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Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti se
uskuteční ve středu 15. února
od 16 hod jednání zastupitelů města.

Sněhová peřina
zakryla Tanvald
Na konci ledna se Tanvald dokonale
zahalil do bílého hávu.   Od 18. do 23.
spadlo na nejbližší měřící stanici
na Souši 150 mm srážek, což může
představovat 2 - 3 m čerstvého
sněhu, a to je i na Tanvaldsko dost.
V samotném městě měřící stanice
není, ale jen za předposlední lednový
víkend napadalo jistě přes půl metru
bílé a mokré nadílky. Pocítili to chodci
i motoristé, kteří se jen těžce potýkali
s nástrahami kluzkých vozovek.
Aktuální foto z 23. ledna naleznete
na str. 10.
-vho-

Hasiči bojovali

s popadanými stromy

Lidé uctili památku Václava Havla
V neděli 18. prosince se českými
městy a vesničkami rozezněly zvony
kostelů. Zvěstovaly smutné poselství. Na své chalupě na Hrádečku
krátce po desáté hodině ranní zemřel
poslední československý a první český
prezident, dramatik, Václav Havel.
Skromný člověk, který vynikal pevným
charakterem a okouzlujícím smyslem
pro humor.   Zapálit svíčku na počest
nezapomenutelné osobnosti chodili
lidé také k symbolickému místu s portrétem Václava Havla před tanvaldským
kinem. Kde jinde lépe uctít památku
tak velkého milovníka kultury, jakým
Václav Havel bezesporu byl. K jeho
citátu, který zdobí halu tanvaldského
kina, oči návštěvníků ještě mnohokrát
zabloudí: „Cimrman nás všechny
přežije“, stojí zde s podpisem Václav
Havel a nezaměnitelným srdíčkem
na konci. Měl svým způsobem pravdu.
Ale i vzpomínka na Václava Havla,
díky jeho nezapomenutelné osobnosti
žije dál. Dokazují to i desítky podpisů
a vzkazů, kterými svou soustrast nad
smrtí bývalého prezidenta vyjádřili
místní obyvatelé v kondolenčních listinách, které byly od pondělí do pátku

Stromy, stromy a zase stromy
zaměstnávaly hasiče v Libereckém
kraji celou sobotní noc 21. února až
do nedělního rána. Předposlední
lednový víkend měli profesionální
hasiči na kontě více než 40 zásahů,
z toho většinou technického rázu,
kdy vyjížděli odstraňovat popadané
stromy, které neunesly přívaly nového
sněhu. Komplikace byly na silnici I/10
na Tanvald, kde bránil provozu spadlý
smrk. Po jeho rozřezání si hasiči
cestou domů museli poradit ještě
s dalšími třemi stromy. Po půlnoci
tanvaldští hasiči museli vyrazit zase
do Plavů, kde spadlý strom zatarasil
komunikaci a jeho silná větev zasáhla
osobní vůz Renault. Tomu poškodila
zadní dveře včetně skla. Naštěstí
nedošlo k žádnému zranění.
-hoš-
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V Čechách už to jinak není,
že teprv po smrti se člověk
dočká pochopení,
a kdyby přece ještě žil,
jistě by svůj konec s námi oslavil.
Mnozí z nás zůstáváme
věčnými dlužníky.
Díky Václave Havle.
Nesmrtelnost je v činech.
Vy jste ji získal.
„Navždy si vás budu vážit jako
člověka, který se svým lidským
přístupem zasloužil o to, že se
přechod od totality k demokracii
odehrál bez násilí a občanských
nepokojů. Jako prezident jste provedl
naši zemi složitým obdobím, na jehož
konci je Česká republika demokratickou součástí Evropy. Tím vším jste
se po právu zařadil mezi největší
Čechy a my na vás nezapomeneme,”  
Děkuji vám.

Z obsahu čísla
str.

Z kondolenčních listin se
svolením autorů vyjímáme:

připraveny právě v kině. Lidé bývalému
prezidentovi většinou děkovali za jeho
podíl na pádu komunistického režimu,
za jeho upřímnost a skromnost, která
byla a je u politiků vzácností, věnovali
mu věčnou vzpomínku a úctu. V pondělí 2. ledna byly podepsané kondolenční archy odeslány do Kanceláře
Václava Havla.

„Jak skromně přicházel, tak
skromně i odcházel. Jak příznačné
pro Václava Havla, že na poslední
schůzce s dalajlámou se svému hostu
omlouval za svou slabost, místo toho,
aby ji, jako mnozí jiní, vystavoval
na odiv a zaštiťoval se jí. Odešla
v něm výrazná osobnost, nedoceněna
a mnohdy i haněna, avšak se štítem.“

„Jak snadno se vedou hospodské řeči
o tom, že hliněné impérium v čele se
státem, v němž zítřek se s včerejškem
snoubí, samo o sobě by se tak jako
tak zhroutilo. Nu, historie nás učí, že
nikdy nic není samosebou. Za vším
vždycky stojí lidé, jako byl Václav
Havel. I on měl rád hospodskou
atmosféru a pivečko, ale na rozdíl
od svých kritiků se také od toho
stolu dokázal zvednout a jít za svým
cílem. A to není každému dáno.“
„Děkujeme za svobodu“
„Nikdy na vás nezapomenu.
Cítím obdiv, úctu a pokoru.“
-hoš-
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Vír masek se roztočí v únoru

Veselý průvod masek se v únoru
vydá na svůj rozpustilý pochod
městem. Blíží se totiž masopustní
období, doba zabíjaček, svateb, plesů
a zábav, která vrcholí obchůzkou maskovaných postav. Připojte se k procesí
pohádkových postav a nachystejte
si vlastní originální masku. Procesí
masek se vydá 21. února ve 14 hodin
od tanvaldské radnice a bude pokračovat okolo pošty k místnímu infocentru,
poté Krkonošskou ulicí až k vlakovému
nádraží a k Hotelu Grand. Nachystejte
si písně, ozvučte se nástroji, trumpetkami, bubínky, pokličkami, kastrůlky,
řehtačkami a jinými rámusidly.
Některé české vesnice udržují
masopustní průvody silně tradičního
charakteru, takže máte pocit, jako
byste se vrátili v čase o 200 let zpátky.
Jsou zde vidět nádherné masky
Slaměného, Rasa, Turků, Kobylky či

Kominíka.
V Tanvaldě má masopust spíše karnevalový charakter a objevují se zde
i nové typy masek. Pro velké i malé,
kteří se chtějí připojit do průvodu, se
proto fantazii meze nekladou. Narazit
tady můžete na zvířecí motivy, jako
jsou prasátka, veselé jeptišky nebo
strašidelné postavy v podobě katů
a čarodějnic. Kdo se veselého průvodu
nezalekne, může od něj dostat masopustní koblihu nebo něco na zahřátí
do žaludku. A kdo se nebojí, že by
vyplašil zdejší hasičský sbor, může si
s průvodem zvesela zapět.
Masopustní
období
začíná
po svátku Tří králů a končí v úterý před
Popeleční středou, kdy vrcholí masopustním průvodem. Ten letos připadá
na úterý 21. února. V dřívějších dobách
se lidé mohli nevázaně bavit hlavně
v zimním období, protože se nepracovalo na poli. Slavnosti
na začátku nového
roku jsou známy ještě
z doby před rozšířením
křesťanství.
Průvod
masopustu má své
kořeny v Egyptě, odkud
se rozšířil do Řecka
a do Říma. Tady se
z klidných oslav brzy
staly hlučné a okázalé
slavnosti
veselého
boha vína Bakchuse
zvané bakchanálie, při
kterých se tropily různé
taškařice.   Z Itálie
se
přes
Německo
masopust dostal kolem
13. století i do Čech.
Podstatou masopustu
je obchůzka koledníků.
Masopustní
průvod
chodí od domu k domu,
aby stavením přinesl
hojnost a dostatek. Tak
se nebojte masky přivítat s otevřenou náručí.
-hoš-
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Husté sněžení a silný vítr zkomplikovaly dopravu
Zima byla zatím na Tanvaldsku
na sníh skoupá. Na začátku ledna ale
řidiče přeci jenom trochu potrápila.
Meteorology předesílaný orkán Andrea
u nás svou sílu sice příliš nedemon-

uzavřela i 11 kilometrový úsek silnice
mezi Desnou a Harrachovem. Kolona
aut ucpala i kruhový objezd směrem
z Tanvaldu na Velké Hamry. Někteří
řidiči to vzdali a otočili to. Dopoledne

stroval, menší kalamita se ale nakonec
přece projevila. Ve čtvrtek 5. ledna se
zastavil provoz na některých silnicích.

se zastavila také doprava na železnici
ve směru z Tanvaldu na Harrachov
kvůli poruše motorového vozidla.

Krajská správa silnic Libereckého kraje
musela uzavřít některé úseky, protože
je nebylo možné udržet sjízdné.

Náhradní autobusovou dopravu České
dráhy nemohly cestujícím zajistit,
protože pozemní komunikace zůstala

Husté sněžení a silný vítr působily
problémy také řidičům v Tanvaldě.
Uvízlé kamiony v ranních hodinách
ucpaly úsek silnice mezi viaduktem
u cukrárny Ledo a vlakovým nádražím.
Dopravu zde usměrňovala Městská
policie s Dopravní policií Jablonec
nad Nisou. Kolem desáté hodiny byl
pro kamiony uzavřen hraniční přechod
v Harrachově. Kvůli uvízlým kamionům Krajská správa silnic a dálnic

uzavřená.   Vlaky krátce nejezdily ani
ve směru na Velké Hamry, kde spadl
na trať strom.   Kdo nikam nemusel,
raději nikam necestoval. Během
dopoledne se potom situace uklidnila. Sněžení si první lednový víkend
nakonec užili jen ve vyšších polohách.
Zatímco závodníci Jizerské 50 bojovali
s hustým sněžením, v Tanvaldě a okolí
padal spíš déšť.
-hoš-
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Krimi a informace z města

Novoroční konflikt skončil tragédií
Tragický
novoroční
konflikt
na stezce z Tanvaldu do Desné už
týdny plní stránky bulvárních plátků.
Řada lidí, kteří mají jen mlhavé informace o tom, co se stalo, zasvěceně
hovoří před televizními kamerami, jako
by to viděli na vlastní oči. Tanvaldský
zpravodaj
není
bulvární
plátek
a neloví pochybné senzace. Pro nás
je podstatné to, že na konci konfliktu
zůstal jeden mrtvý a dva zranění. Zda
k tomu došlo nešťastnou náhodou, či
ve zlém úmyslu, o tom si netroufám
polemizovat. Je věcí kriminální policie,
aby zodpověděla okruh zásadních
otázek. Za prvé, odkud a kam šli
v tuto noční hodinu všichni účastníci
střetu, za druhé, jak a proč ke konfliktu
došlo, za třetí, kolik ran bylo vypáleno,
za čtvrté, z jaké vzdálenosti byli bratři
Tatárovi zasaženi a konečně za páté,
jak došlo ke zranění střelce. Tyto
a ještě spoustu dalších otázek musí

policie objasnit, než bude moci soud
vyřknout, doufejme, spravedlivý verdikt. Do té doby nechme policii v klidu
pracovat a nevytloukejme politické
body planým řečněním. Celá záležitost
je, a na to se při vší té senzacechtivosti
rádo zapomíná, především velkou tragédií pro pozůstalé, ovšem i pro rodinu
střelce mohou být důsledky fatální.
Následné rozloučení se zastřeleným
mladíkem pak proběhlo v kostele Sv.
Františka z Asisi na Šumburku a předcházela mu divoká, avšak poměrně
zmatená kampaň na facebooku. Dle
indicií získaných policií ČR, existovalo
reálné nebezpečí střetu některých
skupin s výrazně odlišnými názory.
Proto se Tanvald v sobotu 7.ledna
hemžil uniformami, což jsme u nás
snad ještě dosud nezažili. Na místě
byl připraven rovněž antikonfliktní tým.
Celá akce naštěstí dopadla bez větších
problémů. Smuteční průvod v klidu

absolvoval cestu z kostela na hřbitov
a posléze na místo tragédie. Malá
skupinka odpůrců byla společnými
hlídkami policie ČR a městské policie
zastavena již v prostoru nádraží ČD,
takže k žádným útokům nedošlo. Dvě
osoby byly řešeny v přestupkovém
řízení a jeden zmatený mladík bez
dokladů a bez znalosti vlastního rodného čísla byl předveden na služebnu
k prokázání totožnosti.
Dle nejnovější informace těsně před
uzávěrkou vydání, nebude střelec
stíhán pro vraždu, neboť z probíhajícího vyšetřování vyplynulo, že se stal
obětí napadení. Poslední otázkou,
kterou ještě vyšetřovací orgány musejí
zodpovědět, je to, zda se jednalo
o obranu přiměřenou.
Toť zatím vše. Okolnosti tragédie
budeme i nadále sledovat a naši veřejnost poté i pravdivě informovat.

Foto: Místo tragédie.

Václav Hošek

Bezdomovci, aneb kam s nimi?
Znáte je všichni. Dnešní doba
bohužel vtáhla do ulic ty roztodivné
postavičky ve špinavých rozevlátých
kabátech, rozšmaťchaných bagančatech, s umolousanými igelitkami
v rukou. Někdy posedávají po lavicích
s krabicemi laciného vína, jindy vyžebrají nějakou tu kačku před marketem.
Když k nim přičichnete, zpravidla
nevoní. Někdo se jich
štítí, někdo trochu bojí,
ale nikomu nic zlého
nedělají. Prostě se jen
tak toulají světem jak
svobodní ptáci. Naopak,
najdou se lidé, kteří
jsou schopni ublížit
jim. U nás v Tanvaldu
naštěstí nikoliv. Občas
přemýšlím, jak se to
stane, že se člověk
octne takhle na ulici, že
přespává kde se dá, jen
s flaškou v ruce, někdo
sám, někdo s družkou,
jiný zase se psem. Jsou
to roztodivné osudy.
Někdo naletí podvodníkům, jiného vyhodí
manželka, děti, další
se tam propije, anebo
prohází automatem. Ale
také to může být životní volba, touha
po absolutní svobodě, na nikoho se
nemuset ohlížet, nikomu se nezpovídat. Jsou volní jak tažní ptáci, ale také
ti nejchudší z nejchudších.
Na boží hod vánoční uplynulého
roku navždy odešla jedna z nezapomenutelných postaviček Tanvaldu,
celkem bezproblémový bezdomovec
Miloslav Mašek, původem z Jiřetína.
Vídali jsme ho léta ve městě, tu i onde,
popíjet či podřimovat. Zemřel v čase
vánočním na lavičce v čekárně autobusu ve věku 68 let. Je to smutné.
Dalo se mu však pomoci? Ten člověk
poctivě pracoval podstatnou část
svého života a protože měl celkem
slušný důchod, nebyl ani tak docela

bez prostředků. Jak se ocitl na ulici,
to už se dnes nedozvíme, víme však
že občas přespával u povedených
kamarádíčků, kteří mu od jeho peněz
rádi pomohli. Jmenovat je nemůžeme,
protože tam, kde není důkazu, není ani
žalobce a tedy ani soudce. Takových
hyen je mezi námi habaděj, stačí jen se
pořádně dívat kolem. Čas od času se

pan Mašek ocitl v tanvaldské nemocnici, kde se dal jakžtakž dopořádku,
nakrmili ho, vykoupali a dokonce
si za dobu nemocenského pobytu
z vlastního důchodu dokázal naspořit
pár korun. Jenže v nemocnici nelze
zůstat napořád. Zdravotníci i sociální
odbor městského úřadu se pokoušeli
nalézt pro něj ubytování alespoň pro
zimní období, buď v azylovém domě
v Jablonci, anebo na ubytovně, jenže
obojí si žádá určitý režim, který je nutno
dodržovat. Kamenem úrazu pro mnohé
bezdomovce je podmínka všech azyláků, že se zde nebude konzumovat
alkohol. Je to možná zdánlivě poněkud
kruté, jenže zkuste si představit, jak
bude jeden pracovník charity kočírovat

dvacet nebo třicet rozjařených kumpánů, to prostě nejde. Naposledy pan
Mašek opustil brány nemocnice začátkem prosince a protože o azylák ani
ubytovnu nestál, skončil zase na ulici.
I když možná mezitím přespal kdesi
u loupežníků, kteří ho našetřených
korunek rádi a bez skrupulí zbavili.
Těsně před vánočními svátky, 21. prosince, učinil městský
úřad poslední nabídku
pomoci, avšak marně.
Jak se ukázalo, bylo
za minutu dvanáct.
O čtyři dny později
už pan Mašek nebyl
mezi živými. Dalo se
mu pomoci? Posuďte
sami. Možná byl svým
způsobem
šťastný,
těžko říct.
Naštěstí jsou i jiné
případy, s mnohem
lepším koncem. Tak
jako u pana Urbantze,
známé
postavičky
z Výšiny, nebo několika dalších. Ti nabídnutou pomoc přijali
a již od léta loňského
roku žijí v nízkoprahovém centru. A jde
to. Na snímku vidíte, že ubytovna jim
svědčí a kávička z porcelánového
hrnku vypitá v teple aspoň jakéhos
takéhos domova nepochybně chutná
lépe než studená žbrunda kdesi
na lavičce se sněhem za krkem.
Nejde to však samo od sebe, dohled
nad pořádkem a čistotou je nezbytný
a taky dohled nad tím, aby ty lidi nikdo
neokrádal. Žít se dá tak či tak, ovšem
u každého jednotlivce to je jen a jen
jeho vlastní volba. Pomoci můžete jen
člověku, který o pomoc stojí a dokáže
ji přijmout.
Tak alespoň dobrá zpráva na závěr.
Nic víc, nic míň.
-vho-

Zubní ordinace bere
nové pacienty
Privátní špičkově vybavená zubní
ordinace v Liberci nabízí možnost
registrace
novým
pacientům.
Více informací na telefonním čísle
734 212 943, či na adrese:

MUDr. Jan Charvát
Broumovská 1208/5a, Liberec 6
www.rehabilitace-broumovska.cz

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Sebevražda s dobrým koncem.
Rozchod s dívkou neunesl mladý
chlapec a odešel z domova, zanechaje
dopis na rozloučenou a veškeré
doklady. Rodina jeho zmizení ohlásila
7.ledna navečer a ještě tentýž den
ho zahlédla společná hlídka státní
a městské policie na viaduktu
v Krkonošské ulici. Strážníci nezaváhali
a mladíkovi v sebevražedném pokusu
zabránili a předali ho do lékařské
péče. Tedy konec dobrý, všechno
dobré. Škoda každého mladého života.
Hezkých děvčat je přece všude dost
a naopak platí totéž.
-vhoMlsní nenechavci opět na scéně
Mlsní zloději v lednu zase řádili v tanvaldských marketech.Nejprve nachytali
v Penny marketu čtyřicetiletého
chmatáka z Desné na alkoholu,
později pak hned celou povedenou
rodinku prozměnu v Bille. Vykutálená
matka s dcerou a nezletilým synem
si tu chtěli za pět prstů pochutnat
na čokoládě. Taky neprošli a skončili
v rukou strážníků městské policie.
A nejenže se nestyděli za to, že jsou
zloději, a navíc nešikovní zloději. Ještě
navíc se tomu povedený školák smál,
jako by to byla bůhvíjaká legrace. Snad
jim to přestupková komise náležitě
spočítá, ovšem já bych se přimlouval
za tvrdou pryčnu v cele a k tomu
plesnivý chléb a vodu z okapu. Ovšem
to je jen zbožné přání.
-vho-
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Závidět se má jen rychlá a bezbolestná smrt
Osmdesátiletá dáma z Tanvaldu
vypráví o životě v Tanvaldě, o práci
v laboratoři, o své velké vášni
- výšivkách, z nichž některé jsou
dokonce i v jilemnickém muzeu
a možná nám prozradí i recept
na udržení dobré nálady.

– říká: manžel si vzal dovolenou. Další
den jí vidím zase bez dítěte a říká,
že musí do solárka. To je pro mě
nepochopitelné.

Ve svém věku si již můžete
dovolit určitý nadhled - jaký máte
pocit, když pořád ve zprávách
posloucháte, že máme očekávat
krizi a utahovat si opasky neslyšela už jste takových varování
za svůj život víc než dost? Není
lepší tu televizi vypnout?
Můžu-li to říci upřímně, tak kdyby nás
nepotkala ta nejhorší tragédie, která
může rodiče potkat, tak bychom se
teď měli krásně. Žijeme teď prakticky
v bezproblémové době. Já se narodila
do hrozné krize. Žila jsem v době,
kdy tu řádil Hitler. Abychom nemuseli
chodit do německé školy, tak jsme
se z Tanvaldu odstěhovali do Dobšic,
kde maminka kdysi dělala děvečku
a já tady mohla chodit do české školy.
Do dneška se naše rodiny scházejí.
Do Tanvaldu jsme se vrátili, až když
se tady otevřela první česká škola.
Po válce byl tatínek, který byl švec
a nebyl komunista, zase nepřítelem
státu. Dědeček přišel o všechny
svoje úspory na důchod. Vyměřili mu
úplně minimální částku. Tatínek musel
pracovat do 71 let. Maminka obracela
každou korunu v ruce. Přesto všechno
jsem je ale nikdy neslyšela si stěžovat,
nepovažovali se za chudé a nikdy
nikomu nic nezáviděli. Maminka
vždycky říkala, že závidět se má jen
rychlá a bezbolestná smrt. Bohatství
je v něčem jiném. V lidech okolo nás.
My máme štěstí na skvělé sousedy.
Víme, že kdybychom něco opravdu
potřebovali, tak se na ně můžeme
obrátit.

Působila jste jako laborantka
v nemocnici. To muselo být
zajímavé povolání. Naplňovala vás
vaše profese?
Já jsem k tomu vlastně přišla jako
slepý k houslím. Měli jsme doma ležící
nemocnou babičku, kterou chodil
navštěvovat doktor Leraus. Já jsem
mu vždycky pomáhala, takže
jednou říkal, že jsem docela
šikovná a jestli nechci jít dělat
do laboratoře. Tak mě poslali
do školy do Ústí nad Labem.
Nevěděla jsem vůbec, co mě
čeká, chemii jsem moc neznala,
takže to pro mě bylo docela
těžké. V té době byla také velká
neúroda. Jedli jsme jedno jídlo
denně, do dvou ráno jsme se učili,
vůbec se tam netopilo a pamatuji
se, že tam běhaly myši. Taky jsme
nebyli očkovaní proti tyfu. Dva lidé
tam tehdy na tuto nemoc zemřeli.
V laboratoři jsem zůstala 17 let.
Svou práci jsem milovala, ale byla to
velice těžká práce, pracovali jsme
o sobotách, o nedělích, pořád jsem se
musela učit nové věci. Tehdy to nebylo
jako dnes. Všechno jsme si museli
míchat sami, dneska to už všechno
dostanou hotové. Hodiny a hodiny
jsme proseděli u mikroskopu a já
byla tak pečlivá, že když se mi něco
nezdálo, tak jsem celý test opakovala
znovu a znovu a někdy i s vlastní krví.
V Tanvaldě byl také infekční pavilon,
kde byli umisťováni pacienti s TBC.
Jejich vzorky byly posílány k nám a já
je musela pravidelně testovat, a to
bez roušky. Když jsem o ní zažádala,
protože jsem se bála, ředitel to
považoval za změkčilost.

Myslíte, že chování lidí se od dob
vašeho mládí změnilo?
No, abych řekla pravdu, tak skutečně
ledacos nemůžeme pochopit. Třeba
z čeho dnes lidé dělají problémy.
Nebo mě trochu udivují některé
dnešní maminky, co jsou na mateřské
dovolené. Občas některou potkám
a ptám se: kam běžíš? – říká:
na kosmetiku, ptám se: kde máš dítě?

Vidím, že tu máte nádherné
výšivky, to jste dělala sama?
Dokud mi zdraví dovolilo, tak jsem
velice ráda vyšívala. Celý den jsem
dělala, co jsem musela, tak jsem
si ráda našla večer pár minut času
na vyšívání, které mi dělalo radost.
Jen jednou jsem se ale pustila
do vyšívání velkého ubrusu. V mém
mládí bylo těžké sehnat pořádnou

látku a mamince se podařilo mi najít
krásné plátno. Dala jsem si s ním
práci a musím říct, že to byl opravdu
krásný ubrus. Zabalila jsem ho pečlivě
do krabice od Textilany a darovala
ho sestřenici, která k vyšívání zrovna
netíhla, jako svatební dar. Zanedlouho
jsem ji šla navštívit a viděla jsem, jak
na tom ubrusu sedí hrnec, jen tak bez
prkýnka. Hodila jsem to za hlavu, ale
za pár dní za mnou přišla zkroušená
sestřenice a vypravovala, jak malá
dostala horečku a přivolali k ní

doktorku. Ta když viděla můj ubrus,
byla z něj celá u vytržení, a vyptávala
se, kdo tu nádhernou ruční práci dělal,
a tak se sestřenice poprvé dozvěděla
co to na stole vlastně má, protože si
chudák myslela, že je to normální
v krámě koupený ubrus. Nikdy
neměla v ruce jehlu, tak to nepoznala.
Od té doby jsem už tak velkou práci
neudělala.  

Další vaší velkou vášní jsou, jak
vidím květiny…
To je nemoc, nevyléčitelná. Už mi
někdy přerůstá přes hlavu. Květiny
jsem milovala odjakživa, i proto, že
je měla ráda maminka, ale bohužel
je nesměla pěstovat. Dědeček totiž
všechny květiny považoval za plevel.
Bylo mi jí velice líto.
Myslíte, že stáří v sobě nese
určitou výhodu v tom ohledu, že si
člověk ledacos ujasní a udělá věci,
které dříve nestihl, ať už v tom
duchovním
nebo
materiálním
slova smyslu? Můj dědeček třeba
ve stáří litoval, že své děti moc
neobjímal, když byly malé. Měl

strach, protože v mládí na dolech
onemocněl
nějakou
nemocí.
Tak si to vynahrazoval na nás
vnoučatech.
No, myslím, že je to spíš tak, že se
ve stáří zesílí ty vlastnosti, které člověk
už má, a to vlastnosti dobré, i ty špatné.
Co by podle vás nemělo chybět
ve vzpomínkách a prožitcích
každého z nás?
Kdo umí vidět to krásné ve všem třeba v kousku nebe nad hlavou, když
spí pod širákem, tak je šťastný.
Jednou se nám stalo, že jsme
byli v krámě a na prodavačce
bylo vidět, že má špatnou náladu,
házela naštvaně s věcmi a tak.
Ale, co vy víte, co se tomu člověku
stalo? Oplatit stejně negativní
reakcí umí každý. Tak jsem ji
řekla: „Dnes je špatný den, že?
Ale zítra bude líp. Nic si z toho
nedělejte.“ To byste nevěřili, jaká
proměna se s tou paní stala. Tak
překvapeně se na mě podívala,
a potom řekla prosté: „Děkuju.“
A ještě když jsme odcházeli, tak
se za námi otáčela a ještě jednou
mi poděkovala. A tak je to se vším. Nic
vás to nestojí a člověka to potěší, když
projevíte laskavost neznámu člověku.
Nikdy opravdu nevíte, proč se chová,
tak jak se chová.
S manželem jste již téměř šedesát
let, máte nějaký recept na šťastné
manželství?
Především se ty lidi musí mít rádi
a strašně moc si odpouštět.
Myslím,
že
štěstí
přichází
s optimismem a s uměním se
radovat z maličkostí. Máte nějakou
vlastní radu na udržení dobré
nálady?
Já mám ráda kytičky. Taky mám ráda
knížky. Vždycky jsem měla ráda verše.
Tolik věcí je na světě krásných. Třeba
jen někoho navštívit. My pořád někam
chodíme.
Dotyčná dáma, se kterou byl veden
rozhovor je velice skromná a nepřála si
uvést jméno, my se ale domníváme, že
její přátelé, kterých není málo, ji určitě
poznají.

-hoš-

Pokud potřebujete novou občanku, velkých front se bát nemusíte
Od ledna 2012 začaly platit nové
občanské průkazy velikosti platební
karty se strojově čitelnými údaji,
ve kterých už nenajdete údaje o dětech
ani jméno manželky nebo manžela
a naopak na ní můžete mít nahraný
elektronický čip. Svých platných
občanských průkazů se ale zbavovat
nemusíme, nejde o plošnou výměnu
dokladů. Stávající občanky zůstávají
v platnosti, která je v nich uvedená.
Žadatelé o nový doklad už s sebou
také nemusí nosit průkazovou fotografii. Úřednice je vyfotí přímo na místě,
tak jak je tomu u cestovních pasů.
Lidé, kterým se blíží konec platnosti
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občanky, se také nemusí bát nekonečné fronty na úřadě, jak vyhrožují
v některých médiích. V Tanvaldě nic
takového nehrozí. Dochází tady k průběžnému odbavení žadatelů a fronty
se netvoří. Samozřejmě mimo úřední
dny, v úterý a ve čtvrtek, je tu větší klid.
Novinkou je možnost pořízení občanky
pro dítě mladší 15 let. Platnost tohoto
průkazu je 5 let a je možno ho používat
na místo cestovního pasu v zemích
Evropské unie. Pro zažádání o tento
doklad rodiče potřebují rodný list dítěte
a vlastní občanský průkaz, rodný list
nebo oddací list rodičů. Pro děti stojí
občanka 50 Kč.

Úřední hodiny MěÚ
na úseku agend správního
odboru (cest. doklady, obč.
průkazy, CzechPOINT,
ověřování podpisů a listin):
pondělí

od 07.00 do 11.30 hod.
a od 12.15 do 17.00 hod.

úterý

od 07.00 do 11.30 hod.
a od 12.15 do 15.00 hod.

středa

od 07.00 do 11.30 hod.
a od 12.15 do 17.00 hod.

čtvrtek

od 07.00 do 11.30 hod.
a od 12.15 do 15.00 hod.
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Novinky, zajímavosti

Novinky z infocentra
DVD Šestý ročník Spanilé jízdy
Cyklostezkou
Járy
Cimrmana
a Balonový den s položením základního kamene k majáku a muzeu
Járy Cimrmana na Příchovicích
(99 Kč)
Dokument z dalšího ročníku Spanilé
jízdy fanoušků univerzálního génia
Járy Cimrmana, tak jak ho zachytilo
oko kameramana je opět na světě.
Dozvíte se zde, jak se pátrá po zlatě
ve Zlaté Olešnici a kdo si zde více
cení brambor, na jakých strojích se
v loňském roce Spanilá jízda jela, kdo
musel měnit řetěz, proč účastníky
museli hlídat složky integrovaného
záchranného systému nebo v jak
krásných kostýmech se nám dámy
loni předvedly. Pan starosta Petr Polák
spolu se Zdeňkem Svěrákem fanouškům Járy Cimrmana představí model
rozhledny a muzea slavného Čecha,
které se otevře letos v červnu při
dalším ročníku Spanilé jízdy. Budete si
moci také poslechnout unikátní báseň
z pera Járy Cimrmana, kterou Zdeněk
Svěrák zarecitoval na místě, kde bude
nová rozhledna stát. Čeká vás také
Svěrákův slavný citát z „liptákovské“
kroniky z roku 1903. Tady je úryvek:
Úroda byla letos dobrá, zvláště v žitě.
Jen starostovi obce, panu statkáři
Fulínovi, se neurodilo, a to vinou přivandrovalého Cimrmana. A pan statkář
mu tolik, tolik věřil. Ačkoliv opětovně
slíbil, že obec opustí, setrvává u nás
i nadále a působí škody. Starosta Fulín
žalován městem Tanvald a vyměřena
mu pokuta a úhrada soudních výloh.
Stalo se totiž, že Vídeňák usmyslel
si zavádět v obci novoty. Na obecní
pastvině konal pokusy s metáním
hnoje pomocí výbušnin. Usoudil, že
se věc zdaří, přemluvil pana statkáře,

aby dal na svém největším lánu svésti
veškerou chlévskou mrvu na velikou
hromadu s tím, že ji rozmetá jediným
mocným výbuchem. Nálož odpálená
den po svatodušních svátcích za přítomnosti téměř celé obce však nerozmetala mrvu na všechny strany, jak
přislíbeno, ale toto, vzneslo se vcelku
do výše a zmizelo v povětří. Pole
zůstalo tak nepohnojeno, ba naopak,
nelepší hnojnice odnesena, vprostřed
lánu pak vyhlouben kráter, na jehož
místě nalézá se dnes rybník Petarda.
Dle vyprávění očitých svědků dopadl
hnůj pana starosty na malý rynek
v Tanvaldu, kde konal se každoroční
trh bílého plátna. I naše liptákovské
tkalce, kteří se trhu zúčastnili, tato
událost silně poznamenala. Když se
vraceli domů, bylo již na dálku cítit,
že prožili cosi hrozného. Tato událost,
smutná nejen pro pana starostu, ale
i pro celou naši krásnou českou obec,
které dnes nikdo neřekne jinak než….
(no nechte se překvapit)  
-hoš-

Jizerské noviny poradí kam na lyže
i za zábavou
Jízdní řády skibusů, otevírací doby
rozhleden, tipy na návštěvu jizerskohorských
muzeí,
zajímavosti
z historie Ještědu nebo jak vypadá
taková výprava s psím spřežením,
to všechno se dočtete v Jizerských
novinách na zimní sezonu 2011/2012.
Ty jsou zdarma k dispozici v infocentru
Tanvald. Mimo jiné tady také naleznete
krásnou česko-polskou lyžařskou
mapu v měřítku 1:70 000 nebo seznam
půjčoven lyží v okolí.
-hoš-

-hoš-

Otevření muzea Járy Cimrmana se blíží,
pomozte Cimrmanologům s bádáním
Už v červnu letošního roku má krajinu nad Tanvaldem ozdobit Maják
Járy Cimrmana, v jehož nitru bude
muzeum připomínající léta, kdy zde
český velikán pobýval. O jeho působení ale dosud není mnoho známo,
proto se známí odborníci v čele se
Zdeňkem Svěrákem obracejí i na obyvatele Tanvaldska, aby se porozhlédli
po svých půdách a sklepích, jestli zde
nenaleznou něco, co by mohlo být
pozůstatkem po velkém géniovi. Hledají
se objekty z této doby (nářadí, stroje,
nábytek, hudební či hasící nástroje,
plakáty, obrázky, oděvy, obuv nebo

KNIŽNÍ TIPY
Jestli doma ještě nemáte Tanvaldsko
mezi zemí a nebem a patříte k obdivovatelům kostelíků a kapliček, které
k naší krajině neodmyslitelně patří,
tato kniha vás nepochybně potěší.
Autorka Líba Novotná v publikaci oživuje příběhy významných i drobných
děl regionální sakrální architektury.
Cena: 219 Kč
V knize s názvem Egonovy pohledy
a pohlednice na čtenáře čeká prostřednictvím starých pohledů cesta
časem do dob, kdy v Liberci ještě nestál
žádný obří obchodní dům, Ještěď byl
bez charakteristického televizního
vysílače, před tanvaldským hotelem
Koruna stála koňská spřežení a ze
svahů v Josefově dole sjížděly děti
na rohačkách. Kromě pohlednic spisovatel Egon Wiener čtenářům odhaluje
také některé zajímavosti regionu, a to
nejen z historického a uměleckého hlediska, ale zabrouzdá i ke kriminálním
činům našich předků. Čtenáři se zde
mohou dočíst například, jaký vztah
měla spisovatelka Božena Němcová
k Liberci, jak na Lemberku straší, proč
se ke kalení kos používala minerálka
nebo kdo je považován za libereckého
Che Guevaru. Cena: 99 Kč.
Publikace s názvem Poezie jizerské
žuly Otokara Simma (398 Kč) čtenáře
provede skalisky a balvany Jizerských
hor. Dočtete se zde třeba, jak přišly
skály k tak tajemným názvům jako je
Věž Grálu nebo Parsifal. Kniha Tři
iseriny autorů Miloslava Nevrlého,
Otokara Simma a Jana Pikouse
(285 Kč) čtenáře seznámí s osudy
jizerskohorských osad a zabloudí až
do dob, kdy po horách pátrali hledači
drahokamů.

hračky), které odborníci z Divadla Járy
Cimrmana po pečlivém prozkoumání
vystaví jako stopy či svědky Mistrova
působení na Tanvaldsku. Fotografie
těchto
objektů
prosím
pošlete
na e-mailovou adresu: kotek@djc.cz
nebo klasickou poštou Agentuře Echo,
Řehořova 5, Praha 3, 130 00. Maják
Járy Cimrmana s podzemním muzeem
se v Příchovicích otevře při příležitosti
další Spanilé Jízdy Cyklostezkou
Járy Cimrmana aneb Na kole okolo
Liptákova, která se koná vždy druhou
sobotu v červnu.

V únoru 2012
oslaví narozeniny
Matura Josef
Slavíková Marie
Doubek Josef
Marková Věra
Řebeňák Josef
Horvátová Regina
Kopal Josef
Dederová Jaroslava
Metelková Jana
Szalai Zoltán
Valtrová Agata

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
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.

Studenti zvou
na výstavu
Na výstavu „Kořeny evropské kultury“
srdečně zvou všechny příznivce
památek
studenti
tanvaldského
Gymnázia. Výstava fotografií se
uskuteční ve výstavním sálku Městské
knihovny Tanvald od 6. do 29. února.
Žáci sexty zmapovali památky
křesťanské a antické kulturní tradice
našeho regionu, vyfotografovali je
a vyhledali o nich všechny podrobné
informace.
Jestli
vás
zajímá,
na co přišli, neváhejte a přijďte se
do tanvaldské knihovny podívat.
-red-

Krkonošská sezona
už i v tanvaldském IC
Každoroční průvodce zimní sezonou
v nejvyšších českých horách už je
k dostání i na pultě tanvaldského
infocentra. Čtenáři se zde dočtou
třeba o tom, kdy se v Krkonoších
objevily první lyže, jaké byly počátky
vosků na lyže nebo o Mecce českého
skokanského sportu - Harrachově.
Také zde naleznou praktickou lyžařskou mapu s vyznačenými lyžařskými
magistrálami a sedačkovými lanovkami. Filmoví fandové se zde mohou
dočíst, kde se točily jejich oblíbené
české filmy a gurmáni budou moci
vyzkoušet některé místní velikonoční
recepty. Nechybí ani tipy na výlety
na běžkách a kalendárium významných osobností Krkonoš.
-red-
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 14. 12. 2011
I.
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost
rady města v období od 9.11.2011 do 7.12.2011.
II.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o činnosti finančního a kontrolního výboru.
III.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o činnosti organizací s majetkovou účastí
města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
IV.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města
na rok 2012 s následujícími změnami:
VÝDAJE
Školství - celkem
Dům dětí a mládeže – celkem
příspěvek na provoz......................... - 30.000 Kč
Kultura - celkem
Kino – celkem
provozní výdaje.............................. - 140.000 Kč
Knihovna – celkem
provozní výdaje................................ - 12.000 Kč
bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje č.p. 626.................. - 35.000 Kč
vnitřní správa - celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť,
HW a SW........................................ - 188.000 Kč
nebytové hospodářství - celkem
Krkonošská 350 - soud - celkem... - 122.000 Kč
místní hospodářství - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
provozní výdaje................................ - 40.000 Kč
ROZPOČTOVÁ  REZERVA...........+ 567.000 Kč
V.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový
výhled města na roky 2013 – 2016 dle
předloženého návrhu.
VI.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo
města:
1/
na
základě
zveřejněného
záměru  
rozhodlo    prodat dle schválených pravidel
veřejné soutěže byt č. 8, vel. 1+2, Radniční
507, Tanvald   se spoluvlastnickým podílem
526/27574 ke společným částem budovy č.p.
503 – 508, Radniční, Tanvald a stavebním
parcelám č. 750/1, 750/2, 750/3, 750/4, 750/5,
750/6 a 1492, vše katastrální území Tanvald
žadatelům v pořadí:
1.  panu  P.  Kudrovi  za nabídnutou cenu

..........................................................350.011 Kč
2.   manželům Müllerovým za nabídnutou cenu
......................................................... 307.000 Kč
3.  panu L. Plecháčovi za nabídnutou cenu
......................................................... 302.200 Kč
2/ na základě  zveřejněného záměru  rozhodlo  
prodat   dle schválených   pravidel   veřejné
soutěže   byt č. 5, vel. 1+1, Popelnická
500, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  
včetně spoluvlastnického podílu 601/6586
na společných částech budovy   a stavební
parcele č. 585,  katastrální území Šumburk nad
Desnou panu L. Ryplovi za nabídnutou cenu
......................................................... 409.000 Kč
3/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 679/1 o výměře
2595 m2, katastrální území Šumburk nad
Desnou panu J. Truchlému za smluvní cenu
..........................................................214.900 Kč
4/ schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2011:   
Příjmy
Nahodilé příjmy............................. + 250.000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství - celkem
Likvidace odpadů - celkem........... + 250.000 Kč
5/ souhlasí s prodloužením termínu splatnosti
bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko
ve výši .......................93.562 Kč do 31. 3. 2012.
VII.
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo
na vědomí podnět týkající se hospodaření
v městských lesích. Zastupitelstvo města
projednalo informace o hospodaření v lesích
v majetku   města Tanvald a   konstatuje, že
tvrzení uvedená v podnětu se nezakládají
na pravdě a že město není činností nájemce
lesních pozemků včetně lesních porostů
společností TABYS s.r.o. Tanvald poškozováno.
VIII.
Zastupitelstvo města deleguje v souladu
s § 84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
na valné hromady obchodních společností
s majetkovou účastí města následující
zástupce:
1. na valné hromady Severočeské vodárenské
společnosti a.s. konané v roce 2012   p. Petra
Poláka, jako náhradníka p. Josefa Průchu;
2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o.
konané v roce 2012 p. Josefa Průchu, jako
náhradníka p. Petra Poláka;
3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o.
konané v roce 2012 p. Petra Poláka, jako
náhradníka p. Josefa Průchu;
4. na   valné   hromady   BusLine   a.s.   Semily  
konané   v roce 2012 p. Petra Poláka, jako
náhradníka  p. Josefa Průchu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 21. 12. 2011
• RM schvaluje Smlouvu o pronájmu
nebytových prostor umístěných v objektu
č.p. 350, Krkonošská ulice, Tanvald, Smlouvu
o pronájmu movitých věcí umístěných v objektu
č.p. 350, Krkonošská ulice, Tanvald a Kupní
smlouvu o prodeji movitých věcí umístěných
v objektu č.p. 350, Krkonošská ulice, Tanvald,
mezi městem Tanvald a Úřadem práce ČR –
krajskou pobočkou v Liberci dle předložených
návrhů.
K pronájmu nebytových prostor a pronájmu
a prodeji movitých věcí dochází na základě
a v souladu s ustanoveními části IV, čl. VIII
Přechodná ustanovení zákona č. 366/2011 Sb.,
kterým se mění zákon 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
• RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu
na byt č. 14, U Školky 560, Tanvald uzavřenou
na dobu určitou do 31. 12. 2011.
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 51,
vel. 1+3, byt běžný, U Školky 560, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 605/33700
na společných částech budovy a stavební
parcely č. 1225/2, katastrální území Tanvald dle
schválených pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 416.031 Kč. Termín
pro podání žádostí je nejpozději do 10. 2. 2012
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do 14.00 hodin.
• RM souhlasí s provozováním autokempu
v „Motocyklovém a sportovním areálu,
autokempu Tanvaldská kotlina“ v roce 2012
panem Stanislavem Pacákem za stejných
podmínek jako v roce 2011.
• RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2012
ceník ubytování a služeb v autokempu
v „Motocyklovém a sportovním areálu,
autokempu
Tanvaldská
kotlina“
dle
předloženého návrhu.
• RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2012 ceník
palivového dříví  dle předloženého návrhu.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č.  3/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře                                                               
........................................................+125.362 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                    
........................................................+125.362 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 64/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Dofinancování
provozních nákladů školy“................189.000 Kč
VÝDAJE
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Školství - celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Dofinancování
provozních nákladů školy“................189.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 65/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce
.................................................... +1.042.500 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem
personální výdaje na VPP - platy...+778.915 Kč
personální výdaje na VPP - platy... +181.752 Kč
personální výdaje na VPP - platy.....+81.833 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 66/2011:
PŘÍJMY
NAHODILÉ PŘÍJMY......................... +32.115 Kč  
VÝDAJE
KULTURA – celkem
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost
- celkem
Tanvaldské slavnosti......................... +32.115 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 67/2011:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Doprava
žáků na veletrh EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC“
..............................................................2.500 Kč
VÝDAJE
Školství - celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem
účelový příspěvek na projekt „Doprava žáků
na veletrh EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC“
..............................................................2.500 Kč     
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 68/2011:
PŘÍJMY
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska                                                            
...................................................... 3.054.388 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv
.....................................................-3.054.388 Kč
• RM města rozhodla sponzorský dar ZO ČSOP
35/03 JIZERKA, Polní 12, Jablonec nad Nisou
neposkytnout.
• RM rozhodla nepřipojit se ke sponzorské
účasti na vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec
okresu Jablonec nad Nisou“.
• RM města schvaluje předložený návrh
Směrnice pro odpisování dlouhodobého
majetku města a vydává s účinností od 31. 12.
2011 Směrnici pro odpisování dlouhodobého
majetku.

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

Terénní sociální programy Jablonecko
Most k naději, o. s.
BEZPLATNĚ
A
ANONYMNĚ
POMŮŽEME LIDEM,
kteří si nevědí rady Poskytujeme
a zajišťujeme poradenství a zprostředkování odborné pomoci při:
• Zprostředkování kontaktu s institucemi a úřady,                                                                       
• Asistenční
služba
(doprovod
na úřady, instituce, lékaře),
• Motivační pohovory

Poradenství:
• Finanční (dluhy, exekuce),
• Bytové a ubytovací (spolupráce
s ubytovnami, a dalšími ubytovacími
zařízení),
• Doklady (pomoc při vyplňování
žádosti, podání informací při žádostech a zhotovování dokladů),

• Zdravotní (spolupráce s lékaři vyhotovení
zdravotních
posudků,
odborná psych. pomoc) (Anonymní
testování na HIV a HCV),
• Sociální (spolupráce s odborem
sociálních věcí, předávání informací
a potřebných kroků při žádostech a vyřízení: dávek, příspěvku
na bydlení…),
• Rodinné (spolupráce s OSPOD,
PMS - alternativní řešení trestných
přestupků),
• Pracovní (spolupráce s ÚP a s pracovní agenturou, pomoc při vyhotovování životopisu, příprava na pracovní
pohovor)
Terén JABLONECKO: 725 457 259
ip1.jablonec@seznam.cz        
www.mostknadeji.cz

Pozor na neschůdnost Riegrovy stezky
Turisticky oblíbená Riegrova
stezka podél řeky Jizery
je od ledna uzavřená kvůli
sesuvu svahu mezi městem
Semily a Podspálovem.
Ke zřícení svahu došlo
zřejmě vlivem erozní činnosti. Část stezky, za malou
vodní elektrárnou, se propadla a zábradlí podél ní
visí ve vzduchu. Tento úsek
cesty je proto velice nebezpečný a hrozí na něm pád
a následný úraz. Na obou
stranách stezky jsou umístěny výstražné cedule, které
na tuto skutečnost upozorňují.   Vstup na stezku je
pouze na vlastní nebezpečí.
Hrozí další sesuv i v navazujících částech stezky.
-red-
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Informace

Cvičení v Tanvaldě

Projekty na Masarykově ZŠ
Dne 22. 12. 2011 proběhl
na Masarykově ZŠ projekt, který žáky
velmi zaujal. Byli rozděleni do devíti
workshopů. V těchto pak vyráběli

Projekt na Masarykově ZŠ - výroba
svícnů, foto V.Dedera

vánoční svícny, papírové skládanky,
batikovali, navlékali korálky, pekli cukroví, malovali na hedvábí, zdobili perníčky. V dalším se učili společenské
tance a v posledním využili sněhové
nadílky a šli sáňkovat.
Projekt proběhl ve dvou etapách,
proto se žáci mohli podle svých zájmů

prostřídat. Tuto akci hodnotili žáci II.
stupně velmi kladně a odcházeli domů
s novými zkušenostmi a většina si
odnášela i pěkný výrobek.
I na šumburské školičce vyvrcholila
adventní posezení ve středu 21. prosince, kdy se každé dítě mohlo realizovat v dílně, kterou si podle svého
zájmu vybralo. A výběr byl skutečně
pestrý:
Truhlářská dílna - především kluci
zajásali a v této ryze chlapské dílně
dokázali svou zručnost při práci se
dřevem, kladívkem, pilkou ...
Korálkování - z drobných korálků zde
vznikaly náušnice ve tvaru motýlků,
andílci, kapříci …
Perníková dílna - tady to vonělo! Malí
cukráři si upekli a nazdobili perníkové
chaloupky,
uvnitř rozsvítili svíčku.
Vánoční svícen - někteří měli trochu
problém suroviny nesníst, ale nakonec
se povedly nejen svícny, jejichž základem bylo jablko, ale také dekorace
andělíček.
Divadelní dílna - herci a hudebníci si
připravili představení plné koled Živý
betlém, které druhý den svým spolužákům předvedli.
Všichni se už těšíme na Velikonoce!
D. Pěničková, M. Šostková

Pokud po Vánocích chcete udělat
něco pro své tělo, můžete vyrazit
do tanvaldského bazénu v místním gymnáziu nebo si jít zacvičit.
Připravili jsme pro vás seznam
míst v Tanvaldě, kde vám s kondicí
pomohou.
Pohyb v přírodě za zimních teplot
s namrzlýma ušima nemusí každému dělat dobře. Ideálním místem
pro zmrzlíky, kteří si chtějí zasportovat nebo si jen tan zarelaxovat
je třeba plavecký bazén. Plavání je
blahodárné pro celé tělo a doporučuje se i kvůli rehabilitaci.

Otevírací doba miniBazén Gymnázium
Tanvald
Po
Út
St
Čt
Pá
So

17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
16.15 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
08.00 - 12.00

Vstupné za jednu hodinu:
Děti a studenti: 25 Kč
Dospělí: 30 Kč
Pozor: veřejnost platí zálohu 200 Kč
za klíček od šatny!

Projekt na Masarykově ZŠ - papírové skládačky, foto D. Pěničková

Projekt na Masarykově ZŠ - výroba svícnů, foto V.Dedera

Cvičení s Lídou Hlaváčkovou
Kurzy zdravotního cvičení v domácím
prostředí klienta zaměřené na oslabení
pohybového systému - bolesti zad,
kyfózy, lordózy, skoliózy, deformity končetin, obrna, osteoporóza
respiračního systému - bronchitidy,
astma kardiovasculárního - hypertenze
metabolické - nadváha, obezita gynekologické - těhotenství, šestinedělí,
klimakterium, stavy po operacích
nervové a neuro psychické stavy
po mozkových příhodách, mentální
oslabení smyslová - zrak, sluch, řeč,
hmat - pro jedince všech věkových
kategorií, od kojenců po seniory,
s trvalými nebo dočasnými odchylkami
tělesného vývoje nebo zdravotního
stavu.
Kontakt: L. Hlaváčková, Tanvald,
tel: 723 233 806,
e-mail: f.lilka@seznam.cz
Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 roku do 6 let
Kontakt: L. Hlaváčková,
tel: 723 233 806
STŘEDA 16.00 - 17.00
- malá tělocvična Masarykovy školy
Tanvald, Školní 416
- Skupinové cvičení (protažení, uvolnění, posilování)
ČTVRTEK 17.30 – 18.30 Masarykova
ZŠ Šumburk, Raisova 333

Program TJ AZ Tanvald ve školním
roce 2011/2012
PONDĚLÍ 19.30 - 20.30 E. Ježková
- stepaerobik, mixaerobik - velká tělocvična Masarykovy ZŠ Tanvald
ÚTERÝ 16.45 - 18.00 J. Vítová
- zdravotně - kondiční cvičení, posilování, protahování
- tělocvična Masarykovy ZŠ Šumburk,
Raisova 333
ÚTERÝ 19.00 - 20.00 J. Vojtíšková
- zdravotně - kondiční cvičení, posilování, protahování
- tělocvična Masarykovy ZŠ Šumburk
STŘEDA 17.30 - 19.00 - M. Líbalová
- zdravotně zaměřené cvičení
- budova Eurestu Výšina, 1. patro
STŘEDA 19.00 - 20.00 E. Ježková
- aerobik, posilování, strečink
- velká tělocvična Masarykovy ZŠ
Tanvald

Aerobic s Hankou
Aerobic mix – cvičení aerobního charakteru, zaměřená na spalování tuků
a zvýšení kondice (sestava, posilování,
strečink)
Kontakt: 736 100 400,
e-mail: hanakalinova@hotmail.com,
http://hana-kalinova.aerobic.cz
STŘEDA 17.30 - 18.30 – velká tělocvična Masarykovy ZŠ Tanvald
Zumba pro začátečníky s Lenkou
Nedvědovou
Od 9. 2. každý čtvrtek od 19 hod
v tělocvičně v Masarykově školy bude
probíhat kurz zumby – 10 lekcí pro
začátečníky. Zájemci hlaste se na tel:
775 705 520 či na e-mail: l.nedvedova@tiscali.cz
Zumba pro pokročilé včetně
posilování
Úterý 18.30 do 20 hod
Aerobik včetně posilování
Od 9. 2. každý čtvrtek  od 18 do 19 hod
Zumba, fitness s Léňou Marčíkovou
Kontakt: 607 143 054 nebo
e-mail: l.marcikova@seznam.cz,
www.zumbalena.cz
NEDĚLE 19.00 - 20.00
- tělocvična ZŠ Sportovní Tanvald
ČTVRTEK 19.00 - 20.00
zumba + posilování
- tělocvična ZŠ Sportovní Tanvald,
Sportovní 588
Zumba fitness s Romčou
Kontakt: 737 939 506, e-mail: romankabartosova@seznam.cz
Facebook Zumba Romča B
PÁTEK 19.30 - 20.30
sportovní hala Tanvald Výšina
Big Fitness centrum
Krkonošská 246 Tanvald
běhací pásy, stopery, spinning kola,
stroje KWK, iontové nápoje + výživa,
patro pro ženy s dětským koutkem,
2 špičková turbo solária „Lumina“.
Kontakt: 608 888 827
PONDĚLÍ - PÁTEK 9.00 – 21.00,
SOBOTA 9.00 – 15.00,
NEDĚLE 13.00 – 19.00
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež různých věkových kategorií na téma “Moje oblíbená pohádka nebo kniha“. Práce mohou být
tvořeny různými výtvarnými technikami, musí být označeny celým jménem
autora, školou a třídou, kterou navštěvuje. Uzávěrka soutěže je 12. 3. 2012.
Vítězné práce budou oceněny a vystaveny v Městském kině Járy Cimrmana
v Tanvaldě u příležitosti festivalu Tanvaldské hudební jaro.

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2. - výlet pro děti šk.věku do zábavního centra
Babylon v Liberci - IQ park.  Sraz v 8:00 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě,
návrat ve 14.52. Po dohodě je možno přistoupit na trase. Cena: 120 Kč.
Úterý 7. 2. od 15.30 - „Valentýnská srdíčka“ - tiffany pro děti šk.věku.
Cena: 50 Kč.

Jarní prázdniny 27. 2. - 2. 3. 2012:
Pondělí 27. 2. - 9.00 - 14.00 v DDM – „Jarní vitráže“ technikou tiffany a malování na hedvábí.
Úterý 28. 2. - Babylon - lunapark v Liberci. Sraz v 8.00 na hl. vlak. nádraží
v Tanvaldě, návrat ve 14.52.
Středa 29. 2. - Detoa Albrechtice - exkurze v Muzeu výroby hraček.Po exkurzi
si děti samy vyrobí dřevěnou hračku v tamní kreativní dílně. Sraz na hl. vlak.
nádraží v Tanvaldě v 8.00, návrat pěšky okolo 13.00 k Domu dětí a mládeže
v Tanvaldě.
Čtvrtek 1. 3. - 9.00 - 13.00 - “Zábavný den v Ulitě“ výtvarná soutěž o ceny,
stolní a deskové  hry.
Pátek 2. 3. - Plavecký bazén v Jablonci nad Nisou. Sraz v 8:45 na hl. vlak.
nádraží v Tanvaldě, návrat ve 12.52 tamtéž.
Na výlety lze po předchozí dohodě přistoupit na trase.
Podrobnější informace dostanou děti na letáčcích ve školách a v Domě dětí
a mládeže v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301.
Na závěr máme malou prosbičku:
Pokud Vám doma přebývají zbytky pletací příze (vlny), budeme rádi,
když nám ji věnujete do Domu dětí a mládeže.
Využijeme různé zbytky na tkaní, výuku pletení a jiné výtvarničení.
Děkujeme!

Městská knihovna Tanvald
Výstavy v knihovně
1. 12. 2011 - 30. 6. 2012 - „Víla Izerína - patronka Jizerských
hor očima dětí“ výstava obrázků, namalovaných v rámci
této soutěže dětmi z Tanvaldu, jež se nedostaly do finále, je
instalována v prostorách knihovny.
Víla Izerína - V průběhu léta malovaly děti z české i polské
strany Jizerských hor obrázky na téma Víla Izerína
- patronka Jizerských hor. Z téměř 700 obrázků bylo
odbornou porotou vybráno 100 dětských prací
Tento projekt vznikl díky podpoře fondu malých projektů
OPPS 2007-2013 Cíl 3 pod názvem „Víla Izerína - patronka
Jizerských hor očima dětí“. Další informace na www.jizerky.cz.
6. 2. - 29. 2. 2012 - „Kořeny evropské kultury“ - výstava fotografií studentů
Gymnázia Tanvald pod vedením PhDr. Jany Rykrové ve výstavním sálku.
Vstup volný.

Přijímáme přihlášky na akci:
„Noc s Andersenem“, která
se bude konat 30. 3. 2012.
Přihlásit se mohou naši čtenáři
ve věku 7-11 let. Neváhejte,
počet je omezen.

Mateřské a dětské centrum Maják
Akce MDC Maják na únor 2012
Prázdniny v Majáku pro děti od 3 - 4 do 12ti
3. 2. 2011 - „ZIMNÍ DÍLNA“ - pololetní prázdniny
27. 2. - 2. 3. 2011 - „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“ - jarní prázdniny
Základní program bude denně od 7.00 do 16.00hod.
Podle potřeb a zájmu bude doba prodloužena ráno již od 6 hod. a odpoledne
do 17hod. Základní cena za dobu od 7.00 do 16.00 tj. za 9 hodin 130 Kč/den/
dítě včetně oběda. Děti lze přihlásit na jednotlivé dny. Svačiny a nápoje si děti
budou nosit z domova. Obědy budou v EURESTU
Přihlášky na Zimní dílny zasílejte do 31. 1. 2012.
Přihlášky na Zimní království zasílejte do 22. 2. 2012
na e-mail: mdc.majak@gmail.com  
Počet volných míst je omezen!!!
Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu „Prázdnin v Majáku“ na č.ú. MDC Maják  
228899446/0300.
Úhradu lze provést i hotově po předchozí domluvě paní R.Nepimachové.
Potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu dítěte.
- dále nabízíme pro děti ve věku 6 - 10 let formou dramatické výchovy,
modelováním životních situací projekt “HRAJEME SPOLU DIVADLO“
První schůzka se koná ve čtvrtek 19. 1. 2012 v 13.30 hod. v prostorách MDC
Maják.
Další lekce vždy ve čtvrtek ve 13.30 hod. Cena celkem 80 Kč / leden-červen
- v sobotu   11. 2. 2012   -  Valentýnské závody na sněhu  - start od 14.00 hod
u MDC Maják v Tanvaldu

MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše
mateřské a dětské centrum v roce 2011 podpořily a umožnily
tak rodičům s nejen malými dětmi, aby se měli kde scházet.
Díky Vám jsme v roce 2011 mohli připravit pro děti i rodiče
pravidelné programy, víkendové akce a různé semináře.
Tímto Vám všem děkujeme
Sponzoři: Město TANVALD, Město Desná, Pekárna Tanvald Schneider
and spol., LIDL ČR v. o. s. - pobočka Tanvald, Jan Mašek - Pekařství,
DETOA Albrechtice s. r. o., SATO Tanvald spol. s r. o.,  ČEZ Prodej s. r. o.,
KREMER s. r. o., Poštovní spořitelna a. s. - Tanvald, Jablonec n. N.,Smržovka,
BILLA s. r. o. - pobočka Tanvald,   Eva Tesařová, MUDr. Jana Dionysiová Desná, Petr Adámek, Stanislav Pacák - Tanvald, ABEGU a.s., Teplárenská
Tanvald s. r. o., Knihy EGMONT ČR s. r. o.
DOTACE A PŘÍSPĚVKY - Krajský úřad Libereckého kraje, Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace EURONISA, Úřad práce JBC n.N.
Spolupracovníci a spoluorganizátoři Cesty lesem pohádek - Klub
Českých turistů-Tanvald, SK Sluníčko SPMP - Jablonec n. N., studenti ZŠ
Horní Tanvald, studenti  ZŠ Tanvald-Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald,
studenti Obchodní akademie, Dům dětí a mládeže Tanvald - ULITA,
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald.
Pokud jsem na někoho zapoměla, tak se omlouvám.
Renata Nepimachová

Smržovka se chystá na lyžníky
16. ročník lyžařské retro akce Lyžníci
2012 se uskuteční v sobotu 18. února
od 13.15 hodin ve Ski areálu Kedr
ve Smržovce. Závodníci se mohou
zapisovat od 12.30 do 13 hodin.

Disciplíny:

Koupili jste si počítač či jste se připojili k internetu a nevíte si rady? V rámci
celostátní akce: Březen - měsíc čtenářů jsme připravili pro naše čtenáře
společně se studenty Gymnázia Tanvald pod vedením RNDr. Moravcové
Jarmily individuální kurz pro začátečníky. Naučíme Vás pracovat s myší
a klávesnicí. Pomůžeme Vám s orientací v nekonečných prostorách
internetu a se založením Vaší osobní internetové adresy. Přihlášky přijímáme
do 22. 2. 2012 osobně v Městské knihovně Tanvald.
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Paraslalom
sjezd na dojezd
hup-skok-let
Letošní novinkou bude ocenění „nejlepší dobový úbor“ - lyžnice, lyžník,
divačka/divák.
veselé dovádění a vyhlášení výsledků
v Kinoklubu Smržovka od 17 hodin

Podmínky účasti:
• Každý skijista se přihlásí osobně
(budova radnice, kancelář starosty, 2.
patro) či telefonicky (483 369 333) či
e-mailem u Marka Hotovce (marek.
hotovec@smrzovka.cz) do středy
15. února 2012. Ve svém vlastním
zájmu respektujte prosím tento termín.
• Včasná účast na prezentaci od 12.30
do 13 hodin.
• Dobové oblečení a vybavení (předválečná léta).
• Úhrada startovného ve výši 70 Kč.
-red-
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Kultura

FILMOVÉ TIPY
Hugo a jeho velký objev

Hugo
Cabret
(Asa
Butterfield)
je
neobyčejný
kluk,
který
po otcově smrti žije
na pařížském vlakovém
nádraží u strýce alkoholika, jenž tu pracuje jako
seřizovač
nádražních
hodin. Po tátovi Hugo zdědil vynalézavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru
srdce, který možná ožije, pokud se do ní vloží ten správný klíč, a předá
chlapci otcův vzkaz. Alespoň v to doufá. Neutišitelná zvědavost přivede Huga
k nerudnému prodavači mechanických hraček (Ben Kingsley) a od něj i k jeho
chráněnce (Chloe Grace Moretz), která, ač je to neuvěřitelné, drží v rukou klíč
k rozluštění Hugovy životní záhady. Jak k němu přišla? Jaké tajemství skrývá
její adoptivní prarodič, že o něm nesmí nikdo mluvit? Skrývá robot skutečně
otcův vzkaz? A dokáže Hugo na všechny tyhle otázky odpovědět dřív, než ho
dostihne ruka zákona v podobě přísného nádražního hlídače (Sacha Baron
Cohen) a pošle ho do sirotčince?

Modrý tygr

V botanické zahradě,
která je rajským ostrovem uprostřed bujícího
města, naleznou dvě
děti přátelství. Ve chvíli,
kdy situace kolem nich
vypadá
neradostně,
naleznou i modrého
tygra. Film je režijním debutem úspěšného producenta Petra Oukropce, který
stál například za vznikem Gedeonova Návratu idiota.  

SIGNÁL

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je
tak trochu odříznutá
od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci
Kája (Kryštof Hádek)
a Filos (Vojta Dyk).
Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního
vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když
se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém
bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím
všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou
budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím,
za co se vydávají...
Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Kulturní pořady v kině

Kam na ples v únoru
Pá 10. 2. Tanvald - Las Vegas show, maturitní ples Oktáva  
Gymnázium Tanvald, hraje Hudba Tanvald, sportovní hala
Výšina, od 19.30 hod

8. 2. ST   9.30 h. - Nebojsa v čarovném lese
Divadelní představení na motivy klasických českých pohádek volně upravil
Drahomír Ožana. Hraje divadelní soubor Aleny Bastlové z Opavy. Vstupné
30 Kč. Představení pro ZŠ, MŠ a veřejnost.

So 11. 2. Velké Hamry - Hasičský bál,

16. 2. ČT  17.00 h. - Koncert ZUŠ Tanvald
Pololetní koncert žáků ZUŠ v Tanvaldě. Vstupné dobrovolné.

Ne 12. 2. Velké Hamry - Velký dětský karneval,

Připravujeme na březen :
8. 3.  ČT   19 h. - Eric Assous: Herci jsou unaveni
Divadelní komedie Erica Assouse o bujarém hereckém večírku s francouzským
šarmem a překvapivým dojezdem. V hlavní
roli Václav Vydra. Dále hrají Svatopluk
Skopal, Vendulka Křížová, Jana Boušková,
Martin Zahálka a další. Režie Jan Novák.
Předprodej vstupenek již zahájen.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost
rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo
www.disdata.cz. Informace o divadelní hře:
http://www.harlekyn.cz/herci_ jsou_unaveni.php

hraje Trived, KD, od 20 hod

KD, od 14 hod

Pá 17. 2. Tanvald - IX. Tanvaldský Sportovní ples,
hraje Hudba Tanvald, bohatá tombola, sportovní soutěže,
sportovní hala Výšina, od 20 hod

Pá 18. 2. Zlatá Olešnice - Hasičský bál,
sokolovna, od 20 hod

So 25. 2. Smržovka - Reprezentační ples města Smržovky,
hraje Echo 91, bohatá tombola a další překvapení,
Parkhotel, od 20hod

Tanvaldský zpravodaj
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Inzerce, sport
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Jizerská basketbalová liga

Pozvánka
na maturitní ples

Výsledky:

Bižuterie Jablonec B - Kajmani Smržovka

43 : 57

Kajmani Smržovka - Bižuterie Jablonec A

55 : 64

Lankaš 12, Černý J. 11, Černý D. 10

SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec B

81 : 55

Šída 26, Kozák a Vyhnálek po 16

69 : 85

Šída 16, Klemš 14

SK Liberec - Kajmani Smržovka

Černý J. 23, Černý  P. 11, Černý D. a Šikola 7

SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec A

Oba týmy z našeho regionu hladce
přešly přes poslední tým, ovšem
vítězství Tanvaldu se nerodilo lehce.
Po skvělém začátku domácí polevili
a soupeř dotáhl na pouhých 5 bodů.
Na začátku druhé půle však SEBA
přidala na obranné i útočné agresivitě a náskok začal opět pomalu
narůstat. V závěru již hosté zcela
rezignovali a domácí si mohli dovolit
Tabulka

postavit i velmi mladé začínající hráče.
V domácím dresu tentokrát exceloval
mladíček Milan Šída, dobře mu sekundovali starší hráči Kozák s Vyhnálkem
a na chvíli se na hřišti v kritických okamžicích objevil i hrající trenér Hošek,
aby hráčům názorně vysvětlil, jak si
mají ve hře počínat. U hostů byl nejlepší bývalý tanvaldský hráč Salaba.
-vho-

Vítěz.

Poráž.

Body

Skóre

1.

Draci Jablonec

6

1

13

522 : 435

2.

Bižuterie Jablonec A

4

2

10

455 : 363

3.

BK Vratislavice

4

2

10

391 : 337

4.

SK Liberec

4

2

10

390 : 362

5.

TJ SEBA Tanvald

2

5

9

443 : 501

6.

Kajmani Smržovka

2

4

8

326 : 356

7.

Bižuterie Jablonec B

0

6

6

289 : 462

Jižní Korea přivítá sportovce TJ SEBA Tanvald
V době od 8. do 14. ledna 2012
proběhlo v Krkonoších (Horní Malá
Úpa-Pomezní boudy) velké sportovní
setkání, sportovní kemp a lyžařské
závody mentálně postižených sportovců z celé České republiky.
Mezi 250 sportovci, 80 trenéry a asistenty byla také výprava sportovců
z našeho regionu. Členové TJ Seba
Tanvald - oddíl handi a SPMP Sluníčko
Jbc trénují a sportují v programu
Speciál Olympic a Svazu mentálně
postižených sportovců ČR.
Sportovci TJ SEBA se účastnili závodů
v klasickém lyžování a snowboardingu. Týdenní náročný sportovní
program vyvrcholil lyžařskými závody,
které byly zároveň nominací na mezinárodní světové závody Winter
World Speciál Olympic Gamess
2013, které hostí dějiště příští světové
Olympiády – Jižní Korea.
Vybráno z výsledků soutěží:      
John Marek - snowboard - sjezd 1. místo
John Marek - snowboard - slalom 2. místo

Trmalová Denisa - snowboard 1.místo
Trmalová Denisa - snowboard 1.místo
Anderová Dita - klasické lyžování
10 km 2. místo
Blahopřejeme úspěšným sportovcům a zároveň všem nominovaným
a věříme, že dobrou a pravidelnou
sportovní přípravou pod vedením
svých trenérů TJ SEBA Tanvald budou
úspěšně reprezentovat v zahraničí náš
region i naše město, které sport handicapovaných pravidelně finančně podporuje a naši handicapovaní sportovci
to vrací dobrými sportovními výsledky
a propagací naší TJ SEBA.
Děkujeme všem našim přátelům a rodičům, kteří podporují naše sportovní
snažení a přispívají k dobrému chodu
našeho sportovního klubu. Zvláštní
poděkování patří vedoucí trenérce TJ
SEBA Handi paní Zdence Synovcové.
Za TJ Seba Tanvald a Sluníčko SPMP Jbc  
Vladimír Vyhnálek

Sněhová peřina zakryla Tanvald

LEGO STARS 4.R a Gymnázium
Tanvald vás zvou na Maturitní ples,
který se koná 24. února od 20 hodin
ve Sportovní hale Tanvald. K Tanci
zahraje kapela Koneckonců. Cena
vstupenek:   199 Kč. Objednání lístků
na: gymtan4r@seznam.cz. V průběhu
večera proběhne také každoročně
pořádaná anketa Maturant sympaťák
GymTan.
-red-

KAŽDOU STŘEDU

Nabízím k pronájmu
byt 2+kk v centru
Tanvaldu.

Byt je po celkové rekonstrukci.
Měsíční nájemné: 5000,- Kč +
služby (voda, elektřina).
Požaduji vratnou kauci ve výši
10 000,- Kč.

Tel: 777 199 900,
603 499 146

Prodám byt 3+1

17:30 - 18:30h

AEROBIC s Hankou

Masarykova základní škola
Tanvald, velká (nová) tělocvična
cena: 50,- Kč/hodina
s sebou: sportovní obuv,
pohodlné oblečení,
podložku, ručník, pití
informace: tel.: 736 100 400

email: hanakalinova@hotmail.com
http://hana-kalinova.aerobic.cz

s garáží v osobním
vlastnictví v Luční ulici
ve Smržovce.

Více informací na
Tel: 776 308 449

Město Tanvald hledá zájemce o provozování
areálu městského koupaliště v České ulici
Provozovatel bude využívat areál výlučně k zajišťování provozu koupaliště
a služeb s tímto provozem spojených (např. občerstvení apod.)
na své vlastní náklady.
Osoba zajišťující provoz musí mít proškolení plavčíka, zdravotní průkaz a
příslušné živnostenské oprávnění nebo tuto činnost zajistit prostřednictvím
druhé osoby, která takováto oprávnění vlastní.
Finanční podmínky provozování koupaliště sdělí zájemcům odbor rozvoje a
komunálních věcí MěÚ Tanvald.

Pro drobné podnikatele, malé
i střední firmy

nabízíme:
Vedení účetnictví, daňové evidence
Zpracování daňového přiznání včetně
zastupování na úřadech
Melicharová Iva
Velké Hamry 613, 468 45, Velké Hamry
iva.meli@post.cz Tel.: 732 579 336

VÍKEND S POLSKÝM FILMEM
11.–12.2. 2012
KINO JUNIOR
EUROCENTRUM
Jablonec nad Nisou

SOBOTA:
14.00 POHÁDKA PRO DĚTI
15.30 KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ
18.00 FÍGLE
20.00 AMATÉR
NEDĚLE:
14.00 POHÁDKA PRO DĚTI
15.30 FARAON
19.00 PUŠKVOREC
VSTUP ZDARMA
www.setkavani.eurocentrumjablonec.cz

Foto z 23. ledna
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Zajímavosti, sport

VII. ročník trojboje pro TJ Sebu Tanvald Tanvaldský volejbal do druhé části sezóny

Tradiční již VII. ročník vánoční
trojboje
NoKoKo
(nohejbal-košíková-kopaná)
připravil
Karel
Soldát   na začátek vánočních svátků
A jak připravil, tak se i stalo a v sobotu
17. prosince se ve sportovní hale ZŠ
Výšina utkala čtyři družstva - TJ SEBA
Tanvald reprezentována oddílem košíkové, Greens, Fotbalisti a ABB. Trojboj
začal také již tradičně -  nohejbalem.
Zde došlo k malému zázraku, kdy tuto
disciplínu vyhrálo celkem překvapivě
družstvo TJ SEBA Tanvald - zřejmě se
projevilo předturnajové „soustředění“
zaměřené na teorii hry zvané nohejbal.
V druhé disciplíně - košíkové - neponechali košíkáři nic náhodě a hladce
vyhráli všechny duely, ale je sportovní
zde přiznat, že ostatní soupeři se
rok od roku lepší, a i košíkáři musí

Stolní tenisté se
o Vánocích vyřádili
Že i ve skromných podmínkách se
dá dělat spousta užitečných věcí,
předvádějí pedagogové a žáci ze ZŠ
na Horním Tanvaldě ve spolupráci
s TJ SEBA – oddíl Handi. Na závěr
uplynulého roku uspořádali Vánoční
turnaj   ve stolním tenise, který byl
otevřen nejen pro zdravé, ale i pro
hendikepované sportovce z celého
okresu. Na snímku je vidět nesporné
zaujetí a bojovnost soutěžících, ale
připraveno bylo i příjemné občerstvení
pro všechny startující. Vítězové nejsou
až tak důležití, hlavní je dobrý počin
a radost dětí. A za to patří dík hlavní
organizátorce
Zdeně
Synovcové
a jejímu kolektivu.

hrát. V závěrečném fotbálku jasně
dominoval tým Greens, který svá
utkání vyhrál, druzí skončili fotbalisté
a třetí košíkáři. A jak se tato poslední
disciplína podepsala na celkových
výsledcích? Na putovní pohár přibude
štítek, na kterém bude vyryto: Vítěz
VII. ročníku 2011 - TJ SEBA Tanvald
KOŠÍKÁŘI - Zalužanský, Vyhnálek,
Dolenský, Jeník, J. Kozák, Vochvesta,
Harmanoš, M. Kozák, Kučera. Druzí
skončili Greens, třettí Fotbalisti a těsně
pod stupni vítězů tým, hrající pod hlavičkou ABB. O pitný režim nejen hráčů
se vzorně postarala Cukrárna Ledo.

Děkujeme
a
nashledanou.

za

rok

zase

za účastníky Milan Kozák - TJ Seba Tanvald

Po zimní a vánoční přestávce budou
dále pokračovat krajské i okresní volejbalové soutěže, ve kterých má Tanvald
dost široké zastoupení. Družstvo mužů
i žen hraje krajský přebor I. třídy. Muži
jsou po podzimní části v polovině
tabulky, ženy přezimovaly na místě
prvním, což je skoro historický úspěch.
V krajském přeboru mládeže máme
družstvo žákyň a kadetek. Další
hráčky a hráči z řad mládeže odehrají
v období leden-duben okresní přebor
ve svých kategoriích. Ve spolupráci
se ŠSK pořádáme i okresní a krajské
soutěže základních a středních škol,
ve kterých sbírají úspěchy Gymnázium
Tanvald i ZŠ Tanvald, Sportovní.
Všechny příznivce volejbalu zveme

na domácí utkání a turnaje do sportovní haly. Zejména závěr soutěže žen
bude určitě zajímavý.                                             
21. 1. 2012 - OP žákyně
12. 2. 2012 -  KP žákyně
3. 3. 2012 - OP dorostenci a dorostenky + KP I muži Tanvald - Tunov C
17. 3. 2012 - KP kadetky + KP I muži
Tanvald - Turnov A, KP I ženy - Tanvald
- Jablonex
24. 3. 2012 - „učitelák„ - turnaj pracovníků školství
31. 3. 2012 - OP žáci + KP I muži
Tanvald - Smržovka, KP I ženy Tanvald - Mnich. Hradiště
21. 4. 2012  - OP  minivolejbal

Iva Műllerová

Déšt‘ a mlha dobrou náladu na Štěpánce nezkazily
K tradičním akcím Tanvaldska
již pěknou řádku let neodmyslitelně
patří Novoroční výstup na rozhlednu
Štěpánku. Ta letos oslaví již 120. let
od svého dokončení!   Ani tento rok
jsme proto první lednový den roku
2012 nelenili a nehledě na pěkně

kaře. Na Štěpánce nás nepřivítalo
počasí o mnoho lepší. Aspoň tady ale
nepršelo. Mlha se nás zato držela,

Zúčastnili se i nejmenší.
Foto K. Hanzlík, strážce CHKO, Jiz. hory.
Někteří odvážlivci vyrazili na Štěpánku na kole.
Foto K.Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory.

-vho-

I přes nevlídné počasí se na Štěpánce sešlo
hodně příznivců novoročního výšlapu.
Foto K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory.

mizerné počasí jsme sbalili drobotinu
a vydali se rozhýbat si tělo, zhýčkané
samým
ochutnáváním
sladkých
a smažených pochoutek. Z Tanvaldu
vede na „královnu jizerskohorských
rozhleden“ pěkná cesta přes Šumburk,
kde je obvykle co obdivovat a na co se
dívat, ne však první den nového roku,
kdy se vše nořilo do šedivé mlhy. Proti
dešti jsme se obrnili pláštěnkami, proti
mlze humorem. Cestou jsme potkali
nejen odvážné nepromokavé běžkaře,
ale také cyklisty, malé bobisty a sáň-

takže z výhledu jsme si toho moc
neužili. Koupili jsme si diplom a medaili
za absolvování dalšího Novoročního

výstupu a přesunuli se ke stánku Klubu
českých turistů Tanvald pro něco
na zahřátí do žaludku. Letos se sem
přišel podívat i sám Krakonoš. Mokrý
výstup i sestup jsme ve zdraví přežili
a těšíme se na další rok.

Pavla z Tanvaldu s rodinou

Chiguras s.r.o. Krkonošská 351, tel: 777 037 702

Neodkládejte výběr dovolené
Využijte slev za včasné objednání
Zahájili jsme prodej letních zájezdů
Fischer, Eximtours, Čedok, Alexandria a další

Dárek od nás - Doprava na letiště zdarma

Chiguras s.r.o. Krkonošská 351, tel: 777 037 702
Zastupujeme také pojišťovny Slávia, Kooperativa, Allianz.
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Vánoční atmosféra se ZUŠ Tanvald
Kostelem sv. Františka z Assisi se pár
dní před Vánoci rozezněly vánoční
koledy i moderní písně v podání žáků
Základní umělecké školy Tanvald
pod taktovkou Jiřího Lejska a Artura
Jeřábka. Tanvaldským koncertem ZUŠ

uzavřela tradiční sérii vánočních koncertů po okolních obcích. Zaplněný sál
kostela děti za krásné písně odměnil
potleskem.
-red-

Manželé oslavili diamantovou svatbu
Šedesát let života, časy lepší i horší,
starosti i radosti, to vše společně prožili
manželé Olga a František Froschovi.
12. ledna, přesně na den, kdy si před
šedesáti lety řekli své „Ano“, jim přišli
popřát a předat malý dárek s kytičkou
starosta Tanvaldu pan Petr Polák
a členky Komise pro občanské záležitosti. Milí Froschovi, ať vám slouží
zdraví a vydrží vám   radost ze života
a životní elán do dalších společných
let!

Foto: Antonín Bělonožník

-ali-

Leden v Tanvaldě

Leden v Tanvaldě. Foto K.Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Leden v Tanvaldě s bohatou sněhovou nadílkou.
Foto K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory

Leden v Tanvaldě.
Foto K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Leden v Tanvaldě. Fot. K. Hanzlík, strážce CHKO jiz. hory

Leden v Tanvaldě.
Foto k. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory
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