks smrků, 
2 ks bříz a 1 ks borovice rostoucích u č.p. 557-
559, 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 rozhodla souhlasit s pokácením 2 ks javorů 
rostoucích u místní komunikace v ulici Hartigova 
stezka, na pozemkové parcele č. 1835/2, 
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 rozhodla souhlasit s pokácením 4 ks borovic 
rostoucích v blízkosti objektu u č.p. 615-619, 
ul. U Lesíka, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 375/153, 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 rozhodla souhlasit s pokácením 1 ks jedlovce 
kanadského rostoucího na pozemkové parcele 
č. 375/89, 1 ks jedlovce kanadského a 3 ks bříz 
rostoucích na pozemkové parcele č. 375/146, 
vše katastrální území Tanvald, nacházejících 
se v areálu mateřské školy v ul. U Školky 579, 
Tanvald,  dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude  použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku. 
• RM rozhodla souhlasit s pokácením 3 ks bříz 
rostoucích v blízkosti objektu č.p. 562-567,  ul. 
U Lesíka, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 375/66, 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 bere na vědomí návrh Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Tanvald a postupuje ho k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. 
• RM bere na vědomí návrh změn a doplňků 

k předložené Směrnici Zastupitelstva města 
Tanvald k zadávání veřejných zakázek městem 
Tanvald podaný Ing. Milanem Kozákem 
a doporučuje zastupitelstvu města tento 
neschvalovat a potvrdit své usnesení č. VIII ze dne 
16. 2. 2011. 
• RM:
1/ bere na vědomí zprávu týkající se plánu oprav 
místních komunikací, chodníků a parkovišť v roce 
2011 předloženou odborem rozvoje a KV; 
2/ doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 k č.p. 
310.
• RM  doporučuje zastupitelstvu města vzhledem 
k nedávnému vydání Územního plánu Tanvald 
a z důvodu, že v současné době není reálná 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, 
žádost  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 neakceptovat a změnu územního 
plánu nepořizovat. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit rozpočtové opatření č. 13/2011:
VÝDAJE
Výdaje Fondu na zlepšení úrovně bydlení – celkem
Půjčky na opravy ................................+ 130.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod prostředků FZÚB z minulých let 130.000 Kč
2/ poskytnout na základě vyhlášeného výběrového 
řízení  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 Kč
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
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodloužení doby platnosti Plánu odpadového 
hospodářství původce odpadů města Tanvald 
schváleného usnesením zastupitelstva města č. 
V ze dne 14. 6. 2006 o 3 roky. 
• RM bere na vědomí závěry ústřední inventarizační 
komise o provedené inventarizaci majetku města 
Tanvald k 31. 12. 2010.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční dne 20. 4. 2011 s tím, že 
program může být dle potřeby doplněn:
1.  Zahájení
2.  Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva 
města
3.  Činnost rady města 
5.  Činnost výborů zastupitelstva města
6.  Činnost organizací s majetkovou účastí města
7.  Hospodaření města za rok 2010
8.  Majetkoprávní záležitosti
9.  Schválení půjček z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení
10. Prodloužení doby platnosti Plánu odpadového 
hospodářství města Tanvald
11. Návrh na změnu Územního plánu Tanvald
12. Směrnice Zastupitelstva města Tanvald 
k zadávání veřejných zakázek městem Tanvald
13. Náměty, připomínky, diskuze
14. Závěr
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Drdová Jiřina 
Šebková Hana 

Bachtík Stanislav 
Koldovský Stanislav 

Šmíd Jaroslav 
Bartůňková Stanislava 

Lukešová Věra 
Pavuková Miloslava 

Urbánek Karel 
Vedralová Irena

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 květnu

V květnu 2011
oslaví narozeniny

Vzpomínka na paní Alexandru Hyškovou
Na začátku dubna odešla jedna 
z velkých místních patriotek. Dne 6. 4. 
náhle zemřela paní Alexandra Hyšková, 
učitelka, dlouholetá ředitelka Domu 
dětí a mládeže v Tanvaldě, od roku 
2002 členka zastupitelstva města 
a od roku 2010 členka rady města. Paní 
Hyšková byla i přes svůj důchodový 
věk stále veřejně činná. Vždy dbala 
na to, aby se lidem v Tanvaldě žilo 
dobře. V posledních letech byla také 
duší tanvaldského kina a vždy ji velice 
potěšilo, když ho vystupující umělci 
a mimotanvaldští návštěvníci pochválili.
Byla na něj velice hrdá. Pro svůj lidský 
přístup a ochotu podat pomocnou ruku 
zůstane v srdcích nejen šumburáků, 
ale i mnoha dalších lidí. Chybět bude 
v zastupitelstvu i radě města, kde vždy, 
jak sama říkala, rozhodovala srdcem.

-red-

GymTan v Anglii

 Je první dubnová neděle. Všude, 
ale my jsme v Anglii. Anglické rodiny 
svážejí k autobusu žáky Gymnázia 
Tanvald a začíná loučení. Zavazadla 
jsou plná nákupů, dušičky těšení 
na doma, ale loučení s anglickými 
maminkami a tatínky je často slzavé. 
Po čtyřech propovídaných snídaních 
a večeřích v typických anglických 
domcích poblíž královského Windsoru 
u úžasně vstřícných rodin jsme plni 
zážitků, dojmů, pohody. Vydali jsme se 
na 7 dnů do Anglie. Opakovaně jsme 
vyrazili s CK Kristof z Liberce do světa. 
A Anglie začala už ve francouzském 
Calais anglickými úředníky - rychle, 
s úsměvem každý po „next please“ 
ukázal pas či občanku a pak počkal 
na dokončení důkladnější prohlídky 
autobusu. Pak okénko s francouzským 
úředníkem kvůli trajektu a za 10 minut 
už byl náš neoplán v podpalubí a my 
na palubě v černé noci. 
 A dál? Ráno Greenwich a zelené 
louky plné květů. A poledník 
za mřížemi. Námořní muzeum - vždyť 
jsme přijeli taky lodí a Velká Británie 
je ostrovní stát.  Tak ještě tunel pro 
pěší pod Temží a už nadzemkou 
kolem ultramoderních budov v docích 
k Toweru. Jenže - návštěva Anglie se 
asi neobejde bez deště. Tak vítejte 
a vyndávejte deštníky. Prší málo? 
Na Tower Bridge teprve poznáte, co je 
to déšť. Tak honem někam pod střechu 
- chvilku do katedrály v Southwork, ale 
tam je akce pro děti, pro nás ne. Tak 
ještě rychle kolem křižníku Belfast, 
kam se nechalo naverbovat pár 
kluků s nadšeným výsledkem. A my 
kolem Shakespearova divadla Globe 
do Tate Modern a konečně zastávka 
a rozchod. A pak už bez deště okolí 
St. Paul´s katedrály. Ale už je toho 
po neprospané noci moc, tak ještě 
vyřešit přesun ke Ceopatra´s Needle 
na nábřeží a hurá, autobus tam už je. 
A smíšené pocity. Konečně v autobusu, 
konečně za jídlem, koupelnou, postelí. 

Ale domluvíme se? 
Na místě ovšem dvě 
rázné organizátorky, 
usměvavé, přátelské 
vše šup šup. Rodina 
ta a ta? 3 kluci. Tamhle 
přijíždí další rodina, 
ukažte seznam, musíte 
tam mít pro ně 2 dívky. 
A najednou už jen 
doprovod a řidiči. Taky 

do rodin.
 A jak to šlo dál? Něco málo 
textu bude na webových stránkách 
Gymnázia Tanvald, určitě hodně 
fotografií, expozice s obojím v budově 
gymnázia. O tom, že v dalších dnech 
jsme poznávali Oxford, Stratford, Bath, 
Stonehenge, Salisbury, Portsmouth, 
Winchester, Windsdor a Londýn. 
Historický, ale hlavně současný. 
Památky, ale také obchody, parky, 
atrakce. V Londýně jsme byli v neděli 
ráno kolem osmé jediní turisté 
(a šíleně odpadků po zemi), za 2 
hodiny už jsme se prodírali davy 
turistů a snažili se ve skupinách a pak 
samostatně aspoň o zlomek Londýna. 
Slunečného, zářivého, plného kytiček 
a veverek, i atrakcí. Nejdřív bonjour, 
madame Tussaud, a v posledních 
minutách London Eye před odjezdem 
lodi za autobusem zase do Greenwich 
(a na horké české párky připravené 
ochotnými řidiči). Londýn jsme 
opouštěli tak těžce, že na naši loď 
jsme dobíhali, když už odjížděla…
 Ale ve zdvořilé Anglii no problem, 
sir, jela další, řidiči neodjeli bez nás 
a hladoví bez párků. 
 A tak jsme se vrátili do školy a o naší 
spokojenosti a nadšení jste možná 
slyšeli celé další tři dny. Zněla a zní 
všude. Přijďte zase pobejt v červnu 
na Dny aktivit a řekneme víc. Nejen 
o cestě Gymnázia Tanvald do Anglie 
s CK Kristof Liberec.

EvaHT

Zajímavosti, společenská rubrika

Eskymáci vyhráli!
Třída Koťat z Mateřské školy U Školky 
se stala vítězem multikurturního 
karnevalu pro dvacet mateřských škol 
z celého Libereckého kraje. Maminky 
pomohly s našitím třásní na mikiny, 
ve školce si malí eskymáci za pomoci 
učitelek vyrobili iglú, ledního medvěda, 
psa husky, nanuky a síť s rybami. 
Děti se na karnevale prezentovaly 
eskymáckou básní a písní. Z výhry 
jsme měli obrovskou radost!

Za děti a MŠ Iva Flídrová

Výběr do sportovních 
tříd ZŠ Sportovní 

Vážení rodiče, děvčata a chlapci  5.tříd.
Ve čtvrtek  19. května 2011 od  8.30 
hodin proběhne v naší škole výběr 
děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti 
Tanvaldska, kteří mají zájem 
od školního roku  2011/2012 navště-
vovat  na naší škole třídu s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy. Bližší 
informace získáte na stránkách 
školy nebo přímo ve škole. Těšíme 
se na všechny děti, které se nebojí 
pohybu a mají chuť zlepšovat svoji 
fyzickou zdatnost.
Mgr. Zdena Vacková, ředitelka školy
Základní škola, Tanvald, Sportovní 
576, příspěvková organizace 

Tel.: 483 394 660, Fax: 483 380 647
e-mail: zdena.vackova@zstanvald-
sportovni.cz 
www.zstanvald-sportovni.cz

Základní umělecká 
škola Tanvald

vyhlašuje ZÁPIS pro 
školní rok 2011/2012
Hudební  obor
Studium v hudebním oboru začíná 
přípravnou hudební výchovou, která je 
určena pro děti, které po prázdninách 
začnou chodit do 1. nebo 2. třídy 
základní školy. Během roku si děti 
zvolí vhodný hudební nástroj, např. 
housle, violoncello, klavír, keyboard, 
kytaru, zobcovou flétnu nebo sólový 
zpěv, a začnou zpívat v přípravném 
pěveckém sboru.    
Do ostatních nástrojových oddělení lze 
přijmout žáky i starší, a to na dechové 
nástroje: trubka, pozoun, lesní roh, kla-
rinet, saxofon, příčná flétna s možností 
hry ve školních orchestrech. 
Dále je možné se přihlásit pouze 
do pěveckého sboru (výuka zdarma, 
školné se neplatí).

Výtvarný obor 
Do výtvarného oboru přijímáme děti 
od pěti let věku. Výuka v tomto oboru 
je zaměřena nejen na všestranný 
rozvoj výtvarného talentu a estetického 
cítění, ale zahrnuje i speciální přípravu 
ke studiu na uměleckých a pedagogic-
kých školách. Dobře vybavené učebny 
výtvarného oboru umožňují dětem práci 
nejrůznějšími výtvarnými technikami 
jako je kresba, malba, grafika, modelo-
vání z keramické hlíny i na hrnčířském 
kruhu, vypalování v keramické peci. 

Taneční  obor
Do tanečního oboru lze přijmout děti 
již od pěti let. Předpokladem je zdravá 
fyzická kondice, trpělivost a pevná 
vůle. Žáci se zde naučí základy pohy-
bových a gymnastických dovedností, 
lidového tance, klasického tance, 
moderního a novodobého tance. 
Zápis probíhá ve všech oborech 
během června 2011
vždy v odpoledních hodinách od 14.00 
– 17.00 hod.
do hudebního oboru v ul. Nemocniční 
čp. 339,
do výtvarného a tanečního oboru v ul. 
Komenského čp. 301 (vedle gymnázia).

Bližší informace na telefonních 
číslech:
hudební obor - 483 394 610
výtvarný a taneční obor - 483 394 337 
a na www.zustanvald.cz
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 Jeden z nejbrilantnějších kytaristů 
světa, Lubomír Brabec, v dubnu zavítal 
do Tanvaldu, aby svým vystoupením 
zahájil festival Tanvaldské hudební 
jaro. Divákům tanvaldského kina 
umělec dokázal, že je nejen skvělý 
hudebník, ale také odvážný námoř-
ník. Kromě své kytary totiž přivezl 
také spoustu diapozitivů ze své cesty 
do Antarktidy. 
 Skladby Johanna Sebastiana 
Bacha, Francisca Tárregy nebo Turina 
v podvečer 15. dubna ožily pod hbi-
tými prsty famózního kytaristy. Jednu 
skladbu Lubomír Brabec věnoval 
na památku svého přítele a spisovatele 
Zdeňka Šmída, se kterým vydal knihu 
S kytarou v Antarktidě a o jehož smrti 
se dozvěděl den před koncertem.
 Své hudební vystoupení Lubomír 
Brabec zpestřil také vyprávěním 
o svých třech cestách na kontinent 
věčného ledu a návštěvníkům promít-
nul diapozitivy z plavby první české 
jachtařské a potápěčské expedice 
přes nejrozbouřenější moře světa 
– Drakeův průliv. „Pan Brabec nás 
krásným způsobem provedl svou 
cestou po Antarktidě a prozradil 
nám řadu úsměvných historek 
z cest,“ uvedla jedna z divaček Anna 
z Tanvaldu. Například hrůzostrašně 
znějící příhodu, kdy mu při potápění 

v ledové antarktické vodě zamrzla 
vzduchotechnika, a situaci nečekaně 
vyřešil jeho kolega tím, že mu na hlavu 
vylil horkou vodu z paluby člunu. 
Nebo o drzých tučňácích, kteří se rádi 
důvěrně seznamují s každým novým 
návštěvníkem. 
 Lubomír Brabec je ojedinělý umělec 
po všech stránkách. Je prvním hudeb-
níkem v historii, který odehrál arktický 
kytarový koncert za polárním kruhem. 
Potápí se v ledovém moři, jezdí mezi 
pukajícími ledovci a na plachetnici 
přeplul Drakeův průliv.
 Návštěvníky tanvaldského kina 
potěšil také velice vstřícným a laska-
vým přístupem při autogramiádě, která 
následovala po skončení představení. 
Ochotně se podepisoval na všechno, 
co mu bylo předloženo. A to nejen 
na jeho vlastní CD, ale třeba i na učeb-
nici do autoškoly.

-hoš-

 

České kulturní slavnosti 
CYKLUS FESTIVALŮ POŘÁDANÝCH VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KULTUROU s.o.

POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČR
Pořádá město Tanvald ve spolupráci s Českou kulturou, o.s.

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2011 55. ročník

Kultura

6. 5. 2011 (pátek) Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald
19.00 Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

SÁZÍME NA KLASIKU 
Smetanovo trio
(celosvětové ocenění BBC Music 
Magazine Award 2007 a nejprestižnější 
francouzské ocenění Diapason d´Or)
Program: L. van Beethoven, A. Dvořák, 
J. Brahms.
Vstupné: 100 Kč

27. 5. 2010 (pátek) Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald - Šumburk n. D.
19.00 Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Tanvald

VIVAT VARHANY  
Pavel Černý – varhany 
(vítěz soutěže Pražské jaro)
Program: P. Černý, J. S. Bach, J. C. Kerll, 
J. K. Vaňhal, F. Liszt, T. Dubois, J. 
Brahms, Ch. M. Widor.
Vstupné: 80 Kč

Partneři Českých kulturních slavností:
generální partneři – Česká spořitelna, ČEPS 
hlavní partneři – ČEZ, Siemens 
mediální partneři – ČRo3-Vltava, Hudební rozhledy, Harmonie, Radio Classic
spolupořadatel – Česká kultura 
Projekt je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR 

Sponzoři Tanvaldského hudebního jara:
Putzteufel s.r.o.  Teplárenství Tanvald s.r.o. 
TABYS s.r.o.  TITAN – PLASTIMEX s.r.o.
Seba T a.s.  NPS Group s.r.o. – Pojišťovací makléř

“Cimrmanovo“ kino ovládnou klasici 

Lubomír Brabec diváky uchvátil i pobavil 

 Skladby Antonína Dvořáka nebo 
Ludwiga van Beethovena se 6. 
května rozezní tanvaldským Kinem 
Jas Járy Cimrmana. Klenoty české 
i světové vážné hudby posluchačům 
věnuje přední český komorní soubor 
Smetanovo trio v rámci festivalu 
Tanvaldské hudební jaro, který se 
v Tanvaldu koná již po 55. Cílem 
festivalu je nejen přinášet vysokou 
uměleckou kvalitu, ale především 
přinášet lidem radost z hudby, hudbě 
nové diváky a přiblížit kouzlo klasiky 
i těm, které si zatím nezískala. 
 Smetanovo trio, jehož koncert si 
můžete vychutnat první květnový 
pátek od 19 hodin, patří k nejvíce 
oceňovaným souborům svého žánru. 
Jejich hudba plná citu, vášně a auten-
ticity, si získává fanoušky po celém 
světě. Jejich interpretaci skladeb 
jednoho z nejvýznamnějších českých 
skladatelů Antonína Dvořáka hodnotí 
kritici jako přelomovou, přivádějící 
k životu všechnu emoční sílu, jíž dílo 
tohoto českého génia oplývá.
 Další jedinečný zážitek festival 
milovníkům hudby přinese 27. května. 
Kostelem sv. Františka z Assisi se ten-
tokrát bude rozléhat podmanivá hudba 
varhaníka Pavla Černého. Tento výji-
mečný hudebník byl oceněn na var-
hanních soutěžích v Opavě, Lublani 
nebo na Pražském jaru a je často zván 

ke koncertním vystoupením na před-
ních domácích podiích v Evropě, 
Japonsku, Spojených státech, Brazílii, 
Africe nebo na Kubě. 
 Přijďte podpořit kulturu v Tanvaldě 
a vychutnejte si dokonalý zážitek 
v podání Smetanova tria nebo var-
hanního koncertu Pavla Černého. 
Pořadatelem festivalu je občanské 
sdružení Česká kultura a Město 
Tanvald. -hoš-

Aneb Smržovský jarmark a Den jizer-
skohorských jídel s finanční podpo-
rou Libereckého kraje

sobota 21. května 
Lesopark u Parkhotelu od 9 hodin

• K tanci i poslechu hraje Rokkajl
• Den jizerskohorských jídel 
• jízda na koních 
• sportovní aktivity pro děti 
• Vodnická pohádka - veselé vyprvění 

o vodníkovi, ale i o řemesle hrnčíř-
ském a mlynářském 

• Pohádky z půdy – O chytrém kováři 
a Lakotný pekař „Jak žijí včely“ – živý 
úl prohlídka kostela sv. Archanděla 
Michaela

• „Kdo ví, kam se co hází, bez 
odměny neodchází“ – vědomostní 
zábava pro malé i velké v rámci 

projektu „Pošli to dál…“ s podporou 
fy ASEKOL s. r. o. 

• 5. výročí symbolického povýšení 
Smržovky na Smržovku královskou 

• ukázky řemesel – kovář, pletení 
z pedigu a proutí, výroba skleněných 
figurek, tkaní na stavu, paličkování 
krajek, ruční zpracování ovčí vlny, 
zdobení perníčků, drátkování, ruční 
výroba lana, pletení z orobince, 
ketlování – výroba šperků a další 

• stánkový prodej – keramika, šperky, 
hračky, ozdobné předměty, výrobky 
Domova Maxov a chráněné dílny 
Pochodeň, výrobky z kamenů, 
biopotraviny, výrobky z rakytníku, 
medicinální sirupy, léčivé masti, 
ručně vyráběná mýdla, ovoce 
v čokoládě, tradiční placky a další

Prolínání – Sen o Jizerských horách 2011

Je libo Shakespeara?

Jaro patří dětem 
První sluneční paprsky přivítali 
i nejmenší obyvatelé Tanvaldu, kteří 
si přišli 8. dubna se svými rodiči 
„zablbnout „ na centrální parkoviště. 
Tady pro ně vyrostl skákací hrad, 
voněla cukrová vata a městem se 
linula hudba kapely Josef Mládek 
Ilegal Band. Akci uspořádal liberecký 
obchodní dům. -red-

 Divadelní soubor VOJAN Desná – 
Mladá haluz, ve kterém hrají z větší 
části studenti z tanvaldských středních 
škol, si vás dovoluje pozvat na hru 
PUKO-VINY, která je na námět diva-
delní hry Williama Shakespeara „Sen 
noci svatojánské.“
 Přijďte se projít tajuplným lesem 
v čase svatojánské noci, kdy elfí skřítek 
PUK zamotá s láskou Bohů i milenců 
a když v tom zmatku athénští řemesl-
níčci ještě nacvičují divadelní hru, tak 
o napětí a humor nebude nouze. 
 Tanvaldské Kino Jas Járy Cimrmana 
představení uvede 12. května v 18 
hodin. Od 17 hodin proběhne dopro-
vodné vystoupení taneční skupiny 
Veroniky Vodrážkové z DDM Ulita 
Tanvald. Vstupné: 30,- Kč

Autor: -ali-
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17. 5.  10 hodin.   O SNĚHURCE
Divadelní představení pro děti na motivy klasické pohádky. Hraje Divadlo 
Kapsa Andělská Hora.  Představení pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Vstupné: 30 Kč

24. 5.  Travesti show Hanky Panky
26. 5.  Koncert ZUŠ Tanvald
Od 17 hod. Vstupné dobrovolné.
28. 5.  Vzpomínka na film Kalamita (režie V.Chytilová)
Promítání filmu a koncert známého jazzového trumpetisty Laco Decziho. Pořádá 
Železniční společnost Tanvald o.p.s. Zahájení v 18 hod. Vstupné: 250,- Kč.

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

Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
t - titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Medvídek Pú
Snímek s názvem Medvídek Pú vrací nejmenší diváky 
do Stokorcového lesa a odehraje jim příběh starých 
známých postaviček. Lehce zmateného medvěda a jeho 
přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka 
a Ijáčka, který ztratil ocásek. Ve filmu znovu ožívá nad-
časové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních pohádkových příběhů. 
Celý příběh se odehrává během jednoho dne, kdy se Pú probudí s hladovým 
žaludkem a při výpravě za jeho naplněním zažije nejedno dobrodružství. Jak 
dopadne soutěž o hledání nového ocásku pro osla nebo záchrana domněle 
uneseného Kryštůfka Robina, o tom se budou diváci v tanvaldském kinu Jas 
Járy Cimrmana moci přesvědčit 13., 14. a 21. května od 16 hodin.

Humor Jacka Sparrowa je zpátky a Piráti z Karibiku s ním
Dlouho očekávaná premiéra nového dílu Pirátů 
z Karibiku je tu. A podle ukázek se bude opět na co 
dívat. Děj snímku tentokrát sleduje kapitána Jacka 
Sparrowa na cestě za Pramenem mládí, pro který 
ho poslal anglický král. Roli exotické, ovšem zrádné 
krasavice, si po jeho boku zahraje Penélope Cruzová. 
A místo Karibiku se začátek děje přesune do starého Londýna. Výpravné 
dobrodružství s trochou nadsázky a humoru okoření i použití 3D technologie, 
takže diváci spolu se svým oblíbeným hrdinou mohou téměř reálně navštívit 
vodopády, džungli nebo jeskyni a brázdit tak širá moře a exotické ostrovy spolu 
s ním. Ze starších postav se vrátí kapitán Barbossa a hlavního záporáka si 
zahraje Ian McShane. O tom, jak hledání pramene mládí dopadne, se budete 
moci sami přesvědčit 27. května od 19 hodin v Kině Jas Járy Cimrmana. Film 
se bude promítat také 29. - 31. května od 18 hodin. 

Čertova nevěsta
Zábavu nejen pro děti, ale i pro dospělé slibuje nová 
česká pohádka Zdeňka Trošky s názvem Čertova nevěsta. 
Tanvaldské Kino Jas Járy Cimrmana ji na plátně uvede 1. 
května od 17 hodin a 7 a 8. května od 16 hodin. Romantický 
pohádkový romantický příběh plný zvláštních efektů a triků 
je inspirován známou pohádkou Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil. 
V hlavních rolích výpravného příběhu o lásce a odvaze, která překová i peklo 
se představí Sabina Laurinová a David Suchařípa. Diváci se mohou těšit 
na krásný příběh s dobrým koncem, působivé lokality, úchvatné kostýmy 
a filmové triky. Snímek je nabitý celkem 195 vizuálními efekty.

FILMOVÉ TIPY NA KVĚTEN

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Další akce v kině

„Dopoledne plné her“ pořádáme ke Dni dětí v pátek 27. 5. 2011 od 8:30 
do 12:00 v šumburském parku v Tanvaldě pro děti z tanvaldských základních 
a mateřských škol. Samozřejmě zveme i děti, které do MŠ ještě nechodí! 
V parku bude připraven pestrý program, děti si vyzkouší svou zdatnost a šikov-
nost např. u „rybolovu“, v hodu míčkem, ve skoku v pytli, v chůzi na chůdách, 
při lukostřelbě atd. Na všechny děti čeká sladká odměna.
Příměstský tábor „Toulavé boty 2011“ pořádáme v termínu 1. - 15. 7. 2011.  
Jedná se o turistické výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí spojené se sou-
těží o keramickou „toulavou botu“ pro děti školního věku. Letos se můžete těšit 
na tyto výlety:
Pátek 1. 7. - Na zmrzlinu ke Kulichům“- vlakem z Tanvaldu na Smržovku, zpět pěšky.
Čtvrtek 7. 7. - „Borecké skály a obrácené zvony v Rovensku“
Pátek 8. 7. - „Bílé aneb Sloní kameny v Jitravě“
Pondělí 11. 7. - „Zřícenina hradu Kumburk“
Úterý 12. 7. - „Malá Skála - Kopanina - Frýdštejn“
Středa 13. 7. - „Zámek Lemberk a zázračná Zdislavina studánka“
Čtvrtek 14. 7. - „Nejnižší rozhledna Járy Cimrmana v Nouzově“
Pátek 15. 7. - „Šťastná země v Radvánovicích“
Letáčky s podrobnými informacemi obdrží děti během května ve školách 
a v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel. č. 483 394 301.

 Expozice ve výstavním sálku Městské knihovny Tanvald:
„Patchwork“  - výstava výrobků p. Adriany Samčíkové technikou patchwork.
 
V knihovně jako v pohádce
Po celý měsíc duben u nás probíhala setkání dětí ze ZŠ Masarykovy Tanvald 
s pohádkovými postavičkami Václava Čtvrtka. Václav Čtvrtek by se letos 
v dubnu dožil sta let.

Tradičně byl v naší knihovně i tento
březen a část dubna měsíci internetu.
Často se na nás obraceli naši čtenáři s prosbami o pomoc při práci s počítači, 
zejména s internetem. Oslovili jsme proto pana ředitele Gymnázia Tanvald 
Mgr. Bruse Františka a RNDr. Moravcovou Jarmilu. Na jejich popud, se 
přihlásili studenti, kteří měli zájem předat své zkušenosti. Jmenovitě: Kovářová 
Alice, Bártová Štěpánka, Duštírová  Lenka, Hořejš Michal, Nguenová Patricie 
a Meislová Markéta. V naší knihovně jsme tak mohli uskutečnit bezplatný 
kurz práce na počítači a základů internetu pro všechny zájemce z řad našich 
čtenářů a široké veřejnosti. Pod vedením studentů se lidé seznámili se 
základním vyhledáváním na internetu, naučili se založit si emailovou adresu 
a práci s ní. Hned od prvopočátku si studenti padli do oka se svými „žáky“. 
Stali se jejich trpělivými a laskavými rádci při prvních krůčcích v internetové 
džungli.  Děkujeme všem zúčastněným studentům za jejich výbornou práci 
během celého měsíčního kurzu a těšíme se na další spolupráci.

Musíme se bát islámu?
Aneb Evropou kráčí strašák islamizace a co my na to
Beseda nejen o minulosti a současnosti jednoho náboženství, které se nás 
týká i netýká, ale i o aktualitách nesených současným „arabským jarem“.
Besedu povede PhDr. Zdeněk Müller, Csc., arabista, filosof, historik, publicista 
a pozorovatel současného světa, na který hledí většinou z Paříže, kde žije. 
Jako bývalý vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR se 
zabývá minulostí a současnými projevy islámu
a muslimské civilizace. Je autorem řady odborných a popularizačních článků 
a publikací. Beseda se uskuteční v úterý 3. května 2011 od 17 hodin 
v Městské knihovně v Tanvaldu. 

Městská knihovna Tanvald

Program kina, pozvánky
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Vyšla nová publikace o Tanvaldsku

 Svazek obcí Mikroregion 
Tanvadlsko vydal v těchto dnech 
propagační materiál Stezky kul-
turního a historického dědictví 
Tanvaldska, který mapuje technické 
a stavitelské památky na Tanvaldsku 
a představuje cenné kulturní dědictví 
předků. Připomíná sklářskou, stro-
jírenskou a textilní tradici regionu, 
výrobu unikátních dřevěných hraček, 
porcelánu, představuje stavitelský um 
našich předků v podobě rozhleden, 
vodních děl i památkově chráněné 
ozubnicové železnice se železničními 
mosty a nádražími. Propagační mate-
riál se věnuje také historické, sakrální, 
industriální i lidové architektuře. 
Nezapomíná ani na historii lázeňství 
a další zajímavosti, podává informace 
o 12 muzeích místní historie v našem 
regionu. Text publikace zpracovala 
Líba Novotná a byl vydán díky spo-
lufinancování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Euroregionu Nisa v česko – polské 
a anglicko – německé jazykové mutaci. 
Publikace je neprodejná a zájemci ji 
mohou obdržet na městských a obec-
ních úřadech.

Z Tanvaldu do Desné roste nová 
cyklostezka 

 Cestovní ruch se pomalu stává hlav-
ním zdrojem obživy a možností k pod-
nikání v našem regionu. Proto projekty 
a záměry Mikroregionu Tanvaldsko 
směřují k podpoře infrastruktury ces-
tovního ruchu. Jedním z takových pro-
jektů je i stavba nové cyklotrasy mezi 
Tanvaldem a Desnou. Do současné 
doby měli cykloturisté možnost pouze 
jet poněkud adrenalinovým sjezdem 
z Tanvaldu Sladkou Dírou do Desné 
anebo vést kolo pěšky až do Desné. 
Nyní bude vytvořena pohodlnější 
verze z Tanvaldu podél koryta řeky 

Bílá Desná až do místa propojení dvou 
stávajících cyklotras č. 3019 a č. 3022 
v Desné. Celková délka řešeného 
úseku je 1 289 m a tímto úsekem se 
doplní současná síť cyklotras vedoucí 
z Navarova a proplétající se všemi 
obcemi Mikroregionu Tanvaldsko až 
na hraniční přechod Jizerka - Orle. 
 Projekt má ještě druhou část - poří-
zení odpočinkových míst s přístřešky 
na cyklistických a turistických tra-
sách ve všech obcích Mikroregionu 
Tanvaldsko. Odpočinková místa nebu-
dou postrádat ani orientační panely 
s turistickou nabídkou a poslouží 
turistům a jistě i místním obyvatelům 
při jejich výletech krajinou. Vzniknou 
v Harrachově u nádraží ČD, v Josefově 
Dole u Skalní vyhlídky, ve Zlaté 
Olešnici v centru obce a ve Stanovém, 
v blízkosti centra Jiřetína pod Bukovou, 
pod Mariánskou Horou v Albrechticích,  
v Příchovicích, na Smržovce, u Filouna 
v Plavech, na Světlé, v sedle Špičáku, 
pod Muchovem, v Desné na Novině, 
Nýčových domcích a Protržené přehradě.
Obě části projektu jsou již ve výstavbě 
a měly by být hotovy v letní turistické 
sezoně 2011. Doufejme, že zkvalitní 
nabídku pro cyklisty a pěší turisty 
i vyznavače aktivní dovolené. 
 Jsou pořizovány v rámci projektu 
Doprovodná turistická infrastruk-
tura Tanvaldska a ten je spolufinanco-
ván z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v Regionálním operačním 
programu NUTS II Severovýchod, 
tentokráte z opatření 3.1 Rozvoj infra-
struktury cestovního ruchu.  

Město brzy opět přivítá Cimrmany

 Jako v předcházejících pěti letech 
i letos opět promažte a nachystejte 
své historické bicykly, nažehlete 
oděvy i doplňky!! Dne 11. 6. 2011 
proběhne již šestý ročník tra-
diční Spanilé jízdy Cyklostezkou 
Járy Cimrmana aneb Na kole 

okolo Liptákova. Nachystejte i své 
modernější cyklostroje a přijďte vyjet 
cyklostezkou z Navarova, případně 
ze zlatoolešnických Vrší do Tanvaldu 
- Šumburku ke kostelu sv. Františka 
z Assisi. Přijeďte na jakémkoliv stroji 
a v jakémkoliv postroji k pobavení sebe 
i ostatních. U šumburského kostela 
bude opět připravena kapela O. V. J. 
Dixie se svým swingovým repertoirem, 
uvítání spanilých jezdců a seminář 
Divadla Járy Cimrmana.
 Program bude pokračovat přehlíd-
kou dobových módních výstřelků 
a zajímavostí, které Jára Cimrman 
zanechal, anebo mohl zanechat 
při svém působení ve zdejším kraji 
(prohlédněte i svoje sklepy a půdy, 
nezůstala-li i ve vaší domácnosti 
nějaká nečekaná a utajená památka).
V Kině Jas Járy Cimrmana bude odpo-
ledne odehráno divadelní představení 
AFRIKA.
 V 18.00 hodin se v Příchovicích 
v blízkosti Areálu U Čápa uskuteční 
k poctě stavby nového Majáku Járy 
Cimrmana (s muzeem Járy Cimrmana) 
podvečerní poklepání na základní 
kámen této stavby. Poklepání 
na základní kámen provede Zdeněk 
Svěrák s dalšími členy Divadla Járy 
Cimrmana a následovat bude velkolepý 
start hned několika horkovzdušných 
balonů. Balony odnesou z Liptákovska 
základní kameny a poselství do všech 
známých i neznámých světových stran. 
Hudba, tanec a občerstvení pro velký 
počet hostů jsou samozřejmostí této 
slavnosti.

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 zku-
šené. Místo startu označeno.

Zlatá Olešnice - Na Vrších:
10.30 – 11.00 hodin - mezistart Spanilé 

jízdy, určeno je též pro cyklisty netré-
nované, 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 váže-
ných hostů, seminář Divadla Járy 
Cimrmana, přehlídka dobových mód-
ních 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

Příchovice u Areálu U Čápa
18.00 hodin – uvítání účastníků kos-
týmovaných i prostě oděných a slav-
nostní položení základního kamene 
ke stavbě Majáku Járy Cimrmana 
za laskavé účasti představitelů Divadla 
Járy Cimrmana 
18.00 – 19.00 hodin řízený start sku-
tečných 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

Předprodej na Cimrmany začíná 
v květnu
Předprodej vstupenek na divadelní 
představení Divadla Járy Cimrmana 
Afrika bude zahájeno ve středu 11. 
května od 18 do 19 hodin v Kině 
Jas Járy Cimrmana. Vstupné bude 
jednotné ve výši 380 Kč. Upozornění 
pro všechny, kteří si zvykli na on-line 
rezervace. Na toto představení mož-
nost on-line rezervace není.

-kapr-

Info, kultura

Čerstvé zprávy z Mikroregionu Tanvaldsko

Filmový festival Jeden svět 2011 v Tanvaldě je již  minulostí
Ve dnech 23. - 25. března v Tanvaldě 
v kině Jas Járy Cimrmana proběhly 
projekce a doprovodný program 
v rámci filmového festivalu dokumen-
tárních filmů s tématikou lidských práv 
Jeden svět 2011. Akce byla realizo-
vána jako studentský projekt „Zaujmi 
aktivní postoj!“ Studentského klubu při 
OA Tanvald, o.s.
Regionální projekce v rámci festivalu 
Jeden svět proběhly v Tanvaldě již 
popáté. Od samého začátku u této 
akce stojí studenti Obchodní akade-
mie, kteří tvoří realizační tým a pracují 
jako dobrovolníci ve svém volném 
čase. V letošním roce se touto akcí 
hlásili k principům Evropského roku 
dobrovolnictví a v souladu s oficiálním 
mottem „Vaše energie je potřeba jinde“ 
se snažili o zapojení do veřejného 
života. Zároveň se v projektu zdokona-
lovali v praktických dovednostech při 
pořádání kulturní akce.
Filmový festival Jeden svět v Tanvaldě 

se zařadil mezi významné kulturní 
akce v Tanvaldě s počtem diváků, kte-
rých bylo letos přes 800. Bylo promít-
nuto 15 filmových dokumentů. Většina 

z nich byla určena pro děti a mládež. 
Pro veřejnost se promítalo dvakrát, 
a to Zachraňte Edwardse a kanadský 
dokument Haiti-zemětřesení z blízka. 

V dopoledních hodinách bylo kino 
určeno studentům a žákům místních 
i okolních škol Festival opět obohatil 
doprovodný program ve vestibulu 
kina s výstavou působivých fotografií 
Jana Kovačičina s názvem Česko-
afghánský život, které vznikly při jeho 
pracovním pobytu v Afghánistánu. 
Tradičně se nabízely ochutnávky 
národních jídel, kterou připravili 
pedagogové a studenti OA Tanvald. 
O příjemnou pohodu se postará fes-
tivalový pěvecký studentský sbor pod 
vedením Martiny Staffenové a prostor 
dostaly i některé neziskové organizace 
z Tanvaldska. 
Akci podpořili tito sponzoři: MŠMT, 
KÚ Liberec, MÚ Tanvald, Masarykova 
ZŠ a OA Tanvald a firmy J. H. 
KOV, Pyramid, Autocentrum Tůma 
a Teplárna Tanvald. Všem patří velký 
dík!

Zdeňka Juklová
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Letošní sezóna pro tanvaldské stolní 
tenisty byla jednou z nejúspěšnějších 
v historii. Obě první družstva dospě-
lých vystupovala v nejvyšších kraj-
ských soutěžích, i když se střídavými 
úspěchy. A-tým ve složení René Tauš, 
Jaroslav Štěpánek, Radim Pavelka 
a Antonín Bělonožník dokázal udržet 
postavení z minulých let a v konečné 
tabulce krajské divize obsadil 8. 
příčku. Jako již tradičně se mohl 
spolehnout na hru paralympijského 
šampiona René Tauše, který po celou 
sezónu také sbíral úspěchy v kláních 
handicapovaných sportovců. 
 B tým ve složení Ladislav Kolesa, 
Václav Doležal, Jakub Vrabec 
a Vladimír Koucký jako nováček  KP 1 
sbíral především zkušenosti a nakonec 
s 2 výhrami a 3 remizami z 22 utkání 
obsadil konečnou 12. příčku, která 
znamená sestup do nižší soutěže. 
 C-tým ve složení Otakar Ulvr, Milan 
Směšný, Vladimír Štancl, Ivo Hlavatý 
a zaskakující Jaroslav Holec st. doká-
zal zvítězit v Okresním přeboru II..třídy 
a vybojovat tak postup do nejvyšší 
okresní soutěže. Ve stejné soutěži 

vystupoval i D-tým ve složení Jaroslav 
Harcuba, Stanislav Michal, Miroslav 
Kment, Jiří Erlebach a zaskakující Jiří 
Grosgott a Ladislav Vonka. Tento tým 
obsadil konečnou 8. pozici a sestoupil 
tak do nejnižší okresní soutěže. V té 
naopak soutěžilo naše éčko, které 
hrálo v základním složení Ander Ota, 
Dita Anderová, Michal Pavelka, Jiří 
Grosgott a zaskakující Pavel Černý, 
Jiří Erlebach a Ladislav Vonka.  
 Mužstvo dosáhlo několika dobrých 
dílčích výsledků, které nakonec stačily 
na konečnou 6. pozici ze 7 účastníků. 
Krom družstev dospělých probíhal pod 
vedením A.Bělonožníka 2x týdně krou-
žek stolního tenisu při DDM Tanvald. 
Zde přibližně 8 žáků z tanvaldských 
škol pronikalo do tajů této krásné 
hry.  
 Závěrem našeho hodnocení bychom  
chtěli poděkovat městu Tanvald a TJ 
Jiskra Tanvald  za finanční podporu 
a vedení Masarykovy ZŠ a Obchodní 
akademie za velmi vstřícný přístup 
a poskytnutí hracích prostor.  

Za oddíl stolního tenisu: 
Antonín Bělonožník

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
V.díl: Proč je důležité si dobře pojistit svůj život
Životní pojištění (ŽP) je velice důležité, s tímto 
pojištěním kryjeme svůj příjem! V případě tragické 
události rodina přichází o příjem a mohla by mít 
existenční potíže,kdyby ŽP neměla sjednané. Výše 
pojistných částek má být navržena tak, aby v případě 
tragické události měla rodina dostatek fin.prostředků 
na své běžné výdaje, ale i na výdaje spojené 
s následky trag.události. Trvalá invalidita či trvalé 
následky (TI,TN) jsou největším finančním rizikem, 
když by výdělečně činný člen rodiny nemohl pracovat 
= finanční katastrofa. Proto nepodceňujte tato rizika, 
TN by měly být na co nejvyšší pojistné částky. Lze 
zajistit i krátkodobou pracovní neschopnost. Novinka: 
Výnos Plus = nechte své úspory růst o 4% za rok !

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Tel.: 777 822 890

RESTAURACE  SEVERKA
Zveme vás na nově otevřenou VENKOVNÍ TERASU 

v příjemném prostředí na Smržovce.
Otevřeno od úterý do soboty 17,00 - 24,00 

Po tel. dohodě možnost i Sobotní a Nedělní obědy.
     • Minutková kuchyně • Speciality na horkých lávových kamenech

• Pilsner Urquell • výběrová vína nejen české značky
• Společenské akce po dohodě kdykoliv

Tel.: 483 382 544, 777 099 796, 
e-mail: penzionseverka@seznam.cz, www.sweb.cz/penzionseverka

Přijďte budete spokojeni.

Studio Martina
Krkonošská 90, Tanvald (budova Seby, 1.patro nad CK)

Od 28.3. 2011 opět v provozu 

 Pedikůra, Manikůra, modeláž nehtů
V příjemném prostředí za příjemné ceny.

Informace a objednávky na tel: 607 956 149

TĚŠÍME SE NA VÁS

Od 1. 7. 2011 možnost

pronájmu 
nebytových 

prostor 
po sázkové kanceláři 

Fortuna v ulici
Poštovní čp. 174 Tanvald 

(naproti poště).
Bližší informace na:

603 953 008

Hledáme paní na úklid
do penzionu rodinného typu

(8 pokojů).
Očekáváme spolehlivost, 

smysl pro čistotu  
a chuť si přivydělat.

Penzion Iveta 
v Josefově Dole, 

Antonínov.
Tel: 775 434 589

Info, sport, inzerce

Zhodnocení sezóny stolních tenistů 

Poděkování 
brigádníkům

Dne 2. dubna se v Palackého ulici 
konala dobrovolná brigáda na úklid 
okolí domu. Touto cestou bych chtěla 
moc poděkovat všem, kteří nemuseli, 
a přesto přišli. 

Domovní důvěrník Jana Koláčková

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
Potřebujete pomoc v běžných denních 
činnostech? Potřebujete pravidelný 
doprovod k lékaři, do obchodů nebo 
na úřady? Potřebuje vaše zdravotně 
postižené dítě pomoc ve škole nebo 
ve školce?  Pak je tu pro vás služba 
osobní asistence. Služba je poskyto-
vána dětem se zdravotním postižením 
od 3 let, dospělým se zdravotním 
postižením a seniorům. Centrum pro 
zdravotně postižené dále poskytuje 
odborné sociální poradenství, půj-
čovnu kompenzačních pomůcek, 
poradnu pro sluchově postižené osoby, 
právní poradnu pro osoby se zdra-
votním postižením a seniory a prodej 
baterií do naslouchadel (6 ks/100 Kč). 
Najdete nás ve Spolkovém domě 

v ulici E. Floriánové 8, patro 2b 
v pondělí a středu v 8 - 12 a 12:30 - 
17 hod a v úterý a ve čtvrtek v 8 - 12 
a 12:30 - 15 hod. E-mail: czpjbc@
volny.cz, naše webové stránky jsou 
www.czplk.cz. Dále poskytujeme 
odborné sociální poradenství na kon-
taktním místu v Domě s pečovatelskou 
službou Desná v Jizerských horách 
(3. pátek v měsíci od 9.30 - 11.00 
hod) - kontaktní osoba Eva Kohoutová, 
DiS (tel. 731 653 100) a na městském 
úřadu v Tanvaldu (1. pátek v měsíci 
od 9.30 do 10.30 na sociálním odboru 
a od 10.30 do 11.00 hod v knihovně) 
- kontaktní osoba paní Dana Pisková 
(tel: 731 6453 005)
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ZUMBA

MASTER JUMP

Tradice sjezdového lyžování v Tanvaldě pokračuje 

Nestárnoucí muž s lyžemi na nohou  

Soshiki Tanvald 
na mistrovství republiky

Fotbalisté opět 
vyběhli na trávník

Mladí tanvaldští lyžaři navazují na tra-
dici sjezdového lyžování, která v tomto 
regionu vždy byla. Lucie Tůmová 
(r.2005), Dominik Kadlec (r. 2004) 
a Tereza Hausová (r. 2003) dosáhli 
pěkného úspěchu v rámci seriálu 
závodů POHÁR LIBERECKÉHO 
KRAJE. Jedná se o seriál 12ti závodů 
konajících se v lyžařských střediscích 
ve Vysokém n. Jiz., Rokytnici, Jablonci 
n. Jiz. a na libereckém Ještědu. Každý 
ve své kategorii obsadil celkově pěkné 
2. místo. Tereza a Dominik, navště-
vující Masarykovu ZŠ na Šumburku, 
děkují za nezbytnou podporu školy, 
které se jim ze strany vedení a paní 
učitelky Blanky Blažkové v jejich čin-
nosti dostává. -red-

Že sportovec nemusí být zrovna 
mladík, dokazuje Jiří Tacinec, jenž 
v pětašedesáti letech dokáže dát 
na lyžích na frak i mnohem mladším 
sjezdařům. Jeho letošní bilance 
v Českém poháru masters – závodu 
seniorů, je neuvěřitelná. Celkem 
čtrnáctkrát stanul na bedně, z toho 2 
první, 6 druhých a 6 třetích míst, vše 
ve slalomu a obřím slalomu, a konečné 
3. místo v republice. K tomu ještě 
můžeme přidat 7. místo ve slalomu 
a 10. místo v obřím slalomu světového 
poháru. Je k tomu třeba ještě něco 
dodat? Snad jen popřát zdraví do další 
sezóny.

-vho-

Jiří Tacinec na trati obřího slalomu.  Hádal 
by tomuhle závodníkovi někdo 65? 

Foto: Mgr. Antonín Bělonožník

Tanvaldský běžec 
zvítězil na Pražském 

půlmaratónu

Jizerská basketbalová liga

Člen atletického oddílu Jiskry 
Tanvald Miloslav Bém zvítězil dne 
2. 4. 2011 ve své veteránské kategorii 
a z celkového počtu 9500 startujících 
obsadil celkově 111. místo. Velká 
gratulace!

Výsledky tanvaldských běžců:
Miloslav Bém  Kat. MM55
1. místo celkově 111. místo
Zuzana Doubková Kat. AMF
29. místo celkově  802. místo
Josef Průcha  Kat. MM50
63. místo celkově 1042. místo
Václav Dumek  Kat. MM45
90. místo celkově 880. místo
Václav Dumek ml. Kat.AMM
294. místo celkově 476. Místo

J. Průcha

Bižuterie Jbc B – Tanvald 58 : 46
Tanvald  - SK Liberec 74 : 79

Poslední dvě utkání Tanvald prohrál 
a ze 4.místa se propadl na poslední 6.

-vho-

Muchovman 2011 Česká asociace extrémních 
sportů a TJ SEBA Tanvald pořádají 
v sobotu 14. května 2011 v areálu 
Hospody ve Vrších ve Zbytkách 
8. ročník štafetového závodu družstev 
a jednotlivců MUCHOVMAN 2011. 
 Bojovat o co nejlepší umístění tu 
budou nejen týmy složené z lezce, 
cyklisty a běžce, ale také jednotlivci, 
kteří si na všechny disciplíny troufnou 
sami.
 Startuje se od 9:30 hodin 
intervalově 400 metrů pod Čertovými 
skalami. Štafetu rozebíhá lezec, 
dobíhá ke skalám a postupně vylézá 
čtyři věžičky. Pak se vrací zpět kolem 
místa svého startu až do předávacího 
území u Hospody ve Vrších, kde 
svůj výkon korunuje zdoláním umělé 
horolezecké stěny. Po té předává 
štafetu svému cyklistovi. Ten 
absolvuje čtrnáctikilometrový okruh 
jižními partiemi Černostudničního 
hřebene a opět na předávce posílá 

na trať posledního z týmu - běžce. 
Toho čeká výběh na vrchol Muchova 
a zpět v celkové délce 6 kilometrů. 
V momentě, kdy protne cílovou pásku, 
se zastaví čas celého družstva. 
 Po slavnostním vyhlášení výsledků 
a losování tomboly pak následuje 
tradiční afterparty a koncert 
skupiny HUDBA TANVALD.
 Přijďte tedy 14. května zabojovat 
o titul MUCHOVMAN 2011 a zažít 
den plný neobyčejných zážitků 
ve společnosti stejně ,,postižených“ 
lidí. Nebo třeba jen zafandit a nasát 
tak neopakovatelnou atmosféru, která 
podobné akce provází. 
 Podrobnější informace o celé 
akci na www.muchovman.net.
                                                                                                                                  

Honza Kuna

MR v brazilském jiu-jitsu v Brandýse 
nad Labem se zúčastnili závodníci 
tanvaldského klubu. A výsledky jsou 
nad očekávání skvělé:
1.místo Natálie Fejfarové, 2.místa 
Denisy Prouskové, Filipa Tancera 
a Dominika Fišera a 3.místa Jaroslava 
Filipovského, Dominika Pešty 
a Vadyma Všetečky.

Jiří Horáček

Po zimní pauze se opět naplno 
rozeběhly fotbalové soutěže 
okresního přeboru. Zatímco muži 
Tanvaldu hrají se střídavými úspěchy 
a krčí se na 7. místě, žáci jsou stále 
neporazitelní a s obrovským náskokem 
tabulku vedou.

Výsledky muži:
Tanvald - Camel  1 : 1, 
Tanvald - Pěnčín B   5 : 3, 
Kořenov - Tanvald 2 : 1

Mladší žáci:
Smržovka - Tanvald 1 : 6, 
Tanvald - Mšeno 7 : 1

-vho-

Stupně vítězů, uprostřed vítězná Natálie 
Fejfarová, vlevo druhá Denisa Prousková.

Dole na tatami Jaroslav Filipovský 
v obranné pozici.


