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Silnice I/14 na Jablonec je po zimě opět zralá na opravu

www.tanvald.cz
11. 4. 2011
Pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti se
uskuteční ve středu 20. dubna
od 16 hod. jednání zastupitelů
města.

Nachystejte si železný šrot
Sběr železného šrotu se v Tanvaldu
uskuteční 16. dubna v době od 7 do 11
hodin dopoledne. Případné vynešení
těžších věcí lze domluvit na tel:
602 890 251. Sběr šrotu provedou
tanvaldští hasiči na obvyklých místech
u silnice.
-red-

Poděkování přišlo z Chrastavy
S
potěšením
můžeme
sdělit
všem Tanvalďákům, že na adresu
dobrovolných hasičů ze Šumburku
přišlo oficiální poděkování starosty
města Chrastava pana ing. Michaela
Canova za jejich pomoc při loňských
povodních. Je vždycky neobyčejně
příjemné slyšet chválu na naše lidi.
I redakce Tanvaldského zpravodaje se
připojuje k poděkování za to, že děláte
čest a dobré jméno našemu městu.
-vho-
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Nový povrch silnice 1. třídy se po pár
měsících opět rozpadá. Silnice je plná
prasklin, vypouklin a sesypaného
štěrku. Takový obrázek se naskytne
řidičům
při
jízdě
z
Tanvaldu
do Jabloneckých Pasek. Silnice přitom
v posledních třech letech procházela
rozsáhlou rekonstrukcí za více než
300 milionů korun!
„Přijde mi to neuvěřitelné. Tak
dlouho jsme museli trávit věčnost
na semaforech, jezdit po objížďkách
a polovinu léta pročekali v kolonách.
Člověk ale zatnul zuby a snažil se to
vidět pozitivně, protože oprava byla
nutná a všichni jsme děkovali za novou
silnici. Jenže oprava proběhla,
semafory zmizely a my pořád jezdíme
po špatné silnici, která se sype, a jsou
na ní výmoly,“ stěžuje si jeden z řidičů
na silnici z Tanvaldu do Jablonce.
Silnice I/14 v úseku z Tanvaldu
do Jabloneckých Pasek se postupně
opravovala od roku 2008. Vytížený
úsek, kudy denně projedou tisíce
automobilů, už byl ve velmi špatném
stavu a o rekonstrukci si přímo žádal.
V posledních padesáti letech tento
úsek silnice totiž neprošel žádnou
zásadní rekonstrukcí. V havarijním
stavu byly opěrné zdi, mosty, krajnice
i propustky. Jako nevyhovující se
na základě diagnostiky ukázala být
i samotná vozovka, která vykazovala
poruchy živičných vrstev, způsobených
mimo jiné i použitím směsi, která
nevyhovovala
požadavkům
pro
daný typ komunikace a hodnotu
dopravního zatížení. Rekonstrukce
devítikilometrového úseku skončila
na podzim loňského roku. Bez daně
stála 318 milionů korun. A dnes,
s odstupem jednoho ročního období,
je silnice opět zralá na velkou opravu.
„Je to nová silnice a přitom stačí pár
měsíců a už je po ní. Začíná se drolit

Na nové vozovce už se řidiči musí vyhýbat prasklinám. Foto: -hoš-

a jízda po ní vůbec není pohodlná. Je
to nekvalitně provedená práce,“ uvedl
řidič autobusu z Tanvaldu.
Opravy silnice musely probíhat
postupně, protože nebylo možné celý
úsek pro dopravu zcela uzavřít. Tři
roky trvající práce komplikovaly život
zejména živnostníkům ve Smržovce,
kteří si stěžovali, že přichází o tržby
i o turisty, kteří z rozkopaných úseků
raději rychle uprchli. Lidé se ptají, jak
je to možné, že silnice není v pořádku
ani dnes, kdy už opravy utichly? „Dnes
na vše existuje zaklínadlo - nejsou
peníze. Ale na druhé straně, když
už se peníze najdou, neprovedou se
práce řádně a miliony se promrhají.
Kdo za to ponese odpovědnost? Nový
povrch silnice bude stát znovu miliony,
a kdo to zaplatí?“ říkají lidé.
Ředitelství silnic a dálnic Libereckého
kraje celou situaci prošetřuje. Kvalita
povrchu
skutečně
není
dobrá.

ŘSD ČR již proto u zhotovitele
uplatnilo reklamaci v záruční době.
V současnosti probíhají laboratorní
zkoušky
opakovaně
odebraných
vzorků živičných vrstev, které by měly
stanovit důvod současného stavu.
Předpokládáme, že o příčinách poruch
a způsobu jejich odstranění bude
známo do konce měsíce března,“
uvedl Josef Jeníček z Ředitelství silnic
a dálnic Libereckého kraje.
Zhotovitelem reklamované stavby je
firma Eurovia CS, a.s. Po vyhodnocení
zadaných expertíz bude rozhodnuto
o
vhodné
opravě
komunikace.
Případné opravné práce uhradí naše
společnost v rámci reklamačního
řízení,“ vyjádřila se k celé situaci
mluvčí společnosti Iveta Štočková.
O dalším vývoji budeme čtenáře
informovat v příštím čísle.
-hoš-

Tající sníh odhalil překážky i na dalších silnicích
Jarní tání odhalilo záludné překážky
i na jiných silnicích v regionu. Jízdu
na tankodromu připomíná třeba silnice
z Tanvaldu směrem na Josefův Důl,
kde se řidiči musí vyhýbat hlubokým
dírám a spárám ve vozovce. Kritický je
zejména úsek z Horního Tanvaldu až
do Albrechtic, a to bez výjimky celý.
Pod sjezdovou tratí z tanvaldského
Špičáku se pak navíc táhne trhlina
přes celou šíři vozovky. „Řidiči by si
tady měli dávat pozor, aby do ní nevlítli
v plné rychlosti. I 40 je v tomto případě

závratná rychlost,“ varuje ostatní jeden
z řidičů. Situace je o to nepříjemnější,
že Špičák s moderní sedačkovou
lanovkou se zimním i letním provozem
je jedním z největších turistických
lákadel Tanvaldu. Nejen pro domácí
motoristy, ale i pro turisty, kteří sem
přicházejí utrácet tolik potřebné peníze
z tuzemska i ciziny, je to jistě nikoliv
drobná vada na kráse. Domácí, ti vědí
kde si dát pozor, ale turista ne.

Pokračování na straně 3

Na silnici z Tanvaldu do Josefova Dolu řidiče
čeká doslova kaskadérská jízda. Foto: -vho-

Informace z města

Tanvaldský zpravodaj / duben 2011

Skončí lumpové v base?
V
posledních
týdnech
jsme
zaznamenali znepokojivě zvýšenou
kriminalitu na území Tanvaldu. Tento
stav nenechává vedení města klidným,
a proto ve spolupráci s Policií ČR přijalo
konkrétní opatření k zajištění pořádku.
Ve městě budou fungovat společné
hlídky městské policie a Policie ČR 24
hodin denně, místa vyhodnocená jako
riziková budou střežena kamerami.
Věřme, že tato opatření se neminou
účinkem a že všem výtečníkům, kteří
by rádi nakoupili takzvaně za pět prstů,
záhy dojde dech. Kriminálníci patří za
mříže a čím dříve tam budou, tím lépe
pro celé město.
-vho-

Krimi zpravodajství
Pro jedenáct korun až na deset let
do vězení
Ve čtvrtek 17. března po deváté hodině
se na tanvaldském vlakovém nádraží
stala loupež. Na dveře do pokladny,
ze které paní pokladní vydává lístky
na vlak, někdo zaklepal. Ženu svým
ťukáním ošálil natolik, že dveře otevřela.
Za nimi stál muž s kuklou přes obličej
a pistolí v ruce. Zatlačil ženu dovnitř
pokladny a pod pohrůžkou střelnou
zbraní chtěl peníze. Žena i v tak těžké
situaci neztratila duchapřítomnost
a muže paralyzovala nejlepším
způsobem, který je ženám předkládán
na kurzech sebeobrany. Pachatel byl
na krátkou chvilku omráčen. Žena
této skutečnosti využila, uzamkla
ho v pokladně a šla přivolat pomoc.
Hlídka městské policie, byla na místě
jako první během několika minut,
přesto pachatel mezitím stihnul rozbít
půlcentimetrové sklo výdejního okénka
a z místa činu utéci s pouhými 11 Kč.
K osobě pachatele víme, že se jednalo
o muže, 175 cm vysoké štíhlé postavy,
který byl oblečen do šedivé bundy
s gumou v pase, tmavých kalhot
a přes hlavu měl přetaženou kapuci.
Policie ČR žádá svědky, kteří by
mohli k případu či osobě pachatele
poskytnout
jakoukoliv
informaci,
aby zavolali na linku 158 nebo své
svědectví předali na nejbližší policejní
služebnu.

Kolik nás stojí likvidace odpadu?
Konec března je pro občany
každoročně
znamením
placení
místních poplatků za svoz, třídění
a odstraňování komunálního odpadu.
Placení složenek bývá pro domácnosti
zřídka radostnou záležitostí, odpad se
ale bohužel sám nezlikviduje.
Maximální výše poplatku za odpady,
kterou platí i občané Tanvaldu, je
stanovena ve výši 500 Kč ročně
na osobu. Většině českých měst
včetně Tanvaldu ale tato částka ani
zdaleka nepokryje všechny náklady,
které s odpady souvisí. Město
zajišťuje dodavatelsky nebo vlastními
zaměstnanci fungování komplexního
systému odpadového hospodářství
ve městě. Ten zahrnuje mimo jiné svoz
a likvidaci netříděného komunálního
odpadu a tříděného odpadu firmou
A.S.A. Liberec, s.r.o., provoz sběrného
dvora, kam lze odkládat nebezpečný
a velkoobjemový odpad, veřejné
odpadkové
koše,
velkoobjemové
kontejnery, svoz odpadu z města nebo
čištění a údržbu kontejnerových stání.
Město proto musí na odpady přidávat
peníze z jiných zdrojů.
Například v loňském roce se celkové
náklady na likvidaci odpadu vyšplhaly
na více než pět milionů korun.
Za každého obyvatele tedy město
v roce 2010 zaplatilo 728 korun, což je
o zhruba čtyřicet pět procent více, než
kolik může od občanů získat. Nejvíce
peněz na odpadové hospodářství
spolknou náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu,
které činí částku téměř 3,5 milionu
korun.

Žádný rok není výjimkou ani to, že se
objeví hříšníci, kteří úhradu poplatku,
ať už úmyslně či neúmyslně, ze svých
povinností vynechají. Nedočkají se tím
však žádného úsporného řešení, ale
ještě většího průvanu v peněžence.
Včas nezaplacené poplatky totiž
mohou narůst až do trojnásobku
původní výše.
Povinnost platit poplatky se dotýká
všech fyzických osob, které mají v obci
trvalý pobyt nebo mají ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci. Občané se
tedy nemusí bát, že by měli doplácet
na chataře, kteří do objemu odpadu
ve městě samozřejmě také přispívají.
Lidé vlastnící chalupu nebo jinou
stavbu určenou k rekreaci platí 500
korun ročně za nemovitost.

Jak mohou lidé pomoci ušetřit
náklady za odpad
Ke snížení nákladů na odpady
mohou přispět samotní občané, a to
tříděním odpadu. Město má za tříděný
odpad příjem od firmy EKO-KOM,
akreditované Ministerstvem životního
prostředí. Výrobci obalů mají povinnost
přispívat na jejich třídění a recyklaci,
díky čemuž obce na třídění odpadků
získávají finanční prostředky. Čím
více odpadu obec vytřídí, tím více
peněz získá. Obec, ve které lidé
hodně třídí, proto může snížit roční
náklady za odpady. Tříděný odpad se
dá dále využít na výrobu pestré škály
produktů. Třeba na novinový papír,
školní sešit, tepelnou izolaci, lavičku,
dětské leporelo nebo třeba flísovou
bundu.
-hoš-

Příjmy a výdaje tanvaldského odpadu

Vývoj příjmů a výdajů na tříděný odpad (v tis. Kč)
Vývoj příjmů a výdajů na tříděný odpad (v tis. Kč)
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Návrat tajemného ducha
V prosincovém čísle jsme vás
informovali o řádění tajemného ducha
na sídlišti Výšina, jenž pohyboval
plechovou boudou sem a tam. Hned
poté se tato tajuplná bytost nejspíš
uložila k zimnímu spánku, neboť
od té doby o něm nebylo ani vidu, ani
slechu. Ovšem s jarním sluníčkem
jako by se probudil i náš duch. Jaké
pak muselo být jeho zklamání, když
zkraje března boudu na svém místě
nenašel. Inu, fotbalisté ji přes zimu
uklidili, aby ho zbytečně nedráždili.
A to se duchovi hrubě nelíbilo. Řádil
jako černá ruka a odnesl to zelený koš
na psí exkrementy. Jen pánbůh ví, co
to bude příště. Anebo že bych se mýlil
a místo ducha nám tu řádí tvor zvaný
homo sapiens? V tom případě ovšem
rozumu velmi, ale opravdu velmi
mdlého.

67,75 203,18
Příjem
368,75 138,70
357,00 298,47
710,09 258,36
664,64 204,75
845,87 246,98
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naEKO-KOM
tříděný odpad 208,75

-vho-
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Příjem od EKO-KOM
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Hyeny
mezi námi
Před několika dny otřásla Tanvaldem
smrt starého pána v domě na Výšině.
V době uzávěrky listu ještě nebyly
známy přesné okolnosti, nicméně
jedná se o násilnou smrt. Tedy případ,
jaký Tanvald již dlouho nezažil.
V posledních letech v naší republice
přibývá útoků na seniory. Jsou staří,
slabí, někteří z nich mají doma úspory.
Jak snadné obrat takového starouška,
který se nedokáže ubránit mladému
silnému chlapovi bez svědomí a bez
jakýchkoliv skrupulí. Chtěl bych
proto apelovat na všechny naše
spoluobčany, aby byli opatrnější a také
aby více sledovali své okolí i své starší
sousedy, zda je nikdo neobtěžuje,
nedobývá se na ně. Zejména vy, starší,
si nepouštějte nikoho cizího do bytu,
pokud nemáte jistotu, že je to ten
za koho se vydává. Finty jsou to pořád
ty samé. Nesou vám peníze, účtují
plyn, elektřinu, potřebují rozměnit.
Další zase hrají na city, mají venku
havarovaný vůz a v něm nemocné
dítě nebo maminku, potřebují poradit,
napít vody, nebo rovnou půjčit. A jiní
se zase vydávají za kamarády vnuka,
pravnuka, synovce a potřebují rychle
peníze. Oni dobře vědí jak na staré lidi
a nemají s nimi slitování. Naučte se
proto být neoblomnými. Když na vás
totiž někdo přijde s takovou, musíte
bohužel na devadesát procent počítat
s tím, že se jedná o podvodníka. Vy
přece nejste ti, kdož musí za někoho
tahat kaštany z ohně. Pokud se
vám tedy stane, že se vám někdo
pod nějakou záminkou snaží vloudit
do bytu, ověřte si nejprve důvod jeho
návštěvy a poté i to, zda má dotyčný
k tomu platné oprávnění, zda to není
podvodník. A nejste-li si jisti, případně
již špatně vidíte, požádejte někoho
z příbuzných, nebo souseda (raději
statného s vytrénovanými svaly), aby
byl této návštěvě přítomen. Poctivý
návštěvník to jistě pochopí.
A na závěr bych se ještě chtěl
omluvit všem hyenám. Hyena je totiž
statečný tvor, jenž se dokáže čelem
postavit i samotnému králi zvířat. To
jen člověk jim dal takovou ošklivou
nálepku.
Člověk,
který
dokáže
bez uzardění provádět ta nejhorší
a nejzbabělejší svinstva. Škoda jen,
že tak jako za časů krále Václava IV.
nemůžeme provinilce v koších máčet
v Kamenici. Možná, že by je pak chuť
na lotroviny přešla, možná bychom je
pod vodou museli přidržet poněkud
déle. Jak říkám, škoda.
Tak nezapomeňte, do bytu nikoho
cizího. Je to váš život, jsou to vaše
peníze. Nikdo jiný na ně nemá právo.
O případu z Výšiny vás budeme
informovat, jak jen to bude možné.
Václav Hošek
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Tající sníh odhalil překážky i na dalších silnicích
Pokračování ze strany 1
Turista ten nic netušíc vletí do díry,
prorazí pneumatiku, poničí disk, nebo
nedej bůh, zlomí poloosu. Kdo by se
potom mohl divit, že takový nešťastník
už sem podruhé nepřijede? Nekvalitní
silnice se tak mohou stát spolu se
zmírajícím průmyslem dalším hrobem
ekonomického rozvoje tanvaldského
regionu.
Na celkovou opravu poničené silnice si
však bohužel řidiči budou muset ještě
nějakou dobu počkat a zatím se smířit
s kaskadérskou jízdou. Chystá se

alespoň její jarní revize. „Úsek silnice
III/29022 z Tanvaldu do Josefova
Dolu není v současné době do plánu
celkových
rekonstrukcí
zařazen.
V letošním roce plánuje Krajská správa
silnic na této komunikaci provést pouze
lokální opravy výtluků,“ informovala
Jitka Dvorská ze společnosti Tandem
Com,s.r.o.. Doufejme, že se tak stane
co nejdříve a že Horní Tanvald se
dostane alespoň z toho nejhoršího. Už
je nejvyšší čas. Za pět minut dvanáct
bylo již včera.
Zbrusu nového kabátu se zato dočká
ulice Nemocniční a Pod Špičákem.

„Rekonstrukce
bude
zahájena
v nejbližších týdnech, jakmile to počasí
dovolí. Bude zde provedena úprava
parkovišť, přeložky inženýrských sítí
a obnova svislého a vodorovného
dopravního značení. Stavba bude
financována z prostředků EU,“ doplnila
Jitka Dvorská.
Opravy nejhorších úseků na
místních komunikacích Technické
služby Města Tanvaldu zahájí ještě
v dubnu. V případě potřeby budou
dodavatelsky provedeny i opravy
většího rozsahu.
-hoš-

Muži v oranžovém přikládají ruku k dílu
Útlum růstu mezd v loňském roce,
rostoucí ceny energií, zvláště pak ceny
pohonných hmot letící až do nebes,
očekávaný nárůst DPH a k tomu
všemu vysoká nezaměstnanost, jež
v našem regionu dosahuje téměř 14 %.
Pro mnohé z našich spoluobčanů
to znamená neradostné vyhlídky
do budoucna a vedení města, ač si je
toho dobře vědomo, přece je v tomto
směru takřka bezmocné.
„Setkávám se s lidmi, jejichž životní
situace je opravdu neradostná,“ říká
tajemník Městského úřadu v Tanvaldě
pan Richard Seidel. „Přitom se nejedná
o žádné nemakačenky, ale o lidi,
kteří pracovat chtějí a práci usilovně
shánějí. Tihle lidé celý život dělali
ve fabrice, a když už se pomalu těšili
na důchod, přišel náhlý pád, ztráta
zaměstnání, nikoliv vlastní vinou, existenční starosti.“
Město svým lidem pomáhá, jak
může. Již více než deset let ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci vytváří
pracovní místa alespoň pro některé
z nezaměstnaných v rámci strategie:
„kdo pracuje, ať se má lépe než ten,
komu se nechce“. V době největší
krize místo snížení naopak zvýšilo
počet pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací ze 14 na 16. Kromě
dotace, kterou dostává na každého
zaměstnance, přidává ještě ze svého
rozpočtu měsíčně téměř 7 tisíc korun
na každé takto vzniklé místo. Náklady
města v roce 2011 na 16 zaměstnanců
VPP tak dosáhnou výše celkem až
1 300 000 Kč. Dotace z ÚP se předpokládá ve výši až 2 miliony Kč. A lidé
o tuto práci stojí a umějí si jí vážit. Vždyť
zájem o veřejně prospěšné práce dvojnásobně převyšuje současné možnosti úřadu. Potkáváme je na každém
kroku, v oranžových vestách, starají
se o pořádek v našem městě, sbírají
odpadky, které rozfoukal vítr nebo
rozházeli ti z našich spoluobčanů, jimž
na pěkném prostředí a pořádku okolo
nás příliš nezáleží. V zimě odklízejí
sníh a sypou chodníky, přes léto sekají
trávu a starají se o zeleň v našem okolí.
Šlapou za každého počasí a svoji
mzdu si plně zaslouží. Dnes už si ani
nedovedeme představit úklid města
bez našich terénních pracovníků.
„Chceme dát šanci i starším lidem,
kteří mají chuť něco dělat a nikdo
jiný jim tu možnost bohužel nedá,“
pokračuje tajemník. „Klíčovým prvkem

systému je motivace. Za dobrou práci
více peněz. U nás má každý zaměstnanec jistotu výplaty každý měsíc.
Nikomu se nemůže stát, že by čekal
na mzdu dva, tři měsíce, nebo třebas
půl roku, jak se to občas někde stává.
Takže oboustranná spokojenost. My si
jejich práce velice vážíme. Bez těchto
lidí je udržení čistoty ve městě takřka
nemyslitelné.“
Kromě veřejně prospěšných prací
poskytuje Tanvald práci i v rámci tzv.
veřejné služby. Tato služba je určena
pro ty, kteří pobírají sociální dávky
v hmotné nouzi. Jedná se tedy o lidi
bez podpory v nezaměstnanosti, dlouhodobě nezaměstnané, kteří se ocitli
v sociální síti. Pro získání životního
minima odpracují 20 hodin měsíčně,
při odpracování 30 hodin pak získávají
motivační příspěvek. V současné době
ve městě tuto službu vykonává 23 lidí.
Provádějí stejné práce v terénu, jako
při veřejně prospěšných pracích.
„Veřejně prospěšné práce i veřejná
služba se nám plně osvědčily
a budeme v nich každopádně pokračovat.“ Potud tajemník městského úřadu
Richard Seidel.
Já k tomu jen dodávám, že systém
veřejně prospěšných prací a veřejné
služby město Tanvald nikterak byrokraticky nezatěžuje. Žádné „dobře
placené“ úřednické místo kvůli tomu
nevzniklo. Personální otázky zajišťuje
přímo tajemník, který klade vždy důraz
na osobní kontakt se všemi zaměstnanci a jeho kancelář, po provozní
stránce se o pracovníky v oranžových
vestách stará vedoucí zařízení technických služeb. A aby se na mě nezlobily ženy, že jsem si do názvu vypůjčil
pouze muže, uplatnění se najde i pro
ně.
Na závěr ještě malinko vyzpovídám
dva z našich zaměstnanců v oranžovém. Starší Mirek, 57 let, o něco
mladší Petr, 48 let. „Sehnat dnes
práci není vůbec jednoduché,“ říká
Mirek. V Tanvaldu prakticky nemožné.
A v Jablonci? „Jó, vy jste až z Tanvaldu,
tak to vás nepotřebujeme.“ Takováhle
slova určitě nikoho nepotěší.
A co práce v terénu? Obligátní
otázka.
Chlapi
si
nestěžují.
Samozřejmě, psí hovínka zlobí nejvíc
právě je. Nejen samotné sbírání, ale
hlavně při jarním sekání trávy, to je ta
pravá mňamka, když kotouč zachytí
hromádku a ve vysokých obrátkách

ji rozmete po okolí a samozřejmě
i po botách a nohavicích našich pracovníků. A lidi? Někteří jsou slušní a občas
zazní i pochvala na adresu chlapů
v oranžových vestách, ale najdou se
i tací, kteří si jejich práce vůbec neváží.
Jako například jeden pán ze sídliště
Výšina, který na slušné vyzvání, aby
si po svém pejskovi hromádku sebral,
beze všech skrupulí odvětil: „Od toho
tu přece jste vy, abyste to sbírali.“ Nu,
co na to říct? Snad jen, že by bylo
zajímavé si představit, jak dotyčný
muž, doma líný spláchnout za sebou
na WC, vyžaduje od manželky, aby
jeho vlastní hromádku po něm spláchla
ona. Milerád bych pak podepsal petici
za osvobození této dobré ženy od zločinu vraždy. Souhlasíte se mnou?
Tak to bylo jen malé odbočení. Ale
faktem je, že bez lidí v terénu se prostě
neobejdeme. A jestli nad nimi někdo
ohrnuje nos, měl by si to sám zkusit
na vlastní kůži. Jen hlupák si totiž
myslí, že pořádek ve městě vzniká
sám od sebe, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Tak to totiž mezi čuňátky
nechodí a čuňátek je mezi námi více
než dost. A kouzelné proutky? Ty jsou
pouze v pohádkách.
Václav Hošek

Krimi zpravodajství
Zloděj skončil za mřížemi kvůli
jízdě na černo
Zloděj, který od května do léta
loňského roku řádil na Tanvaldsku, už
může rabovat leda vazební věznici.
Dvacetiletému muži, po kterém policie
kvůli četným krádežím vyhlásila
celostátní pátrání, zatnul tipec až
revizor. Před policií se mu dařilo unikat
několik měsíců. Osudným se mu stala
až sobota 12. března, kdy si rafinovaný
zlodějíček „opomněl“ zakoupit lístek
na tramvaj. Zatímco Al Capone
skončil za mřížemi kvůli neplacení
daní, mladého zloděje z Jablonce tam
dohnala úspora 20 korun. Když totiž
revizor zjistil, že u sebe nemá jízdenku
ani průkaz totožnosti, nahlásil tuto
skutečnosti policii. A tak ptáček putoval
na policejní služebnu, kde se už
zjistilo, o jak „cenný“ úlovek se jedná.
„Muži bylo záhy sděleno obvinění ze
spáchání přečinů krádeže, porušování
domovní svobody a poškozování cizí
věci. V pondělí v odpoledních hodinách
byl vzat do vazby. Za své počínání
může být potrestán odnětím svobody
v trvání až na dva roky,“ informovala
mluvčí Policie ČR Ludmila Knopová.
Mladík z Jablonce nad Nisou spolu se
svým šestadvacetiletým kamarádem
v průběhu jara a léta vykrádal chaty,
sběrny a další podniky na Tanvaldsku.
Policisté muže dokonce obvinili a dále
vyšetřovali na svobodě. Volnosti si
ale vůbec nevážil, protože v trestné
činnosti dále drze pokračoval. Ze
spáchání nových skutků ho usvědčily
zanechané stopy na místě činu.
-hoš-

Za vědomostmi asi nešel
„Po škole“ se v Základní škole
na Horním Tanvaldě objevil nezvaný
návštěvník. Nešlo však o zlobivého
žáka, nýbrž o protřelého zloděje, který
se na výlet mimo výuku vypravil v noci
a místo oficiálního vstupu do objektu
vlezl oknem v mezipatře. Uvnitř vypáčil
dveře kanceláře a ze školní výpravy
si s sebou odnesl fotoaparát, peníze
a klíče. Způsobená škoda podle policie
představuje částku 17 tisíc korun.
-hoš-

Technické služby zaměstnávají i šikovné
dřevorubce. Foto: -vho-

Obchodník přistižen při nekalých
praktikách
Prodej kusových cigaret je u nás
zakázán. Při objemu zboží pašovaného
přes hranice koneckonců není ani
divu. Městská policie měla již delší
dobu indicie, že jeden z tanvaldských
obchodníků tento zákaz porušuje,
ovšem dlouho se mu nemohla dostat
na kobylku. Teprve na konci ledna se
strážníkům zadařilo a nad nepoctivým
prodejcem spadla klec. Další jednání
už povede přestupková komise.
-vho-

Petr a Mirek, mravenečci – práce všeho druhu,
tentokrát při úklidu větví. Foto: -vho-

Zradila ho přitažlivost zemská
Případ dvou poškorpených kamarádů
v autokempu, o kterém jsme
vás informovali v říjnovém čísle
Tanvaldského zpravodaje, už má své
rozuzlení. Jak se dodatečně ukázalo,
zlomeninu ruky si poškozený způsobil
sám svou neopatrností. Posilněn
několika jedenáctistupňovými pivy
zakopl a již se nezvednul. Doufejme,
že příště bude opatrnější.
-vho-
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Březen přinesl změnu
jízdních řádů
Drobné
změny
od
března
zaznamenaly vlakové i autobusové
jízdní řády. Upravené jízdní řády jsou
k dispozici v tanvaldském infocentru.
Na železničních tratích v Libereckém
kraji došlo podle Českých drah jen
ke „kosmetickým“ úpravám, jejichž
cílem je zlepšit návaznost vlaků.
Změny se dotkly zejména dopravy
na polskou stranu.
Osobní vlak, který dosud odjížděl
z Tanvaldu do Liberce ve 20.40 hodin,
je nově veden už z Kořenova. Z této
stanice odjíždí v 19.50. „Důvodem
je právě zlepšení přípojové vazby
od vlaku z polské stanice Jelenia Góra.
Změna nastává z podnětu Libereckého
kraje. V souvislosti s tím bude osobní
vlak, který dosud jezdil z Kořenova
do Liberce v 19.11 nově začínat až
v Tanvaldu,“ informoval Petr Pošta
z tiskového oddělení Českých drah.
Další změna se dotkla dopoledních
spojů z Tanvaldu do Kořenova v 8.54
a 10.56 hodin, které dosud jezdily
denně. Nově pojedou v období od 2.
dubna do 22. května a od 1. října jen
v soboty, neděle a svátky. „Naopak
vlak z Tanvaldu s odjezdem z Kořenova
v 8.22 a vlak z Harrachova s odjezdem
v 8.57 nově pojedou denně. Důvodem
je zlepšení přípojů na vlaky do/ze
stanice Jelenia Góra,“ doplnil Petr
Pošta.
U vlaků ve směru na Desnou se
také nově objevila poznámka, že
u zastávky Desná- Riedlova vila je
možné vystupovat a nastupovat pouze
z (a do) prvního vozu.

Technické služby zahájily jarní úklid
Zima se letos drží zuby nehty. O tom
svědčí zmrzlé sněhové mantinely
i ledové plotny na chodnících,
zejména po ránu. Ovšem tam, kde
to již bylo možné, zahájily Technické
služby Města Tanvald jarní úklid.
Od začátku měsíce se provádí ruční
úklid komunikací a chodníků, pomalu
mizí posypový štěrk. Do konce března
ještě TS drží sněhovou pohotovost,
od dubna však již posypová nástavba
z vozu zmizí a nahradí ji jiná, úklidová
zametací, sloužící v letním období.
Během dubna snad již slunce naplno
zvítězí tak, aby do velikonočních
svátků bylo naše město opět jako ze
škatulky. Kromě technických služeb
se na úklidu podílejí i dobrovolní hasiči

ze Šumburku a Horního Tanvaldu.
Zaplaťpámbu, když nemusejí svoje
stříkačky procvičovat při ničivých
požárech, nýbrž pouze při splachování
nečistot, jež zima (a nejen zima)
zanechala
na
našich
silnicích
a chodnících. Řidiči prosím pozor, při
parkování dbejte pokynů technické
obsluhy,
případně
přenosných
dopravních značek. Vyvarujete se
tak nebezpečí poškození svého
vozu. I drobné kamínky, zasažené
proudem vody, mohou poškodit lak
vašeho miláčka. Do příštího vydání
Tanvaldského zpravodaje již nebude
ve městě po zimě ani památky.

-vho-

Tanvald vyzkouší novou technologii
Díry na silnicích po zimním období
nejvíce zlobí motoristy v našem kraji.
Tanvald v nejbližší době využije zcela
nové technologie oprav těchto výtluků.
Jedná se o tepelné zpracování strojem
SILKOT.
Zjednodušeně,
odpad
z frézování vozovky, tzv. recyklát,
se v zásobníku ohřeje na teplotu
150 – 160 stupňů, výtluk a jeho okolí
se vyhřívacím sklopným čelem stroje
nahřeje sálavým teplem, povrch se
mechanicky mírně rozruší a poté
se nanáší tekutý recyklát, který se
zhutní vibračním válcem. Výhodou
této metody je vysoká kvalita opravy
při teplotách do mínus 10 stupňů,
obslužnost stroje pouhými dvěma
pracovníky a výrazně nižší by měla být
výsledná cena. Opraveným místem lze

jezdit již za 10 – 15 minut a životnost
opravy by pak měla být minimálně 3
roky.
Zkušenosti s touto technologií
v jiných částech republiky jsou velmi
dobré, proto se města a obce našeho
mikroregionu
rozhodla
společně
na zkoušku objednat opravy nejvíce
poškozených úseků od pražské firmy
STREET, čímž se finanční náklady
na opravy rozloží na více účastníků.
Pokud se nová metoda osvědčí,
využije ji Tanvald v plné míře.
Další opravy však budou souběžně
v průběhu celého léta ve vlastní
režii a vlastní technologií provádět
i Technické služby. Na snímku níže
je stroj SILKOT s nahřívacím zadním
čelem.
-vho-

Dopravci si pohrály i s jízdními řády
autobusů. Od 6. března jezdí ranní
linka z Desné do Tanvaldu už ve 4.47
hodin, aby měl autobus více času
v Tanvaldě a odjel včas do Jablonce
nad Nisou. Z podobných důvodů byl
posunut i čas odpoledního odjezdu
této linky na 14.07 z Desné. U spoje
31 byla také nově přidána zastávka
Kořenov, škola.
Kvůli včasnému odjezdu autobusů
na tanvaldské sídliště dopravci
posunuly odjezd spoje 4 z Desné,
odbočky o pět minut dříve, tedy
na 7.05. O tři minuty dříve vyjíždí také
večerní spoj z Desné na Tanvald. Nově
ho cestující chytnou nejpozději v 18.07.
Upraven je i odjezd spojů
z Jilemnice do Vrchlabí. Podle nového
jízdního řádu vyjíždí v pracovní dny
i o víkendu už ve 4.55. Kdo by si
chtěl udělat výlet do Černého Dolu,
má teď více možností. Busline přidal
nové zastávky na trase Harrachov –
Horní Malá Úpa. Na této lince je kvůli
uzavírce v Jánských lázních upravena
trasa – mine zastávky Jánské lázně,
Lesní dům, Svoboda nad Úpou a Hotel
Prom a nově zastaví na zastávce
Jánské lázně, kolonáda.
Více spojů nabízí také linka
Jablonec nad Nisou – Praha. Spoje
v 15 hodin z Jablonce a ve 13 z Prahy,
které dříve jezdily v pátek, nově jezdí
každý pracovní den.

-hoš-
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Místo ČSAD
nás vozí Bus Line, a.s.
Cestující v Libereckém kraji mohli
v posledních měsících zaznamenat
změnu loga na autobusech, které je
vozí do práce i za zábavou. Na severu
Čech totiž vznikl nový autobusový
dopravce, kterým již není ČSAD, ale
Bus Line. Ve firmu s miliardovým
obratem a čtyřmi stovkami autobusů
se spojily ČSAD Semily a ČSAD
Jablonec nad Nisou. Cílem firmy je
snížení provozních nákladů, zlepšení
dopravní obslužnosti regionů a zvýšení
komfortu cestujících v autobusové
dopravě. V logu Bus Line zůstává
původní jelen, který byl i na logu ČSAD
Semily, a doplňuje ho slogan: Comfort
in Time. Toto heslo společnost naplnila
třeba nasazením nových dálkových
autobusů na linkách Jilemnice – Ústí
nad Labem a Jablonec nad Nisou –
Praha, kde si cestující mohou užívat
komfortu v podobě kouřových bočních
oken s UV filtry nebo vyjímatelnou
podestou pro přepravu dětských
kočárků. Samozřejmostí je klimatizace.
Sídlo společnosti, kde je možné
objednávat i zájezdovou dopravu, je
v Semilech. Bližší informace můžete
získat v infocentru Tanvald.
-red-

V Tanvaldě ordinuje
nový praktický lékař
Od 1. 1. 2011 jsem převzal všechny
pacienty v ordinaci po MUDr. Jaroslavě
Slavotínkové, která se rozhodla
k 31. 12. 2010 ukončit svou činnost.
V ordinaci zůstává zdravotní sestra
Irenka Krykorková, která bude zároveň
působit částečně i jako terénní
zdravotní sestra a bude v případě
potřeby navštěvovat pacienty doma.
Došlo k upravení ordinačních
hodin: v pondělí jsme od 13.do 16.hod
a ve středu od 7.30 do 12.00 hod.
Odběry se provádějí pouze ve středu
od 7.00 do 8.00 hod. Chtěli bychom
poprosit všechny naše pacienty,
aby se do naší ordinace objednávali
a tím abychom zkrátili čekací dobu
na ošetření.
Provedli jsme celkovou rekonstrukci
celé ordinace, nyní nás ještě čeká
dobudování
prostoru
čekárny.
V závěrečné tabulce ještě uvádíme pro
přehlednost ordinační hodiny ve všech
ordinacích s telefonními čísly. Pacienti
se mohou nechat ošetřit ve všech
ordinacích. Aktuální informace můžete
sledovat na našich stránkách
www.doktorzhor.cz
MUDr. Tomáš Drobník

Nemáte-li pytlík v kapse, sáhněte do šrajtofle
O tom, že se opravdu nemusí
vyplatit neuklízet po svém pejskovi,
se na vlastní kůži přesvědčila jedna
dáma ze sídliště Výšina. Načapala ji
při tom pěší hlídka městské policie
a nepořádek vyřešila na místě
blokovou pokutou. Takže pejskaři
pozor! Vy, kdož po svém miláčkovi
neradi uklízíte, rychle změňte svoje
návyky, než dopadnete stejně.

Podotýkám, že pokuta na místě činu
může činit až tisíc korun, pokud však
nezaplatíte a necháte věc dojít až
do přestupkového správního řízení,
prodraží se vám to podstatně více.
Nu, nedá se nic dělat, slalom mezi
psími hovínky není dosud olympijskou
disciplínou, takže komu by se ho chtělo
denně trénovat?
-vho-
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Seriál: Proč nás trápí povodně? (díl čtvrtý)
Posledně
jsme
si
vyprávěli
o tom, jak vznikaly první přehrady
na Liberecku a Jablonecku. Jednalo
se bez výjimky o přehrady kamenné.
Dnes se konečně
dostáváme
k přehradám poněkud jiného typu,

Pozůstatek někdejší hráze je dnes kulturní
památkou. Autor snímku: Jaroslav Pech

které nás ovšem eminentně zajímají,
protože se nacházejí přímo nad
Tanvaldem. Především je to největší
a nejnovější z přehrad, Josefův Důl,
vodní dílo o objemu 22 milionů m3,
postavené v letech 1976 – 1982,
které ovšem naši předkové plánovali

již na počátku minulého století.
Leží na řece Kamenici, respektive
na soutoku několika potoků, z nichž
nakonec vzniká řeka Kamenice. Má
dvě sypané hráze o celkové délce
více než 700 m. Jejich těleso tvoří
násyp z písčitohlinitého materiálu ze
dna nádrže, jehož nepropustnost je
zajištěna asfaltobetonovým pláštěm
na návodní straně hrází. Tento plášť
prošel důkladnou kontrolou a v roce
2009 i rozsáhlou opravou. Z tohoto
důvodu byla hladina VD Josefův Důl
tehdy snížena o více než 6 metrů. Toto
dílo slouží především jako zásobárna
pitné vody, ovšem svým objemem
tvoří i dokonalou ochranu před
povodněmi. Jeho běžná rezerva totiž
činí 3 – 4 miliony m3, takže je schopno
beze zbytku zachytit srážky kolem
150 mm/24 hodin. Podotýkám, že při
podobných srážkách na Nise, Jeřici
nebo Smědavě už voda brala první
domy.
Ve východní části Jizerských hor
původně měly být, a nakrátko i byly,
dvě zemní přehrady podobného typu
jako Josefův Důl. Tělesa hrází byla
sypána rovněž z písčitohlinitého
materiálu, získaného odtěžením ze
dna nádrží, ovšem lišily se provedením
návodního límce. Zde byl použit
rovněž hlinitý materiál, opatřený
ochrannou kamennou dlažbou. Jedná
se o vodní dílo Souš na Černé Desné,
tím druhým je vodní dílo na Bílé Desné,
jež dnes známe už pouze pod názvem
Protržená přehrada a zůstal nám z něj

jenom pomník v podobě zachovalé
věže, která je dnes kulturní památkou,
a obrovský balvan, opatřený pamětní
deskou, který voda odplavila z hráze
až do města Desná. Autorem obou děl
je inženýr Wilhelm Plenkner z Prahy,
ale duchovním otcem je bezesporu
Otto Intze. Postavena byla v letech
1911 – 1915. Souš má objem 7,5
milionu m3 a kromě protipovodňové
ochrany slouží i jako zásobárna pitné
vody pro Jablonecko a Tanvaldsko.
Protržená měla objem pouze 0,4
milionu m3 a po havárii již nebyla
obnovena. Při povodních, či v případě
nedostatku pitné vody v Souši, se část
vody z Bílé Desné převádí potrubím
do přehrady. K tomuto účelu byl
na Bílé Desné zbudován betonový jez,
který se nachází přibližně 550 metrů
nad torzem bývalé hráze.
Jizerské hory, včetně nejbližšího
okolí, tedy mají celkem osm přehrad,
nepočítaje vyrovnávací nádrže. Devátá
měla být ještě v Oldřichově v Hájích,
zadržovala by vody z Oldřichovského
potoka a Jeřice a její objem měl činit
0,5 milionu m3, ovšem na její stavbu
již nedošlo z finančních důvodů.
Osm přehrad, jedna hezčí než druhá,
všechny postavené takřka v rekordní
době, s minimem praktických znalostí,
s
primitivní
technikou,
měřeno
dnešníma očima. Pouze jediná z nich
se nepovedla, ale o tom si povíme
zase až příště.
Václav Hošek

Sčítací formuláře odevzdáváme do 14. dubna
V březnu k nám dorazila jedna
z
nejrozsáhlejších
zjišťovacích
statistických akcí. Je jí sčítání lidu.
Tisíce sčítacích komisařů České pošty
v průběhu minulého měsíce rozneslo
formuláře po českých domácnostech.
Řádně vyplněné je všichni musí
odevzdat do 14. dubna, a to buď
osobně na pobočce České pošty,
poštou nebo elektronicky. Rozhodným
okamžikem, ke kterému by měly platit
údaje lidmi vyplněné, je půlnoc z 25.
na 26. března.
Formuláře pružně reagují na vývoj
ve společnosti. Lidé ale nemusejí
odpovídat na otázky týkající se jejich
majetku nebo výše příjmů. Český
statistický úřad nepotřebuje vědět
kdo má doma kolik televizí, aut nebo
chat. Jedinou výjimkou je otázka,
zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
Nově se zde objevuje také dotaz na
registrované partnerství.
Další letošní novinkou ve sčítání
je možnost vyplnění dotazníku přes
internet a jeho odeslání buď on-line
nebo
prostřednictvím
datových
schránek. Kdo se pro elektronické
vyplňování
rozhodne,
potřebuje
k tomu pouze počítač připojený na
internet a papírové formuláře, které
donesl sčítací komisař. Jsou na nich
totiž dva unikátní kódy, kterými se lidé
na webové stránce www.scitani.cz
přihlásí (mohou tak učinit ale nejdříve
26. března). Po přihlášení se otevře
formulář a stačí ho jen vyplnit.

Zájemci o elektronické vyplnění
a odeslání formulářů pro sčítání
obyvatel, domů a bytů tak mohou
do 14. dubna učinit i v městském
infocentru (od pondělí do pátku
od 9 do 12.30 a od 13 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin)
a v městské knihovně (pondělí
a středa od 9 do 11.30 hodin
a od 12.15 do 17 hodin, úterý
a čtvrtek od 9 do 11.30 hodin
a od 12.15 do 15 hodin).
Další možnosti, jak formulář
odevzdat jsou: předat je sčítacímu
komisaři při jeho druhé návštěvě,
pokud se na ní předem domluví, jako
volné listy nebo zalepené v obálce,
zaslat je bezplatně ČSÚ poštou v obálce
s předtištěnou adresou P.O. Boxu nebo
je osobně odevzdat na sběrném místě
(v letáčku uvedené poště).
V době ostrého sčítání je lidem
k
dispozici
telefonní
centrum
s operátory, kteří jsou připraveni
zodpovědět na všechny otázky. Číslo
bezplatné linky je: 800 87 97 02
a v provozu je denně od 8 do 22 hodin.
Zneužití svých údajů se lidé nemusí
bát. Všechna data se bez výjimky
anonymizují a papírové formuláře
čeká nenávratná skartace. Sčítání
lidu však není žádný statistický vrtoch.
Pomáhají v práci třeba hasičům. Ti díky
přesným údajům mohou určit kolik lidí
je v konkrétních lokalitách v případě
požáru ohroženo. Podle dat ze sčítání
lidu se také připravují protipovodňová
opatření. Zjistí se z nich totiž kolik je

Krimi zpravodajství
Přičinlivý elektrikář se předzásobil
Ze stavební buňky ve Žďáru se ztratil
elektrorozvaděč v ceně 17 tisíc korun.
Že neodešel sám je nabíledni. Pomohl
mu k tomu dosud neznámý poberta –
kutil. Dejte si proto dobrý pozor, pokud
vám někdo bude levně nabízet výše
zmíněný artikl, abyste nenakoupili
kradené zboží.
Mohli byste pak
vyhořet, obrazně i ve skutečnosti.
-vho-

Zloději a šílenci aneb s klíčem či
bez?
Velice chudý a zoufalý musel být zloděj,
který ukradl pákovou baterii v ceně
pouhých několika set korun z toalety
tanvaldské radnice, když kvůli tomu
riskoval nebetyčnou ostudu v případě
dopadení. Městský úřad se snaží svým
občanům vyjít co nejvíce vstříc i tím, že
WC jsou běžně přístupná veřejnosti,
aniž by se kdokoliv musel doprošovat
o klíč, jako je tomu leckde jinde. Jenže
ouha, najdou se tací, jimž je to trnem
v oku, a tak se krade ostošest, i kdyby
to měla být jen role toaletního papíru.
Jeden by to ještě chápal, kdyby se
jednalo o léta dávno minulá, kdy
toaleťák byl zoufale nedostatkovým
zbožím, ale teď? Nu což, pro někoho
každá koruna dobrá. Rozum pak ale
úplně zůstává stát nad tím, když nějaký
šílenec ozdobí svými výkaly celou onu
místnost. To je pak opravdu lahůdka.
Značkuje si tak snad svoje teritorium
jako pes? Nebo že by nějaký nový
rituální tanec či kult woodoo? Anebo
jenom do nebe volající pitomost?
-vho-

v kterých oblastech povodní ohroženo
lidí a majetku. Přesná data dále využívá
třeba Ministerstvo zdravotnictví, když
stanovuje kolik objednat očkovacích
vakcín nebo obce při zajišťování
dopravní obslužnosti.
Sčítání lidu není ani žádnou novinkou
moderní civilizace. Přehled o tom,
komu vládnou nebo kolik lidí mohou
poslat do války, chtěli mít už panovníci
v dobách mnoho tisíc let před naším
letopočtem. O majetkovém soupisu
lidu hovoří i bible, popisující narození
Ježíše Krista.
-hoš-

V Tanvaldě přibudou
nová řeznictví
Čerstvé maso a uzeniny si obyvatelé
Tanvaldu budou moci zakoupit
v novém řeznictví, které se má
údajně zřizovat v prostorách bývalého
knihkupectví v Krkonošské ulici
vedle Elektra CUC. Na Šumburku tak
vzniknou hned dvě prodejny s masem,
protože vedle prodejny Sport Čermák
se otevře druhé řeznictví.

Dejte si pozor na podvodníky
Že se nevyplácí důvěřovat slepě
tomu, co slyšíte v telefonu, o tom se
přesvědčila 84-letá žena z Jablonce
nad Nisou. V telefonu se jí ozval
hlas, který se vydával za manžela její
vnučky a pod emotivní záminkou z ní
vymámil peníze. Žena mu žádaný
obnos slíbila a netušila, jak šeredně se
spletla. Domnělý manžel její vnučky jí
sdělil, že si pro peníze nemůže přijet
osobně a pošle za sebe kamaráda.
Dobrosrdečná paní pohádce uvěřila
a neznámému příchozímu muži předala
101 tisíc korun plus 180 eur. Od té
doby neviděla ani muže ani peníze.
„K popisu pachatele můžeme sdělit, že
se jednalo o muže bílé pleti, ve věku 30
– 35 let, štíhlé 180 cm vysoké postavy.
Muž byl hladce oholen, na sobě měl
dlouhý zimní kabát ke kolenům tmavě
šedé barvy, na hlavě tmavou čepici.
Varujeme všechny občany, aby byli
obezřetní a při podobných telefonátech
ověřovali u příbuzných pravdivost
požadavku
nebo
raději
vůbec
na takovéto požadavky nereagovali,“
informovala tisková mluvčí Policie
ČR Ludmila Knopová. Podobné dva
případy evidují také policisté z Liberce.
V jejich případě však k okradení žen
naštěstí nedošlo.
-hoš-

-red-
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 9. 2. 2011
•RM přidělila byt č. 46, vel. 1+3, byt běžný,
Větrná 559, Tanvald na dobu určitou
do 31.12.2011.
•RM přidělila byt č. 48, vel. 1+1, byt běžný, Větrná
559, Tanvald na dobu určitou do 30.6.2011.
•RM přidělila byt č. 10, vel. 1+1, byt běžný,
Vítězná 462, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2011.
•RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 1492/12 o výměře 2448 m2,
katastrální území Tanvald za účelem stavby
rodinného domu.
•RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 171/4 o výměře 300 m2 a část
pozemkové parcely č. 171/5 o výměře 640 m2,
vše katastrální území Tanvald společnosti
Knechtel Trans s.r.o., se sídlem Smetanova
569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
za účelem parkování 1 – 2 návěsů na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok.
•RM v návaznosti na své usnesení
č. 359/21/2010 ze dne 15. 12. 2010 rozhodla
schválit investiční záměr na rekonstrukci
hrobů obětí 1. a 2. světové války na veřejném
pohřebišti Horní Tanvald ze dne 24. 1. 2011
včetně rozpočtu a podílu financování města
na tomto projektu a dále souhlasí s podáním
žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstvu
obrany ČR.
•RM rozhodla poskytnout v rámci dobrých
partnerských vztahů a za účelem propagace
města Tanvald v partnerském městě
Wittichenau finanční dar ve výši 300 EUR
„Karnevalovému spolku ve Wittichenau“.
Finanční
prostředky
budou
uvolněny
z rozpočtové kapitoly Propagace města.
•RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
souhlasit s prováděním zimní údržby místních
komunikací v místní části Šumburk nad
Desnou, a to v ulicích Mánesova, U Herty,
Raisova, Na Balkáně, Wolkerova, Příkrá
a spojovací místní komunikace pod kostelem,
chemickým posypem. Důvodem je zajištění
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
v zastavěném území CHKO Jizerské hory.
Bezpečnou obslužnost v daném území nelze
zajistit jiným způsobem.
•RM bere na vědomí námitku pana V.G.
z Tanvaldu adresovanou zastupitelstvu města,
proti provádění zimní údržby místní komunikace
v ulici Pod Špičákem chemickým posypem.
•RM rozhodla souhlasit s pokácením 5 ks borovic
nacházejících se v blízkosti zahrádkářské
kolonie nad nemocnicí,
na pozemkové
parcele č. 322/4, 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 3 ks smrků
nacházejících se u č.p. 565, ul. Na Balkáně,
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:
1/ doporučit zastupitelstvu města poskytnout
příspěvky na činnost a vybrané akce v roce 2011
z rozpočtové kapitoly Příspěvky neziskovým
organizacím takto:
TJ Jiskra Tanvald, IČO 16389174
v celkové výši.......................................93.000 Kč
z toho: pro oddíl volejbalu na turnaj žáků
a žákyň...................................................2.000 Kč
pro oddíl volejbalu na turnaj superveteránů
................................................................4.000 Kč
pro oddíl stolního tenisu na reprezentaci
p. René Tauše........................................5.000 Kč
TJ SEBA Tanvald, IČO 16389204
včetně příspěvku na údržbu sjezdových
a běžeckých tratí ................................95.000 Kč
Mateřskému a dětskému centru MAJÁK
Tanvald o.s. , IČO 26533570
v celkové výši...................................... 50.000 Kč
z toho: příspěvek na pořádání akce - Cesta
lesem pohádek......................................6.000 Kč
příspěvek na pořádání akce - Zimní hry............
................................................................ 1.000 Kč

příspěvek na pořádání akce - Sportovní
odpoledne.............................................. 1.000 Kč
příspěvek na pořádání akce - Jarní přírodou
................................................................ 1.000 Kč
příspěvek na pořádání akce - Letní hry
................................................................ 1.000 Kč
Trialsportu Tanvald v AČR , IČO 70818487
v celkové výši.......................................40.000 Kč
z toho: příspěvek na pořádání akce MS a ME
v trialu...................................................30.000 Kč
Občanskému sdružení zdravotně postižených
Tanvald, IČO 26608596......................45.000 Kč
Klubu českých turistů Tanvald, IČO 00524379
v celkové výši.......................................22.000 Kč
z toho: příspěvek na pořádání akce Masopust
................................................................3.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Jizerské tisícovky
................................................................ 1.000 Kč
2/ poskytnout příspěvky na činnost a vybrané
akce v roce 2011 z rozpočtové kapitoly
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
Školnímu sportovnímu klubu při Gymnáziu
Tanvald, Reg.č.LIB 46623.....................4.000 Kč
Klubu bojového umění Karate Tanvald,
IČO 60252057.....................................10.000 Kč
Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald,
Sportovní 576, Reg.č. LIB 46602.......18.000 Kč
TJ Sokol Český Šumburk, IČO 00526631
................................................................5.000 Kč
Asociaci turistických oddílů mládeže Zálesák,
Tanvald, IČO 72031239........................5.000 Kč
Tenisovému klubu Tanvald o.s., IČO 68454929
..............................................................15.000 Kč
SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů
Tanvald, IČO 64668916........................8.000 Kč
Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením, o.s. , okresní organizaci Jablonec
nad Nisou, Sportovní klub Sluníčko, IČO
64668410.............................................15.000 Kč
TJ Maják Tanvald, IČO 26546353......15.000 Kč
Jizerskému klubu lyžařů Desná,
IČO 27007979........................................5.000 Kč
Jizerky pro vás o.p.s. - na údržbu běžeckých
tratí, IČO 28665431.............................10.000 Kč
Českému svazu včelařů o.s., základní
organizace Tanvald, IČO 75117649.....3.000 Kč
Mysliveckému sdružení Tři jedle Tanvald
IČO 43257097........................................4.000 Kč
Junáku - svazu skautů a skautek ČR, okres
Jablonec nad Nisou, IČO 60252880...................
................................................................ 7.000 Kč
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s.
Klubu Jablonec nad Nisou - na provoz
sociálního automobilu, IČO 60253177
..............................................................20.000 Kč
Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. - na akci
„Ukliďme Jizerky“, IČO 25916751........8.000 Kč
Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje o.s., IČO 26593980......................3.000 Kč
Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s.
IČO 28731191......................................10.000 Kč
3/ neposkytnout příspěvek:
Mateřskému a dětskému centru MAJÁK
Tanvald o.s., IČO 26533570 v celkové výši
............................................................466.000 Kč
z toho:
příspěvek na zřízení miniškolky........450.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Polární výprava
................................................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Celý svět si hraje
................................................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Závody lodiček
................................................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Malí Robinzoni
................................................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce
Podzimní
království................................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce
Cesta
za pokladem...........................................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce Putování se
světýlky za strašidýlky...........................2.000 Kč
příspěvek na pořádání akce
Vánoční
stromeček...............................................2.000 Kč
Jizerské o.p.s. na údržbu lyžařských tratí
Jizerské magistrály, IČO 25412949....................
..............................................................35.000 Kč
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.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 2. 3. 2011
•RM přidělila byt č. 10, vel. 1+1, byt běžný,
Vítězná 462, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2011.
•RM přidělila byt č. 3, vel. 1+2, byt běžný,
Krkonošská 315, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 30.6.2011.
•RM přidělila byt č. 3, vel. 1+2, byt běžný,
Železnobrodská 299, Tanvald na dobu určitou
do 31.12.2011.
•RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 475/11 (ostatní plocha) o výměře
166 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou
za účelem majetkoprávního vypořádání.
•RM vydává záměr na darování části
pozemkové parcely č. 1932/5 označené dle
geometrického plánu č. 1404-102/2010 ze
dne 13. 8. 2010 jako pozemková parcela
č. 1932/11 (ostatní plocha) o výměře 133 m2
a pozemkových parcel č. 1932/6 (ostatní
plocha) o výměre 1229 m2, č. 1951 (ostatní
plocha) o výměře 468 m2, vše katastrální
území Tanvald, zastavěných tělesem silnice
č. III/29046a a pozemkové parcely č. 2588
o výměře 2251 m2, katastrální území Šumburk
nad Desnou,
zastavěné tělesem silnice
č. III/29048, Libereckému kraji za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů.
•RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti
Správa železniční
dopravní
cesty, státní organizace,
Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7. Rozsah věcného
břemene je vymezen v geometrickém plánu
č. 419-14/2011 ze dne 13. 01. 2011 a činí 36m.
Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení
kabelu AYKY J4x16 mm2 (elektrická přípojka
pro technologii zabezpečovacího přejezdového
zařízení v Tanvaldě u zastávky) pod povrchem
části pozemku - pozemkové parcely č. 1928,
katastrální území Tanvald a s tím spojené
omezení, spočívající v povinnosti povinného
umožnit oprávněnému přístup na dotčený
pozemek za účelem zajišťování provozu,
údržby, odstraňování poruch na vedení,
včetně případné rekonstrukce a likvidace
kabelového vedení za předpokladu dodržení
zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění
pozdějších právních úprav. Věcné břemeno se
zřizuje po dobu životnosti kabelového vedení
za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH
za běžný metr liniové stavby v maximální šíři
1m.
•RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 6/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Projekt
studentů OA Tanvald o tradičním
stravování – publikace“ ......................25.000 Kč
Výdaje
Školství - celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Projekt studentů
OA Tanvald o tradičním
stravování – publikace“.......................25.000 Kč
•RM rozhodla:
1/ neměnit tiskárnu pro tisk Tanvaldského
zpravodaje, přijmout novou nabídku tiskárny
SATO Tanvald spol. s r.o. a zachovat současný

náklad Tanvaldského zpravodaje ve výši
1000 ks pro jedno číslo;
2/ stanovit s účinností od čísla 4/2011 cenu
Tanvaldského zpravodaje takto:
běžné číslo:
7 Kč/výtisk pro konečné odběratele
5 Kč/výtisk pro distributory
dvojčíslo červenec-srpen:
14 Kč/výtisk pro konečné odběratele
10 Kč/výtisk pro distributory
•RM ukládá odboru rozvoje a KV zajistit
zpracování studie proveditelnosti vybudování
zázemí v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu,
Tanvald v termínu do 31. 5. 2011.
•RM rozhodla schválit vstupné do bazénu
v budově gymnázia ve výši stanovené
Gymnáziem Tanvald (viz příloha).
•RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576 použití investičního fondu v roce
2011 takto:
- oprava rozvodného potrubí ÚT......490.000 Kč
•RM rozhodla schválit záměr na zateplení
a plynofikaci Základní školy, Údolí Kamenice
238, Tanvald.
•RM bere na vědomí písemné vzdání se pozice
vedoucího odboru dopravy MěÚ Tanvald pana
Mgr. Ivana Drbohlava ke dni 2. 3. 2011. Rada
města rozhodla s účinností od 3. 3. 2011
do doby jmenování vedoucího odboru dopravy
MěÚ Tanvald pověřit řízením odboru dopravy
MěÚ Tanvald úředníka odboru dopravy pana
Karla Kucha.
•RM souhlasí se spoluprací s Ministerstvem
kultury ČR při administraci programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností pro rok 2011“,
nezřizuje komisi státní památkové péče
a pověřuje výkonem prací spojených se
spoluprací s Ministerstvem kultury ČR odbor
rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
•RM vydává Statut soutěže HAF – Humor
v amatérském filmu 2011 dle předloženého
návrhu.
•RM rozhodla v souladu s ustanovením § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, povolit pro školní rok 2011/2012
výjimku z počtu dětí ve třídě na 25 dětí v každé
třídě Mateřské školy Tanvald, U Školky 579.
•RM rozhodla souhlasit s úpravou zeleně
na
pozemkových
parcelách
č. 261/1,
č. 258/2, č. 258/1, č. 508/1, vše katastrální
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že v rámci této
úpravy dojde k odstranění cca 50% stávající
neperspektivní zeleně. Dřevo bude požito pro
potřeby města nebo prodáno dle platného
ceníku.
•RM rozhodla schválit obnovu zeleně v zahradě
Mateřské školy Tanvald, Radniční 540, Tanvald,
v úseku podél plotu přiléhajícímu k Radniční
ulici, v rámci které bude v průběhu 2 max. 3
let postupně odstraněna stávající nevyhovující
zeleň a obnovena výsadba vhodnou výškovou
tvarovou zelení.
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.

Oznámení o konání dražby nemovitosti
Místo konání:
Finanční úřad v Tanvaldě,
Krkonošská 350
Datum konání:
12. 05. 2010 od 10.00 hod
Zápis dražitelů:
12. 05. 2010 od 9.30 hod
Předmět dražby:

Byt 2+1 Vnitřní 571, II.patro, 56,5 m2
Vyvolávací cena:
334.000,- Kč
Dražební jistota:
80.000,- Kč
Minimální příhoz:
10.000,- Kč
Bližší informace:
tel. 483 360 336,
e-mail:
roman.houfek@tan.ul.ds.mfcr.cz
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Zajímavosti, společenská rubrika

Regulace potoku Herta v roce 1932
Loňský extrémně deštivý srpen
a ničivé povodně na Frýdlanstku
a
Liberecku
obrátily
pozornost
mnohých z nás k řekám a potokům
i v našem mikroregionu. Chtěl bych
proto připomenout jednu dnes už málo
známou vodotechnickou stavbu, která
se uskutečnila v roce 1932 v Šumburku
nad Desnou, totiž částečnou regulaci
potoka Herta, která měla zabránit
povodňovým škodám v dolní části svého
toku. Regulace měla podle projektu
zabránit povodňovým škodám v dolní
části Šumburku nad Desnou. Regulace
ale měla významný i další účinek. V roce
1932 vrcholila na Tanvaldsku hluboká
hospodářská krize, většina textilních
podniků nepracovala a regulace
poskytla zaměstnání desítkám mužů,
kteří marně hledali práci.
Z dokumentace, která je archivována
v provozovně státního podniku Povodí
Labe v Turnově vyplývá, že stavebníkem,
dnes bychom řekli investorem, byl
Zemský úřad v Praze a projekt
o celkových nákladech 435 tisíc korun
tehdejší měny vypracoval Ing. Josef
Smetana z České Skalice. Stavbu
provedli místní podnikatelé. Výchozími
podklady pro projekt byly údaje o povodí
potoku Herta, který byl v citovaných
podkladech důsledně nazýván jako
Šumburský potok, Celková délka potoku
byla stanovena na 1,6 km od pramene
až po ústí do Desné v místě křižovatky
u hotelu Koruna. Průměrný sklon
potoku byl stanoven na 20 procent, což
představuje skutečnou horskou bystřinu,
která v případě přívalových dešťů
může způsobit i zavalení údolí kameny,
štěrkem a bahnem a způsobit nemalé

škody. Povodí potoku Herta tvoří cca 2,5
km2 s průměrnými srážkami 1 100 mm/
rok. Poslední velká povodeň na tomto
potoku bylo podle citované dokumentace
v září 1930. Šumburská kronika se o ní
ale nezmiňuje, tak jako se nezmiňuje
ani o jiných významných událostech
tohoto období. Bohužel, regulace
nebyla provedena v celé délce potoka,
mimo jiné také proto, že v části zhruba
od dnešní nové hasičské zbrojnice
až do ústí řeky Desné, byla vedena
částečně pod povrchem a křížila nejen
hlavní ulici Šumburku nad Desnou, ale
také náhon na vodní elektrárnu v dnešní
Seba T a podcházela železniční trať
Tanvald - Železný Brod.
Nejnákladnější
stavbou
celé
regulace byla stavba tzv. přehrázky (viz
obrázek). Přehrázka je 4,6 metů vysoká
a v koruně více než 15 metrů dlouhá
se sníženým přelivem a je dokladem
dobré práce místních kameníků.
Účelem přehrázky nebyla akumulace
přívalové vody, ale zachycení štěrku
a balvanů, které z horní části potoka
voda pravidelně, zejména při povodních,
přináší. Samozřejmě, tehdy se počítalo
s tím, že akumulační prostor přehrázky
bude také čas od času vybírán. To
se nejpravděpodobněji od roku 1932
nestalo a dnes přehrázka už svoji
hlavní funkci, zachycování balvanů
a štěrkopísku z horní neregulované části
potoka, nemůže plnit. Prostor přehrázky
(podzim 2010) je zcela vyplněn balvany
a štěrkopískem a zarostlý travou.
Přehrázka dnes proto plní jen funkci
přerušovače spádu o cca čtyřech
metrech. Přehrázka je jen několik
desítek metrů od vily Jožka a od okresní

silnice ze Šumburku nad Světlou a je
dnes už úplně zakryta náletem.
Od přehrázky je koryto potoka až
k dnešní hasičské zbrojnici vyloženo
kamennou dlažbou a mělo umožňovat
bezproblémový odtok povodně až osm
kubických metrů za sekundu s rezervou
dalších dvou kubických metrů. Tak
veliký průtok vody by ovšem zcela jistě
nedokázala odvést dolení, neregulovaná
část potoka. V regulované části potoka
Herta jsou ještě dva cca dva metry
vysoké přerušovače spádu, u kterých
byla současně vybudována odběrná
jímka pro zásobování vodou městských
lázní a některých dalších objektů
v Šumburku nad Desnou. I přesto, že
nebyla regulována celá délka potoku
Herta, představuje tehdy uskutečněná
část zajímavé vodohospodářské dílo
a doklad o tehdejší dovedné kamenické
práci, provedené téměř bez jakékoliv
mechanizace. Ani vedlejší účinek této
stavby nebyl tehdy, v období veliké
nezaměstnanosti, zanedbatelný.
Doc. Ing. Ján Šálek

Pozn redakce: Náletové dřeviny v okolí
přehrázky jsou v současné době již z
větší části odstraněny.

Jak přežít pálení čarodějnic bez popálení Příměstské tábory
Desítky vater i malých ohníčků se nebo ponechání ohně bez dozoru.
pro děti od 3 - 4
rozzáří v podvečer prvního máje Ne nadarmo se říká, že oheň je
po celém regionu. Poslední duben dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud se
je pro nás neodmyslitelně spjatý na něj nedohlíží, může svému pánovi
let do 10 let
s pálením čarodějnic, ačkoliv dříve byl pěkně „zatopit“. Pro případ, že by se
v povědomí lidí jako Filipojakubská noc
a ještě dříve jako oslava příchodu jara
- symbolického vítězství světla nad
tmou. Ohně se nejprve zapalovaly jako
symbol životodárné síly, později jako
prostředek očištění od zla. Životodárný
oheň se ale v mžiku může proměnit
v ničící zbraň a proto je dnes konec
dubna a začátek května nechvalně
známý i jako „hasičské žně“.
Zajištění bezpečnost během „oslav
jara“ měl na paměti už Josef II.,
který nařídil, že v každé obci může
být jenom jedno obecní ohniště
za vsí a v bezpečné vzdálenosti
od nejbližšího stavení.
Hasiči
nám
proto
připomínají
několik pravidel, aby si lidé poslední
dubnový den užili bez houkání sirén
a hasičských vozů. Ještě než se
člověk přiblíží se sirkou k nachystané
kupě dřeva, měl by posoudit aktuální
povětrnostní situaci. Pokud silný vítr
začne foukat až v průběhu pálení, je
nutné oheň neprodleně uhasit. Místo,
kde se bude oheň zapalovat, musí být
také izolováno od všech hořlavých
látek. V dosahu plamenů se nesmí
nacházet ani stromy a sláma. Vatra
musí být vzdálená minimálně 50 metrů
od okraje lesních pozemků a sto metrů
od stohů.
V osudovou chybu se může zvrtnout
zapalování ohňů ve vysoké trávě

něco přeci jenom stalo, je nutné mít
u každého většího ohně připravené
eventuelní hasící prostředky (např.
vědro s vodou, písek, …apod). Ohniště
může být opuštěno až řádně uhašené,
vychladlé nebo zasypané zeminou.
Hasiči také upozorňují, že je vhodné
předem nahlásit, pokud se lidé
chystají na pálení klestu a dalšího
biologického odpadu. Místo pálení,
čas a zodpovědnou osobu mohou lidé
uvést operačnímu středisku územního
odboru HZS – Jablonec nad Nisou:
950 481 110.
Nedodržení potřebných zásad může
případné zapomnětlivce stát až 20 tisíc
korun, nehledě na případnou škodu,
která z nesvědomitého zapalování
ohňů může vzniknout.
-hoš-

Pálení čarodějnic
na Tanvaldsku: 30. 4.
Pálení čarodějnic na Honvartě
Nastartujte košťata, zapalte lampiony
a přijděte okusit první jarní pečené
buřty. Na hřišti Honvart se 30. dubna
koná tradiční pálení čarodějnic.
Hranice zaplane půl hodiny po osmé.
Připraveno
bude
občerstvení,
doprovodná hudba a za tmy vypukne
i pravý čarodějnický ohňostroj.

Základní program bude denně od 7:30
do 15:30 hodin. Podle potřeb a zájmu
bude doba prodloužena ráno již
od 6:00 hodin a odpoledne do 17:00
hodin.

Termíny a témata táborů:
18. 7. - 22. 7. 2011 Robinsoni
25. 7. - 29. 7. 2011 Cesta do pravěku
1. 8. - 5. 8. 2011 Malé království
8. 8. - 12. 8. 2011 Indiánskou stezkou
15. 8. - 19. 8. 2011 Cirkus

Přihlášky a úhrada
příměstského tábora
Přihlášky zasílejte do konce května
na e-mail: mdc.majak@gmail.com.
Po potvrzení přihlášky zašlete
úhradu tábora a obědů nejpozději
do konce června na č.ú. MDC
Maják 228899446/0300. Úhradu lze
provést i hotově paní R. Nepimachové
na informativní schůzce, která se
bude konat začátkem měsíce června
v prostorách MDC Maják. Potvrzení
o zaplacení předložíte při nástupu
dítěte na tábor.
Každý týden se hradí zvlášť. Totéž
dítě se může účastnit všech pěti
turnusů.

V dubnu 2011
oslaví narozeniny
Baďura Ján
Beranová Anna
Hýsková Zdeňka
Nožková Marta
Seidlová Anna
Sejkora Josef
Baďurová Věra
Bambušek Jiří
Krause JIndřich
Petelík Václav
Petříček Jan
Soukupová Naďa
Šourek Jiří
Bartel Verner
Bukáčková Anna
Havlíčková Irena
Herrman Alfréd
Růžičková Helena
Řebeňáková Ludmila
Tůmová Helena
Bělonožník Jindřich
Paličová Hana
Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v dubnu
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.

V dubnu opět
za nákupy
do Polska
Na výlet za nákupy z Tanvaldu
do polské Jelení Hory se budou lidé
moci opět svézt už 14. dubna. Odjíždí
se v osm hodin z centrálního parkoviště
a cena zůstává na 110 Kč na osobu.
12. května město pro zájemce pořádá
zájezd do Kudovy Zdroje. Odjezd je
v 6.30 z centrálního parkoviště a cena
je 200 Kč na osobu. 16. června se
pořádá zájezd opět do Jelení Hory,
odjezd je v 8 hodin a cena 110 Kč.
Přihlášky můžete podávat už teď
v Infocentru Tanvald
otevírací doba:
po – pá: 9 - 12.30, 13 - 17 hod,
so: 9 - 12 hod.

-red-
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Pozvánka na 55. ročník THJ 2011
Za 55 let se stane spousta událostí,
mění se režimy, lidé na svět přicházejí
a ze světa odcházejí, ale v tom rušném
životaběhu se nějaké stálice vždycky
najdou. Jednou z nich je festival
Tanvaldské hudební jaro.
Nahlédneme-li do jeho historie,
najdeme období vzletů i pádů, slávy
i postupného upadání, což je přirozený
proces.
Na pokles návštěvnosti v 90. letech
měla vliv spousta faktorů – od politické
situace, přes velké pracovní nasazení
a naopak nezaměstnanost, až po sledování televizních seriálů. Řeklo by
se, že nebyl zájem, čas, síla ani chuť
se párkrát do roka obléknout do gala
a vyrazit za zážitkem diametrálně
odlišným od toho, co nás všedně
obklopuje, co nás vysává a otupuje.
Dovolte mi malé přirovnání. Jestliže
se stravujeme denně v běžné, i když
dobré restauraci, občas zatoužíme
po kulinářském zážitku. Každodenní
menu zapomeneme, jen co restauraci
opustíme. Kulinářský zážitek v nás ale
vydrží roky. Snad se může někomu
zdát, že toto přirovnání je příliš přízemní. Dovolím si oponovat. Jde tu
o výsledný efekt, a to je silný zážitek,
odreagování se, vplutí do jiného
světa, odpočinek, pozitivní naladění.
Je lhostejné, která činnost nám tento
efekt přivodí. Někdy však nevíme, jak
z dlouhodobého stresu vybřednout.
Osměluji se tvrdit, že náš festival
takovou pomoc nabízí, a dokonce míří
výš. Nabízí totiž vysokou uměleckou
kvalitu, která v malém městě není
samozřejmostí.
Tanvaldské hudební jaro patří mezi
desítku festivalů, které jsou pod
názvem České kulturní slavnosti
pořádány ve spolupráci se sdružením
občanů Česká kultura pod záštitou
Ministerstva kultury ČR. Patří mezi
ně
Dvořákova Olomouc, Martinů
Fest Polička, Trutnovský podzim,
Malostranské
komorní
slavnosti,
Mladé pódium Ostrava, Krumlovské
varhany – Český Krumlov a další.
Tanvaldské hudební jaro bylo vždy
doménou klasické hudby, avšak
po zkušenostech, kdy se sál tanvaldského kina festival od festivalu
vyprazdňoval, jsme před několika
lety změnili koncepci velkou zásluhou
pana MgA Jana Páleníčka, violoncellisty Smetanova tria, který se stal
naším hlavním dramaturgem. Tím
jsme zajistili vysokou kvalitu našich
koncertů. Přibyly vernisáže výstav
profesionálních i amatérských výtvarníků a vernisáže výstav dětských prací

s hudebním vystoupením žáků ZUŠ
Tanvald. V letošním roce přinášíme
další novinku, a to krátká vystoupení
nadaných žáků
nebo pěveckého
sboru ZUŠ před druhým a třetím
koncertem. Další změnou, zavedenou
před několika lety, je náplň zahajovacího koncertu. Snažíme se přivést
do Tanvaldu osobnosti a soubory
všeobecně známé, anebo představit
kvalitní hudbu jiných žánrů:
r. 2004 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou
r. 2005 – Václav Hudeček,
Emil Viklický se Zuzanou Lapčíkovou
r. 2006 – Linha Singers
r. 2007 – Dan Bárta
r. 2008 – Jiří Stivín
r. 2009 – Pavel Šporcl
r. 2010 – Petr Malásek
Velkým zážitkem byly i koncerty
s mluveným slovem, kdy jsme měli
možnost přivítat v Tanvaldě Radovana
Lukavského, Věru Galatíkovou, Alfreda
Strejčka se Štěpánem Rakem.
Některé koncerty pořádáme v kostele,
kde využíváme nejen varhany, ale
i báječnou akustiku:
r. 2004 – Pavel Černý - varhany, vítěz
soutěže Pražské jaro
r. 2007 – Gentlemen Singers - mužský
vokální soubor
r. 2009 – Komorní orchestr Atlantis
r. 2010 – Jiřina Pokorná - varhany,
Miroslav a Jan Kejmarovi - trubky,
Miroslav Kejmar ml. - tympány
		
– Iuventus, gaude! - dětský
pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou
Zkrátka nepřicházejí ani komorní soubory a sólisté:
r. 2006 – Smetanovo trio
r. 2007 – Ivan Klánský, přední český
klavírní virtuoz
r. 2008 – Zdena Kloubová, sopranistka Národního divadla
		
– Jitka Čechová, klavíristka
Smetanova tria

Vážení příznivci hodnotné kultury,
v roce 55. výročí Vám přinášíme
dobrou zprávu, že se může THJ konat
i v období finančních škrtů v normálním
rozsahu jako v předešlých letech díky
Městskému úřadu a panu starostovi
Petru Polákovi.
Srdečně Vás zveme k návštěvě
našeho festivalu, který je v rámci
celého Jablonecka svým rozsahem
i významem ojedinělý.
Na Vaši návštěvu se těší za festivalový
výbor Mgr. Libuše Vedralová

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
15. 4. 2011 (pátek) Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

18.30 TOULKY PŘÍRODOU

Vernisáž výstavy prací žáků DDM Ulita Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

19.00 S KYTAROU PO SVĚTĚ

Lubomír Brabec – kytara
Kytarový koncert spojený s vyprávěním
Lubomíra Brabce o jeho třech cestách na kontinent věčného ledu. Součástí koncertu je promítání diapozitivů z plavby první české jachtařské
a potápěčské expedice přes nejrozbouřenější
moře světa – Drakeův průliv – do Antarktidy.
Program: J. S. Bach, H. Villa-Lobos, J. Turina,
F. Tárrega a další.
Vstupné: 150 Kč
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.
NPS Group s.r.o. – Pojišťovací makléř
Seba T a.s.

CO NÁS ZAUJALO V BŘEZNU: Příběh o dobru, které pořád „roste“
Kdo je Nicholas Winton a jak mohl
tento ještě nedávno neznámý Brit
ovlivnit osud několika stovek československých dětí? Na to divákům
tanvaldského kina v březnu odpověděl fascinující příběh odvahy a
lidskosti. Dokument Matěje Mináče
s názvem Nickyho rodina představil
dosud neznámé osudy takzvaných
„Wintonových dětí“, kterým britský
burzovní makléř zachránil život tím,
že je včas odvezl z předválečného
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Československa a sehnal jim adoptivní
rodiče ve Spojeném království.
Rekonstrukce skutečných událostí
divákům přidala k již známým faktům
nová svědectví i nové hrdiny, kteří
svého zachránce Wintona v odkazu
lidskosti následují. Pomáhají starým
lidem, navštěvují nemocné, pomáhají v Africe bojovat s podvýživou.
Dokument obsahuje také hranou
rekonstrukci, díky níž mohli diváci
na několik desítek minut nahlédnout

do minulosti. Do období těsně před
vypuknutím druhé světové války, kdy
mladý britský makléř z napjatého
Československa včas odvezl do
bezpečí téměř sedm set převážně
židovských dětí.
Dokument dokázal diváky rozplakat i
rozesmát. Rozesmát, když si děti po
přejezdu Německa s úlevou oddychly:
„Goebbels a Hitler ať jdou klidně do
prdele“ nebo když 101 let starý sir
Nicholas přiznává, že občas dostane

pokutu za rychlou jízdu.
„Byl to pro mě, a věřím, že i pro
ostatní diváky, opravdu silný zážitek. Dokument o muži, jehož téměř
zapomenutý dobrý skutek se šíří jako
lavina a strhává s sebou další dobré
skutky. Jsem moc ráda, že tanvaldské
kino dává prostor i takovýmto filmům,“
svěřila se se svým zážitkem jedna
z divaček Věra.

-hoš-
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Program kina, pozvánky

Městská knihovna Tanvald
Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

Duben v knihovně patřil Andersenovi
Na začátku dubna proběhl v naší knihovně již 4. ročník akce: „Noc
s Andersenem“, tentokrát s pohádkovými postavičkami z knih Václava
Čtvrtka. Společně jsme soutěžili, hráli divadlo s loutkami, připravili jsme
si jídlo s loupežníkem Rumcajsem a nakonec jsme se zmoženi zavrtali
do pelíšků. Druhý den jsme se s Cipískem protáhli a po vydatné snídani jsme
se vyřádili ve výtvarné dílničce. Fotografie naleznete ve fotogalerii na našich
internetových stránkách www.tanvald.cz/knihovna.

Výstavy v knihovně

Výstavní sálek 4. 4. 2011 - 14. 4. 2011 „Slunce, jaro a Velikonoce„
prodejní výstava prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Raspenavě.

Další akce v knihovně

„Jarní dílnička“ - 13. 4. 2011 ve výstavním sálku na motivy knihy Vogelbacher
Margarete: Moderní quilling z papírových proužků. Dílnička bude probíhat
od 13.00 hod. do 17.00 hod. Vstupné 10 Kč. Vezměte si s sebou prázdnou
krabičku od taveného sýra nebo čaje a dobrou náladu.

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.

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

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

FILMOVÉ TIPY NA DUBEN
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 29. dubna ve dvou
promítacích časech - od 16 a od 19 hodin a 1.
května od 17 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.
Králova řeč
O málokterém filmu se kritici vyjadřovali tak pochvalně
jako o snímku Králova řeč, zachycujícím příběh
nesmělého vévody z Yorku, kterému do klína nečekaně spadne britský trůn. Tvrzení, že po zhlédnutí
snímku může každého diváka napadnout pouze: lépe
už to snad ani nejde, dalo za pravdu i udílení hollywoodských Oscarů. Králova řeč získala cenu za nejlepší
snímek, režii, hlavní mužský herecký výkon i nejlepší
původní scénář. Film je natočen podle stejnojmenné
knižní předlohy vycházející z deníku logopeda Lionela Logueho, která přináší
fascinující pohled do zákulisí ostrovní monarchie v době, kdy britská říše
procházela největší krizí. Jestli vás zajímá, jak může neortodoxní logoped
z Austrálie ovlivnit osud nevýrazného budoucího krále, neváhejte 1. dubna
od 19 hodin zavítat do městského Kina Jas Járy Cimrmana.

Úterý 5. 4. v 15:30 - „Jarní tiffany“
- akce pro děti od 10 let, skleněné vitráže s jarními motivy.
Čtvrtek 14. 4. v 16:00 slavnostní předání cen autorům vítězných prací
z výtvarné soutěže DDM na téma „Toulky přírodou“ v kině Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldě.
Pátek 15. 4. v 18:00 Vernisáž vítězných prací z výtvarné soutěže pro děti
a mládež na téma „Toulky přírodou“ v kině Jas Járy Cimrmana při zahájení
Tanvaldského hudebního jara.
Úterý 19.4. v 16:00 „Barevné velikonoční ošatky“- akce pro děti od 8 let
a pro dospělé, pletení ošatek z pedigu.

21. - 22. 4. - Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 21. 4. - „Velikonoční dílny v Ulitě“ od 9:00 do 13:00 - pečení tradičních jidášů, výroba velikonočních dekorací a přáníček.
Pátek 22. 4. - „K vodopádům Černé Desné“ pěší výlet. - vlakem na Dolní
Polubný, odtud k vodopádům na Černé Desné a zpět pěšky do Tanvaldu.Sraz
na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě v 8:00, návrat kolem 13:00.
Přihlášky přijímáme v Domě dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě, tel. č.
483 394 301. Zde také obdržíte bližší informace. Děti dostanou ve školách
letáčky s informacemi o akcích jim určených.
Přejeme všem pěkné Velikonoce!

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

Sotoba 9. 4. – od 15 hod - Velikonoční dílna - práce s keramickou hlínou
- vajíčka, Velikonoční věnce z proutí. Nutné přihlášky do 5. 4. 2011 - omezený
počet míst. Vstupné - 80 Kč / osoba v ceně materiál kontaktní osoba: Ilona
Pětníková mobil: 775 335 826, e-mail: mdc.majak@gmail.com
Úterý 12. 4. – v prostorách MDC Maják - promítání 30 minutového filmu
o domácím násilí ve spolupráci s Obchodní akademií Tanvald a Člověkem
v tísni od 15:30 hodin. Promítání a následná diskuze je určena pro rodiče, pro
děti bude připravena jarní výtvarná dílnička.  
Sobota 16. 4. – Sportovní odpoledne - program bude od 15:00 - 17:00 hod
v prostoru u lesíka za sídlištěm Výšina. Sportovní oblečení se bude hodit
i dospělákům. Startovné 40 Kč / dítě
Sobota dopoledne - 9:00-12:00 - Taneční seminář s břišní tanečnicí
Dailou - přihlášky na tel: 608 363 685 nebo jazira@jazira.eu  
Sobota 30. 4. – Pálení čarodějnic v Desné II - info: Michaela Rejnová
mobil: 606 463 600

Tanvaldský zpravodaj

9

Inzerce, sport

Tanvaldský zpravodaj / duben 2011

Hledáme maskota Zubačky
Málokdo ví, jaké tajemství skrývá
Polubenský tunel, nejdelší tunel
na trati. S ohromnou slávou byl uveden
do provozu roku 1902 a od té doby má
také svého tajemného obyvatele. Je
to dobrotivý ochránce Zubačky, který
se stará o celou trať a nedopustí, aby
se jí a lidem, kteří po ní cestují, stalo
něco zlého. Bohužel je velmi plachý,
a proto ho zatím vidělo velmi málo lidí,
kteří o něm zanechali pouze drobná
svědectví.
Uplynulo už mnoho let a na dobrotivého
ochránce
Zubačky
se
téměř
zapomnělo. Jistě si proto dovedete
představit naši velikou radost, když
se k nám nedávno donesla zpráva,
že byl opět spatřen jedním z malých
cestujících vlaků, stoupajících vzhůru
do kopců Jizerských hor a Krkonoš.
Vydejte se tedy s námi Zubačkou
za jejím dobrotivým ochráncem,
zahlédnout ho můžete jen z vlaku
(proto
vlaky
vedené
Zubačkou
v Polubenském tunelu nesvítí). Mějte
ovšem na paměti naši radu – nikdy se
nesnažte za ním dostat pěšky, nemá
to rád a mohl by Vám provést nějakou
zlomyslnost...
Pomozte nám prosím najít podobu
tohoto
tajemného
obyvatele
Polubenského tunelu a nakreslete či
jinak ztvárněte jeho podobu. Stejně
tak neznáme jeho jméno. Zkoušeli
jsme ho vyvolávat různými jmény,
krátkými i dlouhými, domácími i cizími,
ale na žádné neslyšel a žádné z nich

ho k nám nepřilákalo. Zkuste proto
přijít i na jméno onoho dobrotivého
ochránce Zubačky, třeba se Vám
podaří jej uhádnout a strážce naší
dráhy nám konečně ukáže svou tvář.
Železniční společnost Tanvald o.p.s.
vyhlašuje soutěž „Hledáme maskota
Zubačky“. Pomozte nám prosím najít
jeho podobu a vyhrajte jednu z mnoha
zajímavých cen! Termín pro podání
návrhů je 30. 4. 2011. Soutěž je určena
pro širokou veřejnost a nejlepší díla
budou vystavena v Muzeu ozubnicové
dráhy v Kořenově. Své návrhy můžete
odevzdat v Muzeu ozubnicové dráhy
v Kořenově (otevřeno do 27. 3. denně
10 – 16 h), v infocentru v Tanvaldě
(otevřeno v pondělí až pátek 9 – 17
h, v sobotu 9 – 12 h) či zaslat poštou
na adresu: Železniční společnost
Tanvald o.p.s., Krkonošská 256,
468 41 Tanvald. Nezapomeňte prosím
uvést své jméno, adresu a telefonní
kontakt na Vás. Nejlepší návrhy budou
vyhlášeny na první nostalgické jízdě
na Zubačce v sobotu 28. 5. 2011
v Kořenově.
Připravena je pro Vás řada zajímavých
cen: volná roční rodinná jízdenka
na historické vlaky Zubačky, volné
jednotlivé jízdenky na historické vlaky
Zubačky, volné vstupenky do Muzea
ozubnicové
dráhy
v
Kořenově,
upomínkové předměty.

Začíná čas
dobrodružných výprav
do přírody a táboření

Je libo
Shakespeara?

Turistický oddíl mládeže Zálesák,
přijme další zájemce o pobyt v přírodě,
výpravy a táboření. Učíme se orientaci
v terénu, zacházet s mapou, buzolou,
nožem i sekerou, stavění stanů
a přístřešků, rozdělávání ohně, vaření,
vázání uzlů a umět je použít v praxi.
Třeba vás zaujmou napínavé hry nebo
soutěže.
Vhodný věk je od deseti let, ale
máme i mladší výjimky. Náčelník Joe
by přivítal hlavně starší pomocníky.
Přijďte na některou naši schůzku,
které máme každé úterý od 16 ti
hodin v klubovně u rozvodny vedle
Tenisu, pod Malým Špičákem. Bližší
informace ve vývěsce na křižovatce
u radnice, nebo na webu:
www.tom-zalesak.estranky.cz

V tom případě si vás dovoluje
divadelní soubor VOJAN Desná –
Mladá haluz, ve kterém hrají z větší
části studenti z tanvaldských středních
škol pozvat na hru PUKO-VINY, která
je na námět 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
řemeslníčci ještě nacvičují divadelní
hru, tak o napětí a humor nebude
nouze.
Premiéra hry je 15. dubna v 18
hodin, v KD Sklář v Desné. Autobus
zdarma odjíždí od Kina Jas v 17.25
a po představení vás odveze zpět.
Srdečně zve režisérka souboru Vlaďka
Koďousková

Jizerská
basketbalová liga
Vítězně
vstoupili
tanvaldští
basketbalisté do nadstavbové části
a vedou skupinu o 4. - 6. místo.
TJ SEBA TANVALD – BIŽUTERIE
JABLONEC B 67 : 56
Střelci: Lankaš 23, Kozák 10, Salaba
a Klemš 8.
Další domácí utkání:
pátek 15.dubna – hala na Výšině 18.15:
Tanvald – SK Liberec
-vho-
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Pojišťovně sdělte všechny změny: vlastníka, adresy,
příjmení i navýšení majetku. Pojistku aktualizujte podle
rostoucí hodnoty - je výhodné uzavřít tzv. balíček, kde
v jedné pojistce máte ochráněnu jak stavbu, i vnitřní
vybavení, tím získáváte slevu za propojištěnost.
V nových pojistkách ČP je např. materiál ochráněn
automaticky do limitu 20 tis. Kč, pokud je uskladněn
na pozemku. Sjednejte si indexaci poj. částky =
ochrana majetku proti zvyšujícím se cenám staveb.
prací.Doporučení: po 3-5ti letech aktualizujte pojištění.
ČP má široký rozsah krytí v zákl.pojistce. Informujte se,
jak máte majetek ochráněný, proti jakým rizikům! Cenu
ovlivňuje i zvolená spoluúčast, u nás možnost sjednat
od 0 = zaplatíme úplně vše z pojištění.

Šimáňková Andrea, tel.: 606 657 897,
Finanční poradce České pojišťovny,

kancelář vedle hospůdky Mexico

Prodám byt 3+1
v 5. poschodí,
Smetanova ul. 569,
Tanvald – Šumburk
nad Desnou.
Slunný, nová plastová okna.
Volný od července 2011.
Cena: 830 000,- Kč
V případě zájmu volejte
na: 728 771 767

Provozní doba: St a Pá 14 - 18 hod.
Út - kancelář v Železném Brodě

v jiné dny
na objednání

PŘIJMEME
TRUHLÁŘE

na hlavní pracovní poměr
do firmy

TRUHLÁŘSTVÍ MIČEK

Bohdalovice 79, 468 45
Velké Hamry
V případě zájmu volejte na tel:

724 092 107

Odvoz
a likvidace
fekálií
Tel.: 777 822 890

Předem děkujeme za Vaše návrhy!
Lidé od Zubačky

Kuna Joe (čti JOE)

Tanvaldský zpravodaj

Nejen o pojištění
IV. díl: Jak si chytře pojistit majetek

Říkejte mi Ekopes
Jmenuji se Lesina a moje panička
mi říká Ekopes. Přečetla mi článek
v Tanvaldském zpravodaji, jak „krásně
vyzdobené“ jsou naše cestičky
díky lidem, kteří po svých pejscích
neuklízejí. To moje panička je jiná.
Nejen, že po mně uklízí, ale pomohla
mi najít kontejnery na tříděný odpad
a já z každé vycházky nosím pet
lahve, které nepořádníci pohodili,
kde je napadlo, nejvíce do křoví pod
gymplem! Ale jak panička říká: „Pes si
páníčka nevybírá“. Proto mám radost,
že mám takovou pořádnou paničku.

Honební společnost zve
na valnou hromadu
Honební společnost Zlatá Olešnice
oznamuje termín konání Valné
hromady Honebního společenstva,
která se koná v sobotu 16. dubna 2011
v penzionu Brokos ve Zlaté Olešnici
od 15 hod.

Výstava se
ohlíží za historií
skautingu
Interaktivní výstava s názvem Sto let
českého skautingu je do 13. května
k vidění v Galerii Belveder v Jablonci
nad Nisou.
Otevírací doba:
út – pá 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00.
Větší skupiny je nutné předem objednat
na tel: 483 310 947 nebo 724 705 200.
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Sport, společenská rubrika

Ulice Tanvaldu ožily maskami

Masopustní
veselí
zavládlo
v tanvaldských ulicích během druhého
březnového úterý. Klíč od městských
bran převzal z rukou starosty Tanvaldu
Petra Poláka veselý král Masopustu
a dočasně se ujal své rozpustilé
vlády nad městem. „Po celý rok
hojnost chleba a vína i zde, v našich
kopcích, kéž by byla,“ popřál nám
na zahájení své krátké nadvlády před
tanvaldskou radnicí a vydal se spolu
se svým roztodivným průvodem
do městských ulic roznášet smích
i tradiční masopustní koblihy. Veselý
průvod klaunů, jeptišek, prasátek,
vodnic, vězňů, smrtek, všech možných
zvířátek
a
dalších
fantaskních
postav se s rozjařenými písněmi
a tóny harmoniky vydal Poštovní
ulicí k městskému infocentru, kde je
přivítaly místní čarodějnice a podělily
se o lahůdky ze svého kotlíku. Poté
se průvod vydal k vlakovému nádraží
a ve zdraví a dobré mysli svou pouť
zakončil v restauraci Hotelu Grand,
kde král Masopustu své novopečené

poddané
jaksepatří
pohostil a posléze je
opět až do příštího
roku ze svých služeb
propustil.
Rozverný, nevázaný
a provoněný koblihami
nebo pálenkou. Takový
je tradiční masopust.
Čas
zabíjaček
a lidového veselí dnes
sice nemá takovou
oblibu jako v minulosti,
stále se ale ještě
najdou města a obce,
které tuto tradici oživují. Takzvané
karnevalové období trvalo od Tří králů
do Popeleční středy. Maškarní zábava
byla vyvrcholením masopustu. Kvůli
nepravidelnému datu velikonočních
svátků mohla připadnout na období
od 1. února až do 8. března.
Slavívala se v pondělí a v úterý před
Popeleční středou. Po ní následovalo
čtyřicetidenní období půstu. Nejstarší
zmínka o masopustu na našem území
pochází z druhé poloviny třináctého
století. Rej masek a obřadní pochůzky
byly původně určené jen svobodným
mládencům a mladým ženatým mužům.
Každá maska také měla svůj zvláštní
symbolický význam – nejčastější byla
maska medvěda, jemuž se přisuzovaly
magické vlastnosti, zejména plodnost.
Při každé zastávce průvodu si s ním
všechny hospodyně a dívky musely
zatancovat. Další nezbytnou postavou
v průvodu byl biřic, který průvod vedl.
K nejstarším typům masek vůbec patří
smrt a anděl.
-hoš-

Tanvaldští lyžaři se
blýskli na Šumavě

Pohár běžce
Tanvaldu
Soutěž PBT pokračovala závodem
v běhu na lyžích. Nejúspěšnější školou
na fotbalovém stadionu v Tanvaldě
byla opět ZŠ Sportovní, tentokrát se 7
prvenstvími.

Foto: Adéla Trdlová na trati

Hledá se nová Kateřina Neumannová
Pod tímto názvem je prezentován celostátní projekt, jehož cílem je podchytit
nejtalentovanější adepty běžeckého
lyžování. Letošní finálové závody se
běžely na uměle zasněžených tratích
v šumavském Vimperku. A právě zde
dosáhl vynikajícího úspěchu lyžařský
oddíl TJ SEBA Tanvald. Tomáš Dufek
v kategorii chlapců ročník 2000 zvítězil
v běhu na lyžích volnou i klasickou
technikou a ve sprintu skončil druhý,
což mu vyneslo celkové vítězství
v rámci celé České republiky. Dominik
Břečka vybojoval v kategorii chlapců
1999 stříbrnou medaili ve sprintu
a v běhu na lyžích na 2 km volnou
technikou. Vojta Vyhnálek v kategorii
chlapců 1999 obsadil v běhu na lyžích
na 2 km klasickou technikou 2. místo.
Výborné výsledky si odvážejí i ostatní
závodníci Tereza Beranová (4.místo),
Lukáš Bartůněk (5.místo), Romana
Jablunková (6.místo), Jiří Bešťák,
Adéla.Trdlová a Jakub Polák.
Oddíl lyžování TJ SEBA Tanvald
obsadil v konkurenci 39 družstev (316
závodníků) z celé ČR osmé místo.

V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Mateřské školy – mladší:
Štejfová Zuzana (MŠ Radniční)
Doležal Jiří (MŠ Kořenov)
Mateřské školy – starší:
Tůmová Lucie (MŠ Radniční)
Černý Jonáš (MŠ Radniční)
Základní školy – 1.třída:
Borlová Eliška (ZŠ Sportovní)
Synovec Šimon (ZŠ Sportovní)
Základní školy – 2.třída:
Břečková Aneta (ZŠ V.Hamry)
Matoušek Matouš (ZŠ Kořenov
Základní školy – 3.třída:
Elcerová Kateřina (ZŠ Sportovní)
Pátra Jakub (ZŠ V.Hamry)
Základní školy – 4.třída:
Lošťáková Denisa (ZŠ Sportovní)
Sochor Jan (ZŠ Sportovní)
Základní školy – 5.třída:
Jablunková Romana (ZŠ Sportovní)
Dufek Tomáš (ZŠ Sportovní)
Kompletní výsledkovou listinu naleznete na www.tjsebatanvald.cz.
-vho-

Vladimír Vyhnálek, TJ SEBA Tanvald

Noví občánci Tanvaldu

Sportovec roku 2010
Na 8. sportovním plesu proběhlo
slavnostní vyhlášení sportovce roku.
Zvítězil mladý atlet Vojtěch Krykorka.
Pořadí na stupních vítězů:
1. místo: Vojtěch Krykorka
- atletika, 3. místo skok daleký a 3.
místo sprint 150m na ME

Poprvé v letošním roce se ve čtvrtek 17. března konalo vítání nových
občánků. Úvodní část slavnosního
aktu zajistily svým roztomilým projevem s básničkami, zpěvem a předáním
kytičky maminkám děti Mateřské školy
na Výšině. Rodiče dvaceti holčiček
a chlapečků představila matrikářka
paní Eva Doležalová radnímu panu
Miroslavu Šírovi. Po jeho milých slovech se se rodiče zapsali do pamětní
knihy Tanvaldu a obdrželi malý dáreček od členky KPOZ Tanvald.
Hudebně celý akt doprovázel již tradičně pan Jiří Lejsek a nechyběl ani
fotograf, který slavnostní okamžiky
života
nových občánků Tanvaldu
zachytil.
-ali-

Tanvaldští plejeři
úspěšní ve Wittichenau
V sestavě Průcha - Prousek, Vít, Picek,
Bartl, Bělohlávek, Sedlák ml., Szirti,
Polcerová, trenéři Kučera, Sedlák
st., Soldát, se představili tanvaldští
fotbalisté na 14. ročníku Sport-CornerCupu ve Wittichenau. Po dobrých
výkonech obsadili 2. místo.

Výsledky Tanvaldu:
BSC Wittichenau 2:0 a 3:2
Lubomierz (vítěz) 0:1 a 1:1
Kriedler Team
2:1 a 4:0
GB Wittichenau 2:0 a 1:2
Voll Trefer
5:1 a 1:0

-vho-

2. místo: Lukáš Kohlberger
- skok na lyžích, severská kombinace
3. místo: Karolína Kunzová
- běh na lyžích

Milan Kozák

Tanvaldský zpravodaj
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SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4.
2011 JEN ZA 99 KČ
Přivezte Váš vůz značky Škoda
na jarní servisní prohlídku
a v případě nalezení závady
Vám nabídneme opravu
za skutečně výhodné ceny.
Nenechte si ujít také zajímavou
nabídku Škoda originálních
dílů a příslušenství.

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autosalon ASTRA a.s.
Jarní 28
Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 312 521
Mobil: 602 182 022
www.astra-auto.cz

2011 02 23 inzerce astra 234x161 mm.indd 1

25.2.2011 11:40:05

Největší a nejmodernější koupelnové centrum
v Jablonci nad Nisou Vám nabízí:
� obklady a dlažby
� plovoucí podlahy
� vodovodní baterie

� sanitární keramika
� okna, dveře
(možnost montáže)

Neváhejte a navštivte nás…

Hypercentrum pro malé a velké stavebníky

Stavebniny ASTRA Jablonec nad Nisou

lů
Kompletní sortiment materiá
od základů po střechu.
Astra.indd 1

Nádražní 25
Telefon: 483 023 104, 602 657 469
Otevírací doba: PO - PÁ 700-1730, SO 800-1200
v zimním období: PO - PÁ 700-1630, SO 800-1200
Nyní i možnost nákupu
koupelny na splátky!

www.stavebniny-astra.cz
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