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1. + 8. 12. 
Trhy na centrálním

parkovišti
(otevřeno Kino Jas)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelů města 
v tomto roce se uskuteční 10. 
prosince od 16 hodin ve velké 
zasedací síni radnice.

Úřední dny okolo 
konce roku 2008

Městský úřad
l v pondělí 22. 12. a 29. 12. 2008
od 7.00 do 11.30 hod. 
a od 12.15 do 17.00 hod. 
l v úterý 23. 12. a 30. 12. 2008
od 7.00 do 11.30 hod. 
a od 12.15 do 15.15 hod. 
l ve středu 31. 12. 
a v pátek 2. 1. 2009
Všechna pracoviště MěÚ Tanvald 
v budovách Palackého ul. čp. 359 a 
v Krkonošské čp. 350 budou uzavřena.

Infocentrum Tanvald
l v pondělí 22. 12. 2008
od 9 do 12.30 hod. a od 13 do 17 hod. 
l v úterý 23.12. 2008 
od 9 do 12 hod.  
l ve dnech 24. 12. až 26. 12. 2008 
zavřeno
l v sobotu 27. 12. 2008 
od 9 do 12 hod. 
l v pondělí 29. 12. 
a v úterý 30. 12. 2008
od 9 do 12.30 hod.  a od 13 do17 hod. 
l ve středu 31. 12. 008 
od 9 do 12 hod. 
l v pátek 2. 1. 2009 
od 9 do 12 hod.  
l v sobotu 3. 1. 2009 
od 9 do12 hod. 

Městská knihovna Tanvald
l v pondělí 22. 12. 2008
9.00 – 11.30 12.15 – 17.00
l v úterý 23. 12. 2008  
9.00 – 11.30 12.15 – 15.00
l 24. 12. – 26. 12. 2008 zavřeno
l v pondělí 29. 12. 2008
9.00 – 11.30 12.15 – 17.00
l v úterý 30. 12. 2008
9.00 – 11.30 12.15 – 15.00
l 31. 12. 2008 – 2. 1. 2009 zavřeno

Vánoční a novoroční
kultura, bohoslužby

a další akce
l 6. 12. Zájezd na adventní trhy do 
Budyšína (odjezd v 9 hod. z centrálního 
parkoviště). Více viz str. 2.
l Zima a lidé na horách aneb Jízda 
časem na dědových rohačkách 
(Výstava v Městském kině Jas od 
28. 11.)
l 12. 12. Popelka, dopolední divadelní 
představení pro ZŠ a MŠ a pro matky 
s dětmi na mateřské dovolené. V 9 hod.
l 12. 12. Věneček – Taneční 2008. 
Ve Sportovní hale Výšina od 18,30 hod.
l 17. 12. Vánoční koncert Happy Day 
Quintet, Městské kino Jas od 19.30 hod, 
vstupné 100 Kč. Více viz str. 6.
l 18. 12. Rejžák z Prahy. E. F. Burian 
Tanvald v kině Jas od 18 hod. Vstupné 
60 Kč.
l 25. 12. Rejžák z Prahy. E. F. Burian 
Tanvald v sokolovně na Hamrskách v 18 
hodin.
l 28. 12. Vánoční koncert sboru ZUŠ 
z Jablonce Iuventus gaude, Příchovice, 
kostel, od 17.00 hod.
l 29. 12. Vánoční koncert skupiny mlá- 
deže z příchovické fary „Kapři“. Kostel 
v Horním Polubném od 17.00 hod. 
l 6. 1. Osudové osmičky v dějinách 
ČSR, literárně dokumentární pásmo 
Gymnázia Tanvald. Připomenutí histo- 
rického mezníku při příležitosti 15. výročí 
vzniku ČR. 

Předvánoční koncerty ZUŠ
  7. 12. Wittichenau (odpoledne)
11. 12. Kostel Josefův Důl
15. 12. Kostel Velké Hamry
17. 12. Kostel Zlatá Olešnice
18. 12. Kostel Tanvald – Šumburk
Zpívá dětský pěvecký sbor ZUŠ Tanvald. 
Začátky koncertů vždy od 17 hod.

Bohoslužby o Vánocích
l 24. 12.: Šumburk 17.00 hod., Velké 
Hamry 17.00 hod., Desná 22.30 hod. , 
Albrechtice v J. h. 24.00 hod., H. Maxov 
24.00 hod., Příchovice 24.00 hod.
l 25. 12.:  Šumburk 9.30 hod., Smržovka 
10.00 hod., Josefův Důl 11.00 hod.
l  26. 12.: H. Tanvald 9.30 hod., 
Albrechtice 11.00 hod., H. Maxov 15.00 
hod., V. Hamry 17.00 hod.
l 27. 12.: Jos. Důl. 17.00 hod., Šumburk 
18.00 hod.
l 28. 12.: Šumburk 9.30 hod., Albrechtice 
11.00 hod., H. Maxov 15.00 hod., Velké 
Hamry 17.00 hod.
l 31. 12.: Šumburk 18.00 hod.
l 1. 1. 2009: – Šumburk 9.30 hod., 
Albrechtice 11.00 hod., Horní Maxov 
15.00 hod., V. Hamry 17.00 hod.

Pokračování na str. 7

Silnice kolem Souše se o půlnoci 18. listopadu na zimní období uzavřela. Spojnice 
mezi Frýdlantským výběžkem a Jabloneckem se s příchodem prvních mrazíků uzavírá, 
aby se zamezilo zvýšenému riziku znečištění nádrže. Podle ředitele jabloneckého 
závodu Povodí Labe Jaroslava Jarouška soušská stanice po tři dny naměřila tep-
loty pod bodem mrazu a podle předpovědí by se v dohledné době oteplit nemělo. 
„Naplnily se podmínky stále platného rozhodnutí o ochranném pásmu vodního 
zdroje Souš. Silnice se proto až do odvolání uzavírá,“ uvedl mluvčí Libereckého 
kraje Jiří Langer. V loňském roce silnice zůstala uzavřená od 23. října až do 1. květ-
na. Turisty i místními obyvateli hojně vyhledávaná silnice přes Souš je jedinou 
spojnicí Frýdlatntského výběžku s jabloneckým okresem. V době, kdy je zavřená, 
musí řidiči objíždět hory přes Liberec, což představuje téměř šedesátikilometrovou 
zajížďku. -veš-

Silnice kolem Souše je uzavřena

Milí čtenáři 
Tanvaldského 

zpravodaje, přejeme 
pokojné a láskyplné 

vánoční období a hodně 
zdraví do nového roku.

Literárně-dokumentární pásmo k 90. výročí založení Československa nastudovali 
spolu se svými profesorkami Anderovou, Dittrichovou a Mojšovou studenti tanvald-
ského gymnázia. Písněmi, básněmi i scénkami si připomněli významné a mnohdy 
dramatické okamžiky v dějinách našeho státu. Zajímavé pásmo, kdy na pódiu vy-
stupuje přes čtyřicet účinkujících, bylo na závěr doplněno několika autentickými 
studentskými pohledy na současnost. Osudové osmičky v podání tanvaldských 
gymnazistů se hrály 30. října dopoledne pro studenty Gymnázia Tanvald a odpo-
ledne pro veřejnost. Bohužel odpolední představení se konalo už za minimálního 
zájmu veřejnosti. Poslední uvedení, derniéra tohoto pořadu, je připravena na 
odpoledne 6. ledna jako připomenutí 15. výročí vzniku ČR.  -abr-

Osudové osmičky v dějinách ČSR
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Co bychom měli vědět o jízdě na sněhu 
a na co nás výrobci a prodejci neupozor-
ňují (a měli by):
– Měli bychom mít vypnuté rádio, proto-
že musíme slyšet kola. Počínající smyk 
se hlásí takovým zvláštním zvukem.
– Pozor! Současná auta mají mimořádně 
a nepřiměřeně účinné brzdy. Z toho 
potom plynou ty situace, kdy ještě ani 
nechceme brzdit, ale dotkneme se brz-
dového pedálu, a kola už stojí a auto letí. 
Z toho vyplývá: naučit se citlivě brzdit.
– Pokud máme auto s předním náhonem, 
pak bychom měli počítat s tím, že se na 
ledu chová při náhlém ubrání plynu tak, 
jako bychom šlápli do brzd (zvláště když 
se nám zdá, že jedem rychle a chceme 
ještě více zpomalit a místo zpomalení se 
nám utrhne předek a auto jede úplně 
jinam, než bychom si přáli). 
– Je nutné počítat s posilovačem řízení, 
protože volant jde stále stejně lehce 
(nemáme kontakt s vozovkou – nepoznáme 
namrzlou vozovku).
– Naučit se projíždět zatáčku po správné 

linii (není to každá linie, která nás 
napadne!).
– Při počínajícím smyku zadních kol na 
volantu musí být blesková akce (kontra) 
a vzápětí (auto v podstatě ještě nestači-
lo reagovat na impuls kontra) už musí 
přijít protikontra. Kdo to takhle neudělá, 
tak překyvování vozu už nedožene.
– Zvládání smyků je třeba nejprve vy-
zkoušet na nějaké ploše (a skutečně 
dostat auto do smyku – ono se zase hned 
tak nepřevrátí).
– Když se bojíme, tak je lépe nevyjíždět. 
Na ledu a sněhu nepomůže pomalá a 
přeopatrná jízda – a navíc se takto jedou-
cí řidiči stávají závažnou překážkou 
provozu.
– Pozor na řídící jednotku motoru, když 
už si myslíme, že jsme vozidlo zastavili, 
tak řídící jednotka nezávisle na nás zved-
ne otáčky na volnoběžné – vozidlo se 
bez našeho úmyslu a potřeby samo a 
rychle rozjede!

Mgr. Ivan Drbohlav, 
ved. odb. dopravy MěÚ Tanvald 

(také dlouholetý komisař autoškoly)

Zimní motoristické okénko
Pár rad pro řidiče aneb Jak jezdit na sněhu

Na bezpečné zimní ježdění v našem regionu nestačí jen vybavit auto zimními 
pneumatikami, ale je třeba získat i další dovednosti a znalosti. Ilustrační foto: -abr-

Na základě jednání 
představitelů štábu zimní 
údržby Libereckého 
kraje bylo rozhodnuto 
umístění dopravního 
značení „Zimní výbava“ 

na dvou úsecích silnic kraje:
silnice č. II/294 v úseku Rokytnice n. J. 
– Vítkovice – křižovatka s II/294 
sinice II/286 D. Mísečky – H. Mísečky. 

Nové dopravní značení Zimní výbava
silnice III/28620 Jestřebí – Rezek
silnice III/28624 Štěpanice – Benecko 
Mrklov
silnice III/2904 Mníšek – Raspenava
silnice III/29019 H. Polubný – Jizerka
silnice III/29022 J. Důl – Hrabětice
(Dopravní značka „Zimní výbava“ bude 
na Tanvaldsku umístěna na silnici 
H. Polubný – Mořina a Josefův Důl – 
Hrabětice.)  -red-

Slýcháme dost často stížnosti starších 
lidí (mnohdy i pamětníků), že mladá 
generace nezná historii svého národa. 
Tím více je třeba ocenit snahu studentů 
tanvaldského gymnázia, kteří na své 
říjnové akademii dokázali pravý opak. V 
citlivém a rozsáhlém pásmu svým 
divákům v kostce přiblížili klíčové 
momenty života naší republiky od r. 1918 
do dneška. A jistě mnozí z nich si řekli, 
že leccos už pozapomněli a že je dobře, 
že to bylo připomenuto. Studenti od 

sekundy do oktávy i jejich profesorky 
věnovali mnoho času, aby pásmo běželo 
plynule, zaujalo a neunavovalo. Všichni 
přítomní to ocenili.

Jen jeden stín padl na spokojenou 
náladu účinkujících, že nikdo z oficiálních 
představitelů města si cestu do 
městského kina nenašel a nemohl tak 
vyslovit ani poděkování studentům, že 
jako jedni z mála v našem městě vzdali 
hold devadesátému výročí vzniku své 
republiky.   M.P.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem občanům Tanvaldu, kteří se podí-
lejí na sběru textilu do speciálních kon-
tejnerů a tím minimalizují komunální od-
pad. O výsledcích sběru průběžně 
informujeme zástupce vašeho města a 
MŽP ČR. V letošním roce bylo ve vašem 
městě doposud sesbíráno 33 293 kg 
textilu, což činí v průměru 4,5 kg na kaž-
dého občana. Z větší části se jedná 
o textilie určené pro další zpracování 
a následnou výrobu čisticích textilií, 
netkaných textilií, lepenek apod. 

Jelikož s námi ukončila spolupráci 
Diakonie Broumov, hledáme jiné mož-
nosti charitativního využití části textilu 
před jeho průmyslovým zpracováním. 

V měsíci září jsme ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem Libereckého kraje, odbo-
rem školství, mládeže a TV nabídli 
mateřským a základním školám možnost 
bezplatného dodání zbytkových látek, 
odstřižků, nití, přízí, zipů, knoflíků apod., 
určených pro výuku ručních prací a pro 
potřeby zájmových kroužků. Bohužel se 
v kontejnerech objevují i materiály, které 
nelze dále zpracovat. Věříme, že tento 
odpad bude minimalizován.

Vážení občané, ještě jednou upřímně 
děkujeme za vaši spolupráci a přejeme 
Vám klidné prožití Vánočních svátků a 
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti 
v roce 2009.

DIMATEX CS spol. s r.o.

Textilní kontejnery jsou ve městě rok

Ke studentské akademii Gymnázia Tanvald

Silnice kolem autokempu na Honvart, 
využívaná pěšími i cyklisty, bude rozšíře-
na. Cyklotrasa s označením 3025 je 
součástí sítě cyklotras a vede po stáva-
jící komunikaci z Tanvaldu, od tenisových 
kurtů, kolem autokempu na Horní 
Tanvald až po křižovatku se silnicí na 
Albrechtice a na Smržovku. 

„Pravá část vozovky (směrem od 
Tanvaldu) bude rozšířena zhruba od 
rozvodny k honvartskému hřišti asi 
o dva metry,“ uvádí Jiří Onderka, vedou-
cí odboru rozvoje MěÚ Tanvald, a do-
dává: „Dojde k minimálnímů kácení 
stromů, a to pouze náletových dřevin 

v zatáčce před autokempem. Povrch 
vozovky bude upraven v celé délce. 
Úsek od Penzionu pod Špičákem po 
albrechtickou křižovatku bude řešen 
pouze vyhýbacími místy a dopravním 
značením. Jedná se o vylepšení stáva-
jící komunikace pro cyklisty i chodce. 
Nepředpokládáme, že by se navýšil 
počet projíždějících aut,“ uzavírá J. 
Onderka s tím, že Město Tanvald zís-
kalo z evropských fondů na tuto inves-
tiční akci zhruba sedm milionů korun. 
Termín realizace je plánován od dubna 
do poloviny července 2009. 

-abr-

Cyklotrasa bude na jaře rozšířena

Zájezd na Budyšínský vánoční trh 
Lidové umění z Krušných hor 

– Plauenská krajka – oděvy – hračky 
– nabídka gastronomie.

 

6. 12. 2008 odjezd z centrálního parkoviště. Krátká zastávka cestou v marketu, 
vánoční trhy a volná prohlídka města Budyšína. Vánoční trhy otevřeny od 10 do 19 
hodin. V centru jsou otevřeny atraktivní obchody s rozmanitým sortimentem do 20 
hodin. Budyšínské speciality: svařené víno a punč, perníky, vánoční lahůdky, 
uzeninové a šunkové speciality. Denně slavnostní program. Předpokládaný návrat: 
do 20 hod. v Tanvaldě. Upozornění: Nezaplacená místa jsou rezervována pouze 
do 1. 12. 2008.

Objekt města č.p. 531 v Hlavní ulici ve Smržovce, který měl do konce listopadu 
pronajatý Miroslav Tůma jako ubytovnu, bude zbourán. Rozhodli o tom zastupitelé 
na svém jednání 29. 10. 2008. „Zastupitelstvo města souhlasí s demolicí objektu 
z důvodu jeho špatného stavebně technického stavu a schvaluje uvolnit částku 1,2 
miliónů korun v rozpočtu města Tanvald pro rok 2009,“ vyplývá z usnesení zastu-
pitelstva (viz str. 3). Místostarosty M. Tůmy se ptáme: „Objekt byl využívaný sociál-
ně slabšími obyvateli jako ubytovna, tedy bez náhrady bydlení. Máte informace, kde 
budou tito lidé hledat bydlení?“ „Ke konci října zde bylo hlášeno šestnáct lidí, všich-
ni měli platnou ubytovací smlouvu do konce října. Možnost ubytování jim byla po-
nechána do konce listopadu bezplatně, aby měli možnost nové ubytování sehnat 
dle svých možností. Všem byla nabídnuta možnost ubytování mimo tuto ubytovnu. 
Pouze šest lidí tuto možnost nevyužilo, s tím, že si ubytování vyřeší.“  - abr -

Ubytovna v Hlavní ulici bude zbourána
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města ze dne 22. 10. a 5. 11. 2008
l RM bere na vědomí výpověď firmy 
Miroslav Tůma - SATO, Krkonošská 199, 
Tanvald, z nájmu objektu č.p. 531, Hlavní 
ul., Smržovka, ke dni 30. 11. 2008.
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-vid-
lech územních rozpočtů schválit příspěv-
kové organizaci Základní umělecká 
škola Tanvald, použití investičního fondu 
v roce 2008 takto:
celkem   61 478 Kč
z toho: malování místností 10 996 Kč
oprava podlahy v ředitelně 17 500 Kč
podlahářské práce 32 982 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
62/2008:
Příjmy 
Účelové dotace:
na Kamerový dohlížecí systém:
 700 000 Kč
na Kamerový dohlížecí systém od obcí:
 145 900 Kč
Výdaje
Realizace 3. etapy akce Kamerový do-
hlížecí systém  875 000 Kč
Příspěvky neziskovým organizacím:
příspěvek Nemocnici Tanvald, s.r.o.,
na zajištění akutní ambulantní péče 
 - 2 000 Kč
Rozpočtová rezerva  27 100 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
63/2008:
Příjmy 
Účelové dotace:
na výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin 15 650 Kč

Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
výsadba melioračních a zpevňujících 
dřevin 15 650 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
64/2008:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv 72 500 Kč
Výdaje
Knihovna – pořízení kopírovacího stroje 
Set bh250 ECONOMY 72 500 Kč
l RM jmenuje za Město Tanvald jako 
zřizovatele škol:
a) členy školské rady při Masarykově 
základní škole a Obchodní akademii R. 
Seidela a JUDr. B. Přiklopilovou;
b) členy školské rady při Základní škole, 
Sportovní 576 Hanu Zacpalovou a 
Ludmilu Řehořkovou.
l RM pro provedení výběrového řízení 
na akci „Cyklotrasa č. 3025 Tanvald“ 
jmenuje:
a) členy komise pro otvírání obálek a 
členy komise pro výběr zhotovitele  M. 
Tůmu, Ing. M. Prašivku, J. Onderku, Ing. 
J. Kozlovského a J. Pecha;
b) náhradníky komise pro otvírání obálek 
a náhradníky komise pro výběr zhotovi-
tele: Mgr. Vladimíra Vyhnálka, Mgr. 
Miroslava Šíra, Václava Černého, Ing. 
Jiřího Běhala a Michala Štima, DiS.
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 
50, vel. 0+1, Větrná 558, Tanvald, včet-
ně spoluvlastnického podílu 283/32825 
na společných částech budovy a staveb-
ní parcele č. 1208/2, k.ú. Tanvald, dle 

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 24. 9. 2008 do 22. 10. 
2008.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
TABYS s.r.o. Tanvald
Teplárenství Tanvald s.r.o.
l  ZM bere na vědomí předpoklad 
hospodaření města k 31.12.2008.
l ZM k majetkoprávním záležitostem 
zastupitelstvo města:
1/ na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat  dle schválených  pravi-
del veřejné soutěže byt č. 2, vel. 1+2, 
Radniční 503, Tanvald, žadatelům v po-
řadí:
1) slečně Kateřině Pánkové za nabídnu-
tou cenu 555 000 Kč;
2) panu Petru Zelinkovi za nabídnutou 
cenu 477 000 Kč;
3) manželům Daně a Jiřímu Doležalovým 
za nabídnutou cenu 461 000 Kč;
2/ na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat byt č. 560/3 v objektu 
čp. 560, ul. U Školky, Tanvald, včetně 
spoluvlastnického podílu 403/33700 na 
společných částech domu a stavební 
parcele č. 1225/2, k.ú. Tanvald, součas-
nému nájemci Aleně Procházkové za 
smluvní cenu 190 336 Kč s podmínkou, 
že k podpisu kupní smlouvy a k zaplace-
ní smluvní ceny dojde nejpozději do 
20. 12. 2008.
3/ na základě zveřejněných záměrů 
rozhodlo prodat:
– část pozemkové parcely č. 60/5, kú 
Šumburk nad Desnou, označené podle 
geometrického plánu č. 873-229/2008 ze 
dne 11. 9. 2008 jako stavební parcela 

schválených pravidel veřejné soutěže. 
Základní cena pro podání žádosti je 
150 000 Kč. Termín pro podání žádosti  
je nejpozději do 8. 12. 2008 do 16.00 
hodin.
l RM vydává záměr na pronájem po-
zemkové parcely č. 86/9 o výměře 
659 m2, k.ú. Šumburk n. D., společnosti 
ABEGU, a.s., za účelem udržování zele-
ně a zachování přístupu ke studním na 
pozemkové parcele č. 86/7, katastrální 
území Šumburk n. D.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
67/2008:
Příjmy – Účelové dotace
na akci Masarykovy ZŠ A OA 
„Třídí celá škola“ 40 000 Kč
Výdaje
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – účelový příspěvek na akci
„Třídí celá škola“  40 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
68/2008:
Příjmy:
Účelové dotace na plošné pokrytí území 
kraje jednotkami PO   23 800 Kč
Výdaje
Sbor dobrovolných hasičů – provozní 
výdaje  23 800 Kč
l RM rozhodla poskytnout společnosti  
Vltava – Labe – Press, a.s. – divize Sever,
příspěvek ve výši 5 000 Kč + DPH na
uspořádání 9. ročníku ankety O nej-
úspěšnějšího sportovce Libereckého 
kraje za rok 2008 a schválit rozpočtové 
opatření č. 69/2008:

Usnesení Zastupitelstva města ze dne 29. 10.

Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím:
 5 950 Kč.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.  -měú-

č. 1090 o výměře 24 m2, kú Šumburk nad 
Desnou, manželům Michalu a Petře 
Štimovým za smluvní cenu 8 400 Kč.
– část pozemkové parcely č. 60/5, kú 
Šumburk nad Desnou, označené podle 
geometrického plánu č. 873-229/2008 ze 
dne 11. 9. 2008 jako stavební parcela č. 
1091 o výměře 24 m2, kú Šumburk nad 
Desnou, manželům Michalu a Daně 
Kubínovým za smluvní cenu 8 400 Kč.
– část pozemkové parcely č. 591/2 o 
výměře cca 15 m2 a část pozemkové 
parcely č. 1856/2, o výměře cca 40 m2, 
vše k.ú. Tanvald, manželům Karlu a 
Martině Kalovým za cenu 150 Kč/m2 za 
účelem přístavby objektu č.p. 169, 
Kostelní ul., Tanvald.
4/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 
1684/4, kú Tanvald, v současné době 
neprodávat.
5/ schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. Rp U/JN/2008/
4221/02, kterou se bezúplatně převádí 
pozemek, pozemková parcela č. 1111/13, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v rozsáhlém chráněném území, k.ú. 
Šumburk nad Desnou, obec Tanvald, 
z vlastnictví státu do vlastnictví města 
Tanvald.
6/ schvaluje zřízení věcného břemene 
odpovídajícího právu chůze a jízdy po 
části pozemkové parcely č. 375/129, kú 
Tanvald, o rozsahu cca 6 m2, ve pro-
spěch vlastníka stavby garáže na pozem-
kové parcele č. 375/158, kú Tanvald, a 
jeho právních nástupců na dobu život-
nosti stavby za úplatu 600 Kč za rok.
7/ souhlasí se záměrem Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního 
pracoviště Jablonec nad Nisou, změnit 
hranice kú Tanvald a kú Šumburk nad 
Desnou tak, aby byly odstraněny pohyb-

livé hranice procházející řekou Kamenice 
a řekou Desná, s podmínkou, že se 
nezmění celková výměra kú Tanvald a 
Šumburk nad Desnou.
8/ schvaluje následující rozpočtová 
opatření:
a/ rozpočtové opatření č. 61/2008
Příjmy:
Převod z fondu rozvoje a rezerv 300 000 Kč
Výdaje:
účelový příspěvek na pokrytí vícenákladů 
na spotřebu tepla  300.000 Kč
Příspěvek bude poskytnut do výše sku-
tečných prokázaných vícenákladů na 
teplo v roce 2008 v maximální výši 
300 000 Kč.
b/ rozpočtové opatření č. 65/2008
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv 11 250 Kč
Výdaje
příspěvek MDC Maják na úhradu stano-
vených záloh za poskytované služby 
 11 250 Kč
9/ souhlasí s demolicí objektu č.p. 531,  
Hlavní ul., Smržovka, z důvodu jeho 
špatného stavebně technického stavu a 
schvaluje uvolnit částku 1,2 mil. Kč v roz-
počtu města Tanvald pro rok 2009 a 
rozpočtové opatření č. 66/2008:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv 50 000 Kč
Výdaje
Projekt a inženýrská činnost na zajištění 
demoličního výměru na objekt čp. 531, 
Hlavní ul., Smržovka 50 000 Kč
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění  pozdějších předpisů,  na 
valnou hromadu ČSAD Jablonec nad 
Nisou, a.s. konanou v roce 2008, Petra 
Poláka a jako náhradníka Richarda 
Seidela.  -měú-

CzechPOINT využilo 
přes sedm set osob
Kvůli výpisům z rejstříku trestů, katas-

tru nemovitostí ani obchodního či živnos-
tenského rejstříku už lidé nemusí nikam 
cestovat. Díky systému CzechPOINT 
(Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál), který je v provozu od 
ledna také v Tanvaldě, lze žádosti vyba-
vit v místě bydliště, hned, bez čekacích 
dob, a to v přízemí radnice, Palackého 
359, Tanvald. 

Do dvacátého listopadu 2008 bylo 
podáno celkem 746 žádostí o výpis. 
Nejvíce bylo registrováno žádostí o výpis 
z rejstříku trestů, těch bylo celkem 415, 
o výpis z obchodního rejstříku zažádalo 
k uvedenému datu 86 osob a o výpis z 
katastru nemovitostí 245 osob.

CzechPOINT je projekt, jenž si dal za 
cíl snižovat přílišnou byrokracii ve vztahu 
občana s veřejnou správou. Více než 
sedm set vyřízených žádostí o výpis 
z Tanvaldska a kladné ohlasy občanů 
dokladují, že projekt byl smysluplný a 
osvědčil se. Nejčastěji podávané žádos-
ti o výpis z rejstříku trestů byly z důvodu 
změny zaměstnání. V současné době 
kontaktní místa CzechPOINTu poskytují 
tyto služby: výpisy z veřejných evidencí, 
což je katastr nemovitostí, obchodní 
rejstřík, živnostenský rejstřík a výpisy 
z neveřejných evidencí, což je rejstřík 
trestů. 
Připomeňme, že k získání výpisů jsou 
potřebné následující doklady: U ve-
řejných evidencí není ověřována totožnost 
žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit 
relevantní kriteria pro vyhledání svého 
požadavku. Pro vydání ověřeného výpisu 
z rejstříku trestů je třeba doložit totožnost 
žadatele, kterého se výpis týká. K proká-
zání totožnosti přineste s sebou občanský 
průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejst-
říku trestů je možné vydat i cizincům, 
kteří mají povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu a bylo jim přiděleno 
rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z 
rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit 
i úředně ověřené pověření k tomuto úko-
nu (plnou moc) a svoji totožnost.
Správní poplatky: Za výpis z rejstříku 
trestů se platí správní poplatek ve výši 
50 Kč bez ohledu na počet stránek, za 
ostatní výpisy činí správní poplatek 100 
Kč za první stránku a 50 Kč za každou 
další i započatou stránku. -red-

Pozvánka 
do Spolkového domu
Sdružení Artefaktum.cz a Centrum pro 

zdravotně postižené libereckého kraje 
vás zvou na V. ročník regionálního 
projektu Tvoříme duší 2008 do 
Spolkového domu v Jablonci nad Nisou. 
Dne 6. prosince 2008 se uskuteční 
Adventní setkání pro děti i dospělé. 
Zahájení bude v 10 hodin a předpokládaný 
konec v 17 hodin. Součástí setkání je 
zpívání u Jizerského betléma v kostele 
Dr. Farského, které zahájíme koncertem  
ve 14 hodin. Zveme srdečně širokou 
veřejnost.  -red- 
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Aby jízda nebyla poslední
Dlouhodobě počet motocyklistů v České 

republice stoupá a právě motocyklisté 
patří vedle chodců a cyklistů k těm nej-
zranitelnějším účastníkům silničního 
provozu. O nehodách na Tanvaldsku 
často slýcháváme, avšak ne každý jez-
dec se ve zdraví vrátí domů. K nehodě 
motocyklisty došlo letos mimo jiné na 
místní komunikaci v Raisově ulici v Tan-
valdě, dále pak v Desné. Nejhorší v počtu 
tragických dopravních nehod motocyklis-
tů je pak úsek mezi Loužnicí a Železným 
Brodem, kde si havárie letos i v loňském 
roce několikrát vyžádaly lidské životy. 
Další motocyklisté bourali také například 
v Zásadě, u Rychnova, v Jablonci nad 
Nisou. Na Jablonecku došlo od roku 
2003 do roku 2007 k 137 dopravním 
nehodám, při kterých byli účastníky mo-
tocyklisté. Pět jich zemřelo a dvacet 
sedm jich bylo těžce raněno.

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že 
v roce 2007 bylo v ČR usmrceno sto 
patnáct řidičů motocyklů, osm řidičů 
malých motocyklů, osm spolujezdců na 
motocyklech a tři řidiči mopedů. Celkově 
bylo v roce 2007 na jednostopých moto-
rových vozidlech usmrceno celkem sto 
třicet čtyři osob.

Nemalou roli při těchto dopravních 
nehodách zaviněných motocyklisty hraje 
alkohol. Řidiči motocyklů zavinili v roce 
2007 pod vlivem alkoholu celkem 138 
nehod (oproti roku 2006 byl registrován 

nárůst o 34 nehod), což je 1,84 % z cel-
kového počtu dopravních nehod zavině-
ných pod vlivem alkoholu. Jinými slovy 
každá 54. dopravní nehoda zaviněná pod 
vlivem alkoholu byla zaviněna řidičem 
motocyklu.

Při každé šestnácté nehodě zaviněné 
motocyklistou byl ve hře alkohol. 
Nejčastějšími viníky dopravních nehod 
zaviněných pod vlivem alkoholu motocy-
klisty jsou muži ve věku 20 – 35 let. 

Nehody motocyklistů
a lékařská péče

Průměrné náklady na léčení jednoho 
motocyklisty po dopravní nehodě jsou 
podle mluvčí VZP cca 317 000 Kč a cena 
invalidního vozíku se pohybuje od 80 000 
Kč výše. Nejčastějšími následky doprav-
ních nehod motocyklistů jsou podle Doc. 
MUDr. Havránka z Traumatologického 
oddělení Thomayerovy nemocnice v Pra-
ze: otevřené, komplikované zlomeniny 
dolních končetin, vážné úrazy hlavy, 
zlomeniny obličejových kostí, a to i přes 
použití přilby, úrazy páteře, zlomeniny 
pánve. 

Některé smutné konce dopravních 
nehod motocyklistů na Jablonecku jsou 
zpracované ve filmu Policie ČR s názvem 
Poslední jízda, který bude příležitostně 
promítán ve vestibulu Městského kina 
Jas. K motocyklistům se na stránkách 
zpravodaje vrátíme opět na jaře příštího 
roku.  -net/abr-

Nehody motocyklistů stále přibývají

Listopad je čas vzpomínání na zesnulé, lidé ještě víc než jindy chodí navštěvovat 
hroby svých blízkých. Ti, kteří byli rozsvítit svíčku na hřbitově na Horním Tanvaldu, 
si možná všimli, že z romantického místa u pomníku K. T. Körnera se stává malý 
parčík – místo, kde si lidé mohou odpočinout, rozjímat a třeba i poklábosit. Lesní 
parčík vznikl v roce 2007 z iniciativy ZŠ Horní Tanvald. Žáci školy ve spolupráci 
s Lesy ČR, Městem Tanvald a s finanční podporou Grantového fondu Libereckého 
kraje odstranili porost v okolí zcela zarostlého a zapomenutého pomníku Karla 
Theodora Körnera, upravili terén a vysadili vhodné nové rostliny. Během letošního 
října díky finanční podpoře Nadace Partnerství, v programu Škola pro udržitelný 
život, také za pomoci TS Města Tanvald mohl být parčík osazen dvěma lavičkami 
a odpadkovým košem. Žáci školy v rámci pracovního vyučování vykopali jámy pro 
ukotvení laviček a koše, upravili terén, shrabali a odvezli listí, očistili pomník od 
mechu. Ve fázi příprav je ještě výroba a umístění informační tabule v této lokalitě, 
také terénní úpravy v okolí laviček nejsou ještě zcela dokončeny. Péče o malý par-
čík se stala novou tradicí školy. A pokud by někdo byl zvědav i na ostatní aktivity, 
mnoho se dozví na webových stránkách školy – www.zshortan.cz. D. Hozdová

Žáci z Horního Tanvaldu pečují o parčík

Kvalitnější zážitek za stejnou cenu 
čeká milovníky zimních sportů v lyžař-
ském areálu Tanvaldský Špičák. 
Významné jizerskohorské středisko 
v letošním roce investovalo do nového 
vybavení, takže se lyžaři mohou těšit na 
jízdu na rozšířené červené sjezdovce 
nebo si užít lepšího parkování. Větší 
komfort by mělo přinést i zvýšení kapacity 
zasněžovací techniky. 

„Dojde k dvojnásobnému zvýšení od-
běru vody při teplotách kolem minus čtyř 
stupňů,“ informovala společnost Skibižu. 
Středisko tak může vyrábět sníh i při 
vyšších teplotách, než tomu bylo dosud. 
Červená sjezdová trať se rozšířila ve 
třech krizových partiích, a to na odjezdu 
od výstupu lanové dráhy, „pod velbloudy“ 
a při dojezdu nad chatou Krmelec. „Tím 
se podstatně zvýší propustnost a 
bezpečnost tratě,“ zdůvodňuje úpravy 
společnost. Ceny se od loňského roku 
nezmění. Dospělí si za denní jízdné 
zaplatí 510 korun, děti 390 korun.

Severák letos přišel s novinkami, které 
přivítají zejména nejmenší lyžaři. Přibude 
druhý pojízdný koberec pro výuku před-
školáků a kolotoč pro malé lyžaře. 
Jednodenní jízdné přijde dospělé na 390 
korun a děti na 270 korun.

Začínající lyžaři mohou zavítat i na 
zrekonstruovaný pětikilometrový běžecký 
okruh v Bedřichově, který je vyhledávaný 
zejména rodinami s dětmi. Zbrusu nové 
běžecké trasy by měly vyrůst i kolem 
silnice z Horního Polubného na Jizerku.

S novinkami přišel také skiareál Černá 
Říčka v Desné. Návštěvníky čeká nové 
sociální zařízení, zvýšila se parkovací 
kapacita a počet sněžných děl. Jízdné 
oproti loňsku mírně podraží. Celodenní 
jízdné pro dospělé vzrostlo na 360 korun, 
pro děti na 300 korun.

V Rejdicích dospělí za celodenní lyžo-
vání zaplatí 400 korun, děti 280 korun. 
V Bedřichově přijde permanentka na 390 
korun, pro děti za 270 korun. Ve Smržovce 
se ceny pohybují na 290 korunách pro 
dospělé a 230 korunách pro děti.

Liberecký Ještěd letos výrazně srazil 
ceny. Dospělí oproti loňsku ušetří skoro 
šedesát korun a za jednodenní jízdné 
zaplatí 430 korun, děti 290 korun.

V Krkonoších se hodnota denních jízde-
nek od minulé sezony příliš nezměnila. Na 
harrachovské Čertově hoře a v rokytnic-
kých Horních Domcích si lidé letos zaly-
žují za 590 korun, stejně jako loni. Slevy 
si zase užijí hosté ve Špindlerově Mlýně, 
kde jízdenka slevila na 700 korun pro 
dospělé a na 450 korun pro děti. -veš-

Hodně z vás si možná pamatuje 
nedávnou dobu, kdy v naší malé zemi, 
tehdy ještě v Československé republice, 
vládl komunistický režim. Nebudu se tady 
o něm rozepisovat, protože většina z vás 
nejspíše ví, co se v té době dělo a 
nepotřebuje si to již více připomínat.

Přesně naopak na tom jsou dnešní žáci 
a studenti, kterým léta 1948 až 1989 
neříkají téměř nic, o 17. listopadu vědí 
jen to, že je volno a nemusí jít do školy, 
a sametová revoluce byla podle nich 
nejspíš nějaká významná událost v textil-
ním průmyslu. A právě proto je tu 4. 
ročník projektu Příběhy bezpráví, jenž má 
na starosti organizace Člověk v tísni. Na 
školách se v listopadu promítají filmy 
o československých dějinách po druhé 
světové válce. Letos to bylo již po čtvrté, 
kdy se v prostorách Masarykovy ZŠ a 
OA v Tanvaldě promítaly 11. listopadu 
dva filmy o komunistické diktatuře. První 
a druhý ročník obchodní akademie zhlédl 
nejdříve film „Deset bodů”, který 
zachycoval okamžiky třídenní studentské 

Příběhy bezpráví na Masarykově ZŠ a OA

okupační stávky na podporu tzv. 
studentského desatera, požadujícího 
mimo jiné zrušení cenzury nebo svobodu 
slova a shromažďování. Druhý silně 
emotivní snímek s názvem Ticho nám 
ukázal příběh Jana Palacha, studenta, 
který se upálil na protest proti okupaci 
Československa. Popovídat si o této 
době a odpovídat na otázky studentů 
přijeli PhDr. Jan Šolc, zakladatel Etického 
fóra ČR, spolupracovník prezidenta 
Havla, a páter Antonín Kejdana, 
františkán. Oba dva pánové se podělili 
o své zážitky a zkušenosti a my, studenti, 
jsme díky této akci opět více pochopili 
těžkou dobu komunistické diktatury.

Naše škola aktivně spolupracuje 
s Člověkem v tísni, v roce 2009 budeme 
pořádat již po třetí filmový festival Jeden 
svět. Na organizaci a přípravě těchto akcí 
se podílejí studenti, kteří získají vzácné 
zkušenosti, prohloubí si své znalosti a 
naučí se spoustu nových věcí.

text a foto: Martina Votočková 
za Studentský klub OA 

PhDr. Jan Šolc odpovídá studentům na otázky.

Za kolik se bude lyžovat aneb Areály 
slibují kvalitnější lyžování bez zdražení

Poděkování
Vážení spoluobčané, děkuji všem za 
podporu kandidátky České strany 
sociálně demokratické, včetně mojí 
osoby, ve volbách do zastupitelstva 
Libereckého kraje, které se uskuteč-
nily 17. a 18. 10. 2008. ČSSD v Tan-
valdu zvítězila se 33,5% s velkým, více 
než devítiprocentním náskokem před 
druhou ODS (24,4 %).
Krajskými zastupiteli ve 3. volebním 
období 2008 – 2012 jsme se z Tanvaldu 
stali dva. Kromě mne také starosta 
města pan Petr Polák. Na základě vý-
sledků voleb to je ČSSD, kdo sestavu-
je koalici pro řízení kraje. Do uzávěrky 
příspěvků není jednání o vytvoření 
krajské koalice ukončeno. Přesto se 
domnívám, že ať z postavení opoziční-
ho, či v rámci koalice, budeme v zájmu 
správy kraje, jeho rozvoje i rozvoje 
Tanvaldu dobře spolupracovat. 
Ještě jednou děkuji za podporu. 

Bc. Radek Cikl
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Nikdy nedávat: chléb, uzeniny, slané 
potraviny, suché těstoviny, kynuté výrob-
ky. Tyto potraviny způsobují ptákům 
vážné zažívací potíže!!!

Co můžete dávat: strouhanou housku, 
vařené brambory, kousky masa, lůj, 
vnitřní sádlo, stoprocentní tuk, semena, 
plody.

Krmítko může být jakéhokoliv tvaru a 
velikosti, z plastů, plechové, dřevěné. 
Dbáme na to, aby vletový otvor neměl 
ostré hrany případně trčící hroty hřebíků. 

Jak krmit volně žijící ptáky v zimě
Stříška má být dostatečně velká, aby byla 
potrava chráněna před sněhem a deš-
těm. Krmítko umísťujeme na volném 
prostranství alespoň jeden a půl metru 
nad zemí, nejlépe tři až čtyři metry od 
nejbližších stromů. Tím znemožníme lov 
toulavým kočkám. Potravu dáváme do 
krmítka v takovém množství a stavu, aby 
nezplesnivěla a nehnila.

(Čerpáno z materiálů Českomoravské 
ornitologické společnosti.)

Zpracovala: Dana Hariková

Narozeniny 
v prosinci 2008 

oslaví narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

v prosinci

Bambušková Rozalie
Beránek Vladimír
Jirouš Rostislav

Lešák Vasil
Zůbková Marie
Jeřábek Artur

Peloušková Blanka
Bačová Anna

Sedláček Oldřich
Straková Marie

V Tanvaldském zpravodaji jsou zveřejňová-
ni jubilanti, kteří se dožívají kulatého či 
"polokulatého" výročí od 70 do 90 let, od 
90 let pak všichni. Pokud si občané nepře-
jí být v této souvislosti TZ zmíněni, nechť 
zavolají do MěKK (tel.. 483 369 653).

Z historického
kalendáře

Dům dětí a mládeže 
ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, 

e-mail: ddmtnv@iol.cz

Třídíme odpady 
v rámci Recyklohraní

Naše škola – ZŠ Tanvald, Sportovní 
576, se zapojila do školního recyklačního 
programu Recyklohraní. Program pořá-
dají neziskové společnosti ASEKOL, 
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují 
sběr a recyklaci vysloužilých elektroza-
řízení, baterií a obalů. Cílem projektu je 
zvýšit povědomí o třídění odpadů u mla-
dé generace a také zajistit recyklaci 
drobných vysloužilých elektrozařízení a 
baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní bude 
naše škola vybavena sběrnými nádobami 
na použité baterie a drobné elektrozaří-
zení. Sběrné nádoby poskytnuté společ-
nostmi ASEKOL a ECOBAT budou 
umístěny ve škole, ve skladu v přízemí.

Každý žák bude moci do školy nosit 
nepotřebné drobné elektrospotřebiče 
(například starý mobil, kalkulačku, tele-
fon, elektrohračku, drobné počítačové 
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) 
a baterie a akumulátory. 

Naši žáci se mohou zapojit také do 
zábavných her a soutěží, výtvarných či 
fotografických úkolů a kvízů z oblasti 
třídění a recyklace odpadů, které budou 
organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drob-
ná elektrozařízení a splněné úkoly získá 
naše škola body, za něž žákům budeme 
moci pořídit různé učební pomůcky, hry 
i vybavení pro volný čas. Katalog odměn 
a další informace o projektu jsou Vám 
k dispozici na www.recyklohrani.cz. 

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní 
zapojit. Máte-li doma vybité baterie či 
vysloužilé drobné elektrospotřebiče, 
věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich 
recyklaci a svým dětem pomůžete získat 
body na nákup odměn.

Iva Müllerová

l Úterý 2. 12. 
od 14.30 Vánoční 
zvonkování – 
technikou skleně-
né vitráže (Tiffany) 
si děti vyrobí zvone-
ček. Akce je pro děti 
od 10 let.
l Středa 3. 12 od 16.00 Odpoledne 
s vůní Vánoc – pečení několika různých 
druhů vánočního cukroví.
l Středa 10. 12. od 16.00 Vánoční 
světýlka – svícen technikou malby na 
sklo.
l Dopoledne jsou v Domě dětí vyhraze-
na pro školy a školky, které přicházejí na 
“výtvarná dopoledne” vyrobit si různé 
dárečky a vánoční dekorace.
l Na akce se přihlašujte v DDM Tanvald, 
tel. č. 483 394 301.
Kolektiv DDM přeje klidné prožití 
vánočních svátků, dětem vysněné 
dárky od Ježíška a do nového roku 
2009 všem hodně zdraví a spokoje-
nosti.

Poděkování seniorů
Zase uplynul rok. Chtěli bychom podě-
kovat za léčení a péči seniorů z penzionu 
čp. 593 paní doktorce Slavotínkové. 
Přejeme ji zdraví a spokojený rok 2009.
Za všechny

Milena Srbová

Poděkování
Panu MUDr. Veselému, primáři resusci-
tačního oddělení, a všem pracovníkům 
tohoto oddělení za vzornou péči věnova-
nou mému tatínkovi panu Slukovi.

Ing. Jiří Sluka

1. 12. 1928. Spojením Moravy a země 
Slezské vzniká v Československu země 
Moravskoslezská. 
1. 12. 1938. Rudolf Beran se stal 
předsedou vlády Československa.
22. 12. 1573. Vznikla univerzita 
v Olomouci
22. 12. 1902. V Bohumíně byl zahájen 
provoz koňské tramvaje
29. 12. 1989. Československým prezi-
dentem zvolen dramatik a disident 
Václav Havel. Ve funkci vystřídal Gustáva 
Husáka.
31. 12. 1992. Ve 24.00 hodin zanikla 
Československá republika
31. 12. 2002. Ve 24.00 hodin přestaly v 
České republice existovat okresní úřady, 
jejichž pravomoc přešla od 1. ledna 2003 
na obce s rozšířenou působností.
Vážení čtenáři, tímto se pro letošní 
rok loučíme s významnými daty z his-
torického kalendáře. Na příští rok 
připravujeme seriál osvědčených, 
někdy i zapomenutých receptů, kte-
rými můžete přispět do TZ i vy. 
Nejedná se o kulinářské speciality a 
dobroty, ale o zaručené léčebné rady 
a praktiky, které se k vám dostaly 
nebo se doma předávaly z generace 
na generaci. Mělo by jít vámi či vaši-
mi blízkými o skutečně vyzkoušené 
rady či recepty, které pomohly. První 
díl seriálu v Tanvaldském zpravodaji 
1/2009 vám přinese Recept na polá-
mané kosti.   -abr -

Úspěchy šumburských hasičů

Hasiči ze Šumburku
děkují 

Poděkování patří všem našim sponzo-
rům, kteří nás podporují. Zároveň jim 
přejeme hezké Vánoce a všechno 
nejlepší v příštím roce! 

Letošní podzim byl pro šumburská družstva hasičů velmi úspěšný. Na Tanvaldských 
slavnostech se ženy (na snímku) umístily na 1. místě, muži družstva A na 5. místě a 
děti byly na místě třetím. Muži ́ B´ s věkovým průměrem téměř šedesát let obsadii 10. 
místo ze sedmnácti zúčastněných. Na soutěži v Jílovém ženy obsadily 3. místo a muži 
5. místo s časem 17,89 sekund. Starší žáci bodovali i na dalších soutěžích. V boji o 
Malého Soptíka obsadili 2. místo a v branném závodu ve hře Plamen se umístili také 
na 2. místě. V soutěži jednotlivců za dorostence obhájil též 2. místo David Šarközi. 
Od září byl kroužek mladých hasičů rozšířen o kategorii mladší žáci. Ti se na svém 
prvním boji o Malého Soptíka umístili na 4. místě a v branném závodě v celoroční hře 
Plamen získali ze čtrnácti současných družstev báječné 1. místo!  - dn -

Tělovýchovná jednota Seba Tanvald,  
oddíl lyžování, ve spolupráci s Info-
centrem Tanvald si vás dovoluje pozvat 
na tradiční autobusový zájezd na XXXIII. 
ročník lyžařského závodu Bieg Piastów 
– Polské lyžařském centru Jakuszyce 
v sobotu 5. března 2009. Závod je určen 
všem aktivním a rekreačním lyžařům, 
kteří chtějí načerpat nezapomenutelnou 
atmosféru velkého lyžařského závodu, 
jehož se účastní lyžaři z celé Evropy i 
zámoří. V sobotu je možno účastnit se 
závodu na 46 km a 26 km klasickou 
technikou. Přihlášky přijímá Infocentrum 

Tanvald do 30. ledna 2009, předpokláda-
ná cena zájezdu je 100 Kč (příspěvek na 
dopravu a startovné – bude upřesněno 
v lednovém vydání Tanvaldského zpravo-
daje). Předpokládaný odjezd z Tanvaldu 
v 7.00 hodin, odjezdová místa budou také 
v Jablonci n. N., Smržovce, Desné a 
Kořenově. Prosíme, předejte informace 
známým a přátelům, kteří se již v minulos-
ti tohoto lyžařského zájezdu účastnili. Na 
společné lyžování se těší organizátoři.

Bližší info: Hýsek Pavel, Velké Hamry II., 
602 441 741, a Synovcová Zdenka, 
Tanvald, 604 607 982.

Na Bieg Piastów se jede i z Tanvaldu
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1. 12. PO 19 h. Mamma Mia!
Britský muzikál s písničkami od skupiny ABBA. Největší filmová pohoda 
letošního léta. V hl. rolích M. Streepová, P. Brosnan a C. Firth.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži přístupný. (t – ŠÚ – 108)

3. 12. ST 19 h. Zrcadla
Americký horor. Zlo existuje… na druhé straně. 
V hlavní roli Kiefer Sutherland.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Mládeži nepřístupný. (t – ŠÚ – 110)

5. 12. PÁ 19 h. Malé oslavy
Nový slovenský film Zdeňka Tyce. Každý je někdy ztracený. 
V hlavních rolích Anna Šišková, Boleslav Polívka a Tereza Nvotová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Přístupné od 12 let. (96)

8. 12. PO 18 h. Kozí příběh – Pověsti staré Prahy
Nová česká animovaná komedie. 
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži přístupný. (ŠÚ – 81)

10. 12. ST 19 h. Max Payne
Americký akční thriller. Zbavit New York špíny není čistá práce.
V hlavních rolích Mark Wahlberg a Mila Kunisová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 100)

12. 12. PÁ 19 h. Tropická bouře
Americká bláznivá komedie. Parodie na všechny možné válečné filmy.
V hlavních rolích Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 103)

15. 12. PO 19 h. Juno
Americká romantická komedie o jednom neplánovaném těhotenství.
V hlavních rolích Ellen Pageová a Michael Cera.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 92)

19. 12. PÁ 19 h. 96 hodin
Francouzský akční thriller. Čas odplaty nadešel! V hlavní roli Liam Neeson.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 93)

22. 12. PO 19 h. Děti noci
Nový český film Michaely Pavlátové. Příběh o mladých zamilovaných v prostředí 
pražského Karlína. V hlavních rolích Martha Issová, Jiří Mádl a Jan Dolanský.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži nepřístupný. (84)

29. 12. PO 17 h. Vesmírní opičáci
Americký animovaný rodinný film. Šimpanz Ham letí do vesmíru, doufejme, že 
se vrátí! České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Mládeži přístupný. (ČV – ŠÚ – 80)

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.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na prosinec

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
12. 12. PÁ 9 hodin Popelka
Divadelní přestavení pro děti. Hraje divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad 
Labem. Na motivy klasické pohádky napsala Kristina Herzinová. Režie Pavel 
Trdla. (http://www.sweb.cz/mlada.scena/)
Vstupné 30 Kč.

17. 12. ST 19,30 hodin Happy Day Quintet
Vánoční koncert mladého 
vokálního kvintetu z Prahy. 
Soubor zpívá ve složení: 
Lucie Mairichová – soprán, 
Marek Vávra – bas, Lenka 
Vávrová – mezzosoprán, 
Filip Sychra – baryton, Diana 
Hořínková – alt. Na programu 
zazní vánoční písně a koledy, 
lidové písně, spirituály, swin-
gové a populární písně.
(http://www.hdquintet.cz/)
Vstupné: 100 Kč.

18. 12. ČT 18 hodin Rejžák z Prahy
Divadelní představení komedie Jaromíra Břehového. 
Hraje DS E. F. Burian z Tanvaldu. Vstupné: 60 Kč. 

Taneční pro mládež i dospělé 
Jednotlivé lekce tanečního  kurzu, vedeného J. Svobodou a L. Petrovou pořádá 
MěKK Tanvald. V Desné ve Skláři se v prosinci konají v termínu: 4. 12., 11. 12. 
V pátek 12. 12. od 18,30 hod. bude Věneček ve Sportovní hale v Tanvaldě. 
Předprodej vstupenek na Věneček: po + st MěKK Tanvald v 7.30 – 17 hod.

Další akce v prosinci 2008
1. a 8. 12.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
3. 12. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.
6. 12. Zájezd na adventní trhy do Bautzenu
Odjezd v 9 hodin od kina. Cena 200 Kč.
12. 12. Závěrečný Věneček tanečních kurzů. Sportovní hala Výšina
 V 18,30 hodin. Vstupné 80 Kč.

Zima a lidé na horách aneb
Jízda časem na dědových rohačkách

Výstava v Městském kině Jas Tanvald od 28. listopadu 2008 
Advent a kouzlo starých Vánoc, betlémy i ručně malovaná přání, recepty našich 
prababiček. Starodávné zvyky či stará řemesla přiblíží zapůjčené exponáty. 
Výstavu zpestří texty spisovatelky Kláry Hoffmanové. Otevřeno vždy hodinu 
před programy v kině. Prodej adventní dekorace, kalendářů dobových  pohled-
nic a Jizerských hor na rok 2009 v kině v době konání trhů 1. a 8. 12. 2008 od 
10 do 16 hodin, občerstvení v kině v tuto dobu bude otevřeno.

Připravujeme na leden 2009:
6. 1. Osudové osmičky v dějinách ČSR
Literárně-dokumentární pásmo připravené Gymnáziem v Tanvaldě
při příležitosti 15. výročí ČR.
31. 1. Městský ples (hraje Domestic)

Připravujeme zájezd do Národního divadla:
8. 2. 2009 Babička (Božena Němcová)
(Nedělní odpolední představení v historické budově Národního divadla 
(8 – 11 řada dole), v hlavní roli Vlasta Chramostová. 
Cena 500 Kč (vstupenka 250 + jízdné 250 Kč z Tanvaldu). Prodej vstupenek 
již začal. Přihlášky MěKK Tanvald, Lída Abrahamová, tel.: 483 369 652.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 - 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Prosinec

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

l 8. 12. 2008 – 31. 12. 2008 
Výstava všech vyrobených vánočních 
pohledů v prostorách knihovny a kina
l 10. 12. 2008 – předávání cen vítězům 
soutěže „Vyrobte vánoční pohlednice“
8. 12. 2008 – od 12.15 hod.
Vánoční dílnička pro šikulky
Vyrobte si s námi vánoční ozdoby nejen 
na stromeček, ozdobte si perníčky… 
fantazii se meze nekladou. 

Vstupné 10 Kč (v ceně je zahrnut základní 
materiál a malé občerstvení)
l 12. 12. 2008 – v pořadí druhá roz-
náška knih pro starší a handicapova-
né čtenáře, kteří se nemohou ze zdrav. 
důvodů dostavit do knihovny. Tato služ-
ba je zdarma. Můžete si ji objednat na 
tel.: 483 369 650 nebo email: 
knihovna@tanvald.cz.

Vůně vařených sušených hub, která se 
line z kuchyně, v mé pachové paměti už 
od dětství připomíná Štědrý den. Hubník 
ve zdejším kraji na stůl v tento den ne-
odmyslitelně patří. Pokud jej neznáte, 
přinášíme dva recepty od spisovatelky 
Kláry Hoffmanové, které najdete spolu 
s dalšími zajímavostmi na výstavě 
v Městském kině Jas.

Hubník
Sušené houby, vejce, strouhanka, krupi-
ce, pepř, sůl, cibule, česnek, máslo, 
ztužený tuk.
Sušené houby namočíme přes noc do 
vody a druhý den je ve stejné vodě uva-
říme. Scedíme, pokrájíme, přidáme vej-
ce, strouhanku, krupici, strouhanou cibu-
li a utřený česnek a tolik mléka, aby 
vzniklo těsto jako na lívance. Podle chu-
ti okořeníme pepřem a solí. Na pekáči 
rozpálíme máslo a ztužený tuk, na to 
nalijeme těsto a pečeme do zlatova. 

Podobně připravujeme hubník z hub 
čerstvých, které nejdřív podusíme.

Hubník na sladko
Sušené houby, vejce, krupice, mléko, 
polohrubá mouka, sůl, vanilkový cukr, 
tvaroh, mletý mák, marmeláda, rozinky, 
mletý badyán, mletá skořice, vánočka 
(koláčky, tuková veka), jablka.
Houby povaříme v malém množství vody. 
Vodu nevyléváme, jenom z ní vyndáme 
houby, necháme je okapat a rozsekáme 
na menší kousky. Pak je vrátíme zpět do 
vývaru a postupně přidáme všechny 
suroviny mimo vánočky a jablek, až nám 
vznikne řídké těsto jako na lívance. 
Nakonec do něj zamícháme vánočku 
a jablka nakrájená na větší kousky. 
V troubě rozpálíme na pekáči máslo a 
olej, hmotu na něj vlijeme a pečeme 
dozlatova. 

-red-

Taky připravujete na Štědrý den hubník?
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Vánoční bohoslužby
Pokračování ze str. 1
Desná - Kostel Nanebevstoupení Páně
l 21. 12 v 10 hod. – Čtvrtá adventní 
neděle.
l 24. 12. ve 24 hod – Štědrý den – 
tradiční bluegrassová Půlnoční 
l 26. 12. v 10 hod. – Sv. Štěpána prvo-
mučedníka – Vánoční Bohoslužba
l 29. 12. v 10 hod. – Nedělní bohosl.
l 31. 12. v 15 hod. – Děkovná bohosl. 
za uplynulý obč. rok
l 31. 12. ve 24 hod. Rozloučení se 
starým rokem nejen ohňostrojem, ale i 
modlitbou.
Po celou dobu Vánoc přístupný nový 
dřevěný Betlém.

l Pozor! 
Nové jízdní řády přichází v platnost 
14. 12. 2008.

Účetní služby Jn nabízí vedení
l podvojného účetnictví – již od 2000 Kč/měs
    l daňové evidence – již od 1000 Kč/měs
         l mezd – 150 Kč/mzda
       l daňová přiznání – již od 1000 Kč (dle počtu dokladů)
    l daňové poradenství, konzultace – 400 Kč/hod.
l součástí služeb je kontakt s úřady, konzultace ve vaší firmě

Kontakt: tel.: 739 080 921, mail: ucetni.sluzby.Jn@seznam.cz
Cena pro Vaši firmu bude stanovena dle počtu účetních dokladů

KOUPÍM CHALUPU, NEBO DOMEK. Stav ani cena nerozhoduje. Případně 
je možno nabídnout i hezký pozemek. Rychlé jednání! Tel: 737 544 461

URGENTNĚ HLEDÁM DOMEČEK, NEBO CHALUPU, VHODNOU 
K TRVALÉMU BYDLENÍ, NEBO I REKREACI. Možné i zbořeniště. Možno 
nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti. 
Tel.: 775 311 505

 Tanečnice a lektorka Jazíra otevírá další kurzy  
 břišních tanců pro úplné začátečnice
Místo konání: Mateřské centrum Maják (U školky 579)
Čas: pátek od 18 do 19 hodin
Určeno pro: dívky a ženy od 10 do 99 let

První hodina proběhne v pátek 9. 1. 2009
Cena: 850 Kč/10 lekcí
(Při přihlášce a platbě 3 tanečnic společně - 50 Kč sleva pro každou tanečnici)
(4 tanečnice společně - 100 Kč sleva pro každou)
Náplní kurzu bude výuka základních pohybů břišního tance, taneční kombinace 
a jednodušší choreografie. Tanec je určen ženám všech váhových i věkových 
kategorií.

Přijďte i Vy zakusit zdravotní účinky břišního tance 
a kouzelnou atmosféru Orientu a za zvuku bubnů prožít 

pohádku Tisíce a jedné noci!
Přihlášky: tel.: 608 363 685, e-mail: jazira@jazira.eu, www.jazira.eu, 

Míla Chaloupková

Břišní tanec v Tanvaldě od ledna 2009

Pohádkový prosinec v Desné
www.kino-alfa-desna.cz 
l 3. 12. Lovci draků – od 17.00 hod, 
50 korun.
l 13. 12. Dětská mikulášská nadílka 
v Alfě. S dětskou diskotékou, od 16 hod.
l 17. 12.  Kung Fu panda od 17.00 hod, 
50 korun.
l 31.12. Silvestrovská diskotéka v noč- 
ním klubu Alfa. Začátek od 22.00 hodin.
Každý pátek je otevřen Disko klub s koktejl 
barem a teplým občerstvením. 

Smržovka
Smržovské akce v prosinci – více na 
www.smrzovka.cz nebo tel. 483 369 325.
l 5. 12. Mikulajda – Smržovka, od 15.30 
hodin na Lidickém náměstí.
l 13. 12. Kapela Volupsije slaví 40 let, 
od 20 hodin v Parkhotelu.
l 17. 12. Koncert Dětského pěvecké-
ho sboru Smržováček od 17 hodin 
v kostele sv. Archanděla Michaela.
l 21. 12. Vánoční pohoda – Smržovka, 
od 10 hodin před Zámečkem.
l 27. 12. Vánoční šipkový turnaj –
Smržovka, od 10 hodin v Parkhotelu
Oldies party, od 21 hodin v Parkhotelu.

Pronajmu křeslo 
kadeřnici, 
pedikérce, 
manikérce, 

na vlastní ŽL. 
Nově vybavená, zavedená 
provozovna v Tanvaldě 

na Výšině (MKS). 
Tel.: 777 231 401

Kultura v okolí

Infocentrum Tanvald
www.tanvald.cz, infocentrum@tanvald.cz

Tel.: 483 369 670-1, fax 483 369 672
otevřeno po – pá: 9 – 12.30 + 13 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.

Novinky
l Turistické noviny Jizerské hory (zdarma). Kam se vydat na lyže, za zá-
bavou nebo po stopách památek? Nové číslo zimních turistických novin Jizerské 
hory. Nechybí zde ani kulturní přehled akcí v regionu od listopadu do května, 
seznam všech zimních areálů, půjčoven, muzeí a další užitečné informace.

l Krkonošská sezona (zdarma). Sezonní turistické noviny Krkonošská sezo-
na jsou plné tipů na zimní výlety na běžkách i pozvánek do nejvýznamnějších 
lyžařských středisek v Krkonoších. Čtenáři se dozví, kteří významní sportovci 
z Krkonoš pochází, jaké oblíbené české filmy se zde natáčely nebo jak parta 
odvážlivců před sto lety poprvé přeletěla vrchol Sněžky v horkovzdušném balonu.

l Kalendář Putování pohádkovým krajem (85 Kč). Drahokamovým bohat-
stvím a legendami Jizerských hor čtenáře provede skvělá vypravěčka Klára 
Hoffmanová v kalendáři s názvem Putování pohádkovým krajem. Kalendář je 
doplněn dobovými pohlednicemi. 

l Suvenýry
Keramické zvonky (95 
Kč) s postavou Krakonoše, 
hospodského nebo 
zahradníka.
Cínové postavy lyžařů, 
sáňkařů, snowboardistů, 
cyklistů, Krakonoše na pří-
rodním kameni (od 50 Kč)
Suvenýry se zimními 
motivy.

PŮJČKY NA COKOLI

n Nebankovní a bankovní 
Půjčky – Hypotéky
n Spojení několika půjček do jedné 
splátky
n Končí Vám fixace hypotéky? 
Je čas zjistit více o přeúvěrování!

Online žádost:
http://www.finance-zitkova.cz
tel: 724 242 048

Otevření prodejny Billa v Tanvaldě je plánováno 4. prosince 2008
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Tým Vítěz. Por. Body Skóre

1. VOS TU LIBEREC 2 0 4 169 : 88

2. VSK LIBEREC BX 1 1 3 121 : 124

3. BIŽUTERIE JABLONEC A 1 0 2 74 : 56

4. PRECIOSA DRACI JABLONEC 1 0 2 94 : 90

5. TJ SEBA TANVALD 0 2 2 146 : 177

6. SK LIBEREC 0 1 1 50 : 65

7. BIŽUTERIE JABLONEC B 0 1 1 32 : 86

Výsledky:
Draci Jablonec – Tanvald 94:90 po 
prodloužení. V normálním čase skonči-
lo utkání nerozhodně 81:81, když 
Tanvald ztratil prakticky vyhrané utkání 
v posledních vteřinách.
Tanvald – VOS TU Liberec 56:83. 
Soupeř přijel v nejsilnější sestavě a od 
počátku tahal za delší konec provazu. Ve 

TJ SEBA Tanvald – basketbal

Ve dnech 24.-26. 10. 2008 se konalo ve 
Slovinsku mistrovství světa WKC mláde-
že v karate. Z oddílu KBU z Desné odje-
ly bojovat o cenné kovy dvě závodnice, 
Jiřina Kafková – juniorka a Lucie 
Řehořková – kadetka. Před odletem do 
Slovinska obě absolvovaly soustředění 
v Jablonci nad Nisou s ostatními repre-
zentanty a v sobotu je již čekaly boje na 
tatami. Soupeřky byly velice silné a vy-
rovnané a vedle cvičení šlo i o to, kdo 
zvládne tento velký závod lépe psychic-
ky. První nastoupila Lucie, která závodi-
la v disciplíně kata stylu Shorin ryu, ve 
které si vedla na výbornou a ve finálovém 
kole se dokázala vměstnat mezi americ-
kou a argentinskou závodnici a obsadila 

tak krásnou stříbrnou příčku. Druhý den 
si s podobným úspěchem vedla i Jiřina, 
která závodila také v disciplíně kata 
Shorin ryu, kde ve finále obsadila též 
druhou příčku, a v kata s Bo (tyč), kde 
získala poslední medailové, tedy bron-
zové, místo. Pro obě závodnice je to 
veliký úspěch a zážitek a také zhodno-
cení jejich dlouholetého cvičení a doufej-
me, že si na příštím MS, které se koná 
v americké Miami, podobný úspěch 
znovu zopakují. Určitě je to i motivace 
pro ostatní mladé závodníky z klubu, 
které čekají za měsíc národní závody zde 
v Tanvaldě.  Mnoho chuti do cvičení a co 
nejlepší sportovní výsledky přeje 

Lenka Smetáková.

Anketa o Nejlepšího sportovce Tanvaldu
TJ SEBA Tanvald i letos vyhlašuje anketu o Nejlepšího sportovce Tanvaldu 
2008. Anketa je vypsána pro jednotlivce, ale i ti mohli být členy kolektivu. 
Nominován může být sportovec s trvalým bydlištěm v Tanvaldu nebo člen 
tanvaldského oddílu. Věk sportovce není omezen. Nominační lístky jsou k dis-
pozici v infocentru nebo lze zaslat na tjseba@tjsebatanvald.cz. Informace 
o vámi navrženém sportovci musí obsahovat jeho jméno, věk, sport, oddíl a 
dosažené výsledky v roce 2008.
Nejlepší sportovec Tanvaldu 2008 bude slavnostně vyhlášen 20. února 2009  
na VI. Tanvaldském sportovním plese. Uzavírka nominací je 31. 1. 2009. 
Výsledky předchozích ročníků ankety naleznete na www.tjsebatanvald.cz

Za TJ SEBA Milan Kozák

druhé půli si zahráli i velmi mladí hráči 
z lavičky Tanvaldu a nezklamali.

Program domácích zápasů 
v hale v prosinci

  4.12. Tanvald – SK Liberec
18.12. Tanvald – VSK Liberec BX
Hrací dny jsou letos ve čtvrtek, začátky 
utkání 18.15 hod.

V. Hošek

Tanvaldské závodnice přivezly dvě stříbra 
a jeden bronz z mistrovství světa v karate

Karate má na Tanvaldsku dobrou základnu. Dokazují to úspěchy místních závodníků. 
Na snímku Lucie Řehořková a Jiřina Kafková.

Fotbalový turnaj elévů v Tanvaldě

Oddíl kopané Jiskra Tanvald – úsek 
mládeže a Dům dětí a mládeže Tanvald 
uspořádaly na Městském stadionu 
Výšina fotbalový turnaj mikro-elévů 
(hráči narozeni v roce 2000 a mladší). 
Turnaje se zúčastnilo deset mužstev. 
Hrálo se ve dvou skupinách po pěti na 
dvou hřištích. Hráči Jiskry Tanvald  skon-
čili ve skupině  na druhém místě.

Tanvald : Pěnčín 1 : 0
Tanvald : FK - B 2 : 0
Tanvald : Ž. Brod 2 : 1
Tanvald : V. Hamry 1 : 2
V boji o 3. místo prohráli s Jenišovicemi 
0:2. Nejlepšími hráči Tanvaldu byli vyhlá-
šeni Martin Polcer a Tomáš Patrman. 
Ceny družstvům a hráčům předával 
starosta Tanvaldu Petr Polák (na 
fotografii).  -red- 

Na Veselý vozíček přispěli lidé i letos
Do kasiček ve veřejné sbírce Veselý vozíček se po Tanvaldě vybralo celkem 10 951 
korun. Sbírka je adresovaná Lukášovi, který přišel o dolní končetiny při vlakovém 
neštěstí v červnu roku 2005. Finanční prostředky poslouží na zakoupení a vybudo-
vání bezbariérového bytu, na pravidelnou rehabilitaci, cvičení a sport, na nákup 
cvičebních a rehabilitačních pomůcek a dalších věcí.




