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14. 3. 2011
Pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti
Zastupitelstvo Města
Tanvaldu na svém zasedání dne 16. 2. vyhlásilo
výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu
pro zlepšení úrovně
bydlení. Bližší informace
zájemci naleznou
na webových stránkách
města www.tanvald.cz.
16. února
(po uzávěrce zpravodaje)
proběhlo zasedání městského
zastupitelstva. Usnesení
a zápis z jednání zastupitelů zájemci naleznou
na webových stránkách
města www.tanvald.cz.

Naučte se používat
autolékárničku

Jak se používá nová autolékárnička,
to se 21. března naučí návštěvníci
tanvaldského Kina Jas Járy Cimrmana.
Oblastní pobočka Českého Červeného
kříže Jablonec nad Nisou zde lidem
předvede, na co se jednotlivý materiál
v nové autolékárničce používá a provede
kontrolu správného vybavení. Lidé, kteří
nevědí, jak naložit se starou lékárničkou,
zde budou moci nepotřebný materiál
odevzdat k dalšímu, nekomerčnímu
využití. Akce začíná v 17 hodin.
-red-

Jaro bude v Tanvaldu
patřit hudbě

Festival Tanvaldské hudební jaro, který
patří mezi nejstarší hudební festivaly
v moderní historii českého státu, letos
odstartuje 15. dubna. Milovníci českých
hudebních klenotů se tentokrát mohou
těšit na kytaristu Lubomíra Brabce,
jenž patří k nejvýznamnějším českým
i světovým hudebním osobnostem
současnosti. V květnu tanvaldské kino
zase rozezní violoncello, housle a klavír
famózního seskupení vystupujícího pod
názvem Smetanovo trio, které sbírá
nejvýznamnější ocenění po celém
světě.
Pořadatelem
festivalu
je
občanské sdružení Česká kultura
a Město Tanvald. Podrobné informace
naleznete v příštím čísle Tanvaldského
zpravodaje. Program festivalu si zatím
můžete přečíst na straně 6.

V dubnu opět
za nákupy do Polska

Na výlet za nákupy z Tanvaldu do polské
Jelení Hory se budou lidé moci opět svézt
14. 4. Odjíždí se v osm hodin z centrálního
parkoviště a cena zůstává na 110 Kč
na osobu. 12. 5. město pro zájemce
pořádá zájezd do Kudovy Zdroje. Odjezd
je v 6.30 z centrálního parkoviště a cena
je 200 Kč na osobu. 16. 6. 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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Cena 6 Kč

Děti s Českou televizí natáčely pořad o Tanvaldu

Horkovzdušný
balón
televizního
Vzduchoplavce Kráčmery se na začátku
února snesl k tanvaldské radnici. Ta
se stala jednou z architektonických
zajímavostí
regionu,
která
se
v populárním pořadu České televize
objeví. Tvůrci pořadu se při natáčení
trefili do pravého horského počasí,
takže řízení balónu před radnicí
musela převzít vysokozdvižná plošina.
Jaké zajímavosti fiktivní světoběžník
o Tanvaldu a jeho okolí vypátral, to se
televizní diváci budou moci na vlastní oči
přesvědčit 29. března, kdy bude pořad
odvysílán (v cca 15.45 na ČT1). A určitě
se bude na co dívat. Na tvorbě scénáře
spolupracovali a v hlavních rolích si
v epizodě o Tanvaldu zahráli žáci
tanvaldské Základní školy Sportovní.
Vzduchoplavec
Kráčmera
je
populárně-naučný pořad pro mládež,
jehož ústřední postava, František
Kráčmera se vydává po stopách
svého pradědečka, vzduchoplavce
Franze Kratschmery, který ve službách
Rakouska-Uherska brázdil nebe nad
českou zemí a mapoval naši vlast.
Pravnuk po vzoru svého předka sedá
do balónu a porovnává, co se od dob
pradědečka v zemi změnilo. Do projektu
České televize, jehož cílem je podpořit
u žáků českých základních škol

je zvýšit čtenářskou gramotnost
mezi žáky. „Často se na školách
setkáváme s tím, že žáci textům
nerozumí. Neumí odhalit, co chtěl
autor textu říci,“ dodává Zdeněk
Dlabola, metodik ze sdružení Job.
Na jednom díle Vzduchoplavce,
který bude odvysílán v rámci
úterního vysílání dětského pásma
Planeta Yo, se podílí i děti ze
Základní Školy Sportovní. „V první
části jsme vymýšleli pradědův
deník. Co všechno mohl v Tanvaldě
a okolí vidět, zažít, kde se mohl
ubytovat, koho mohl potkat nebo
na kterou rozhlednu mohl vylézt.
K těmto místům jsme sbírali
historické materiály a obrázky.
Na základě těchto podkladů napsala
scénáristka ČT1 scénář pro díl
Kráčmery nazvaný Nad Tanvaldem.
Na začátku února ho zde televizní
štáb pod vedením režiséra Jana
Nováka natočil. V rolích dětských
Na epizodě Vzduchoplavce Kráčmery o Tanvaldu spoluprůvodců se objeví žáci naší školy
pracovali a zahráli si v něm žáci Základní školy Sportovní.
Bára, Kačka a Lukáš,“ vysvětluje
Foto: -hošučitelka Iva Müllerová. Dokument
napsaly vlastní scénář a natočí si svoji
má
zachycovat
geografické,
kulturní, historické i architektonické verzi dílu Kráčmery. V průběhu celého
zajímavosti regionu, které dohromady školního roku máme metodickou podporu
dají divákům ucelený pohled na danou v podobě pracovních workshopů pro
končinu. „Spolupráce s místními dětmi žáky (hledání historických pramenů,
nosné myšlenky filmu, psaní scénáře,
herectví, práce natáčecího štábu, práce
s médii) a také přístup na e-learningové
lekce k těmto tématům. Více také
na www.kracmera.cz,“ dodává Iva
Müllerová.
V
tanvaldském
regionu
se
vzduchoplavec seznámil s unikátní
ozubnicovou železniční dráhou, vedoucí
z Tanvaldu do Polska, i s počátky
lyžování
v
Jizerských
horách.
Z architektury obdivoval secesní
stavbu tanvaldské radnice a zapátral
po Hospodě U Labutě, kde podle jedné
z Cimrmanových her běhal pověstný
cikán s kudlou v zádech. Dokument
zabrousí i do historie rozhledny
na tanvaldském Špičáku, vzpomene
na bohatou sklářskou minulost regionu
i na významná naleziště drahokamů,
která se zde v minulosti nacházela.
Nebude chybět ani seznámení s jednou
z nejvýraznějších historických postav
regionu – Janem Josefem Eleazarem
Kittelem, který se proslavil svými
Jedna ze scén, které se v pořadu České televize objeví, se natáčela před tanvaldskou radnicí. Kvůli neortodoxními léčebnými metodami
počasí musela řízení balónu převzít vysokozdvižná plošina p. Prusíka. Foto -vhoa především nevídanými úspěchy
v léčení.
V rámci projektu vznikne učebnice
porozumění psanému textu, je zapojeno i učiteli byla bezvadná,“ říká o natáčení
vlastivědy, pracovní listy k příběhům
2400 žáků a 180 pedagogů z celé vedoucí produkce Robert Riedl.
České republiky. „Žáci museli sami najít
Žáci se během účasti na projektu mikroregionů a metodické materiály
historické prameny a především jim naučili také pracovat s kamerou podporující porozumění textů, které
porozumět,“ vysvětluje autor projektu a dělat reportáže. Nabyté vědomosti budou distribuovány do českých škol.
-hošPetr Mikšíček s tím, že cílem tříletého a schopnosti uplatní při natáčení
projektu
Vzduchoplavec
Kráčmera výukového pořadu o Tanvaldu. „Děti si

Obleva odkrývá „dárečky“ pejskařů

Jedním z nepříjemných příznaků
odcházející zimy je nepořádek, který
odkrývá tající sníh. Nejodpornější
výzdobou města jsou potom psí výkaly
a pohozené odpadky, mezi kterými
musí lidé kličkovat. Chodníky plné
exkrementů vzbuzují vlnu nevole nejen
u obyvatel města, kteří žádného psa
nevlastní, ale i u ukázněných lidí, kteří
po svém domácím mazlíčkovi svědomitě
uklízí. Každý nezodpovědný majitel,
který po svém psovi zanechá po městě
neuklizené výkaly, si koleduje o pokutu
ve výši až tisíc korun.
Každoročně se s jarní oblevou
vynořují nevábně vonící hromádky,
které hyzdí tvář města a znepříjemňují
lidem chůzi po chodnících. S problémem
se psími exkrementy se potýká většina
měst v České republice. Bezohledných
majitelů psů je totiž všude dost. A někteří
z nich ani nevědí, že svým chováním
porušují vyhlášku města a za svou
lenost mohou draze zaplatit. Povinnost
uklízet psí exkrementy a neznečišťovat
veřejné
prostranství
vyplývá
ze
zákona o přestupcích. Kdo si tento fakt
neuvědomí a bude přistižen strážníkem
městské policie, jak předstírá, že svého
psa konajícího potřebu na chodník
nevidí nebo jeho hromádku „důvtipně“
schovává do sněhu, může dostat tučnou
pokutu. Stejně tak se na policii mohou
obrátit lidé, kteří se s porušovateli
zákona často setkávají. Několik pokut
už na začátku letošního roku padlo.
„Je spodivem kolik fantazie lidé
vyprodukují, aby potřebu svého pejska
zamaskovali. Za zlomek tohoto času by
přitom zvládli se sehnout a prostě ho
vyhodit do koše,“ míní jeden z obyvatelů
tanvaldského sídliště Výšina Petr.
Výmluvy proč neuklízet jsou různé.
Někteří lidé argumentují tím, že po městě
není dostatek košů na psí exkrementy
a proč by se tedy snažili? Na to je
snadná odpověď. Nikde není psáno, že
psí hromádky mohou být vyhazovány
pouze do speciálních košů. Na každém
rohu v Tanvaldě, jsou odpadkové koše
na směsný odpad a do nich mohou
lidé sáček s exkrementy bez problémů
vhodit. „Kdo chce, nějakou výmluvu si
vždycky najde. Prachobyčejný sáček
od svačiny má v domácnosti každý. Pak
už jen stačí mít ho v pravou chvíli po ruce
a fyzicky i intelektuálně nenáročným
úkonem s jeho pomocí hromádku
sebrat, aniž by se člověk ušpinil,“ říká
čtyřiadvacetiletá majitelka německého
ohaře Veronika, kterou mrzí, že kvůli
nezodpovědným pejskařům lidé hází
všechny majitele psů do jednoho pytle.
Další častou výmluvou bývá, že lidé
přece platí za svého psa dost vysoký
poplatek, tak proč by měli ještě uklízet.

Ideálně by si představovali, že jakmile
pejsek vykoná svou potřebu, ihned
přiběhne pracovník technických služeb
a o problém se postará. V Tanvaldu je
594 přihlášených psů. Pokud by se
pracovníci technických služeb měli celý
den zabývat úklidem po nich, těžko by
jim zbyl čas na něco jiného. Uklízet
po svém pejskovi patří k povinnostem
každého člověka. „To je jako domnívat
se, že když platíme daně, tak za nás
někdo bude chodit domů mýt nádobí
a vařit. Pořídit si psa nepřináší jen radost
z přírůstku čtyřnohého kamaráda, ale
také odpovědnost za něj – povinnost
ho kvalitně krmit, chodit ho dostatečně
venčit, zajistit mu zdravotní péči
a v neposlední řadě po něm uklízet.
Kdo si myslí, že je to nad jeho síly, měl
by se zamyslet nad tím, jestli si vůbec
pejska má pořizovat. Neznám nikoho,
kdo by si v bytě nechal na zemi ležet
hovínko a chodil okolo něj, jako že ho
nevidí. Jaký je rozdíl v tom udržovat
pořádek a čistotu doma a venku? Copak
někdo chce žít mezi výkaly? A když ne,
musí s tím něco dělat. Není na tom nic
ponižujícího,“ dodává pejskařka.
Lidé se často ptají, na co jdou
poplatky, které za svého psa platí?
Jenom v loňském roce Město zaplatilo
85 tisíc korun za umístění zatoulaných
nebo opuštěných psů, kterých se jejich
pánové potřebovali „zbavit“, do útulku.
Náklady na 14 400 kusů sáčků určených
ke sběru psích výkalů, které se
za loňský rok v Tanvaldu spotřebovaly,
se vyšplhaly na 14 217 korun. Potom
jsou tu samozřejmě i personální náklady
na pracovníky, kteří musí nečistoty
po městě uklízet. Částka, která se
vybere za psí poplatky, je ve výši zhruba
213 tisíc korun (tolik se vybralo za
loňský rok) a všechny tyto náklady ani
nepokryje.
Jen pro srovnání – v Tanvaldu lidé
za pejska v paneláku platí 800 korun
ročně, zatímco v sousedním Jablonci
nad Nisou je to 1500 korun ročně, což
je skoro dvojnásobek. „A nikdo tu za nás
psí hromádky také neuklízí,“ říká Václav
z Jabloneckých Pasek.
V dnešní době už nemají uplatnění
ani takzvané zdravotní výmluvy. Kdo má
potíže ohnout se k zemi, nemusí se vůbec
bát, že by ho zdravotní potíže zbavily
možnosti výkaly uklízet. Jednadvacáté
století nabízí řešení i pro nemocné
klouby či záda. Jsou jím sběrače
s šedesáticentimetrovou rukojetí, se
kterou se stačí sehnout pouze lehce
a s pomocí páčky exkrement sebrat.
Stejné řešení platí i pro ty, kteří se psího
trusu štítí. Ti si mohou k pytlíku do kapsy
přihodit kapesní sběrač.
Takže, jak se vyhnout slalomům mezi

výkaly? V první řadě do nich nepřispívat
další vynalézavou překážkou. A koho
z pochopitelných důvodů irituje, že
přestože on po svém psu řádně uklízí,
stejně musí kvůli jiným mezi nevábě
vonícími hromádkami kličkovat, může
se obrátit na městskou policii, která už si
s hříšníky poradí.
-hoš-

Jak se sbírají psí bobky?

Tanvaldský zpravodaj
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zvedli sebevědomí pošramocené vlastní
neschopností, těžko říct. Možná to již
byli protřelí kriminálníci, pro něž basa nic
neznamená, možná začínající lumpové,
kteří vlastní činy zlehčují na pouhou
krádež, za niž lze uložit podmínečný
trest, případně veřejně prospěšné
práce. Ovšem v tom se hluboce mýlí.
Pevně doufám, že až budou pachatelé
dopadeni, v čemž bychom měli být
všichni zajedno, že soudce se nenechá
oblomit srdceryvnými zkazkami jejich
advokátů o tom, jak těžké měli dětství,
jak je týrali ve škole a vůbec všude.
Jejich konání by mělo být ohodnoceno
jednoznačně jako loupež v organizované
skupině se sazbou 5 – 12 let, tedy žádný
medíček. Zdá se vám to příliš? Mně ani
ne, když pomyslím na bezohlednost
a brutalitu pachatelů. Společnost se
přece musí nějak chránit.

Chytrý pejsek se projevuje všelijak.
Většinou tak, že se domůže pamlsku,
skrývajícího se v kapse jeho pána,
případně úplně jiného pána (to u těch
nejchytřejších). Není-li pamlsku, poradí
si jinak a z hromady sněhu vyhrabe kost,
kterou by tam nikdo nehledal. Ovšem
vrcholným výkonem drezérství je to, když
pejsek, spatřiv typický zelený koš na psí
exkrementy, přidřepne k němu a udělá
svou hromádku tak, aby to jeho páníček
neměl daleko. Ptáte se, jak toho lze
docílit? Nemám tušení. Někdy to funguje
a jindy ne, ovšem i když je pejsek sebechytřejší, stejně to není někdy nic platno.
Hafíka pochválíte, toť nutnost sama, jež
ho povzbudí k dalšímu výkonu, seberete
psí bobky do igelitového sáčku a hodíte
je do koše. Jenže ouha! Koš je plný
komunálního odpadu. Nějaký chytrák
byl líný dojít až ke kontejnerům, možná
si vyšel jen tak, v pyžamu a pantoflích,
a pracně ten svůj pytel narval do té malé
zelené nádoby. Jeden má pak sto chutí
mrsknout tím igeliťákem do příslušného
okna, jenže netuší do kterého, takže
se spořádaně odebere k dalšímu koši.
Pokud má štěstí. Jinak nezbyde než
dojít až k těm velkým kontejnerům, kam
patří to, čím jsou ucpány ty malé, avšak
velice praktické koše.
Trochu Kocourkov, co říkáte?
-vho-

Navlékneme na ruku mikrotenový sáček, který
získáme nejsnáze při koupi pečiva.

Sportovní hala ožila
tancem a dobrou
náladou

Sehneme se k zemi a sebereme potřebnou komoditu, aniž bychom se umazali.

Teď už stačí celý pytlík odložit na to správné místo,
nejlépe do speciálního odpadkového koše. Není-li
k dispozici, pak do nejbližšího odpadkového koše
na směsný odpad. Foto: -vho-

Cítí se Tanvalďané jako v Bronxu?

Že se občané Tanvaldu, zejména
po setmění, necítí zcela bezpečni, o tom
vypovídá anketa na webových stránkách
města. Je tomu tak skutečně? Jistě,
Tanvald se kriminalitou nemůže rovnat
Ostravě nebo jiným velkým průmyslovým
aglomeracím, tak zle na tom naštěstí
ještě nejsme, ovšem bylo by chybou
malovat si svět na růžovo. Vysoká
nezaměstnanost a migrace obyvatel
bezesporu velmi nepříznivě ovlivňuje
bezpečnost ve městě.
S největší pravděpodobností právě
z těchto vrstev pocházeli tři pachatelé,
kteří 7. února poblíž vlakové zastávky
přepadli mladou ženu. Zážitek to musel
být bezesporu velice nepříjemný.
Násilníci si počínali beze všech
skrupulí, když ženu nejenom okradli, ale
dokonce i zmlátili. Naprosto bezohledně
a zbytečně. Snad si tímto způsobem

Také máte
chytrého pejska?

Buďte proto obezřelí. Zejména
ženy a starší lidé jsou potenciálními
oběťmi takovýchto primitivů, proto
jim nedávejte šanci. Pokud je možno
vyhnout se takové situaci, udělejte to
včas. Jestliže se vám však už stane, že
vás přepadnou, obětujte raději peníze
a cennosti a neriskujte zdraví. A to
nejdůležitější na konec. Co nejrychleji
informujte policii, osobně, nebo na lince
158. Já vím, lehko se to vykládá, ale
ty nepříjemnosti s tím, výslechy, ztráta
času, někdy i pocit marnosti, jenže
pokud se na to dnes jeden vykašle, zítra
na to druhý doplatí, neboť pachatelé,
posilněni vědomím nedotknutelnosti
a nepolapitelnosti, udeří znova a možná
ještě mnohem brutálněji. A tomu se
musí udělat přítrž.
Václav Hošek

Příjemná
atmosféra,
skvělá
hudba a spoustu rozdaných cen.
V takovém duchu se nesl 15. ročník
Reprezentačního
plesu
Města
Tanvaldu, který se uskutečnil 29. ledna
ve sportovní hale na Výšině. Pod
zářivou klenbou v barvách městského
erbu plesali spokojení tanečníci až
do časných ranních hodin. Foto: -A.
Bělonožník-

Krimi zpravodajství
Rekordman trénoval na silnici

Rekordní číslo promile alkoholu v krvi
nadýchal řidič z Tanvaldu. Policisté
málem nevěřili svým očím, když koncem
ledna na kraji Tanvaldu směrem na Velké
Hamry naměřili kontrolovanému řidiči
3,81 promile. Nejen že bylo teprve tři
čtvrtě na tři odpoledne, ale na provinilci
nebylo na první pohled takové množství
ani znát. Asi měl za sebou dostatečný
trénink. Další pokus o rekord se však
hned tak konat nebude, protože zmíněný
výtečník nejspíš přijde o papíry, a to
na pěkně dlouho. Zaplaťpámbu! Kdo by
ho chtěl na silnici potkat?
-vho-

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 12. 1. 2011
• RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu
č. 39, Větrná 559, Tanvald na dobu určitou
do 31. 12. 2011.
•RM souhlasí s výměnou bytů č. 14 a č. 28 v č.p.
555, Sportovní ul., Tanvald.
• RM přidělila byt č. 3, vel. 1+3, byt běžný,
Železnobrodská 347, Tanvald 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 rozhodla pronajmout nebytové prostory
v objektu č.p. 255 Tanvald, část Šumburk nad
Desnou, na stpč. 251, katastrální území Šumburk
nad Desnou, panu M. Š. z Jablonce nad Nisou
za účelem jejich užívání jako skladovací prostory,
na dobu určitou od 3. 1. 2011 do 31. 1. 2011,
za nájemné ve výši 400 Kč.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové parcely
č. 877/1 o výměře 2118 m2, pozemkové parcely
č. 877/5 o výměře 181 m2 a pozemkové parcely č.
877/9 o výměře 4017 m2, vše katastrální území
Šumburk nad Desnou panu J. K. z Prahy 8.
• RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 171/4 o výměře 300 m2 a části
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.
• RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
v rámci ROP NUTS II SV č. LB/1046/S uzavřenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8,
Hradec Králové a městem Tanvald, se sídlem
Palackého 359, Tanvald na projekt „ Terminál
dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou“, r.č.
CZ.1.13/1.2.00/18.01046, prioritní osa 1 Rozvoj
dopravní infrastruktury, oblast podpory 1.2
Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s poskytnutím půjčky Mikroregionu Tanvaldsko
ve výši 93.562 Kč s tím, že k vrácení této finanční
částky dojde do 31. 12. 2011.
• RM rozhodla poskytnout příspěvek v celkové
výši 27.000 Kč Základní škole Tanvald, Sportovní

576 z rozpočtové kapitoly Příspěvky – z části
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale
s tím, že Základní škola Tanvald, Sportovní 576
sníží cenu účtovanou za užívání sálu takto:
- o 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při pořádání
maturitního plesu oktávy dne 25. 2. 2011
- o 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při pořádání
maturitního plesu IV. ročníku dne 4. 2. 2011
• RM projednala nabídku Mateřského a dětského
centra Maják na zřízení miniškolky a herny pro
handicapované děti a rozhodla tento návrh prozatím neakceptovat.
• RM souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky
automobilové soutěže RALLY BOHEMIA,
kterou pořádá Autoklub Bohemia Sport v AČR,
se sídlem Sosnová 200, Česká Lípa, v ulicích Popelnická, Vítězná,
Českošumburská
a Českým Šumburkem dne 2. 7. 2011.
• RM rozhodla schválit s účinností od 1. 1. 2011
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
města viz přílohy:
- ředitelce Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie Tanvald, Školní 416 paní Mgr. Janě
Prokešové
- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576
paní Mgr. Zdeně Vackové
- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
paní Mileně Tomešové;
- řediteli Základní umělecké školy Tanvald,
Nemocniční 339 panu Jiřímu Lejskovi;
- řediteli Domu dětí a mládeže Tanvald,
Protifašistických bojovníků 336 panu Mgr. Jiřímu
Žantovi.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí vyhodnocení a hospodaření „Fondu
na zlepšení úrovně bydlení“ v roce 2010 a vyhlásit v souladu s Pravidly „Fondu na zlepšení
úrovně bydlení“ výběrové řízení na získání půjčky
z tohoto fondu na rok 2011 s možností podání
žádosti do 21. 3. 2011.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Směrnici Zastupitelstva města Tanvald č.1/2011
k zadávání veřejných zakázek městem Tanvald
dle předloženého návrhu.
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.

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 26. 1. 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. 24, vel. 1+1, byt běžný,
Větrná 559, Tanvald na dobu určitou
do 31.12.2011.
• RM souhlasí s výměnou bytů č. 2 a č. 4 v č.p.
106, Žďár, Tanvald
• RM rozhodla pronajmout nebytové prostory
o výměře 40 m2 v objektu č.p. 255, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou, na stpč. 251,
katastrální území Šumburk nad Desnou, panu
M. Š. z Jablonce nad Nisou za účelem jejich
užívání jako skladovací prostory, na dobu
určitou od 1. 2. 2011 do 30. 4. 2011, za
nájemné ve výši 400 Kč/ měsíc.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 966/3 o výměře 1104 m2, katastrální
území Tanvald.
K projektu „Terminál dopravy Tanvald –
Šumburk nad Desnou“ rada města:
1/ bere na vědomí informaci o pokračování
přípravy projektu;
2/ rozhodla zadat veřejné zakázky:
a) na dodavatele stavby terminálu včetně
zhotovení prováděcí dokumentace, zajištění
koordinátora bezpečnosti práce, provedení
geodetické činnosti a zhotovení projektové
dokumentace skutečného provedení stavby
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
b) na organizátora zadávacího řízení
na dodavatele stavby, technický dozor
investora, publicitu, monitoring projektu,
projektové dokumentace pro zadání stavby
a autorský dozor projektanta podle pokynů pro
zadávání veřejných zakázek upravujících jejich
zadávání v Regionálním operačním programu
Regionu soudržnosti Severovýchod;
3/ určuje v souladu s pokyny pro zadávání
veřejných zakázek upravujícími zadávání
veřejných zakázek v Regionálním operačním
programu Regionu soudržnosti Severovýchod
jako pověřenou osobu pana Jiřího Onderku,
vedoucího odboru rozvoje a KV, v případě
jeho nepřítomnosti paní Moniku Brezarovou,

úřednici odboru rozvoje a KV.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 1/2011:
Příjmy
Účelové dotace
příspěvek na péči........................41.500.000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné
nouzi............................................24.000.000 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem
Sociální dávky - dotace
příspěvek na péči........................41.500.000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné
nouzi............................................24.000.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
2/2011:
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť,
HW a SW..............................................6.000 Kč
Rozpočtová rezerva.............................6.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 3/2011:
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem
Vratka účelové dotace na příspěvek na péči
.........................................................269.000 Kč
Vratka účelové dotace na dávky sociální péče
a dávky pomoci v hmotné nouzi...... 461.846 Kč
Vratka účelové dotace na zajištění voleb
do zastupitelstva obce.........................3.888 Kč
Rozpočtová rezerva......................... 734.734 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 4/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
personální výdaje..........................+ 156.000 Kč
Rozpočtová rezerva.........................156.000 Kč
• RM rozhodla poskytnout:
1/ příspěvek v celkové výši 25.500 Kč Základní
škole Tanvald, Sportovní 576 s tím, že Základní
škola Tanvald, Sportovní 576 sníží cenu
účtovanou za užívání sálu takto:
- o 13.500 Kč TJ SEBA Tanvald při pořádání

VIII.Tanvaldského sportovního plesu dne
18. 2. 2011
- o 12.000 Kč
TJ Jiskra Tanvald, oddílu
volejbalu při pořádání dětského karnevalu dne
30. 1. 2011
2/ příspěvek ve výši 4.000 Kč TJ Jiskra
Tanvald, oddílu volejbalu z rozpočtové kapitoly
Příspěvky – z části příspěvky na pořádání
plesů ve sportovní hale na ceny pro dětský
karneval pořádaný dne 30. 1. 2011.
• RM rozhodla poskytnout panu Karlu Soldátovi,
vedoucímu
družstva
fotbalistů-veteránů
z Tanvaldu, příspěvek ve výši 2.000 Kč
na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva
na 14. ročníku fotbalového halového turnaje
seniorů, který se uskuteční dne 19. března
2011 v partnerském městě Wittichenau, a tento
příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly Výdaje
na spolupráci s družebními obcemi.
• RM bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ
o zvýšení počtu zaměstnanců v rámci VPP
a rozhodla zvýšit celkový počet zaměstnanců
města zařazených do MěÚ s účinností
od 1. 2. 2011 o dva zaměstnance tj. na 99.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení č. VI/8 ze dne 10. 12. 2008
a na základě nového návrhu koncepce schválit
vybudování zázemí městského stadionu
v 1.N.P. objektu č.p. 589, ul. U Stadionu,
Tanvald.
• RM rozhodla jmenovat pana Josefa
Průchu, místostarostu města Tanvald a paní
Mgr. Vladimíru Tomšovou, vedoucí sociálního
odboru MěÚ Tanvald do Krajské poradní
skupiny pro otázky rozvoje sociálních služeb.
• RM vydává Nařízení č. 1/2011, kterým
se mění Nařízení č. 2/2010, určující úseky
komunikací, na kterých se pro malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním
sněhu
a
náledí
dle
předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města:

1/ schválit Přílohu k OZV č. 7/2010
o rozúčtování nákladů za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok 2010;
2/ ponechat sazbu poplatku pro rok 2011
ve stávající maximálně možné výši, tj. 500 Kč
za poplatníka a kalendářní rok.
• RM bere na vědomí zprávu o přijatých
stížnostech, peticích, ostatních podáních,
podnětech a podáních Veřejného ochránce
práv za rok 2010.
•
RM
schvaluje
program
zasedání
zastupitelstva města, které se uskuteční dne
16. 2. 2011 s tím, že program může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí
města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Schválení
příspěvků
neziskovým
organizacím
7. Schválení přílohy k OZV č. 7/2010
o rozúčtování nákladů za sběr a svoz
komunálního odpadu za rok 2010
8. Vyhodnocení činnosti a hospodaření
Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2010
a vyhlášení výběrového řízení na získání
půjčky z tohoto fondu pro rok 2011
9. Směrnice Zastupitelstva města Tanvald
k zadávání veřejných zakázek městem Tanvald
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující
částku 100.000 Kč:
- rekonstrukce zvonkových rozvodů v objektu
č. p. 559, Tanvald ve výši 138.169 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.

Masopustní
průvod se blíží
8. března 2011

10. ročník masopustního průvodu se
Tanvaldem prožene druhé březnové
úterý. Účastníci v maskách mají sraz
ve 14.30 hodin před tanvaldskou radnicí.
Nachystejte si písně, ozvučte se nástroji,
trumpetkami, bubínky, pokličkami, kastrůlky, řehtačkami a jinými rámusidly.
Připravte se v Krkonošské a postranních ulicích. Přijďte pobejt, ochutnávat

a koštovat… Masopust vrcholí a tento
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby
byl celý rok při síle.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za všechny pořadatele zve KČT Tanvald
a S.O.S. Zvony Tanvaldsko

Dne 16. prosince minulého roku bylo uskutečněno
opět losování klientských karet v lékárně U Aesculapa.
1. místo a částku 5 000 Kč
vyhrála paní Mikšová
2. místo a částku 3 000 Kč
vyhrála paní Malá
3. místo a částku 2 000 Kč
vyhrála paní Čermáková

Všem výhercům blahopřejeme Váš lékárník PharmDr. Milan John
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Centrum pomáhá odstraňovat problémy i bariéry mezi lidmi

Pomocnou ruku mladým lidem, kteří
se nachází v těžké životní situaci, nabízí
od léta Nízkoprahové komunitní centrum
v Hlavní ulici pod pekárnou Schneider.
Chráněné místo dětem nabízí podporu,
odbornou pomoc, ale také zázemí pro
trávení volného času a pestrou nabídku
zájmových kroužků. Princip nízkoprahovosti spočívá především v maximální
přístupnosti - v odstraňování bariér, ať už
psychologických, finančních nebo prostorových. Nabízená pomoc je určená
všem dětem a teenegerům z jakýchkoliv
sociálních a etnických skupin.
„Jsme sice romská organizace, ale
pomáháme všem, kdo naši pomoc
potřebují. Důležité pro zřízení nízkoprahového centra je v první řadě
zmonitorování terénu, aby se zjistilo,
jaké jsou v daném regionu problémy.
Město Tanvald je specifické v tom, že
nám vyšlo fantasticky vstříc a poskytlo
nám k provozování centra prostory. Je
dobré vědět, že město o tyto služby stojí
a podporuje je,“ říká Miroslav Kotlár,
ředitel Libereckého romského sdružení
(dále LRS), které je provozovatelem
centra. To v počátcích fungovalo pouze
dva dny v týdnu, pro velký zájem dětí
byla ale jeho otevírací doba rozšířena
na všechny pracovní dny od 13 do 17
hodin. „Setkali jsme se opravdu s velkou
odezvou. Vrací se k nám jak romské
děti, tak i neromské,“ doplňuje Michal
Beňák z LRS.
Nízkoprahové komunitní centrum
slouží mladým lidem jako prostor pro
vzájemné setkávání. Je alternativou
k zakouřeným klubům, hernám nebo
potulování po ulicích. Nikoliv však jako
cíl, ale spíše jako rozcestník pro další
směřování. Děti zde získají nejen možnost dělat, co je baví – založit si kapelu,
taneční skupinu, ale také příležitost rozvíjet své schopnosti a vědomosti, nasmě-

rovat svůj život správným směrem.
Dozvědí se zde také, na jaké instituce
nebo odborníky se mohou obrátit, pokud
je něco trápí. „Je to běh na dlouhou
trať. Nejdůležitější je získat si u klientů
důvěru, aby se nebáli se svými obavami
se svěřit. Potom je možné pomoci jim
vyřešit i závažné potíže, se kterými se
mohou ve svém životě potýkat. K tomu
máme vyškolené pracovníky sociálních
služeb, kteří problém individuelně řeší
nebo je podle okolností postoupí dál,“
vysvětluje Miroslav Kotlár.
Děti, které vyrůstají v prostředí sociálně vyloučených lokalit, jsou právě
tímto prostředím formovány a těžko se
od něj odpoutávají. Právě nízkoprahová
centra, kde může mládež trávit smysluplně svůj volný čas, jsou významnou
součástí sociální integrace. „Podle mě
jsou podobná centra velice přínosná
pro celou společnost. Jedním z jejich
největších kladů je to, že do nich může
přijít opravdu kdokoliv. Je jedno, jestli
je černý, bílý nebo třeba zelený. Mnoho
rodin na tom může být finančně natolik
špatně, že nemá na “drahé“ kroužky.
Tady mají děti možnost se bavit, ale také
na sobě pracovat. Přínosem je i různorodá pomoc, kterou centrum nabízí
a kterou mohou využívat,“ míní Tereza
z Tanvaldu.
Liberecké romské sdružení se
nezaměřuje pouze na pomoc dětem
a mládeži. V centru má kontaktní pracoviště také terénní pracovník, který řeší
individuální problémy přímo v rodinách
a na ulicích. „Terénní pracovník, jak
už napovídá název, pracuje hlavně
v terénu. Je ale možné ho kontaktovat
přímo v centru. Aktivně navštěvuje
rodiny a seznamuje se s potížemi,
které je možné řešit. Všechny problémy
nelze vymýtit. Terénní pracovníci je ale
mohou pomoci včas zachytit, než se

stanou neúnosnými. Podpora spočívá
i v poskytování informací – aby si lidé
uvědomili, že musí včas platit nájem,
včas řešit své dluhy, neprohlubovat své
potíže čím dál tím víc. Do sociálních
problémů se v současné době, kdy je
vysoká nezaměstnanosti může dostat
každý. Je nutné to řešit, a to je naše
práce,“ říká ředitel LRS. Nejčastějšími
problémy, se kterými se terénní pracovníci u lidí setkávají, je nezaměstnanost,

potíže s bydlením a vzděláním.
V Tanvaldě bude fungovat i takzvaný
streetworker. Pracovištěm streetworkera
jsou parky, kluby, herny a další místa,
která jsou přirozeným prostředím pro
cílové skupiny. Cílem této terénní práce
je dosáhnout i na skupiny mládeže,
které centrum míjí. „Streetworker chodí
tam, kde se mládež sdružuje, seznámí
se s touto problematikou a bude moci
také vyhodnotit, jak ji řešit,“ vysvětluje
Michal Beňák. Díky tomu, že streetworker vstupuje do „domácího“ prostředí,
má možnost působit na ovlivnění jeho
vzhledu.
Do budoucna nízkoprahové centrum
připravuje velký souboj tanečních kapel
ve stylu streetdance s názvem BETL,
kde své síly změří školy a skupiny z celé
republiky. Akce vypukne v Tanvaldu
na jaře, doprovázet ho bude profesionální kapela a svým vystoupením by ji
měl zpestřit i mladý zpěvák Jan Bendig.
V létě bude komunitní centrum také
organizovat příměstský tábor.
-hoš-

Finanční úřad v březnu prodlouží svůj provoz Krok správným směrem

Finanční úřad v Tanvaldě v závěru
lhůty pro podání daňového přiznání
k dani z příjmu fyzických osob
za zdaňovací období roku 2010 rozšiřuje
svoje úřední hodiny a provoz pokladny
pro platbu dani v hotovosti takto:
Úřední hodiny:
Pondělí 21. 3. 2011
Úterý 22. 3. 2011
Středa 23. 3. 2011
Čtvrtek 24. 3. 2011
Pátek 25. 3. 2011
Pondělí 28. 3. 2011
Úterý 29. 3. 2011
Středa 30. 3. 2011
Čtvrtek 31. 3. 2011
Pátek 1. 4. 2011

8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.
8.00-18.00 hod.

Provoz pokladny:
Pondělí 21. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.
Úterý 22. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 hod.

Středa 23. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 24. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 hod.
Pátek 25. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 hod.
Pondělí 28. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.
Úterý 29. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 hod.
Středa 30. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 31. 3. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.
Pátek 1. 4. 2011
8.00 - 11.00 a 12.00 - 18.00 hod.

Poslední den lhůty pro podání
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za zdaňovací období roku
2010 je pátek 1. dubna 2011.
Ve stejné lhůtě je třeba daň
i zaplatit.

Již několik měsíců provozu má
za sebou Nízkoprahové komunitní centrum v Tanvaldě. Město dalo k dispozici
za velmi výhodných podmínek prostory
bývalé ubytovny a já pevně věřím, že toto
rozhodnutí bylo neobyčejně prozíravé
a že se Tanvaldu v budoucnu po všech
stránkách vyplatí. Na vyhodnocení je
dnes ještě příliš brzy, tohle ovoce bude
totiž dozrávat pomalu a postupně, jako
ostatně každé jiné v sociální sféře.
Ovšem již teď je vidět, že zařízení funguje a že si nalezlo své adresáty. Vedou
je mladí lidé, ale nejsou to žádní hlupci,
kteří jdouce na vrabce s bubnem, již se
těší na chutnou pečínku. Oni totiž dobře
vědí, kde společnost nejvíc bota tlačí
a nic si nemalují v růžových barvách.
Vidí problém z obou stran a to každý
neumí. Nu, naložili si na bedra pěknou
porci starostí. Nezbývá, než jim popřát
mnoho štěstí do téhle nelehké práce.
Budou-li úspěšní, vydělá na tom nejen
naše město, ale potažmo i celá společnost. A o to jde.

Nová mapová
internetová aplikace
v provozu
Na internetových stránkách města
Tanvald (www.tanvald.cz) je možné
od února nahlížet do mapové aplikace
MISYS-WEB. Tato aplikace slouží
hlavně ke zveřejňování výstupů územně
plánovací činnosti s možností načtení
mapových podkladů. Uživatel si tak
může prohlédnout např. na podkladu
katastrální mapy výkresy Územního
plánu Tanvaldu nebo na celém území
ORP Tanvald nahlédnout do územně
analytických
podkladů.
Mapová
aplikace je nastavena v rozsahu pro
správní obvod ORP Tanvald (zahrnující
obce Tanvald, Smržovka, Desná, Velké
Hamry, Harrachov, Plavy, Kořenov,
Jiřetín pod Bukovou, Zlatá Olešnice
a Albrechtice v Jizerských horách)
a prozatím obsahuje tyto vrstvy/data:
• Přehledka
správního
území
(automaticky se načte po otevření
aplikace)
• Obraz katastrální mapy (data ze všech
obcí ORP Tanvald)
• Orientační plán města Tanvald (další
obce ORP Tanvald budou postupně
doplňovány)
• Územní plán města Tanvald (další
obce ORP Tanvald budou postupně
doplňovány)
• Ortofotomapa (data ze všech obcí
ORP Tanvald)
• Územně analytické podklady ORP
Tanvald (data jevů ÚAP jednotlivě +
výstupy výkresů hodnot,limitů, záměrů
a problémového výkresu)
Informativně tedy můžeme např. zjistit,
jestli je konkrétní pozemek určen
územním plánem k zastavění nebo, kde
je vedena hranice CHKO Jizerské hory
či, kde jsou umístěny hlavní plynovodní
či vodovodní řady.
Mapovou aplikaci MISYS-WEB si
můžete otevřít prokliknutím odkazu
Mapy GIS Tanvald na úvodní stránce
www.tanvald.cz
(na levé straně
pod
odkazem
Kalendáře),
dále
pak v odkazech Nový územní plán
a Územně analytické podklady v sekci
Městský úřad. Před prvním vstupem
do této aplikace zároveň doporučujeme
nejdříve si pročíst stručný návod, který
Vás nasměruje k bezproblémovému
užívání mapové aplikace. Běh aplikace
je optimalizován pro prohlížeč Internet
Explorer (nedoporučuje se Mozilla
Firefox).
Mapová aplikace bude samozřejmě
průběžně doplňována a aktualizována
daty z územně plánovací činnosti
a mapovými podklady.
Michal Štim, DiS.,
úřad územního plánování, MěÚ Tanvald

Manželé oslavili
diamantovou svatbu

Václav Hošek

Termín přihlášek
na střední školy se blíží
Uzávěrka přihlášek pro letošní rok je
15. března.
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60 let společného života, takzvanou
diamantovou svatbu, v únoru oslavili
manželé Božena a Ladislav Jarý
z Českého Šumburku. Do dalšího
společného života jim přejeme hlavně
pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Seriál: Proč nás trápí povodně? (3. díl)

(díl třetí – pokračování z minulého čísla)
Minule jsem se zmínil o povodni z roku
1897, při níž byl zaznamenán evropský
srážkový rekord na Nové Louce

v hodnotě 345 mm/24 hodin, t.j. 345 l/
m2. Tento rekord dosud nebyl překonán,
ovšem nutno podotknout, že celoplošné
srážky z té doby neznáme. Každopádně
však spadlo obrovské množství vody
a katastrofa to byla pořádná. A jak už to
tak bývá, když je nejhůř, vznikne z toho
skoro vždycky něco pozitivního.
Na počátku byla skupina osvícených
místních funkcionářů a podnikatelů
a také vyhlášený německý inženýr
a stavitel přehrad Dr. Ing. Otto Intze,
který v roce 1899 přijel do Liberce
a z jeho návštěvy se nakonec rozvinula
velmi plodná spolupráce. Otto Intze
po důkladném průzkumu krajiny

Uzávěrka přihlášek
na tanvaldské gymnázium
dne 15. 3. 2011
Gymnázium Tanvald oznamuje, že
ve školním roce 2011/2012 otvírá 1 třídu
4letého a 1 třídu 8letého studia. Veškeré
potřebné informace, včetně přihlášek,
máte možnost získat na ředitelství
školy. Gymnázium poskytuje komplexní
vzdělání všem dětem a umožňuje jejich
rozvoj.

Odvoz
a likvidace
fekálií
Tel.: 777 822 890

navrhl celkem šest retenčních nádrží,
z nichž pět bylo v následujících letech
realizováno. Jeho další návštěva Čech
v roce 1904, kdy přijel na inspekci
stavěných přehrad, se mu však stala
osudnou. Při prohlídce Kamenice, kde
se již tehdy uvažovalo o stavbě vodního
díla, zrealizovaného až o tři čtvrtě století
později, byl v Horním Tanvaldě stižen
mrtvicí, hospitalizován v tanvaldské
nemocnici a posléze převezen domů
do Cách, kde krátce nato ve věku
pouhých 61 let zemřel. Ke škodě své
i jeho spolupracovníků mu tedy nebylo
dopřáno spatřit své dílo dokončené.
Přesto
se
nesmazatelně
zapsal
do novodobé historie Jizerských hor.
Jako první se začaly stavět přehrady
v Liberci a Bedřichově v roce 1902
a po nich v rychlém sledu následovaly
další, Fojtka, Mlýnice. Mšeno, Souš
a konečně tzv. Protržená přehrada
na Bílé Desné. Zděná přehrada
tížného typu Harcov na Harcovském
potoce, zjednodušeně řečeno přehrada
s kamennou hrází, byla vystavěna
v letech 1902 – 1904, má objem 0,7
milionu m3 a dnes slouží především
rekreaci Liberečanů. Podstatně větší je
nejvýše položená přehrada v Bedřichově

na Černé Nise,, která může zadržet až
2,1 milionu m3 vody. Koruna hráze leží
v nadmořské výšce 775 m. Ochrana
před zátopami je také jejím hlavním
úkolem. Kromě toho má pod sebou
vyrovnávací nádrž a vodní elektrárnu
v Rudolfově a malou vyrovnávačku
přímo v Bedřichově. Byla vystavěna
v letech 1902 – 1906. Dalšími vodními
díly Otto Intzeho jsou Fojtka na Fojtském
potoce (1904 – 1906) a Mlýnice
na Albrechtickém potoce (1904 – 1906),
malé přehrady o objemu přibližně 0,3
milionu m3 a konečně největší vodní dílo
tohoto typu, nádrž Mšeno na Mšenském
potoce, perla a pýcha Jablonečanů,
jedna z nejkrásnějších městských
vodních ploch v České republice. Má
objem 2,8 milionu m3 a byla postavena
v letech 1906 – 1909. Povšimněte si
ještě jednou těch čísel. Všechna tato
krásná kamenná díla byla postavena
v letech 1902 – 1909. Velice krátký čas.
Nepřipadá vám to úžasné? Mně ano.
A v příštím čísle si řekneme
o výstavbě přehrad na Kamenici a Bílé
a Černé Desné.
Václav Hošek

Zápis dětí do mateřských škol v Tanvaldě na školní rok 2011-2012
Zápis dětí do mateřských škol v Tanvaldě
na školní rok 2011 - 2012
středa 30.března 2011 od 8 - 15 hod.
Zápis proběhne na těchto zařízeních:
• MŠ U Školky 579
• MŠ Radniční 540
• MŠ Wolkerova 378
Do MŠ lze přihlásit dítě, které ke dni
31. 8. 2011 dovrší 3 let.
K zápisu přineste:

rodný list dítěte, občanský průkaz, potvrzení
od lékaře, že dítě je řádně očkováno

O přijetí dítěte k docházce do mateřské
školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád. Upozorňuji rodiče zejména
na znění par. 48, který v odst. 1) stanovuje, že „zahájení řízení u některého
správního orgánu brání tomu, aby v téže
věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení
u jiného správního orgánu“. V praxi to
tedy znamená, že žádost o přijetí může
rodič (zákonný zástupce) podat pouze
jednou a v jedné mateřské škole.
Zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2011/2012 proběhne dne

30. března 2011 od 8,00 do 15,00
hodin na jednotlivých pracovištích
(mateřských školách) našeho subjektu.
Přijímány budou pouze děti, které
k 31. 8. 2011 dovrší tří let věku. Mladší
děti (narozené do 31. 12. 2008) budou
přijímány až po vyhodnocení volných
kapacit ve školách. Věk dítěte je tedy
rozhodujícím kritériem pro přijetí
dítěte k docházce do mateřské školy.
Přednostně se přijímají děti v posledním
roce před zahájením školní docházky.
Děti z jiných obcí přijímáme pouze při
volné kapacitě MŠ a za podmínky, že
v obci, ze které se hlásí, není mateřská
škola. Pomocným kritériem při shodě
věku dětí, je pobyt staršího sourozence
v MŠ.
Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli
potvrzení o řádném očkování dítěte (§
50, zákona č. 250/2000 Sb.). Bez tohoto
potvrzení nebude zahájeno správní
řízení o přijetí dítěte. Dítě musí být
rovněž zdravotně pojištěno.
Milena Tomešová, ředitelka MŠ Tanvald,
U Školky 579, příspěvková organizace

V březnu 2011
oslaví narozeniny
Dyntrová Anastázie
Jozífková Anna
Kolesová Žofie
Hanusová Ilona
Liška Miroslav
Palmová Jarmila
Palová Vlasta
Ullmann Bohuslav
Weiss Gustav
Lukeš Ivan
Malá Jarmila
Popelková Rita
Čermáková Elena
Haratická Věra
Hýsková Věra
Olahová Gabriela

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v březnu
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.

Nejen o pojištění
I I I . d í l : P R AV I D E L N Ě I N V E S T U J T E
Odkládejte pokud to jde, alespoň 10% svých příjmů do
dlouhodobých investic. Nespekulujte, pravidelně investujte,
ať se na trhu děje cokoliv. Při mimořádných propadech trhů
zvyšte naopak své úsilí, a investujte více, protože je dost
možné, že za lepší cenu už v průběhu života nenakoupíte.
Pro dlouhodobé cíle využijte investice s vysokým výnosem
(akciové fondy). V nabídce ČP mohu doporučit: ČP INVEST
= největší správce aktiv v ČR, která má za sebou rekordní
rok, kde formou pravidelných investic s námi začalo
investovat téměř 4000 klientů. (www.cpinvest.cz )
Ke každé smlouvě o Penzijním připojištění PRAKTICKÝ, VELMI PĚKNÝ DÁREK !!!
NOVINKA: pojištění LADY PLUS - www.ladyplus.cz

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

Tanvald chce zlepšit kvalitu sociálních služeb v regionu

Co lidem chybí, co je trápí a především,
jak jim kvalitními a dostupnými službami
pomoci, to jsou hlavní cíle Komunitního
plánování
sociálních
služeb
na Tanvaldsku. Svým názorem mohou
sociální problematiku v regionu ovlivnit
všichni občané. Pravidelných diskuzí,
na jejichž základě bude vytvořen
dokument, který shrne problémy místních
lidí a nabídne nejschůdnější řešení, se
účastní zástupci města, poskytovatelé
sociálních služeb a samotní obyvatelé
regionu (nejen z Tanvaldu, ale také
z Harrachova, Kořenova, Desné,
Velkých Hamrů, Plavů, Smržovky, Zlaté
Olešnice, Albrechtic v Jizerských horách
nebo Jiřetína pod Bukovou).
Účastníci jednání jsou zapojeni do tří
pracovních skupin. První je zaměřena
na pomoc seniorům a zdravotně
postiženým, druhá rodinám, dětem
a mládeži. Třetí skupina se zabývá
sociálně vyloučenými a osobami,
tímto ohroženými. Díky vzájemným
diskusím na setkání pracovních skupin
se řeší problémy a navrhují se opatření
k jejich předcházení. Klade se důraz

na zapojování všech, kterých se tyto
problémy týkají, na partnerství, dialog
a především dosažení výsledku, který
bude podporován a přijat účastníky.
V těžké životní situaci se nenadále může
ocitnout každý z nás. Ale jak z ní ven
a kam se obrátit s prosbou o pomoc?
Na to může odpovědět právě Komunitní
plánování sociálních služeb. Aktuální
informace o něm naleznete na webovém
odkazu: http://www.tanvald.cz/socialni_
site.php.
První setkání pracovní skupiny Rodina,
děti a mládež, které se uskutečnilo
v říjnu, seznámilo účastníky se smyslem
Komunitního plánování a jeho hlavními
cíli. Hovořilo se o palčivých problémech
regionu a padaly první návrhy, jak
těmto problémům předcházet nebo je
alespoň potlačit. Mezi projednávanými
tématy byla mimo jiné potřeba terénní
služby pro rodiny, které se ocitly v tíživé
životní situaci, nebo přítomnost školního
psychologa pro potřeby rodin a dětí
ohrožených sociálním vyloučením.
Prosincové setkání patřilo problémům
seniorů a zdravotně postiženým. Ti

jako problém vnímají pocit osamělosti
a izolace od společnosti. Častým
důvodem postupného odloučení bývá
právě nemoc nebo stáří. V regionu chybí
místo, kde by se starší lidé mohli vzájemně
setkávat. Za některými službami zatím
musí jezdit až do Jablonce nad Nisou,
což pro někoho může být náročné.
V regionu Tanvaldsko také vyvstává
potřeba chráněného a podporovaného
bydlení, za nímž zájemci z regionu
musí mířit až do Liberce, kde je tato
služba poskytována. Přesídlit do tak
vzdáleného prostředí ale může být
pro mnohé velice obtížné. Rodičům
zdravotně znevýhodněných dětí by zase
pomohla možnost osobní asistence.
V oblasti péče o seniory a zdravotně
postižené proto byly stanoveny tyto
priority: vybudovat a zajistit provoz
chráněného a podporovaného bydlení,
zajištění kapacity osobních asistentů
pro všechny věkové kategorie, zajištění

asistenční služby pro děti s tělesným,
mentálním
nebo
kombinovaným
postižením
a
zajištění
terénní
pečovatelské služby dostupné pro celý
region Tanvaldska.
K projednání priorit z jednotlivých
pracovních skupin bude zřízena územní
řídící skupina, v níž budou zástupci měst
a obcí a poskytovatelé sociálních služeb
aktivně jednat o konkrétních návrzích,
jak lidem v regionu pomoci.
Každý, kdo chce vyjádřit svůj názor
a zapojit se do pracovních skupin
nebo se dozvědět více informací
o tomto projektu se může obrátit
na koordinátorku komunitního plánování
sociálních
služeb:
Ing.
Žanetu
Fišerovou, tel: 725 741 531, e-mail:
zaneta.fiserova@kraj-lbc.cz
nebo
osobně v budově radnice, Palackého
359, Tanvald, 2. patro (vlevo)
-hoš-
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Městská kulturní kancelář Tanvald

BŘEZEN

Kulturní pořady v březnu 2011
16. 3. 2011 19 hod. Příbuzné si nevybíráme

Jiskrná francouzská komedie jednoho z nejžádanějších francouzských autorů
Erica Assouse vtrhne na prkna tanvaldského Kina Jas Járy Cimrmana v polovině
března. Nevšední podívaná s názvem Příbuzné si nevybíráme je plná brilantních dialogů a situačních zvratů a svým výkonem v ní zazáří Svatopluk Skopal,
Martin Zahálka, Jan Čenský (nebo Václav Vydra), Jana Boušková (nebo Lenka
Skopalová), Eva Janoušková, Simona Postlerová (nebo Eva
Režnarová) a Lenka Zahradnická. A o co tentokrát půjde?
O tři bratry, jejich manželky a jednu oslavu, na které se
návštěvníci určitě nudit nebudou. Vzájemnou nevraživost
mezi švagrovými pořádně opepří příchod vyzývavé sekretářky, která všem zamotá hlavu a v ženách vzbudí nepříjemné podezření. Čí je to milenka? A tak lov na nevěrného
manžela může začít. Diváci se mohou těšit na překvapivé
odhalení a skvělé herecké výkony. Vstupné: 280, 260 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace
na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Připravujeme na duben:
2. 4. SO 14,30

Michalův salát

Premiérové představení pro děti oblíbeného herce Michala Nesvadby.
Předprodej vstupenek v infocentru v Tanvaldě.

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

Mladý rybář – kurz pro děti od 9 let, které mají rády přírodu a rybaření.
Proběhne vždy ve středu od 9. 3. do 20. 4. 2011 od 15:00 o 16:30 hod.
Kurz povede pan Zbyšek Malec. Cena: 200 Kč.

Uzávěrka výtvarné soutěže DDM pro děti a mládež na téma „Toulky přírodou“
je v pátek 11. 3. 2011. Do tohoto data přijímáme práce označené jménem autora,
školou a třídou, kterou navštěvuje, u MŠ věkem. Vernisáž a vyhodnocení prací
proběhne v Městském kině Jas v Tanvaldě v dubnu 2011. Autoři nejlepších prací
budou odměněni.

Jarní keramika pro dospělé se koná v úterý 22. a 29. 3. od 7:00. 22. 3. se
bude modelovat a 29. 3. glazovat. Přihlašujte se co nejdříve vzhledem k omezené
kapacitě dílny!
Velikonoční perníčky – akce pro děti školního věku ve čtvrtek 31. 3. od 16:00.
Budeme péct a zdobit voňavé perníčky s velikonočními motivy.
Již nyní myslíme na léto a připravujeme letní pobytový tábor pro děti od 10
do 16 let, tentokrát v Orlických horách. Tábor proběhne od 22. do 29. 8.
2011. Je zaměřen na turistiku, ale budou i lanové aktivity, táborové hry a zumba!
Cena: 3 000 Kč. Přihlášky přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě co nejdříve, závazné přihlášky nejpozději do 15. 4. 2011.
Během března budou v DDM probíhat výtvarná dopoledne
pro školky a školy zaměřená na jaro a Velikonoce.

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

CYKLUS FESTIVALŮ POŘÁDANÝCH VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KULTUROU s. o.
POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Tanvaldské hudební jaro 2011
55. ročník mezinárodního hudebního festivalu
15. 4. 2011
			

			

		
18.30
		
19.00
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S KYTAROU PO SVĚTĚ
Lubomír Brabec - kytara

(koncert provázen projekcí exotické fotodokumentace 			
z cest L. B. po Antarktidě)

6. 5. 2011
			
			
			
			

Kino Jas Járy Cimrmana
Vystoupení žáků ZUŠ

27. 5. 2011
			
			
			

Kostel sv. Františka z Assisi
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

			
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

Kino Jas Járy Cimrmana
TOULKY PŘÍRODOU
Vernisáž výstavy prací žáků DDM Ulita
Hudební vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

SÁZÍME NA KLASIKU
Smetanovo trio

(celosvětové ocenění BBC Music Magazine Award 2007
a nejprestižnější francouzské ocenění Diapason d´Or)

VIVAT VARHANY
Pavel Černý - varhany (vítěz soutěže Pražské jaro)

Městská knihovna Tanvald

Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna
V tomto roce vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR na měsíc
březen další ročník akce: BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Naše knihovna se k tomuto projektu také připojila.

Koupili jste si počítač či jste se připojili k internetu a nevíte si rady?

Připravili jsme pro naše čtenáře společně se studenty Gymnázia Tanvald pod
vedením RNDr. Moravcové individuální kurz pro začátečníky zdarma po celý
měsíc březen. Naučíme Vás pracovat s myší a klávesnicí. Pomůžeme Vám
s orientací v nekonečných prostorách internetu a se založením Vaší osobní
internetové adresy. Seznámíme Vás s programy Word a Excel.

Soutěž pro naše nejmenší čtenáře (1- 8 let) :
„Poznej pohádkovou bytost a nakresli obrázek“

V rybníku světnice, po stranách police, barevné hrníčky, pokličky, dušičky.
Zelený pán není tu sám. Okoun, štika, kapr, věrný jeho bratr.
U mlýna to pěkně klape, ze šosu mu voda kape.

Soutěž pro naše mladé čtenáře (9 – 18 let):

„Ze které knihy je tato ukázka a kdo ji napsal, můžete připojit obrázek“.
Kacmarovi až běhaly měsíčkové brejle po hrbolatém nose. V Kubovi se
od každého slova podpalovalo jako od jiskry. Nakonec si Slaměná povzdychla, až
se jí zatřepetalo vázání na šátku: „A tak se mu ta má nešťastná Stázina zaslíbila
za nevěstu, abych nemusela jít o žebrácké holi.“ Kuba vyskočil z verpánku,
div hlavou nesrazil holubičku pod stropem. Přetrhl tkanice u zelené zástěry
a hodil ji do kouta. Veliká zlost jako by mu zamkla ústa. Překročil verpánek,
a ven z ševcovny. „Kam běžíš?“ zavolal za ním Kacmar. Kuba už pospíchal ulicí
k zámku.
Správné odpovědi zasílejte na adresu: Městská knihovna Tanvald, Krkonošská
350, 468 41 Tanvald nebo je můžete k nám donést osobně. Uzávěrka soutěže
je 2. 5. 2011 Na výherce obou soutěží čekají drobné dárky. Nezapomeňte uvést
jméno, věk, tel. kontakt. Výsledky budou zveřejněny na našich internetových
stránkách www.tanvald.cz/knihovna 9. 5. 2011.

Anketa pro návštěvníky knihovny:

• Co nejradši čtete?
• Kniha, která Vám tu chybí.
• Měli byste zájem o půjčování audioknih ?

Pozor, poslední volná místa na Noc s Andersenem!

Poslední volná místa na akci „Noc s Andersenem“, která proběhne ve dnech
1. a 2. dubna 2011. Zúčastnit se mohou čtenáři ve věku 7 - 10 let. Přihlášku si
můžete vyzvednout v knihovně u pultu.

SIMPLY CLEVER
Fotografie jsou pouze ilustrativní.

AKČNÍ NABÍDKA
ŠKODA FABIA FAMILY
» Cena již od 209 900 Kč
» Verze Combi za
příplatek jen 10 000 Kč

Vzorový příklad: Škoda Fabia, cena vozu 209 900 Kč;
délka úvěru 48 měsíců; výše úvěru 146 930 Kč; poplatek
za uzavření smlouvy 0 Kč; výpůjční úroková sazba 11,16 % p. a.;
RPSN* 21,75 %; splátka úvěru 3 809 Kč; splátka úvěru
včetně pojištění* 4 460 Kč; celkové platby za vozidlo* 277 046 Kč.
* Včetně havarijního pojištění a povinného ručení

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
akčních modelů Fabia Family:
5,5–5,9 l/100 km, 128–139 g/km

KAŽDÁ RODINA JE JINÁ. A PŘESTO STEJNÁ.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autosalon ASTRA a.s.
Jarní 28
Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 312 521
Mobil: 602 182 022
www.astra-auto.cz
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Jeden svět v Tanvaldě již popáté!
Kino Jas Járy Cimrmana,
23. - 25. března 2011

Studentský klub při OA Tanvald opět
organizuje projekce a doprovodný
program filmového festivalu Jeden svět
v našem městě. Pro zájemce je připraveno celkem 14 dokumentárních filmů
a mnoho zajímavých besed. Přestože
většina filmů bude promítána dopoledne
pro studenty a žáky z Tanvaldska,
jsou otevřeny i široké veřejnosti. Pro
večerní představení byly vybrány dva
dokumenty. Jeden český, který řeší
velké dilema, zda porodit dítě, u kterého
jsou diagnostikovány zdravotní problémy nedávající příliš šanci na přežití,
či nikoliv. Jak se s touto skutečností
vyrovnali manželé z Kroměřížska a jak
se na tuto skutečnost dívá společnost,
můžeme sledovat a debatovat ve středu
23. března v Kině Jas Járy Cimrmana.
Ve čtvrtek bude patřit kino zahraničí,
a to dokumentu Haiti-zemětřesení
z blízka s následnou besedou s účastníkem záchranných misí.
Studenti zvou všechny na zajímavé
zážitky. Ve středu odpoledne od 16
hodin bude možné ve vestibulu kina podpořit neziskové organizace např. koupí
proutěného zboží vyrobeného osobami
s mentálním postižením z Maxova.
Dále se můžeme těšit na výstavu prací
malých dětí z MDC Maják, ale i seniorů
z Velkých Hamrů. Příjemnou atmosféru
doplní vystoupení gymnastek z klubu
Sluníčko a hudební skupiny. Nebude
chybět ani tradiční ochutnávka dobrot
z celého světa. To vše pro vás připravili
studenti obchodní akademie v Tanvaldě.
Přijďte podpořit dobrou věc!

FESTIVAL JEDEN SVĚT
PROGRAM PROJEKCÍ

Středa 23. března 2011

Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

jejím posledním. Proč se Marcel a Šárka
dobrovolně vydávají strmější životní
cestou? Jaké poselství nám přináší
jejich rozhodnutí?
Po filmu následuje debata.

Čtvrtek 24. března 2011

Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
17:30
Haiti - zemětřesení zblízka,
režie Nadine Pequeneza, Canada, 87 min.
Během ničivého zemětřesení v lednu
2010 zemřelo na Haiti přes 250 000 lidí
a další tisíce byly zraněny. Pomoc humanitárních organizací z řady zemí celého
světa včetně Člověka v tísni na sebe
nenechala dlouho čekat. Dokument
s mrazivou autenticitou zachycuje
rozsah katastrofy a zaznamenává jak
příběhy obětí zemětřesení, tak těch,
kteří se jim často s nasazením vlastního
života snažili pomoci. Debata: Mirek
Dolanský, účastník záchranných misí.

Charles, Albina Kovayova, VB, 30min.
Stalin. Proč ne?, režie Kiril Sakharnov,
Rusko, 14 min.
Debata: odborník na nedemokratické
režimy
11:15 Thembi, režie Jo Menell, Jižní
Afrika, 48 min.
Debata: Libor Matula, společnost AIDS
– pomoc

Čvrtek		
11:15 Manželka za padesát ovcí,

režie Nima Sarvestani,Švédsko, 52 min.
Debata: téma život v islámských zemích
a odlišnost tradicí
Vstupné: 50 Kč, senioři nad 65 let a držitelé ZTP zdarma!

Jizerská basketbalová liga

Jizerská basketbalová liga
Jizerská basketbalová liga

Výsledky TJ SEBA Tanvald
Výsledky TJ SEBA Tanvald
SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec B
SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec B
Draci Jablonec - SEBA Tanvald
Draci Jablonec - SEBA Tanvald
SK Liberec – SEBA Tanvald
SK Liberec – SEBA Tanvald
SEBA Tanvald – Bižuterie Jablonec A
SEBA Tanvald – Bižuterie Jablonec A

84 : 47
84 : 47
86 : 65
86 : 65
59 : 64
59 : 64
59 : 86
59 : 86

Střelci Tanvaldu
Střelci Tanvaldu
Kozák 18, Vochvesta 18, Vyhnálek 11
Kozák 18, Vochvesta 18, Vyhnálek 11
Salaba 20, Klemš 15, Kozák 10
Salaba 20, Klemš 15, Kozák 10
Černý 17, Lankaš 10, Kozák 10.
Černý 17, Lankaš 10, Kozák 10.
Vochvesta 19, Salaba 14, Kozák 12
Vochvesta 19, Salaba 14, Kozák 12
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Soutěž PBT pokračovala tentokrát
lyžařským slalomem. Nejúspěšnější
školou byla ZŠ Sportovní se 4
prvenstvími.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:

Štejfová Bára (ZŠ Sportovní)
Matoušek Matouš (ZŠ Kořenov)

Mateřské školy – mladší:

Šedivková Vendula (ZŠ Sportovní)
Slavík Dan (ZŠ Kořenov)

Základní školy – 3.třída:

Elcerová Kateřina (ZŠ Sportovní)
Reinl Pavel (ZŠ Kořenov)

Základní školy – 4.třída:
Základní školy – 5.třída:

Mateřské školy – starší:

Sixtová Klára (ZŠ Desná)
Dufek Tomáš (ZŠ Sportovní)

Základní školy – 1.třída:

Kompletní výsledkovou listinu naleznete
na www.tjsebatanvald.cz.

Základní školy – 2.třída:

Tel: 724 170 120

Tabulka
Tabulka
1.1. Draci
Draci Jablonec
Jablonec
2.2. Bižuterie
Bižuterie Jablonec
Jablonec A
3.3. SEBA
SEBA Tanvald
Tanvald
4.4. BK
BK Vratislavice
Vratislavice
5.5. SK
SK Liberec
Liberec
Bižuterie Jablonec
Jablonec B
6.6. Bižuterie

Pohár běžce Tanvaldu

Hausová Tereza (ZŠ Šumburk)
Kadlec Dominik (ZŠ Šumburk)

Vlastní klientela vítána.
Možnost odborného garanta.
Nástup možný od 1. 3. 2011

Středa
9:00 Svobodné jeviště, režie Mathew

prezentace neziskových organizací –
prodej výrobků z terapeutických dílen,
výstava prací seniorů, vystoupení
mentálně postižených sportovců, ochutnávky národních jídel a k tomu poslech
živé hudby.
17:30 Zachraňte Edwardse, režie
Dagmar Smržová, Česká republika, 72 min
Šárka a Marcel Sladkowští se po několika letech manželství rozhodli mít dítě.
Lékaři však v průběhu těhotenství
diagnostikovali u plodu Edwardsův
syndrom a okamžitě Šárce doporučili
interrupci. Sladkowští se rozhodli jinak,
a když se Juliána narodí, musejí se
vypořádat s tím, že každý den může být

Tůmová Lucie (MŠ Radniční)
Janata Šimon (MŠ Radniční)

manikérku – pedikérku s ŽL.

Pro veřejnost jsou přístupné i projekce pro SŠ v dopoledních hodinách:

16:00 Slavnostní zahájení ve vestibulu kina a doprovodný program:

Štejfová Zuzana (MŠ Radniční)
Kadlec Damián (MŠ Šumburk)

Do zavedeného kosmetického Studia v Tanvaldě přijmu:

-vho-

-vho-

Brtnické ledopády 2011

Před válkou sledovali hoteliéři
Niederlandu (Šluknovska) stav ledových
útvarů na skalních převisech a stěnách
kaňonů v okolí obce Zeidler (Brtníky).
Když bývaly nejbarevnější a největší,
vzkazovali svým hostům do Prahy
a Drážďan. To pak údolím Vlčího
potoka projížděly saně s návštěvníky
zabalenými do kožešin. U Velké Opony
a Velkého Sloupu jim v dřevěných
boudách vařili grog, punč a čaj.
Tuto tradici po válce udržoval
legendární znalec Českého Švýcarska
František Bienert, který, v roce 1990
tragicky zemřel spolu se svým bratrem
rukou loupežného vraha. Tato událost
bohužel do dnešního dne nebyla
uspokojivě dořešena, takže bezcitný
vrah nebohých bratrů nejspíš stále
někde běhá po světě a nic dobrého
nikomu nečiní.
V kožešinách dnes už lidé většinou

nechodí a velké
saně
těžko
pohledat,
ale
jinak vše zůstává
při
starém,
tradice zůstala
zachována,
a nejen hosté
z
Prahy
a Drážďan, ale
i mnozí další
a mezi nimi i
tanvaldští turisté
si 51. ročník
Brtnických ledopádů letos v únoru
jaksepatří užili. I přes silnou oblevu
rampouchy, mnohdy desetimetrové,
vydržely a všechny návštěvníky
překvapily svou barevností. Pro naše
čtenáře ovšem pouze v černobílé
od sportovce a fotografa Joe Kuny.

-vho-
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