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www.tanvald.cz
Tanvaldské
hudební
jaro 2009
53. ročník

l 20. 3. 2009 (pátek)
Městské kino Jas Tanvald
Slavnostní zahájení 53. ročníku
THJ 2009
18.00 hod. Výstava DDM Ulita,
hudební doprovodný program ZUŠ
Tanvald.
18.30 hod. Výstava grafik Krystyny
Rataj Černé ve foyeru kina.
19.00 hod. Recitál Pavla Šporcla,
doprovází Petr Jiříkovský.
Skladby L. van Beethovena, A.
Dvořáka, A. Piazzolly.
Vstupné 260, 250, 240 Kč.
(Předprodej zahájen.)
l 24. 4. 2009 (pátek)
Městské kino Jas Tanvald
18.00 hod. Vystoupení žáků ZUŠ
Tanvald.
18.30 hod. Výstava obrazů ve
foyeru kina: Zdeněk Kranz.
19.00 hod. VIVAT CAROLUS
QUARTUS, Štěpán Rak (kytara) a
Alfréd Strejček (umělecký přednes).
Koncertní hold Otci vlasti, králi
Karlu IV. Nastudováno k připomenutí 690. výročí narození Karla IV.
v roce 2006
Vstupné 180, 170, 160 Kč
(Předprodej od 20. 3.)
l 15. 5 . (pátek)
Kostel sv. Františka z Assisi
Tanvald – Šumburk n. D. v 19 hod.
POCTA G. F. HÄNDELOVI
Orchestr Atlantis s dirigentem
Vítězslavem Podrazilem.
Koncert k 250. výročí úmrtí Georga
Friedricha Händela, pořádaný ve
spolupráci s Institutem pro památky
a kulturu a Českou Händelovou
společností. Vstupné 160 Kč.
Dámy a pánové,
v letošním roce se uskuteční již
53. ročník hudebního festivalu
Tanvaldské hudební jaro, který patří
již více než půl století k nejvýznamnějším kulturním akcím nejenom
našeho města, ale i celého regionu.
V jeho dlouhé historii na něm vystupovala celá řada významných hudebních těles i sólistů. Posledních několik roků jsou koncerty zajišťovány ve
spolupráci se sdružením občanů
Česká kultura a Kruhem přátel hudby
v Tanvaldě. I díky sponzorům se daří
udržovat úroveň tohoto tradičního
festivalu na úrovni, která mu společensky přináleží. Poslech v koncertní síni má svou zvláštní atmosféru.
Vždyť klasická hudba v dnešní uspěchané době může každému, kdo ji
chce vnímat, přinést očistnou lázeň
a dát alespoň na chvíli zapomenout
na problémy všedního dne.
Věřím, že i v příští ročníky Tanvaldského hudebního jara budou významným způsobem obohacovat
kulturní život našeho regionu a že
zůstanou tradičním kulturním svátkem Tanvaldu a celého regionu.
S přáním hodnotných zážitků
Petr Polák, starosta města
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Předvedli divákům kvalitu digitálního kina
V polovině února v městském kině
v Tanvaldě prezentovala firma AV Media
a.s. filmem Cesta na Měsíc nejmodernější projekci v digitální kvalitě 3D dle
současných hollywoodských standardů
DCI. Cílem bylo představit širšímu vedení města a zájemcům z řad veřejnosti a
návštěvníků kina možnost investice,
kterou by se tanvaldské městské kino
Jas zařadilo k nejmodernějším kinosálům v naší zemi. Na Slovensku zatím
není ani jeden, v sousedním Polsku je
touto technologií podle zástupců AV
Media vybaveno asi dvacet kinosálů.
„V Tanvaldě máte kino, které patří
svým provedením mezi nejlepší jednosálová kina v naší zemi. Vstupní investice do digitálního kina, ve vašem případě
zejména pořízení projektoru a jeho příslušenství je sice vyšší, ale úroveň
D-Cinema dle standardu DCI vám zajistí kvalitnější promítání ve vyšším rozlišení než Full HD. Přístupné jsou během
několika dní nejen hollywoodské premiéry, ale například i sportovní přenosy
nebo přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku“ uvedl během prezentace Milan
Nygrýn z AV Media, s tím, že tanvaldské
kino by tak mohlo přilákat více diváků
a nabídnout jim širší program a další
využití.
Dospělí i malí diváci se v průběhu
projekce filmu Cesta na Měsíc přesvědčili na vlastní oči, jak vypadá uvedená
technologie v podmínkách městského
kina v Tanvaldě a v naprosté většině
odcházeli z kina spokojení a nadšení.
-abr-

Kvalitu obrazu 3 D vysvětlili a v kině předvedli zástupci firmy AV Media. Projektor
(CP 2OOO ZX) splňuje standardy DCI. Lehké brýle, vhodné i pro použití s dioptrickými brýlemi, jsou k určeny ke sledování filmů 3D.

Festival Jeden svět již potřetí v Tanvaldě
Filmový festival Jeden svět pro všechny věkové kategorie s tématikou lidských
práv se chystá již potřetí do prostor tanvaldského kina Jas. Letošní ročník festivalu, který pořádá organizace Člověk
v tísni ve spolupráci se Studentským
klubem při OA Tanvald, přinese řadu
zajímavých filmů, debat a bohatý doprovodný program.
Do tří festivalových dnů se od pondělí
23. března do středy 25. března vejde
celkem 14 filmů, po kterých následuje
diskuse s odborníky na dané téma. Z bohaté nabídky doporučujeme podvečerní
film René, kde se diskuse zúčastní hlavní protagonista filmu, nebo dopolední film
Sedm světel, pojednávající o vzpomínkách několika žen na holocaust, kde
diskusi s diváky povede známá režisérka
tohoto snímku Olga Sommerová.
Neméně poutavý je další podvečerní
snímek s názvem Čas hlupáků, který
získal nominaci na Oskara.

Doprovodný program začíná již 3.
března vernisáží výstavy „Z vězeňských
spisů“. Před večerními filmy bude pokračovat 23. 3. ve vestibulu kina, kde budou
k ochutnání různé etnické pochoutky,
několika písněmi přispěje pěvecký sbor
a ke koupi budou nabízeny výrobky
z Namibie.
Nad festivalem převzal záštitu starosta
Petr Polák a výtěžek ze vstupného bude
z části darován na aktivity sportovního
klubu Sluníčko. Vstupenky můžete
zakoupit přímo na místě v ceně 30 korun
na dopolední a 50 korun na večerní
filmy.
Další informace najdete na webových
stránkách http://jedensvet09.fimart.cz,
v programových letáčcích nebo kabelové
televizi. Srdečně vás zveme a těšíme se
na setkání s vámi!
(Program na straně 5. Pozn. red.)
Za festivalový tým
Marek Brumlich

Na 9,5% stoupla míra nezaměstnanosti
– Pokračování –
Na konci minulého roku i v měsíci lednu 2009 zaznamenal Úřad práce
v Jablonci nad Nisou výrazný nárůst
počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Jejich počet k 31. 1. 2009 činil
3674, to je o 335 evidovaných více než
na konci roku 2008 a představuje desetiprocentní nárůst. V meziročním srovnání jsme zaznamenali nárůst počtu evidovaných nezaměstnaných o 920 osob.
Lednové zvýšení nezaměstnanosti bývá
obvyklé vzhledem k ukončování sezónních prací, pracovních poměrů na dobu
určitou i ukončování samostatných výdělečných činností, přesto nárůst zaznamenaný v letošním roce byl nejvýraznější od začátku devadesátých let. Na
tomto negativním vývoji se podepsaly
zejména nepříznivá ekonomická situace
v klíčových hospodářských odvětvích,
propouštění pracovníků a omezená nabídka volných pracovních míst, které
zaznamenáváme jak na regionální, tak
na celostátní úrovni. Na Tanvaldsku
došlo v lednu 2009 k nárůstu počtu nezaměstnaných o 90 na 1041 uchazeče.
Představuje to nárůst o 9,5%, pomalejší
oproti hodnotám v rámci okresu. Míra
nezaměstnanosti vzrostla za poslední
měsíc z 8,3 na 9,5%. Špatná ekonomická situace se projevila i v zaměstnanosti a počtu pracovníků hlavních firem
Tanvaldska. Úřad práce monitoruje
všechny hlavní zaměstnavatele regionu,
jejichž celkový počet zaměstnanců ke
konci minulého roku činil 1811. Došlo tak
k výraznému poklesu zaměstnanosti (o
365 zaměstnanců), a to prakticky ve
všech hlavních odvětvích zpracovatelského

průmyslu, tedy ve strojírenství a kovodělném průmyslu, průmyslu skla a bižuterie
a textilním průmyslu.

V nabídce je jen pár
pracovních míst
V současné době nabízejí zaměstnavatelé Tanvaldska celkem dvacet osm
pracovních míst. Mezi nejpočetnější patří požadavky na šičky technické konfekce a zdravotní sestry. Další profese, mezi
které patří provozní zámečník, kuchař či
administrativní profese, jsou již zastoupeny v menším počtu. V okresním měřítku zaznamenáváme od srpna roku 2008
výrazný propad počtu nabízených volných
míst především ve výrobě součástek pro
automobilový průmysl, strojírenství a
kovodělném průmyslu, potravinářství,
průmyslu skla a bižuterie i stavebnictví.
Ve snižování poptávky po nových zaměstnancích v minulém měsíci pokračovali zaměstnavatelé zejména v kovodělném průmyslu a potravinářství.
Obsazování a rušení volných míst jsme
zaznamenali u pokladních a prodavačů
pro nově otevřený hypermarket Interspar.
Mezi významnější patří stále požadavky
Policie ČR na deset policistů, deset svářečů ve firmě Liberecké kotlárny Hőlter
s.r.o. z Rychnova u Jablonce nad Nisou,
deset zedníků pro firmu Jana Hrbková
s výkonem práce na severní Moravě, již
zmíněných deset šiček technické konfekce pro Hansa-textil s.r.o. ve Smržovce,
osm prodavačů do prodejny CCC Boty
Czech, s.r.o., v Jablonci nad Nisou a
devět zedníků pro firmu Orista s.r.o.
z Jablonce nad Nisou.
Mgr. M. Holý,
analytik ÚP v Jablonci nad Nisou

Krátké zprávy z tanvaldské nemocnice
Plánované malování v nemocnici
V polovině února došlo k plánovanému
generálnímu čistění v některých odděleních tanvaldské nemocnice, a to na oddělení OCHRIP, operačním sále a JIPu.
„Malujeme jednou ročně a dezinfekci
horkou vařící párou provádíme každým
rokem dvakrát. Současně se musí provést nutné opravy, které není možné
realizovat za provozu. Pacienti
z OCHRIPu byli na nejnutnější dobu
přestěhováni, plánované operace jsou
na tuto dobu odloženy a akutní případy
převezeny do Nemocnice Jablonec.
Diabetolog v Tanvaldě už je
Po odchodu diabetoložky MUDr.
Julínkové ke konci ledna vedení
Nemocnice Tanvald zajistilo alespoň
částečný chod diabetologické ambulance. Od 17. února do Tanvaldu dojíždějí
každé úterý a od března také každý
čtvrtek lékaři z liberecké nemocnice.

Podle slov ředitele ing. Vladimíra Měrky
je v naší zemi na velký počet diabetologických pacientů nedostatek odborných
lékařů.
Zákaz návštěv v nemocnici
Od 11. do 20. února byl také v tanvaldské
nemocnici kvůli chřipkové epidemii vyhlášen zákaz návštěv. Několik pacientů
se od návštěv nakazilo, nemoci pak
postihly i personál. V kraji byla v tomto
období uzavřena většina nemocnic.
Úrazy ze zimních sportů
Tanvaldská nemocnice, jako spádové
zdravotní zařízení pro širokou podhorskou oblast, také letos zaznamenává
v zimním období zvýšený nárůst úrazů a
hlavně zlomenin ze sjezdovek. Lyžaři a
snowboardisté svou jízdu v zimním středisku končí v chirurgické ambulanci.
Blíže se na zimní úrazy a práci chirurgické ambulance podíváme v příštím čísle
zpravodaje.
- abr -

Za příběhem prvního televizního přenosu v Československu se na konci
ledna do Tanvaldu vydal štáb České
televize. Protagonisté naučně zábavného pořadu s názvem Záhady Toma
Wizarda s kamerou navštívili místa, kde
se Češi po válce vývojem televize zabývali. Zavítali do míst, kde stával Vojenský
technický ústav i hospoda U Müllerů,
kam byl televizní obraz přenášen.
V pořadu dostali prostor také očití svědci prvních oficiálních pokusů nebo odborníci, kteří se počátky československé
televize zabývají. Filmaři vyzpovídali
známého radioamatéra a autora několika
publikací Viktora Křížka ze Železného

Ilustrační foto: - abr Štědrá nadílka sněhu, která se na
Tanvaldsko snesla během uplynulého
měsíce, potrápila také vlakové cestující.
Ranní i večerní vlakové spoje mezi
Jabloncem a Tanvaldem mnohdy nabraly i dvacetiminutová zpoždění. Železničáři
měli kvůli nepřetržitému sněžení plné
ruce práce s údržbou kolejí.
„V úterý 17. 2. měl vlak do Tanvaldu
dvacet minut zpoždění, takže mě překvapilo, když můj spoj ve středu přijel o pět
minut dříve. Zjistila jsem však, že jde
o zpožděný předchozí spoj, který měl jet
půl hodiny předtím. Ve čtvrtek jsem se
radovala ze zpoždění pouhých čtyř minut,
a ve Smržovce jsme pak museli čekat
dalších patnáct minut na zpožděný vlak
od Tanvaldu,“ uvedla jedna z pravidelných cestujících. Zatímco školáci se z případného opoždění převážně radovali,

kdo spěchal do práce, toho časový skluz
nepotěšil.
„Když napadne sníh, je potřeba odhazovat a pracovat na tom, aby doprava
fungovala normálně. Všichni železničáři
pracují, jak nejlépe umí,“ uvedl mluvčí ČD
Ondřej Kubala s tím, že během mrazů je
nutné s drobnými zpožděními v dopravě
počítat. „Autobus se na zasněžené silnici může zdržet a vlak na zasněžených
kolejích také. Jde především o výhybky,
které je potřeba stále udržovat v provozu,“ doplnil. Správa železniční dopravní
cesty musí v zimním období pravidelně
čistit nástupiště na zastávkách, prohazovat výhybky a udržet sjízdnost tratí.
„Všichni od Českých drah se snaží, aby
vlaky jezdily i v mrazech,“ dodal
Kubala.
- veš -

Sníh může za nehodu pod viaduktem
Sníh, který ve středu 11. 2. zasypal
Českou republiku, způsobil potíže na
silnicích. Řidičům komplikovala jízdu
hlavně nízká viditelnost, sněhová kaše a
sněhové jazyky, které se na některých
místech tvořily vlivem silných nárazů
větru. Kvůli počasí přibylo dopravních

nehod. Dopoledne došlo na silnici 1/10,
asi sto metrů od Tanvaldu směrem na
Velké Hamry, pod železničním viaduktem
k nehodě. Neprůjezdný byl pravý jízdní
pruh. Náraz osobního vozu do pilíře
železničního mostu si vyžádal několik
zraněných.
- net -

Brodu a tanvaldského historika Jaroslava
Rýdla. Pořad by měl být odvysílán na
ČT1 v průběhu následujících dvou
měsíců.
- veš -

Od dubna letošního roku by lidem
k cestování po Libereckém kraji měla
stačit pouze jediná karta Opuscard, na
kterou bude možné cestovat vlakem,
autobusem i tramvají. V současné době
je kartu Opuscard možno využívat pouze
v liberecké MHD. Od dubna se však vyplatí i obyvatelům ostatních měst kraje.
Kontaktní místa prodeje čipových karet
budou postupně otevírána v předprodejních a informačních kancelářích dopravců. Nejbližší kontaktní místo pro
Tanvaldsko je zatím v Jablonci nad Nisou
na autobusovém nádraží nebo v předprodejní kanceláři MHD. „Od dubna 2009 se
pořízení karty Opuscard určitě vyplatí

také lidem mimo Liberec, zrovna tak
obyvatelům Tanvaldu,“ řekl Jiří Hruboň,
vedoucí projektu Opuscard.
Opuscard je kartička se zabudovaným
čipem, na který je možno nahrát určitý
finanční obnos, později využitelný například při placení jízdného. Jednotlivé jízdenky budou při platbě kartou Opuscard
přestupné a levnější oproti papírovým
jízdenkám. Žádosti o vydání karet
na kontaktních místech jsou už přijímány. Informační letáky jsou k dispozici
v tanvaldském infocentru.
- veš -

V polovině devadesátých let bylo pro
obyvatele sídliště Výšina zřízeno kabelové vysílání, které divákům umožňuje
dle placených a žádaných služeb přijímat
kvalitní signál několika televizních programů a také Tanvaldského informačního kanálu (TIK). Kabelovou televizi
v Tanvaldě provozovala společnost
Amos, kterou v minulém roce koupila
Investiční skupina BKS Capital Partners.

Změna vlastníka kabelové TV v Tanvaldě,
kde byl provozován rovněž TIK, přinese
z důvodu komplikací s licencí ukončení
provozu tohoto městského vysílání.
Rozhodli o tom zastupitelé na své schůzi začátkem února. O přesném termínu
ukončení provozu TIKu na kabelové televizi v Tanvaldě budou čtenáři v průběhu
prvního pololetí informováni.
- abr -

11. března od 8 – 15 hod.
Zápis proběhne v MŠ U Školky 379,
MŠ Radniční 540 a MŠ Wolkerova
378. Do MŠ lze přihlásit dítě, které
ke dni 31. 8. 2009 dovrší tři roky, a
dítě, které dovrší tři roky v průběhu
roku a poté nastoupí. Srdečně zve
ředitelka MŠ Milena Tomešová.
Tel.: 483 394 753.

Česká televize natáčela v Tanvaldě
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Sněžení brzdilo vlakovou dopravu

Od dubna se bude jezdit na jednu kartu

TIK na kabelové TV brzy skončí

Zápis

dětí do MŠ v Tanvaldě
na školní rok 2009 – 2010

Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald 28. 1. a 11. 2. 2009
l RM vydává záměr na prodej obslužného domku čp. 162, Žďár, Tanvald, na
stavební parcele č. 1605, stavební parcely č. 1605 o výměře 55 m2 a p. p. č.
1652/2 (ostatní plocha) o výměře
1084 m2, vše k. ú. Tanvald, Českému
rybářskému svazu, místní organizaci
Tanvald, za účelem provozování a rozvoje areálu rybářské líhně.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2009:
Příjmy
Účelové dotace
příspěvek na péči
33 598 000 Kč
dávky sociální péče a dávky
pomoci v hmotné nouzi 23 500 000 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem
Sociální dávky – dotace
příspěvek na péči
33 598 000 Kč
dávky sociální péče a dávky
pomoci v hmotné nouzi 23 500 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2009:
Výdaje
Školství – celkem
Základní škola – celkem
Masarykova ZŠ a OA – celkem,
komínová vložka č.p. 333 – závada
z revize
35 000 Kč
Oprava sociálního zařízení ZŠ
Šumburk
+ 180 000 Kč
Rozpočtová rezerva
– 145 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2009:
Výdaje
Pohřebnictví – celkem
ošetření 10 ks lip na hřbitově Šumburk
47 600 Kč
Rozpočtová rezerva
– 47 600 Kč
l RM ruší své usnesení č. 11/1/2009 ze
dne 14. 1. 2009 a rozhodla poskytnout
příspěvek v celkové výši 66 000 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 vždy o 13 500 Kč
Gymnáziu Tanvald při pořádání maturitního plesu oktávy dne 23. 1. 2009,
Gymnáziu Tanvald při pořádání maturitního plesu 4. ročníku dne 13. 2. 2009,
Masarykově základní škole a OA Tanvald
při pořádání maturitního plesu IV. ročníku
OA dne 6. 2. 2009, TJ SEBA Tanvald při
pořádání VI. Sportovního plesu dne 20.
2. 2009 a o 12 000 Kč TJ Jiskra Tanvald,
oddílu volejbalu, při pořádání dětského
karnevalu dne 21. 2. 2009.
l RM rozhodla poskytnout příspěvky na
činnost a vybrané akce v roce 2009
z rozpočtové kapitoly Příspěvky z části
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
Školnímu sportovnímu klubu při
Gymnáziu Tanvald
5 000 Kč
TRIALSPORTu Tanvald v AČR
38 000 Kč
včetně příspěvku na pořádání
ME a MČR v trialu ve výši 30 000 Kč
Klubu bojového umění KARATE
Tanvald
12 000 Kč
Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Tanvald, Sportovní 576
20 000 Kč
TJ Sokol Český Šumburk
7 000 Kč
TOM 2101 Zálesák, turistickému oddílu
mládeže Tanvald
10 000 Kč
KČT Tanvald
6 000 Kč
SOSHIKI, klubu bojových umění a
sportů Tanvald
12 000 Kč
Tenisovému klubu Tanvald 20 000 Kč
Sportovnímu klubu Sluníčko – handicapovaní sportovci
15 000 Kč

ZO Českého svazu včelařů Tanvald a
Desná
4 000 Kč
Českému svazu bojovníků za svobodu,
ZO Tanvald
3 000 Kč
Mysliveckému sdružení Tři Jedle
Tanvald
4 000 Kč
Junáku – svazu skautů a skautek ČR,
okres Jablonec nad Nisou 10 000 Kč
Občanskému sdružení zdravotně postižených Tanvald
46 000 Kč
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec n.N.
na provoz sociálního automobilu
18 000 Kč
Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. – na
akce „Ukliďme Jizerky“
9 000 Kč
3. neposkytnout příspěvek Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých
Jablonec nad Nisou, Honebnímu společenství Velké Hamry a Bonsai s.p.a.b.u.
Zásada.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2009:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
149 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
– celkem, sbor dobrovolných hasičů –
celkem, studie proveditelnosti a zpracování žádost o dotaci na stavbu hasičské
zbrojnice
149 000 Kč
l RM rozhodla prodat automobil Renault
Trafic SPZ JN 95-07 Sboru dobrovolných
hasičů Horní Tanvald za 10 000 Kč.
l RM rozhodla prodat automobil FIAT
Ducato SPZ JNI 48-00 formou protiúčtu
nebo komisního prodeje.
l RM rozhodla poskytnout Karlu Soldátovi, vedoucímu družstva fotbalistů –
veteránů z Tanvaldu, příspěvek ve výši
2 000 Kč na pokrytí nákladů spojených
s účastí družstva na 12. ročníku fotbalového halového turnaje seniorů, který se
uskuteční v dubnu 2009 ve Wittichenau,
a tento příspěvek uvolnit z rozpočtové
kapitoly Příspěvky – z části příspěvky
neziskovým organizacím.
l 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.
l RM rozhodla zvýšit celkový stav
zaměstnanců města zařazených do MěÚ
s účinností od 1. 3. 2009 o jednoho zaměstnance na 105, a to z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců na VPP u střediska
technických služeb z 12 na 13.
l RM:
1. souhlasí s vypsáním společného výběrového řízení na stavby „Výstavba
požární stanice Tanvald – Šumburk“ a
„Výstavba hasičské zbrojnice – SDH
Tanvald Šumburk“.
2. bere na vědomí složení výběrové komise na vyhodnocení výběrového řízení
na dodavatele stavby „Výstavba požární
stanice Tanvald – Šumburk“ a „Výstavba
hasičské zbrojnice – SDH Tanvald
Šumburk“: člen náhradník za Ministerstvo
vnitra ČR – p. Václav Zmátlík, Ing. Zdeněk
Vávra, za GŘ HZS ČR – Ing. Jiří Černý
Ing. Petr Furch, za HZS Libereckého
kraje – plk. Ing. Zdeněk Borovička plk.
Ing. Mgr. Jiří Pokorný, mjr. Bc. Jan
Ondráček, mjr. Jiří Kypta, plk. Ing. Jiří
Kovalský a PhD. Ing. Václav Havlíček.
3. jmenuje zástupce města Tanvald do
výběrové komise na vyhodnocení

výběrového řízení na dodavatele stavby
„Výstavba požární stanice Tanvald –
Šumburk“ a „Výstavba hasičské zbrojnice – SDH Tanvald Šumburk“: člen
náhradník Jiří Onderka, Ing. Jiří Běhal,
Michal Štim, DiS. a Ing. Martin Verner.
l RM nemá námitky k návrhu ředitelky
mateřské školy na přerušení provozu
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579,
v červenci a srpnu 2009 v termínech:

MŠ U Školky celkem 6 týdnů:
od 13. 7. do 21. 8. 2009
MŠ Radniční celkem 4 týdny:
od 20. 7. do 14. 8. 2009
MŠ Wolkerova celkem 7 týdnů:
od 7. 7. do 21. 8. 2009
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- měú -

l ZM bere na vědomí činnost rady města
od 17. 12. 2008 do 28. 1. 2009.
l ZM bere na vědomí informace o činnosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o činnosti organizací s majetkovou účastí
města:
TABYS s.r.o. Tanvald
Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1. na základě zveřejněného záměru
rozhod.lo prodat spoluvlastnický podíl
815/4122 na společných částech budovy čp. 44, Popelnická ul., Tanvald, část
Šumburk nad Desnou, tj. 6 m2 a stavební parcele č. 683, k.ú. Šumburk n.D., tj.
2,5 m2, paní Lence Nedvědové za účelem majetkoprávního vypořádání vestavby dvou obytných místností do půdního
prostoru za 5 600 Kč.
2. Na základě zveřejněných záměrů
rozhodlo prodat:
– část p. p. č. 225/2, k. ú. Tanvald, označené podle geometrického plánu č.
1333-8/2009 ze dne 13. 1. 2009 jako p.p.
č. 225/12 o výměře 195 m2, k. ú. Tanvald,
Rudolfu Borskimu ml. za účelem zajištění přístupu na p.p. č. 223/25, k.ú.
Tanvald, pro plánovanou výstavbu
rodinného domu, za 48 000 Kč.
– p. p. č. 1462/1, o výměře 513 m2, k. ú.
Tanvald, panu Ing. Jiřímu Zímovi za
38 100 Kč.
– p. p. č. 886/2, o výměře 538 m2, k. ú.
Šumburk nad Desnou, manželům prof.
Ing. Vladimíru Krumphanzlovi, DrSc., a
Jarmile Krumphanzlové za 39 900 Kč.
3. mění své usnesení č. VI/3/b z 10. 12.
2008 takto: na základě zveřejněného
záměru rozhodlo prodat p. p. č. 1312
o výměře 107 m2, k. ú. Šumburk nad
Desnou, manželům Mgr. Elišce a Ing.
Petru Pavlatovým za 5 500 Kč.
4. schvaluje záměr prodat p. p. č. 171/4
o výměře 428 m2 a p. p. č. 171/5, o výměře 790 m2, vše k. ú. Tanvald, za
účelem realizace stavby výjezdového
stanoviště Tanvald Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje.
5. nesouhlasí s podáním žádosti
Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný
převod pozemkové parcely č. 77/6
o výměře 3160 m2, k. ú. Tanvald.
6. na základě vydaného záměru schvaluje podmínky směny části pozemkové
parcely č. 1724/2 ve vlastnictví Jaroslavy
Prokopové za část p. p. č. 1935 ve vlastnictví Města Tanvald, vše k. ú. Tanvald,
za účelem majetkoprávního vyrovnání
z důvodu umístění oplocení na p. p. č.
1724/2 a č. 1935, vše k. ú. Tanvald,
následovně: vyhotovení geometrických
plánů zajistí na své náklady žadatelka,
výměra obou částí pozemkových parcel
bude srovnatelná.
7. schvaluje zřízení věcného břemene
– ve prospěch společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. spočívající v právu

užívání částí p. p. č. 1929/1, 223/20,
223/4, 259/2 a části stavební parcely č.
263, vše k. ú. Tanvald za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1 000 Kč.
– ve prospěch společnosti SČP Net,
s.r.o. v rozsahu dle situačního nákresu
na dobu neurčitou za jednorázovou
úplatu ve výši 500 Kč. Právo odpovídající věcnému břemenu bude spočívat
v právu zřídit a provozovat na části stavební parcely č. 498, k. ú. Tanvald,
plynárenské zařízení – přeložku středotlaké plynovodní přípojky a v právu
vstupovat a vjíždět na část stavební
parcely č. 498, k. ú. Tanvald v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky.
– ve prospěch společnosti SČP Net,
s.r.o. v rozsahu dle situačního nákresu
na dobu neurčitou za jednorázovou
úplatu ve výši 500 Kč. Právo odpovídající věcnému břemenu bude spočívat
v právu zřídit a provozovat na části p. p.
č. 1831/6, části pozemkové parcely č.
945/1 a části p. p. č. 510/3, vše k. ú.
Tanvald, plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na části p. p. č. 1831/
6, 945/1 a 510/3, vše k. ú. Tanvald,
v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek se
všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními.
8. schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů
na typový projekt Czech POINT –
Kontaktní místo (Upgrade) dle předloženého návrhu.
9. schvaluje smlouvu o obstarání správy
nemovitostí čp. 595 a čp. 596, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou, mezi
Městem Tanvald a společností TABYS
s.r.o. Tanvald dle předloženého návrhu.
Rozpočtové opatření č. 3/2009:
Příjmy
Bytové hospodářství
TABYS, s.r.o. – nájemné z bytů a
vybavení bytů
+ 666 600 Kč
Nebytové hospodářství
TABYS, s.r.o. – nájemné za nebytové
prostory
+ 32 700 Kč
Výdaje
Bytové hospodářství
údržba bytového fondu ve správě
TABYS, s.r.o.
+ 666 600 Kč
Nebytové hospodářství
výdaje na nebytové prostory ve správě
TABYS, s.r.o.
+ 32 700 Kč
10. schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2009:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
897 466 Kč
Pokračování na str. 4

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 4. 2. 2009
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 4. 2. 2009
Pokračování ze str. 3
Výdaje
Vratka nevyčerpané účelové dotace na
příspěvek na péči
537 000 Kč
Vratka nevyčerpané účelové dotace na
dávky sociální péče a dávky pomoci
v hmotné nouzi
360 446 Kč
l ZM rozhodlo poskytnout příspěvky na
činnost a vybrané akce v roce 2009 z
rozpočtové kapitoly Příspěvky – z části
neziskovým organizacím takto:
TJ Jiskra Tanvald
100 000Kč
včetně účelových příspěvků pro oddíl
volejbalu na dětský karneval 4 000 Kč
pro oddíl volejbalu na mezinárodní turnaj
žactva
3 000 Kč
pro oddíl volejbalu na turnaj superveteránů
5 000 Kč
pro oddíl stolního tenisu na reprezentaci
René Tauše
5 000 Kč
za předpokladu vrácení nevyčerpaných
finančních prostředků z poskytnutého
příspěvku na činnost a vybrané akce
v roce 2008.
TJ SEBA Tanvald včetně příspěvku na
údržbu sjezdových a běžeckých tratí
100 000 Kč
Občanskému sdružení MDC MAJÁK
66 000 Kč
l ZM rozhodlo:
1. schválit Přílohu k OZV č. 8/2005
o rozúčtování nákladů za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok
2008 a ponechat sazbu poplatku pro rok
2009 ve stávající maximálně možné výši
500 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
l ZM bere na vědomí vyhodnocení
činnosti a hospodaření „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ v roce 2008 a vyhlašuje v souladu s pravidly „Fondu na
zlepšení úrovně bydlení“ výběrové řízení na získání půjčky z tohoto fondu na
rok 2009 s možností podání žádostí do
27. 3. 2009.
l ZM schvaluje Pravidla veřejné soutěže pro prodej bytů ve vlastnictví města
v domech s prodanými byty dle předloženého návrhu.
l ZM deleguje na valné hromady obchodních společností s majetkovou
účastí města následující zástupce:

Severočeská vodárenská společnost
a.s. Petra Poláka, náhradníka Miroslava
Tůmu; ČSAD Jablonec nad Nisou Petra
Poláka, náhradníka Miroslava Tůmu;
Teplárenství Tanvald s.r.o. Miroslava
Tůmu, náhradníka Petra Poláka.
l Zastupitelstvo města:
1. stanovuje v souladu s zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění
(§ 77) a s nařízením vlády č. 20/2009 Sb.
ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s
účinností od 1. 2. 2009 měsíční odměny
neuvolněným členům ZM následovně:
– členové ZM Baková Květa, Hynek Petr,
Ježek Libor, Malý Jaroslav, Píro Aleš,
Prokešová Jana a Šťastný Martin
660 Kč měsíčně
– členové ZM a výboru Hyšková
Alexandra, Ježková Eva, Josífek
Vladimír, Kuna Josef a Průcha Josef
2 040 Kč měsíčně
– členové ZM a předsedové výboru
Kozák Milan a Kroupa Miroslav
2 220 Kč měsíčně
– členové ZM a rady Lenko Jan, Prašivka
Miroslav, Šír Miroslav, Vyhnálek Vladimír
a Zacpal Jiří
2 570 Kč měsíčně
– místostarosta Tůma Miroslav
17 250 Kč měsíčně
Poprvé se odměny vyplatí za únor 2009.
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/
2009:
Výdaje
Vnitřní správa – celkem, místní zastupitelské orgány – celkem, odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva o odvody SZ a ZP
+ 49 500 Kč
Rozpočtová rezerva
- 49 500 Kč
l ZM bere na vědomí informace o změně vlastníka kabelové televize v Tanvaldě
na sídlišti Výšina a k zajištění provozu
Tanvaldského informačního kanálu a
souhlasí s ukončením provozu
Tanvaldského informačního kanálu na
kabelové televizi.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- měú -

Provoz FÚ v Tanvaldě v březnu 2009
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald, tel. 483 360 302, fax 483 394 242

V rámci zajištění kvalitních služeb rozšiřuje Finanční úřad v Tanvaldě úřední
hodiny a provoz pokladny pro podávání přiznání k daním z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období roku 2008 a platbu daní v hotovosti takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý

Datum
16. 3. 2009
17. 3. 2009
18. 3. 2009
19. 3. 2009
20. 3. 2009
23. 3. 2009
24. 3. 2009
25. 3. 2009
26. 3. 2009
27. 3. 2009
30. 3. 2009
31. 3. 2009

Úřední hodiny
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 15.30 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 15.30 hod.
8.00 – 14.30 hod.
8.00 – 17.00 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 pro platbu daní
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 14.30 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 14.30 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 13.30 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
8.00 –11.00 a 12.00 – 18.00 hod.
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 2008 je úterý 31. března 2009. Platbu daně lze uskutečnit
vedle bezhotovostní platby či platby v pokladně FÚ i prostřednictvím „daňové
složenky“ na kterékoliv pobočce České pošty. Za platbu prostřednictvím „daňové složenky“ není třeba hradit žádný poplatek. Za den platby se v tomto případě
považuje den, kdy pošta převzala hotovost. Daňové složenky jsou k dispozici
na finančních úřadech či pobočkách pošty.
Ing. Ivan Škoda, ředitel FÚ v Tanvaldě

Tanvaldský zpravodaj /4

Vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
na území města Tanvaldu

Zastupitelstvo města Tanvald vyhlašuje v souladu s pravidly „Fondu na zlepšení
úrovně bydlení“ na území města Tanvaldu výběrové řízení na získání půjčky
z tohoto fondu.
1. Fyzické a právnické osoby, které vlastní stavbu pro bydlení na území města
Tanvald, a které přijmou závazek poskytnout půjčku podle stanovených a ve
smlouvě uvedených pravidel ve prospěch staveb pro bydlení použít, si mohou dát
žádost do 27. 3. 2009 na Městský úřad v Tanvaldě.
2. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Kód Účel
Lhůta
Úrok Horní hranice
splatnosti
půjčky
01 Obnova střech starší 10 let (krytiny i 3 roky
2%
max. 50 tis. Kč
konstrukce) u objektů do 10 b.j.
na jeden dům
02 Zřízení plynového nebo elektrického 3 roky
2%
max. 30 tis. Kč
topení ve stávajícím domě
na jeden byt
03 Zřízení malé čistírny odpadních vod
3 roky
2%
max. 30 tis. Kč
ke stávajícímu domu
na jeden byt
04 Vybudování vodovodního nebo
3 roky
2%
max. 50 tis. Kč
kanalizačního řadu, vodovodní nebo
na jeden dům
kanalizační přípojky, studny pro pitnou
vodu nebo její prohloubení
05 Obnova fasády domu včetně
3 roky
2%
max. 40 tis. Kč
oplechování u domu staršího 15 let
na jeden byt
06 Zateplení obvodového pláště
3 roky
2%
max. 40 tis. Kč
domu staršího 10 let
na jeden byt
07 Vybudování WC, koupelny nebo
3 roky
2%
max. 40 tis. Kč
sprchového koutu v bytě,
na jeden byt
kde dosud není
08 Obnova střechy starší 10 let (krytina 3 roky
2%
max. 150 tis. Kč
i konstrukce) u objektů nad 10 b.j.
na jeden dům
09 Výměna oken u domu staršího 15 let 3 roky
2%
max. 60 tis.
na jeden byt
10 Vestavba bytu do půdního prostoru
3 roky
2%
max. 50 tis. Kč
na jeden byt
Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 – obnova fasády a
půjčka 06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden
objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze
čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky
se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje měsícem lednem následujícím po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
3. Žádost bude do výše stanoveného data podána písemně a bude obsahovat
minimálně tyto náležitosti:
a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné stavby pro bydlení (stavbou pro bydlení se pro
účely této vyhlášky rozumí budova splňující ustanovení vyhlášky č. 137/1998
Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu § 3 písm. b) a c),
• adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely,
• výpis z katastru nemovitostí či jiný doklad o vlastnictví domu,
• stavební povolení nebo ohlášení vydané stavebním úřadem
na stavbu, u které je žádáno o půjčku,
• příslušnou projektovou dokumentaci,předběžnou dohodu s dodavatelem
akce, na kterou je žádána půjčka s orientační cenou, při svépomoci
odhad nákladů, jež při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
d) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány,
při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,
e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
f) požadovaná částka úvěru podle druhu půjčky a způsobu jejího výpočtu,
g) návrh na stanovení záruky
Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV

Nový územní plán Tanvaldu
Na internetových stránka města Tanvald (www.tanvald.cz) bude v sekci Městský
úřad, v menu po levé straně, zřízen odkaz „Nový územní plán“, kde budou zveřejňovány všechny důležité dokumenty a mapové podklady v rámci procesu pořízení
územního plánu. V březnu bude již možné si stáhnout všechny podklady k etapě
Návrhu zadání územního plánu Tanvaldu. Doporučuji tento odkaz (nejenom těm,
kteří mají podané návrhy na změny v území) průběžně sledovat. Všechna důležitá
oznámení budou též zveřejňována na úřední desce.
Michal Štim, DiS.

Doplňte si

K obchodům z minulého čísla TZ

%

Textil-Ateliér – podniková prodejna
SebaT, a.s. – přikrývky, polštáře, lůžkoviny, ručníky, utěrky, župany, matrace,
servis pro hotely a penziony
po – pá 8.00 – 17.00, so 8.30 – 12.00

Poděkování

Jako babička vnučky Káji jsem byla
13. 2. na plese 4. ročníku třídní učitelky
Jany Baldové z Gymnázia Tanvald.
Jedním slovem – nádhera. Krásný
program, vše perfektně organizované,
pěkná výzdoba. Milí maturanti, hodně
štěstí při maturitě i v dalším životě!
Jana Jägerová, Tanvald

Karel Bouška byl prvním televizním umělcem
Nedávno zesnulý tanvaldský občan
Karel Bouška byl pamětníkem významné
historické události, vztahující se k televiznímu vysílání, kterou jsme si vloni
připomínali. Přinášíme rozhovor pořízený
do dokumentu k 60. výročí TV vysílání,
který zatím nebyl nikde publikován.
K. Bouška se na sklonku svého života
po městě potuloval s ruksakem, byl
hodně zanedbaný, často v botách naboso. Poslední dobou chodil i s doprovodem, protože přišel o zrak. Karel Bouška
z Tanvaldu se dá však s trochou nadsázky považovat za prvního televizního
estrádního umělce v Československu.
Před zraky návštěvníků tanvaldského
hostince U Müllerů se objevil před první
československou kamerou přenášející
zkušební televizní přenos.
V tanvaldském Vojenském technickém
ústavu Češi ve čtyřicátých letech dokončili to, na čem za války začali pracovat
Němci. 23. března roku 1948 se tak
československá veřejnost poprvé stala
oficiálním svědkem prvního televizního
vysílání.
Věděli obyvatelé Tanvaldu, co se
v jejich bezprostředním okolí dělo?
Jak pohlíželi na výzkum ve zdejším
Vojenském technickém ústavu?
„V té době jsem byl ještě velice mladý,
takže jsem se o dění ve „výzkumáku“
moc nezajímal. Když jsem jezdil okolo
na kole, několikrát jsem si všiml, že na
dvorku je jakýsi podivný mosazný kruh
a spousta přístrojů, kterým jsem nerozuměl. Říkalo se, že Češi tu zdokonalují
německou technologii televizního
vysílání,“ vzpomíná Bouška.

Jak jste se dostal k tomu, že jste se
objevil na televizní obrazovce při
improvizovaném představení pro
zkušební vysílání?
„Bylo to na konci roku 1947. Kamarád
mě požádal, abych v hostinci vystoupil
spolu s ním a zahrál na nějaký hudební
nástroj. O víc jsem se vlastně ani nestaral“.
Jak první natáčení probíhalo a kde
jste vystupoval?
V hostinci U Müllerů, který tehdy stál
naproti Vojenskému technickému ústavu, se postavilo provizorní pódium. Okolo
něj bylo několik televizních kamer. Od
těch dnešních se myslím ani moc nelišily, snad jen, že byly mnohem intenzivnější, protože z nich sálal obrovský žár.
Jaké jste měl pocity? Věděl jste,
o co se jedná?
Abych řekl pravdu, tak jsem se staral
spíš o svoje brnkání. Jediné, co se mi
vybavuje, je nesmírné vedro, které sálalo z těch kamer. Svítily skoro nesnesitelně. Z horka jsem se začal potit a rozladil
se mi hudební nástroj, takže jsem se
styděl, že hraju falešně. V hospodě ale
sedělo jen pár lidí u piva a myslím, že je
dění okolo nich ani moc nezajímalo.
Kam se z hostince U Müllerů vysílalo? Viděl jste natočený materiál?
Vysílalo se do protějšího Vojenského
technického ústavu. Jak to dopadlo a co
se s těmi záběry stalo, to jsem neměl ani
tušení.
Rozhovor připravila
Veronika Hošková

Lékař léčí, příroda
uzdravuje
(Starořecké přísloví)

Vážení čtenáři, v roce 2009 vám přinášíme osvědčené lidové recepty, které
pomohly vám či někomu z vašich blízkých či známých. Těšíme se i na vaše
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky
na infocentru nebo psát na:
labrahamova@tanvald.cz).
Protichřipkové recepty jsou tentokrát od
devětasedmdesátileté čtenářky z Tanvaldu, která přeje: Hodně zdraví.
Děkujeme!

Protichřipkový salát
1 větší červená řepa (může být i nakládaná) – nastrouhat, 1 lžička strouhaného
křenu, 1 mrkev, šťáva z půlky citrónu,
1 lžíce zakysané smetany.

Protichřipkový nápoj
0,5 litru černého čaje, citronová šťáva a
med podle chuti, 1 lžíce rozpuštěného
másla, velký panák slivovice.
Večer horké vypít a hned jít do postele.
Vyléčí každý neduh – chřipku, nachlazení,
kašel, chrapot.
(Údajně recept fotbalisty J. Chovance,
který pro nachlazení nevynechal žádný
zápas.)
- abr -

Návštěva z kraje

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

l DDM Tanvald vyhlašuje
výtvarnou soutěž na téma
„Místo, které mám rád“
Soutěžící budou rozděleni do
kategorií dle věku od MŠ po
SŠ. Mohou být použity různé
výtvarné techniky – kresba, malba,
koláž, keramika, tiffany, malba na sklo,
na hedvábí... Práce označené jménem
autora, třídou (u MŠ věkem) a školou,
kterou soutěžící navštěvuje, je nutné
odevzdat nejpozději do 12. 3. 2009
v DDM v Tanvaldě. Autoři vítězných
prací budou odměněni a jejich obrázky a
výtvory budou vystaveny v Městském
kině Jas v Tanvaldě u příležitosti
Tanvaldského hudebního jara. Zahájení
výstavy proběhne v pátek 20. 3. 2009
v 18 hodin před 1. koncertem THJ.

l 2. 3. a 9. 3.Velikonoční keramika pro dospělé, od 17.00, modelování a glazování výrobků.
l 23. a 30. 3. Velikonoční keramika pro rodiče s dětmi,
od 17.00, modelování a glazování výrobků.
l 25. 3. Velikonoční ošatky od 14.30,
práce s pedigem, akce pro děti.
l 1. 4. Velikonoční ošatky, od 16.30,
práce s pedigem pro dospělé.
l 1. 4. Perníčkové kraslice, od 16.00,
akce pro děti, pečení a zdobení.
Dopoledne v DDM jsou vyhrazena pro
výtvarné akce, kterých se účastní mateřské a základní školy z Tanvaldu a okolí.
Bližší informace o všech akcích DDM
obdržíte v DDM Ulita Tanvald, případně
na tel.č. 483 394 301.

Mateřské a dětské centrum Maják

Výšina, ul. U školky 579, tel.: 774 825 085, e-mail: m.c.majak@email.cz

l 19. – 22. 3. 2009 Burza dětského oblečení, obuvi, hraček,
těhotenského oblečení, kojeneckých potřeb a ostatních
dětských doplňků (kočárky,
kola, lyže, brusle, autosedačky)
19. 3. příjem čistých a nepoškozených věcí od 16 do 18.30 hod.
20. 3. prodej od 15 do 18.30 hod.
21. 3. prodej od 9 do 12.00 hod.
22. 3. výdej a vyúčtování od 9 do 11 hod.
Za každý přijatý kus se účtuje 1.50 Kč +
10% z prodeje. Tabulky pro rozepsání
kusů si vyzvedávejte v Majáku každé
dopoledne. Po telefonické dohodě přijmeme vaše věci i dopoledne během
provozních hodin MDC.

l Programová skladba MDC
Pondělí, úterý a středa
9.00 – 11.30 dopolední setkávání
maminek s dětmi
Středa 16.00 – 17.00 cvičení pro
těhotné maminky s dětmi
17.15 – 18.15 rodiče s dětmi do
5 let
18.30 – 19.30 zdravotní cvičení pro dívky
od 15 let a ženy
Čtvrtek 18.00 – 19.00 powerjoga
Pátek 9.00 – 11.30 dopolední setkávání
17.00 – 17.45 břišní tance maminek
s dětmi
18.00 – 18.45 a 19.00 – 19.45
břišní tance
Vstupné do MDC Maják 20 Kč.
(První návštěva zdarma)

Dne 23. ledna na pozvání starosty
Tanvaldu Petra Poláka navštívil Základní
školu Horní Tanvald krajský náměstek
hejtmana pro resort školství Bc. Radek
Cikl. Po jednání s vedením školy si oba
pánové prohlédli budovy školy. Pan náměstek nám udělal radost, když vyzdvihl
příjemnou atmosféru školy. Zvlášť ale
oceňujeme, že kromě tanvaldské radnice
se o dění ve škole zajímají i představitelé
vedení kraje.
D. Hozdová

Cena Modrého
slona 2009
Sdružení ARTEFAKTUM.CZ a Centrum
pro zdravotně postižené Libereckého
kraje vyhlašují v rámci VI. ročníku projektu „Tvoříme duší…“ celostátní soutěž
o Cenu Modrého slona 2009 v deseti
kategoriích: malba, keramika, fotografie,textilní tvorba, kombinovaná technika
(ruční práce), literární tvorba, divadlo
(malé formy, loutky apod.), tanec, hudební tvorba (hudební přednes apod.), jiné
formy zajímavé umělecké tvorby (sochařství, řezbářství apod.).
Motto „Bez bariér v duši i v životě“ zůstává hlavním mottem celého projektu
„Tvoříme duší...“ Díky veřejné podpoře
mnoha významných osobností našeho
společenského života a nadšení všech
zúčastněných se projekt stal kulturněspolečenskou tradicí, která hýbe
myšlením lidí.
Dana Šormová,
vedoucí CZP LK v Jablonci n. N.

V březnu 2009
oslaví
narozeniny
Vrchovská Josefa
Havlová Lidmila
Malý Josef
Šída Josef
Hájková Marie
Kožíšková Libuše
Nygrínová Ludmila
Pavlata Václav
Bánovská Lydia
Horčička František
Král Karel
Pešat Josef
Sklenička Karel
Špidlen Josef
Bachtíková Annelies
Husička Jan
Patka Karel
Svárovský Josef
Šťastná Libuše
Vondrová Alena

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v březnu
Členky KPOZ (Komise pro občanské
záležitosti) navštěvují oslavence,
kterým bude 75, 80 a více let, a předávají jim dárkový balíček. Jubilanti
– sedmdesátníci pak dostávají písemnou gratulaci od města. Pokud si
někdo balíček nepřeje, ať to oznámí
předem A. Liškové na telefonní číslo
728 421 550. Kdo nechce, aby jeho
jméno bylo uvedeno v TZ, ať zavolá
na telefonní číslo 483 369 652
(L. Abrahamová).

Nenechte se
diskriminovat

Nová služba Krajské
vědecké knihovny v Liberci
Od 26. ledna 2009 v KVK funguje informační centrum projektu Nenechte se
diskriminovat, které nabízí informace a
poradenství osobám ohroženým diskriminací na základě pohlaví a věku a
projevy vícenásobné diskriminace.
Infocentrum je otevřeno v pondělí od 15
do 17 hod. a ve středu od 10 do 12 hod.
Mimo jiné nabízí též zprostředkování
bezplatné právnické pomoci. Koordinátorem výše uvedeného projektu je organizace Gender Studies, která s KVK
spolupracovala také na předcházejícím
projektu Půl na Půl. Více informací na
stránkách knihovny v sekci Služby
(www.kvkli.cz)
- red -

Přednáška

filosofa a léčitele
Tomáše Pfeiffera na téma

„Společná věc“
Pan Pfeiffer odpovídá na ústní i
písemné dotazy posluchačů z oblasti
životní filosofie bytí.
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
v úterý 10. 3. 2009 od 18.00 hod.
Pořadatelem je Universita Bytí,
www.dub.cz
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na březen

Březen
2. 3. PO
19 h.
Sněženky a machři po 25 letech
Nová česká komedie. Nové příhody starých známých postav po mnoha letech.
V hlavních rolích J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta a R. Brzobohatý.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč
Mládeži přístupný.
(104)
4. 3. ST
19 h.
Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog
Francouzský krimi film podle skutečného příběhu gangstera Jacquesa
Mesrinea. Další příběhy slavného gangstera. V hlavních rolích Vincent Cassel
a Ludivine Sagnierová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Přístupné od 12 let.
(t – ŠÚ – 120)
6. 3. PÁ
19 h.
Kamarádova holka
Americká romantická komedie. Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel.
V hlavních rolích Kate Hudsonová, Jason Biggs a Alec Baldwin.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Mládeži nepřístupný.
(t – 102)
9. 3. PO
19 h.
Výměna
Americký historický krimifilm Clinta Eastwooda. Pro záchranu syna udělala to,
čeho se ostatní báli. V hlavních rolích Angelina Jolie a John Malkovich.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč
Mládeži nepřístupný.
(t – ŠÚ – 142)
11. 3. ST
17 h.
Cesta na Měsíc 3D
Americký animovaný film pro děti. I první let na Měsíc měl své mouchy.
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč
Mládeži přístupný.
(ČV – 85)
13. 3. PÁ
19 h.
Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám
Britská romantická komedie. Příběh z prostředí společenského magazínu.
V hlavních rolích Simon Pegg, Kirsten Dunstová a Jeff Bridges.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Přístupné od 12 let.
(t – 109)
16. 3. PO
17 h.
Peklo s princeznou
a 19 h.
Nová česká filmová pohádka. Není radno zahrávat si se samotným Luciferem.
V hlavních rolích Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný a Václav Vydra.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč
Mládeži přístupný.
(105)
18. 3. ST
19 h.
Tokio!
Francouzský povídkový film. Tři krátké fantastické filmy volně inspirované
Tokiem, reflektující obraz této jedinečné metropole.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Mládeži přístupný.
(t – 112)
21. 3. SO
17 h.
Lovecká sezóna 2
Americký animovaný film. Další dobrodružství malých zvířátek. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Mládeži přístupný.
(ČV – 76)
23. – 25. 3. PO – ST
Jeden svět 2009
Festival dokumentárních filmů. Program na této straně TZ, plakátech, letáčcích
nebo na internetu: http://jedensvet09.fimart.cz.
Vstupné na dopolední představení je 30 Kč a na odpolední 50 Kč.
27. 3. PÁ
19 h.
Nouzový východ
Americká adaptace stejnojmenného románu Richarda Yatese. Popis manželské krize mladého páru. V hl. rolích Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč
Mládeži nepřístupný.
(t – ŠÚ – 119)
30. 3. PO
17 h.
Příběh o Zoufálkovi
Animovaný film o myšákovi. Malý hrdina s velkým srdcem. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč
Mládeži přístupný.
(ČV – ŠÚ – 94)

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
9. 3.
PO
9 hod.
Jiří Kahoun – Příhody včelích medvídků
Divadelní představení známých pohádek s hudbou Petra Skoumala a texty
Zdeňka Svěráka. Hraje Divadlo Krapet z Prahy. Vstupné 30 Kč.
20. 3.

PÁ

19 hod.

Slavnostní zahájení 53. ročníku THJ 2009
I. koncert THJ 2009 – Recitál Pavla Šporcla
Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský - klavír
Program: L. van Beethoven – Sonáta A dur, op. 47, „Kreutzerova“ (Adagio
sostenuto, Presto, Andante con Variazioni, Presto), A. Dvořák – Capriccio,
Sonatina G dur, op. 100 (Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo. Molto vivace,
Finale. Allegro), Astor Piazzolla – Le grand tango.
Vstupné: 260, 250, 240 Kč
18.00 hod. Výstava DDM Ulita, hudební doprovodný program ZUŠ Tanvald
18.30 hod. Výstava grafik Krystyny Rataj Černé ve foyeru kina.

Další akce
25. 3. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hod. od kina. Cena 100 Kč.

Připravujeme na duben 2009 :
16. 4. Miroslav Donutil – Cestou necestou
Zábavný pořad známého herce a baviče, plný veselého vyprávění a písniček.
Předprodej v pokladně kina od 9.3. 2009. Vstupné: 210, 200, 190 Kč.
24. 4. Štěpán Rak – kytara (viz foto)
Alfréd Strejček – umělecký přednes
II. koncert v rámci 53. ročníku THJ 2009
O Zlatý člunek města Tanvaldu
Tradiční divadelní přehlídka O Zlatý člunek
města Tanvaldu se uskuteční letos v druhé
půlce dubna. Letošní 21. ročník divadelní
přehlídky pro děti a mládež bude tentokrát
nesoutěžní, z důvodu loňské malé účasti a
také neochotě souborů hrát před porotou.
Na jevišti tanvaldského kina se můžete mimo jiné těšit na domácí úspěšnou hru
nejmenších Zubatá story. Více přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,
v budově bývalého soudu, 1. patro.

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý
Program kina denně na RCL: 101,4.

Filmový festival „JEDEN SVĚT“ 23. – 25. 3 2009
23. 3. pondělí
9 hod. Upřimný na 99%
(Rune Denstad Langlo, Norway)
11.15 hod. Fotbalistky z Kábulu
(Bahareh Hosseini, Afghanistán, 2007)
16 hod. Poslední šaman – ve vestibulu
kina (Ivan Golovnev, Rusko, několik cen
na mezinár. festivalech)
17 hod. Čas hlupáků (Franny Amstrong,
UK, nominace na Oscara)
24. 3. úterý
9 hod. Sedm světel (Olga Sommerová,
ČR, (přislíbena účast režisérky)
11.15 hod. Barmský VJ
(Anders Ostergaard, Norway, Sweden,
Denmark, UK)
17.30 hod. René (Helena Třeštíková,
ČR, přislíbena účast Reného)
25. 3. středa
9 hod. SET 1: Náramky od Kamar,
(Preeya Nair, India)
• Mame Ngor – kluk ze skládky,
(Simona Risi, Italy)
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• Kluci v ofsajdu (Saman Salour, Iran)
Citlivé záležitosti – Michal
(Mischa Kamp, Netherlands)
11.15 hod. SET 2: Náramky od Kamar
(Preeya Nair, India)
• Prázdniny Liu Fej (Čína)
• Lily a Ra (Armagnan Ballantyne,
Švýcarsko, 2008)
• Citlivé záležistosti – Minuk
(Mischa Kamp, Netherlands)
Všechny projekce včetně dopoledních
jsou určeny též pro veřejnost!
Doprovodný program:
Městské kino Jas
23. 3. 15.00 – 17.00 hod. Oficiální
zahájení festivalu, účast starosty a
dalších hostů
od 2. do 18. 3. Výstava „Z vězeňských
spisů“ (z roku 2007),
23. 3. Prodej namibijského zboží, ochutnávky romských jídel, pěvecký sbor –
etnické písně, taneční vystoupení v duchu
etna.

Město Tanvald, pořadatel tomboly reprezentačního plesu, děkuje následujícím
sponzorům: SEBA T a.s. Tanvald, Pneuservis – Ekotranz, Ing. Prašivka – stavitel
Tanvald, Elektroopravna Hoffman, Sebatex s.r.o. Dolní Smržovka, Hotel Grand
Tanvald, Město Wittichenau, Čajovna Strejčková Tanvald, SATO Tanvald, Pohřební
služba M+M Tanvald, Kamélie kavárna a salátový bar, Květinářství Špicar Tanvald,
Kubů domácí potřeby a koberce, Fotos Tanvald, Studio Martina Zelinková Tanvald,
Lékárna U Aesculapa Tanvald, Putzteufel s.r.o. Tanvald, Komerční banka a.s.,
Sebatrans s.r.o. Tanvald, Nemocnice Tanvald s.r.o., Kosmetické studio Sarah, Kitl
s.r.o. Jablonec nad Nisou, Ledo cukrárna Tanvald, Pekárna Tanvald – Schneider
a spol., A.S.A. s.r.o. Tanvald, Detoa Albrechtice s.r.o., TABYS s.r.o. Tanvald,
Teplárenství s.r.o.Tanvald, Polská móda Šandera Tanvald, Penzion ČD Tanvald,
EUREST s.r.o. Tanvald, JISO Tanvald, ELSAP Princ Tanvald, Lahůdky Walter Velké
Hamry, Ovoce a zelenina V+H Tanvald, Firma Prusík Tanvald, ČSAD a.s. Jablonec
n. N., Drogerie Pyramid Tanvald, Strabag a.s. Liberec, Prodejna M-TEX Tanvald,
Exekutor s.r.o., Pedikúra Soňa Lauerová.

Úvěry, hypotéky
Podnikáte a nechtějí Vám půjčit v bance?

Potřebujete peníze na cokoliv a máte zajištění nemovitostí?
Vyplacení stávajících závazků. Řešení exekucí,
zápisy v registrech nejsou překážkou.

Úvěry od 1 mil. do 33 mil. Kč.

Tel.: 777 294 185, www.spa-nwm.cz/o_kristan

!! POZOR !! KADEŘNICTVÍ A NOVĚ MODELÁŽ NEHTŮ
U SVÁROVSKÝCH, ul. Vítězná 360 Tanvald

Nový mladý kolektiv, kreativní účesy pro dámy, pány i děti,
možno i bez objednání, manikúra, parafínové zábaly,
prodlužování nehtů, modelace na přírodní nehty,
zdobení nehtů pro všední dny i mimořádné příležitosti.

Využijte výhodné nabídky a spojte péči o své vlasy s péčí o ruce.
Telefonické objednávky: Lucie Hásková, kadeřnice: 732 40 11 88, Zuzana Saganová,
kadeřnice: 724 30 65 35, Šárka Mašková, péče o ruce: 777 98 19 08

Dámské krejčovství
a opravy oděvů
Hana Kokšalová
Jana Švermy 1036, Smržovka
Tel: 483 322 044, 728 181 671
hanakoksalova@seznam.cz
Provozní doba:
St
9 – 18
Čt 14 – 18
Pá 14 – 18
So
9 – 12 (nebo po tlf. dohodě)

MYSLETE
NA BUDOUCNOST
l 6% zhodnocení vašich úspor
v penzijním fondu
l Životní pojištění bez zkoumání
zdravotního stavu
l I pro diabetiky
l Dětské pojištění
Kontakt: 773 554 920

URGENTNĚ SHÁNÍM DOMEČEK NEBO CHALUPU,
VHODNOU K TRVALÉMU BYDLENÍ
NEBO I REKREACI.

Může být i v původním stavu, k rekonstrukci, nebo i zbořeniště. Možno
nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti. Tel.: 775 311 505

DLOUHODOBĚ HLEDÁM CHALUPU NEBO DOMEK.
Na stavu nezáleží. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek.
Právní servis zajistím. Tel: 737 544 461

Zveme vás do nově otevřené
akvaristiky
v Proseči n. N.
Po – Pá 9.00 – 11.30 13.00 – 18.00
So 9.00 – 13.00

Ø Perfektní zákaznický servis Ø krmení
PEUKER Akvaristik
Prosečská 141
Ø medikamenty Ø široká nabídka potřeb
tel: 603 188 869
a techniky pro akvaristiku Ø velké množ46804 Proseč nad Nisou
ství zdravých ryb Ø pěstírna terčovců Ø
www.akvaristik.cz
výběr akvarijních rostlin

PŘIPRAVTE SE NA
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
Nabízím prodej, montáž
a poradenství satelitních
přijímačů dle vašich potřeb.
Karel Šírek, tel.: 607 575 420,
E-mail: kasirek@seznam.cz
www.sferia.cz

PRONAJMU

zařízený byt 4+1
v centru Tanvaldu
1. patro - 130 m2
tel: 603 225 123

9. ročník veletrhu cestovního ruchu
19. – 21. března 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
čtvrtek, pátek 9 –18 hodin
sobota 9 –13 hodin
l slosovatelné vstupenky
l diashow a cestopisné besedy
Austrálie – země lidožravých krokodýlů
USA – národní parky
Napříč Austrálií na kole
Keňa – africké dobrodružství
l doprovodný program
l ukázky řemeslné výroby
l výstava fotografií Janusza Pytela
vstupné 20/10 Kč, děti do 6 let zdarma

www.eurocentrumjablonec.cz

Kulturní pozvánka do okolí

1. 3. Desná – Byl jednou jednou dvoreček. V Riedlově vile od 15 hod. Pro rodiče
s dětmi od tří let hraje Jarmila Enochová z Divadla Rolnička. Vstupné 20 Kč.
2. 3. Smržovka – Vernisáž výstavy Jean‘s world – akty. Výstava Lukáše Pavla
Pavlíka v Zámečku
3. a 10. 3. Vysoké n. J. – Čertův švagr. Divadelní spolek Krakonoš – loutková
scéna, malý sál divadla Krakonoš. Od 17 hod., vstupné děti 20 a dospělí 30 Kč.
6. 3. Smržovka – Cestujeme v pátek… tentokrát do Peru. V Kinoklubu Smržovka
vypráví a promítá Jindřich Berounský od 18 hod. Minimální vstupné 20 Kč/osoba.
7. 3. Smržovské ženy sobě (www.smrzovka.cz )
7. 3. Bozkov – 23. jeskyňářský ples, kapela Allegro, sokolovna Bozkov od 20 hod.
7. 3. Zásada – 2. společenský ples destilatérský, sokolovna Zásada od 20 hod.
7. 3. Josefův Důl – Loupežníci na Chlumu, středověký morytát upravený pro
marionety, kinosál Josefův Důl od 19.30 hod.
14. 3. 1. Smržovka – Šipkový ples. V Parkhotelu k poslechu a tanci hraje kapela
Kontakt, od 20 hod. Předprodej na tel.: 603 591 543 a 603 273 055.
14. a 15. 3. Desná – O Desenského medvěda. V KD Sklář. Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Účinkují: Strčprstskrzkrk
– DDM Ulita Tanvald a DS Vojan Desná, Taneční a pohybové studio Magdaléna
– Rychnov u Jablonce n. N., Divadelníci z Domu dětí Vikýř – Jablonec n. N., DK ZŠ
Kořenov, DK ZŠ Velké Hamry, žáci 5.A ZŠ Velké Hamry, Hvězdičky – ZŠ Desná.
Podrobný program na plakátech. Informace a přihlášky u paní Šulcové v knihovně,
tel. 483 383 730, e-mail: knih-desna@volny.cz. Vstupné 20 Kč.
21. 3. Harrachov – 63. setkání s Krakonošem, Harrachov
21. 3. Zlatá Olešnice – Maškarní ples, sokolovna, od 20 hod.
28. 3. Desná – Někdo to rád horké. V KD Sklář Desná od 19.00 hod. Hudební
komedie, hraje DS Klicpera z Chlumce nad Cidlinou. Vstupné 50 Kč. Předprodej a
rezervace vstupenek od 2. února v kulturním středisku v Riedlově vile, tel.:
483 383 019, 483 383 730, e-mail: desenske.noviny@seznam.cz.
28. 3. Smržovka – Potápěčský ples, v Parkhotelu od 20 hodin
31. 3. Smržovka – Přednáška o včelách a včelaření v našich podmínkách.
V Hospůdce U Bobše od 16 hodin přednáší odborný učitel včelařství Jaroslav Jáč.

Mìstská knihovna (tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)
l Měsíc internetu. Knihovnice připravily pro dospělé čtenáře individuální seznamování s internetem ve spolupráci
se studenty Gymnázia Tanvald, pro
mladší čtenáře soutěž Co vím o internetu,
za správné odpovědi drobné překvapení.

l Výstava obrazů Vladimíra Balcara
„Jizerské hory v obrazech“ od 3. 3. do
31. 3. 2009.
l Uzávěrka soutěže „Jak se mám či
nemám chovat ke knize“ prodlužena
vzhledem k vysoké nemocnosti do 31. 3.
2009.
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Boje o Maškovy vánočky na sněhu Úspěch žáků ZŠ Horní Tanvald v USA

Další dějství bojů o vánočky pana Maška se odehrálo na běžeckých tratích U Lesíka.
Celkem 91 závodníků z MŠ a 1. stupně ZŠ předvedlo své umění v lyžařských stopách
dlouhých od jednoho sta do sedmi set metrů. V měsíci únoru při příznivém počasí
uspořádáme ještě slalom a běh na lyžích II. Poděkování patří tradičním sponzorovi
Poháru běžce Tanvaldu panu Maškovi a pořadatelům z DDM, Gymnáziu Tanvald
a členům TJ SEBA Tanvald.
V. Vyhnálek

TJ SEBA Tanvald nejlepší v ČR
Je to až neuvěřitelné, ale po první
polovině letošní lyžařské sezóny jsou
mladé lyžařské naděje TJ SEBA Tanvald
na prvním místě v hodnocení dvaatřiceti
lyžařských oddílů ČR. A to jak v kategorii žactva, tak i v kategorii mladšího dorostu. V žákovské kategorii toto umístění vybojovala skupina sedmi závodníků
na MČR na Pustevnách, která získala
osm medailí. Nejcennější kov z MČR
přivezla K. Kunzová (štafeta, 3 km volně)
a P. Marousková (štafeta), stříbro získali P. Marousková (3 km volně), A. Šírek
(3 km volně) a třetí místo vybojovali A.
Sixtová (3 km volně), J. Bešťák (štafeta)

a A. Vyhnálková (štafeta). Dorostenci
získali medailová umístění na závodech
Českého poháru v Jablonci nad Nisou
zásluhou M. Bartůnka (2 x 3. místo), Z.
Koucké (2. místo) a L. Doležalové (3.
místo) a na MČR na Božím Daru zásluhou Z. Koucké (3. místo). Gratulujeme a
věříme, že i druhá polovina lyžařské
sezóny potvrdí hegemonii TJ SEBA
Tanvald v běhu na lyžích.
Poděkování také zaslouží trenéři TJ
SEBA (Beranová, Tomšová, Kasper,
Balcar), kteří jsou kromě fyzické přípravy
zodpovědní i za mazání lyží.
Za TJ SEBA Tanvald Vladimír Vyhnálek

Ve dnech 7. – 13. února 2009 se ve
státě Idaho v USA konaly Světové zimní
hry speciálních olympiád (Winter World
Special Olympic Games 2009). Her se
zúčastnily na tři tisíce sportovců z osmdesáti sedmi zemí světa. Soutěžilo se
v sedmi sportech: ve sjezdovém lyžování, běžeckém lyžování, krasobruslení,
rychlobruslení, snowboardingu, snowshoeingu a ve speciálně olympijské
variantě halového hokeje (floor hokej).
(Viz www.2009worldgames.org.) S reprezentací České republiky odletěli do
centra her v Boise a Sun Waley i dva
žáci naší školy, Martin John a Miroslava
Slavičová, a další členka TJ Seba
Tanvald, oddíl Handi, Jitka Šabacká.
Jako doprovod a hlavní trenér snowboardingu pro Českou republiku se her
zúčastnila Zdenka Synovcová, která
působí i jako trenérka v SK Sluníčko
SPMP Jablonec n. N.
Naši sportovci byli velmi úspěšní –
získali celkem šest medailí (1 zlatou,
2 stříbrné a 3 bronzové).

Martin John, snowboarding:
slalom – 2. místo
obří slalom – 3. místo
superobří slalom – 2. místo
Miroslava Slavičová, klasické lyžování:
běh na 5 km volný styl – 1. místo
běh na 10 km volný styl – 3. místo
štafeta 4 x 1 km ženy – 3. místo
Také ostatní členové české čtyřiceti
sedmi členné výpravy dosahovali výborných výsledků. Úspěchy českých speciálních olympioniků sledovala z Prahy se
zájmem i manželka prezidenta republiky
paní Livia Klausová, patronka Českého
hnutí speciálních olympiád. První dáma
pozvala účastníky naší úspěšné výpravy
na Pražský hrad. V březnu se dále na
Pražském hradě uskuteční slavnostní
oběd pro úspěšné sportovce a trenéry,
na který naše reprezentanty pozval
prezident Václav Klaus.
Všem našim úspěšným sportovcům
gratulujeme!
Za ZŠ Horní Tanvald Daniela Hozdová

TJ SEBA Tanvald uspořádala 17. ledna
2009 ve sportovním areálu Autokemp
další ročník závodů žactva v běhu na
lyžích. Letošní ročník byl zařazen do
nejvyšší kategorie v Poháru Libereckého
kraje. Nejen, že tanvaldští lyžaři tradičně
posbírali většinu medailí, ale coby pořadatelé byli hodnoceni na nejvyšší úrovni
jak s ohledem na kvalitu tratí, tak i za

vlastní průběh závodů. Přeboru Tanvaldu
se celkem zúčastnilo 223 závodníků
v osmnácti kategoriích. Výsledky a fotodokumentaci najdete na www.tjsebatanvald.cz. Poděkování patří všem pořadatelům, panu Maškovi, ABB, RWE, Městu
Tanvald a samozřejmě tanvaldským
reprezentantům v běhu na lyžích.
Za TJ SEBA Tanvald V. Vyhnálek

Otevřený přebor v běhu na lyžích

DVD Stezka Járy Cimrmana v prodeji

Filmový záznam z akce pořádané
k propagaci cyklostezky Járy Cimrmana,
která se už pravidelně koná začátkem
června na Tanvaldsku, je na DVD nosičích v prodeji v tanvaldském infocetru.

Dokument, který natočilo desenské
Videostudio Sebastián, zachycuje poslední dvě Spanilé jízdy Járy Cimrmana
v letech 2007 a 2008. Diváci se mohou
těšit na spanilou jízdu historických kol,
na půvabné vystoupení pěveckého sboru tanvaldského gymnázia, na závod
v běhu s kufry v zimníku či na slavnostní odhalení pamětní desky na rozhledně
Štěpánce se slovem Zdeňka Svěráka.
Dokumentární film na DVD vydal Svazek
obcí Mikroregion Tanvaldsko a v prodeji
je v infocentru za 95 Kč.
- abr -

Sportovní pozvánka do okolí

5. – 8. 3. Jakuszyce (P) – Bieg Piastów, lyžařské závody
7. 3. Rejdice – Czech Freeskiing Open 2009, oficiální mistrovství ČR v lyžařské
disciplíně – slopestyle, lyžařský areál Rejdice
21. 3. Jakuszyce Schronisko Orle (P) – 6. Bieg Retro
27. – 29. 3. Rejdice – Finále Evropského poháru v akrobatickém lyžování,
nejlepší evropské talenty bojují o poslední body v r. 2009, lyžařský areál Rejdice
od 5. března břišní tanec každý čtvrtek v 1. patře bývalé zvláštní školy v Desné.
16 – 17 hod. úplné začátečnice. Určeno pro dívky a ženy od 10 do 99 let.
Přihlášky tel.: 608 363 685, e-mail:jazira@jazira.eu, www.jazira.eu, Míla
Chaloupková

Muzeum ozubnicové dráhy

v zimním období otevřeno denně 10 – 16 hod.
(mimo pondělí)

Malé lyžaře z Tanvaldu znají už v celé ČR. Ani na Pustevnách nechyběli na stupních
vítězů.

Žel. spol. Tanvald, o.p.s., zve k prohlídce exponátů a k seznámení
s historií a současností provozu jediné ozubnicové dráhy v ČR do muzea
v budově železniční stanice Kořenov. Občerstvení zajištěno.
Železniční trať č. 036 Tanvald – Kořenov – Harrachov.
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