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Filmy ve formátu 3D 
(s brýlemi)

4. 12. Cesta na Měsíc 
od 17 hod.  75 Kč

11. 12. a 12. 12. 
Zataženo, občas trakaře 
od 17 hod.  130 Kč

18. 12., 19. 12. a 22. 12. 
Vánoční koleda 
od 17 hod.  130 Kč

29. 12., 30. 12. a 2. 1. 
Avatar 
od 19 hod. 130 Kč

Filmy 2D (bez brýlí) 
v digitální kvalitě

2. 12. Ať žijí rytíři! 
od 17 hod.  70, 73, 75 Kč 

4. 12. Paranormal Activity 
od 19 hod.  70, 73, 75 Kč

9. 12. 2 Bobule 
od 17 a 19 hod. 70, 73, 75 Kč

Trhy na centrálním 
parkovišti se konají

7. 12. a 14. 12., 
někteří místní prodejci též 

v Městském kině Jas.

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Poslední schůze zastupitelů v tomto 
roce se uskuteční 21. prosince, 
mimořádně v pondělí, od 16 hodin 
ve velké zasedací místnosti radnice. 
Jedním z hlavních bodů programu 
bude schvalování rozpočtu na rok 
2010.

Hluboko do kapsy mají nejen lidé, ale 
i města a státy. Příjmy klesají. Snižuje se 
výroba, nezaměstnanost stoupá a je 
menší kupní síla. Do státního rozpočtu 
proudí stále méně a méně peněz. Krize 
ve všech pádech se začala skloňovat 
s podzimem loňského roku. Ze statistik 
vyplývá, že o práci přišlo v listopadu té-
měř osm tisíc lidí, celkem je nezaměst-
naných tři sta tisíc lidí. Mnoho měst se 
letos dostalo do finančního propadu ve 
srovnání s loňským rokem, a to v oblasti 
příjmů. 

Hospodaření města Tanvaldu v minu-
lých letech bylo zodpovědné, proto se 
krize neprojevuje tak dramaticky, jak je 
to třeba v jiných obcích. „Skutečné příjmy 
z daňových výnosů, správních a místních 
poplatků budou oproti roku 2008 zhruba 
o devět až deset miliónů nižší. Díky 
uvážlivému hospodaření v průběhu ce-
lého roku a také díky tomu, že jsme 
v rozpočtu na letošní rok už kalkulovali 
s nižšími příjmy, bude mít Tanvald hos-
podářský výsledek lepší než ve schvále-
ném rozpočtu,“ uvádí starosta města Petr 
Polák, s tím, že i ve výdajích došlo 
k úsporným opatřením. „K zmíněným 
úsporám došlo zejména v personálních 
nákladech, kdy byl snížen stav zaměst-
nanců zařazených do městského úřadu 
o dva. K dalším úsporám došlo i v kapi-
tolách Místní hospodářství, Městská po-
licie a na středisku technických služeb. 
Samozřejmě se šetřilo na provozních 
výdajích do té míry, jak to chod města 
umožnil,“ vysvětluje starosta. 

Důležité je, že se podařilo zrealizovat 
všechny naplánované velké opravy a 
investiční akce. Jedná se o rozšíření ulice 
Pod Špičákem směrem ke sportovnímu 
areálu Tanvaldská kotlina, přestavbu ki-
nosálu na D–Cinema, demolici objektu 
čp. 531 v Dolní Smržovce, opravu části 
ulic Raisova a K Dubu, opravu chodníků 
na sídlišti Výšina, realizaci parkoviště ve 
Smetanově ulici na Šumburku, rozšíření 
autokempu včetně oplocení a výstavby 
chatek, rozšíření veřejného osvětlení a v 
neposlední řadě vybavování škol nábyt-
kem a modernizaci počítačových učeben. 
I v letošním roce došlo k obnově techniky 
v Technických službách nákupem dvou 
užitkových automobilů."

Sestavování rozpočtu, na kterém se 
intenzivně pracuje a který zastupitelé 
budou schvalovat na své schůzi 21. 
prosince, není nikterak jednoduché. „Pro 
rok 2010 počítáme, že daňové výnosy se 
ještě proti roku 2009 propadnou. 
Rozpočet je připravován tak, aby existo-
vala přiměřená jistota, že se příjmy napl-
ní a že se tak v průběhu roku nebude 
muset škrtat ve výdajích. Také nechceme 

sáhnout do vytvořených rezerv, které 
Tanvald z dobrého hospodaření z minu-
lých let má. S těmi se počítá na spolufi-
nancování velkých investičních akcí, fi-
nancovaných z evropských fondů, jako 

například terminál. Rozpočet bude se-
staven úsporně, ale tak, aby byl zajištěn 
řádný chod města,“ zdůrazňuje P. Polák, 
s tím, že šetřit bude muset každý. 

 Lída Abrahamová

Lidé i obce mají hlouběji do kapsy, šetřit musí každý

Starostu města těší, že i přes úsporná opatření se letos podařilo zrealizovat 
digitalizaci kina.  (Foto: -abr-)

Na programu mnoho 
známých vánočních písní
z domova i ze zahraničí

Vstupné 
150,-/130,-/110,-

Předprodej vstupenek v pokladně kina 
před každým představením.

Vážení spoluobčané, 
dovolte,
abych
vám 
popřál 
radost, 
pokoj 
a štěstí 
po celou
dobu vánočních svátků i ve 

dnech všedních po 
celý nový rok 2010!
Petr Polák, starosta
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Městská policie Tanvald

Tel.: 725 095 123

Vaše všímavost pomůže 
městské policii!

Tanvaldské oddělení Policie ČR má 
nové moderní prostory. Nová služebna 
by měla sloužit jako kontaktní a koordi-
nační centrum Policie ČR všem obča-
nům. Stavebními změnami došlo v příze-
mí k velkým změnám. Po vstupu do 
objektu najdete recepci. Upravena byla 
místnost stálé služby, v přízemí byla 
zbudovaná nová jednací a výslechová 
místnost, sociální zařízení a také koutek 
pro děti. Samozřejmostí je bezbariéro-
vost, klimatizace a velkoplošná televize. 
Jednou za čtrnáct dní, v úterý, zde přímo 
ve vestibulu v jednací místnosti najdou 
lidé mobilní pracoviště Zdravotní pojiš-
ťovny Ministerstva vnitra ČR. „Tyto nově 
předávané prostory jsou zcela v souladu 
s reformou Policie ČR, kdy po nových 
autech přišly na řadu i nové služebny, 
jejichž interiér konečně odpovídá 21. 
století,“ uvedl při otevření plk. Ing. Pavel 
Langr, vedoucí Policie ČR v Jablonci n. N., 

Co patří k těm pravým tajuplným 
Vánocům? Ozdobený stromeček, jmelí, 
světla svíček, čerstvě napadaný sníh, 
pohádky, vůně domácího cukroví, co 
vytvořily šikovné ruce žen a babiček. A 
právě zdobení stromečků ozdobami vy-
robenými v kraji, například korálkové 
nebo z foukaných perel, které se 
v Jizerských horách a v Podkrkonoší 
vyráběly (roku 1876 byl v Josefově Dole 

Policie v přebudovaných prostorách

s tím, že chtějí naplňovat heslo pomáhat 
i chránit. Slavnostního předání a přestři-
žení pásky se účastnili starosta Tanvaldu 
Petr Polák a Desné Marek Pieter, dále 
plk. Ondřej Musil, vedoucí kriminální 
služby, samozřejmě vedoucí tanvaldské-
ho oddělení Policie ČR npr. Mgr. Martin 
Patka a zástupkyně npr. Mgr. Poláková. 
Za městskou policii pak její velitel Jiří 
Horáček. Na místě starosta Tanvaldu 
Petr Polák poděkoval za vzornou spolu-
práci státní a městské policie, obzvlášť v 
oblasti prevence. Nová tanvaldská slu-
žebna byla stejně jako jablonecká a že-
leznobrodská, které byly předané před 
nedávnem, spolufinancována z prostřed-
ků EU, evropského fondu pro regionální 
rozvoj. „Tato konkrétní investice si vyžá-
dala 3 685 221 korun,“ uvedla por. Mgr. 
Ludmila Knopová, tisková mluvčí PČR 
Jablonec n. N.

L. Abrahamová

l Nenosit peněženku navrchu otevřené 
tašky či kabelky.
l Nezavěšovat tašky s doklady a peně-
zi na nákupní košík.
l V autobusech a v tlačenicích nenosit 
batoh na zádech.
l Nenosit osobní doklady v peněžen-
kách.
l Muži nenosit peněženky v zadních 
kapsách kalhot.
l  Identifikační čísla platebních karet 
ukládat odděleně od platební karty.
l Při nesení více zavazadel, ukládat 
kabelku mezi tělo a tyto předměty.
l Buďte ostražití, opouštíte-li bankovní 
ústav. Zloději často na své oběti čekají 
právě tam.
l  Ztráta peněz nemusí být jedinou 
nepříjemností. Odcizené doklady, 
kreditní karty, klíče od bytů, aut a jiné 
cennosti, které s sebou lidé nosí, přiná-
šejí další nepříjemnosti – vykradený byt, 
odcizené vozidlo, zneužití k podvodům 
atd. Odcizení proto neprodleně ohlaste 
policii.

por. Mgr. L. Knopová, tisková mluvčí

Pozor na krádeže v předvánočním čase

Taška zavěšená na rameni přímo vybízí 
zloděje.  Ilustrační foto: -red- 

Zdobení stromečku a šikovné ruce babiček
vyvinut strojek na foukání perel do for-
my), budete moci vidět na prosincové 
výstavě v Městském kině Jas v Tanvaldě. 
Otevřeno vždy v době programů kina a 
také v pondělí 7. a 14. prosince od 9 do 
16 hodin. Další součástí výstavy budou 
rukodělné práce, pocházející převážně 
od seniorů z domova důchodců z 
Velkých Hamrů, o kterém si můžete 
přečíst na straně 5.  -abr- 

Na čtvrt roku řidičům odpadnou kom-
plikace při jízdě z Tanvaldu do Jablonce 
n. N. Na zimu z opravované silnice zmi-
zí semafory a tím pádem i dlouhé kolony 
čekajících aut. Definitivně však budou 
stavební práce ukončeny až v příštím 
roce. „Letošní práce budou pokračovat 
do konce listopadu. Předpokládá se 
pokládka podkladních vrstev vozovek, po 
nichž bude probíhat zimní provoz, a 
provedení provizorního dopravního zna-
čení,“ informoval ředitel Ředitelství silnic 
a dálnic Libereckého kraje Josef Jeníček. 
Silnice ve Smržovce se s přestávkami 
renovuje už třetím rokem. Předloni zde 
začaly opravy vodovodu a splaškové 
kanalizace ve vozovce. Poté je vystřída-
la oprava dešťové kanalizace a rekon-
strukce železničního mostu. V součas-
nosti se pracuje na přeložce vodovodu, 
opravách kanalizace a odvodnění vozovky. 

Řidiči si v předchozích měsících museli 
mezi Tanvaldem a Jabloneckými Pase-
kami zvyknout na několikaminutové 
zastávky na semaforech, stejně jako 
autobusoví cestující na zpoždění. 
„V listopadu se navíc přidala  vlaková 
výluka, takže jste semaforům a zpoždě-
ní nemohli nijak uniknout,“ uvedla jedna 
z pravidelných cestujících. Ředitelství 
silnic a dálnic má pro všechny dobrou 
zprávu: semafory alespoň na zimu zmi-
zí. „Prosíme o shovívavost, jedná se o 
rozsáhlou a obtížnou rekonstrukci, pro-
váděnou ve stísněných prostorových 
poměrech a za provozu. Od prosince do 
března bude mít stavba zimní technolo-
gickou přestávku, v tomto období nebu-
de doprava semafory omezena. Stavební 
práce budou na jaře 2010 probíhat co 
nejdříve, jak dovolí klimatické podmínky,“ 
dodal Josef Jeníček.  (veš)

Na zimu ze silnice zmizí semafory

Společnost ČSAD Semily a.s. v polovi-
ně listopadu získala od cestujících pomy-
slnou stříbrnou medaili při vyhlášení vý-
sledků ankety Dopravce roku 2009 
Ústeckého kraje. Kromě toho dopravce 
z loňského roku obhájil první cenu poroty 
a letos se umístil jako první v kategorii 
pohodlí a čistota dopravních prostředků.

„Domnívám se, že v tak silné konku-
renci dvanácti komerčních dopravců 
ocitnout se třikrát na stupních vítězů, je 
obrovský – a rozhodně ne nahodilý – 
úspěch. Ocenění si vážíme také proto, 

že jsme získali první místo v jedné z ved- 
lejších kategorií, kde jsme loni vůbec 
nebodovali,“ podotkl Tomáš Roubiček, 
generální ředitel ČSAD Semily a.s.

Podle Roubička ocenění vypovídají 
o energii, kterou do své práce dopravce 
dává. Mezi novinky, které ČSAD Semily 
a.s. přichystala pro své zákazníky, patří 
například připojení zdarma na internet 
v autobusech, zřízení nové linky mezi 
Ústím nad Labem a Prahou či nákup 
čtyř zájezdových autobusů Volvo a 
Neoplan.   -red- 

Dopravce roku 2009: ČSAD Semily a.s.

Zrušené autobusové spoje mezi 
Vrchlabím a Ústím nad Labem v listopa-
du nahradil dopravce ČSAD Semily. 
„Zavádíme nové spoje 11, 12, 13 a 14, 
které nahradí zrušenou linku 590032, 
v minulosti provozovanou Dopravním 
podnikem Ústí nad Labem,“ informoval 
Jan Křiklán z ČSAD Semily. Ústecký 
dopravní podnik v srpnu autobusy zrušil 

z důvodu dlouhodobé ztrátovosti. Nově 
autobusy ČSAD Semily vyjíždějí 
z Tanvaldu do Ústí v 7.01 hodin každý 
den. V pátek navíc jedou v 8.23 hod. a 
v 17.01 – ten jezdí také v neděli. Novým 
autobusem ve směru Vrchlabí se cestu-
jící z Tanvaldu dostanou v 8.56 hodin 
každý pátek a neděli a v 15.51 hodin 
každý den.  (veš)

V listopadu vyjely spoje do Ústí a Vrchlabí

Slavnostním přestřižením pásky bylo předáno nové modernizované pracoviště PČR. 
Plk. Langr ukazuje starostovi P. Polákovi kamerový systém, který v místnosti stálé 
služby snímá a archivuje pohyb ve městě a nyní i na oddělení PČR v Tanvaldě.

(Foto: -abr-)

Měsíc prosinec je pro lidi velmi těžkým měsícem. Lidé zažívají horké chvíle při 
nákupech vánočních dárků a velmi často se stávají terčem nenechavců. Aby nejen 
Štědrý den, ale i zbylé sváteční dny proběhly v klidu a v pohodě, je třeba se dopředu 
vyvarovat rizik, které nám mohou tento čas znepříjemnit. Velkým rizikem při vánoč-
ních nákupech bývají kapesní zloději. Ti zneužívají skutečnosti, že lidé přemýšlí, co 
a kde koupit. Zloději pracují velmi rychle a pohotově, často ve skupinách. 

Čeho se tedy vyvarovat?

Vánoční bohoslužby a koncerty
13. 12. Janáček na Krásné
Adventní koncert v kostele Sv. Josefa na 
Krásné (Pěnčín). Od 14,30 hod. Účinkuje  
sbor Janáček, v 16 hod. mše svatá. 
Čt 24. 12. – Štědrý večer
Šumburk nad Desnou   17.00 hod.
Velké Hamry  20.00 hod.
Albrechtice  24.00 hod.
Horní Maxov  24.00 hod.
Desná, starokatolický kostel
Nanebevstoupení páně 24.00 hod.
Štědrý večer v kostele Sv. Josefa na 
Krásné ve 23.30 hod. 
Zpívání vánočních koled a půlnoční 
bohoslužba slova.
Pá 25. 12. – Boží hod vánoční
Smržovka 9.00 hod.
Josefův Důl 11.00 hod.
So 26. 12. – Sv. Štěpána
Horní Tanvald  9.00 hod.
Horní Maxov  15.00 hod.

Ne 27. 12. – Svaté Rodiny 
Šumburk n. D. 9.00 hod.
Albrechtice  11.00 hod.
Hor. Maxov  15.00 hod.
Velké Hamry  17.00 hod.
Čt 31. 12. – Na poděkování 
a s prosbou do nového roku
Šumburk nad Desnou  18.00 hod.
Pá – 1. 1. – Nový rok
Šumburk nad  Desnou.  9.00 hod.
Albrechtice  11.00 hod.
Hor. Maxov  15.00 hod.
V. Hamry  17.00 hod. 

Vánoční koncerty
 ZUŠ Tanvald

10. 12. Zlatá Olešnice
11. 12. Josefův Důl
15. 12. Velké Hamry
17. 12. Tanvald – Šumburk
Koncerty se konají v kostelech 
od 17 hod.
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Usnesení z rady města dne 21. 10. a 4. 11. 2009
l RM:
1) souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy o pronájmu části pozemkové parcely 
č. 157/2, k. ú. Tanvald, uzavřené mezi 
městem Tanvald a Miroslavem Poho-
řalým, dohodou k 30. 11. 2009;
2) vydává záměr na pronájem části p. p. 
č. 157/2 o výměře cca 234 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem zřízení zahrádky.
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
(dále jen RO) č. 53/2009:
Infocentrum – personální výdaje
  – 27 384 Kč
Knihovna – personální výdaje
  – 13 692 Kč
Městská policie – personální výdaje
  + 41 076 Kč
l RM schvaluje RO č. 54/2009:
Příjmy
Účelové dotace na projekt Masarykovy 
ZŠ a OA „Partnerství s DDM Drážďany“
  15 000 Kč
Výdaje
Masarykova ZŠ a OA– účelový příspě-
vek na projekt „Partnerství s DDM 
Drážďany“ 15 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 55/2009:
Výdaje
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 
– účelový příspěvek na odpisy
  + 13 140 Kč
Rozpočtová rezerva  – 13 140 Kč
l RM schvaluje RO č. 56/2009:
Příjmy
Účelové dotace na projekt Masarykovy 
ZŠ a OA „Vybavení učebny písemné a 
el. komunikace“  416 078 Kč
na projekt Masarykovy ZŠ a OA 
„Vybavení interaktivní učebny“ 
 49 837 Kč
Výdaje
Masarykova ZŠ a OA –  účelový příspě-
vek na projekt „Vybavení učebny písem-
né a el. komunikace“  416 078 Kč
účelový příspěvek na projekt „Vybavení 
interaktivní učebny“  49 837 Kč
l RM schvaluje RO č. 57/2009:
Příjmy
Účelové dotace na projekt ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576 „Modernizace počítač. sítě 
a zdokonalení ICT“  216 000 Kč
Výdaje
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
– účelový příspěvek na projekt „Moderni-
zace počítač. sítě a zdokonalení ICT“
  216 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 58/2009:
Příjmy
Účelové dotace na projekt Masarykovy 
ZŠ a OA pod názvem „Oprava podlahové 
krytiny“  – 6 520 Kč
Výdaje
Masarykova TŠ a OA – účelový příspě-
vek na projekt pod názvem „Oprava 
podlahové krytiny“  – 6 520 Kč
l RM schvaluje RO č. 59/2009:
Příjmy
Účelové dotace na zajištění voleb do 
Evropského parlamentu  – 1 026,41 Kč
Výdaje
Volby do Evropského parlamentu 
 – 1 026,41 Kč
l RM rozhodla v souladu s ustanovením 
§ 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/
2000 Sb., v platném znění, uložit pří-
spěvkové organizaci Základní škola 
Tanvald, Sportovní 576, příspěvková 
organizace, odvod z investičního fondu 
do svého rozpočtu ve výši 231 308 Kč a 
schválit RO č. 60/2009:
Příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
Základní školy –   + 231 308 Kč

Nový Územní plán Tanvaldu se momen-
tálně nachází zhruba ve druhé třetině 
procesu jeho pořízení. Na začátku října 
proběhlo společné jednání o Návrhu 
územního plánu. Na základě tohoto pro-
jednání byla uplatněna k předmětné do-
kumentaci stanoviska dotčených orgánů 
a Krajského úřadu Libereckého kraje a 
připomínky Města Tanvald. V souvislosti 
s uplatněnými stanovisky dotčených or-
gánů se bude muset kromě vyhodnocení 
podaných požadavků i upravit rozsah 
navržených záměrů, které podávali vlast-
níci nemovitostí. Před nutnou úpravou 
Návrhu územního plánu, bude ještě tento 
posouzen (Návrh ÚP) Krajským úřadem 

Výdaje 
Vnitřní správa (radnice) – pořízení kopírky 
Minolta C200 Economy a frankovacího 
stroje  174 392 Kč
elektronická spisová služba
  + 41 714 Kč 
Rozpočtová rezerva  + 15 202 Kč
l RM souhlasí s pořádáním a provozo-
váním prodejních trhů na centrálním 
parkovišti v Tanvaldě jednou za měsíc v 
období březen 2010 až prosinec 2010  
Janem Berouskem, a to za paušální 
úhradu ve výši 7 000 Kč za každý kona-
ný trh. Paušální úhrada vychází ze 700 
m2 možné prodejní plochy stánků a ze 
sazby 10 Kč za m2 dle příslušné platné 
vyhlášky o místním poplatku.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy a 
1 ks javoru nacházejících se na p. p. č. 
676/9, k. ú. Šumburk nad Desnou, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a 
KV, s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
l  RM schvaluje podání připomínek 
k Návrhu Územního plánu Tanvald dle 
předložené přílohy.
l RM města rozhodla schválit změnu 
účelovosti účelového příspěvku Mateřské 
škole Tanvald, U Školky 579, na výměnu 

podlahové krytiny ŠJ Wolkerova 378 dle 
přílohy a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 61/2009:
Výdaje
Školství – celkem
Mateřská škola Tanvald – celkem, úče-
lový příspěvek na výměnu podlahové 
krytiny ŠJ Wolkerova 378  – 9.507 Kč
účelový příspěvek na výměnu podlaho-
vé krytiny v šatně budovy Wolkerova 
378  4.000 Kč
účelový příspěvek na pořízení garnyží v 
budově U Školky 579  5.507 Kč
l RM rozhodla, že v roce 2009 již ne-
budou poskytovány příspěvky z rozpoč-
tu města Tanvald z důvodu vyčerpání 
finančních prostředků příslušné rozpoč-
tové kapitoly.
l RM vydává Nařízení č. 1/2009 o roz-
sahu, způsobu a lhůtách odstraňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 
místních komunikacích, chodnících a 
průjezdních úsecích silnic s účinností od 
20. 11. 2009. 
l RM schvaluje změnu termínu zase-
dání zastupitelstva města z 9. 12. 2009 
na 21. 12. 2009.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

Výluka vlaků do 10. 12.
Nepřetržitá výluka na železniční trati č. 

36 v úseku Liberec – Jablonec n. N. – 
Smržovka potrvá do 10. 12. 2009 do 
16.50 hodin. Důvodem výluky je oprava 
železničního mostu mezi stanicemi 
Liberec a Vesec u Liberce a oprava ko-
leje v úseku Jablonec n. N. – Smržovka. 
V závěrečné 3. etapě 24. 11. – 10. 12. 
2009 budou všechny spěšné a osobní 
vlaky nahrazeny v úseku Jablonec n. N. 
– Smržovka (a opačně) autobusy. 
Vzhledem k tomu, že po dobu výluky 
budou v úseku Smržovka – Tanvald – 
Harrachov a opačně vlaky vedeny v ná-
hradních soupravách, v Tanvaldu cestu-
jící jedoucí ve (ze) směru Kořenov a 
Harrachov přestoupí do jiné soupravy. 
Po dobu výluky nebudou ve vyloučených 
úsecích garantovány služby uvedené 
v jízdním řádu u jednotlivých vlaků, jako 
je přeprava cestujících na vozíku, ůscho-
va během přepravy a rozšířená přeprava 
spoluzavazadel, hlavně jízdních kol. 

České dráhy, a. s., se omlouvají za 
komplikace způsobené touto výlukou a 
děkují předem za pochopení.  -cd-

Nový územní plán je ve druhé třetině
Libereckého kraje. Po provedení úpra-
vy Návrhu územního plánu bude 
v předstihu oznámeno konání veřej-
ného projednání o upraveném a 
posouzeném Návrhu územního plá-
nu. Tohoto veřejného projednání se 
mohou zúčastnit všichni, to znamená i 
vlastníci nemovitostí. Dokumentace a 
termín konání veřejného projednání 
(předpokládá se nejdříve 02/2010) bude 
mimo jiné v předstihu zveřejněna na 
www.tanvald.cz, v odkazu Městský 
úřad, sekce Nový územní plán.

Michal Štim, DiS., 
úřad územního plánování, 

MěÚ Tanvald

Tragická nehoda se stala
v České ulici pod mostem
Tragická dopravní nehoda se smrtelnými 
následky se stala v ranních hodinách 
11. 11. v Tanvaldě pod viaduktem. Řidič 
osobního automobilu zemřel po nárazu 
do viaduktu. Nehoda se stala v České 
ulici, řidič jel od nemocnice dolů. „Mohu 
potvrdit nehodu, při které ve 3,18 hod. 
zemřel řidič vozu,“ uvedl velitel městské 
policie Jiří Horáček. Případ se nadále 
vyšetřuje. Vyprošťování řidiče z vozu bylo 
komplikované a trvalo delší dobu. 
Vyšetřování havárie trvalo do ranních 
hodin, nebyla patrná žádná brzdná dráha 
vozu. Řidičem vozu byl občan Tanvaldu, 
který podle některých lidí ze sídliště už 
vloni chtěl spáchat sebevraždu. Na místě 
tragedie nyní svítí svíčky.

Motorky a čtyřkolky v lese
O klidných vycházkách na úpatí Špičáku 
si mohou lidé nechat zdát. Všichni, kteří 
po cestách z Honvardu míří na Špičák 
nebo jen se psy na procházku po okolních 
cestách, si stále častěji stěžují na motor-
káře. „Terénní motorky, ale i čtyřkolky tu 
potkávám na lesních cestách skoro 

denně, je to tu opravdu problém. Proč 
si nejdou jezdit do kotliny, která je 
nedaleko,“ říká paní z Výšiny.

Zloděj si odvezl auto
U prodejny potravin na Výšině byl maji-
teli v noci na 11. října ukraden osobní 
automobil. -abr-

Tragická nehoda a další krátké zprávy

Českou a polskou část Jizerských hor 
od 4. listopadu spojuje první Mezinárodní 
rezervace tmy na světě. Hájená oblast 
„tmavé oblohy“, kde se návštěvníci mo-
hou vzácně kochat noční oblohou nezne-
čištěnou umělým osvětlením, se rozkládá 
podél horního toku řeky Jizery na území 
dvou států. Na české straně sahá od 
Martinského údolí, Václavíkovy studánky 
přes osadu Jizerka po horu Smrk, v Pol-
sku pokračuje po Vysokém Jizerském 
hřebenu, obepíná Velkou Jizerskou lou-
ku a osadu Orle. Přestože je noční oblo-
ha na území rezervace zhruba dvakrát 
jasnější než nebe, které světlo neznečiš-
ťuje vůbec, je zde možné pouhým okem 
spatřit Mléčnou dráhu a více než tisíc 
hvězd. Pro srovnání – ve městech lidé 
vidí na obloze průměrně zhruba dvě 
stovky hvězd, ve velkoměstech dokonce 
jenom desítky. V oblasti rezervace tmy 
je noční prostředí poměrně dobře zacho-
váno; žije zde málo obyvatel a je tu in-
stalováno minimum umělého osvětlení. 
Hřebeny hor navíc znemožňují přímou 
viditelnost světel z okolních obcí a měst. 
Vyhlásit na tomto území rezervaci tmy 
napadlo polské astronomy, kteří pro svou 
ideu získali i své české kolegy a ochra-
náře. „Česko-polská Jizerská oblast 
tmavé oblohy vznikla v rámci Mezi-
národního roku astronomie 2009. Kromě 
ochrany nočního životního prostředí po-
skytne také informačně turistický pro-
gram a počítá s pravidelnými veřejnými 
akcemi pod tmavou oblohou. Upozornit 
na to, že tma začíná být ohroženým 
druhem a že pro ochranu přirozeného 
nočního prostředí musíme něco udělat, 
to jsou první úkoly vyhlášené oblasti,“ 
informoval Astronomický ústav AV ČR. 
Podle astronomů světelné znečištění ruší 
přirozenou noční tmu a biorytmy všech 
živých organismů, které tmu potřebují 
k efektivnímu spánku a životu. Jizerská 
rezervace tmavé oblohy zahrnuje nej-
krásnější místa Jizerských hor. Kromě 
přírodního bohatství zde turisté mohou 
nalézt další poklad; oblohu posetou 
hvězdami. Mimo tuto rezervaci ve světě 
v současnosti existuje přes deset chrá-
něných oblastí a rezervací tmy – většina 
se nachází v Kanadě a USA.  (veš)

Jizerské hory mají 
rezervaci tmy

Nové obchody 
v centru

Dobrá zpráva pro zákazníky. Několik 
nových obchodů se otevřelo v Krko-
nošské ulici. Některé vás mohou inspi-
rovat k vánočnímu nákupu, jako třeba 
sport, jiné využijete denně, třeba k ná-
kupu čerstvého pečiva od Maška, za 
kterým už nemusíte na okraj Tanvaldu. 
Naproti Ledu byla po bazaru otevřena 
nápojka. Pěkný dárek pořídíte v hrač-
kárnách nebo v knihkupectví. Stále 
prázdný je však na hlavní třídě obchod 
po asijském zboží, kde bývala dřív obuv. 
Všichni noví obchodníci mohou své 
adresy a kontakty zanechat v infocentru, 
kde budou zařazeni do seznamu 
obchodů a firem ve městě. 

31. 12. bude Městský úřad Tanvald UZAVŘEN. 
Infocentrum bude otevřeno od 9 do 13 hodin.
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Grantový projekt. Od 1. října je ve tří-
dách prvního stupně na Šumburku rea-
lizován grantový projekt. Masarykova ZŠ 
a OA se stala partnerem Základní školy 
5. května v Jablonci nad Nisou, která 
získala grant a dne 1. 10. 2009 podepsa-
la Smlouvu o realizaci grantového pro-
jektu v rámci operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost 
v hodnotě přibližně 6,7 mil. korun. Na 
Šumburk tak přijde dotace ve výši 
1 580 932 Kč. Dalším partnerem je ob-
čanské sdružení Montessori. Celý název 
projektu zní „ŠKOLA PRO MĚ – Inovativní 
metodika pro I. stupeň ZŠ“ a jeho cílem 
je vytvořit sady pomůcek pro výuku žáků 
se specifickými vzdělávacími potřebami 
(to jsou děti nadané, talentované, s po-
ruchami učení, poruchami chování a 
dysfunkcemi), a to s využitím metodiky 
Marie Montessori. Projekt bude realizo-
ván do 31. 12. 2011 ve dvou třídách 
Montessori na ZŠ 5. května v Jablonci 
nad Nisou a postupně ve čtyřech třídách 
1. stupně Masarykovy ZŠ a OA Tanvald 
na Šumburku. V rámci projektu je navý-
šen počet učitelů v Jablonci o dva ang-
ličtináře a v Tanvaldě o jednoho specia-
listu na projektové vyučování, který je 
plně nápomocen při výuce a účastní se 
realizace projektů a výroby výukových 
pomůcek. Za dva roky by tak mělo vznik-
nout elektronické skriptum, které bude 
obsahovat asi sto sad výukových pomů-
cek s metodickým popisem a popisem 
všech zrealizovaných projektů. Zároveň 
budou po celou dobu k dispozici veřejné 
webové stránky s návody již vytvořených 

Již léta hledá zakládající vedoucí TOM 
Zálesák nástupce, který by převzal dob-
ře zavedený oddíl, vybavený potřebným 
turistickým inventářem s klubovnou a 
prostorem pro táboření a hry. V součas-
né době oddíl nepřijímá nové členy, což 
je opravdu výhrůžka, že to Joe myslí 
vážně. "Opravdu se ty roky nějak hlásí. 
Čtyřicet dva let táhnout káru vedení od-
dílu se projevuje jako stereotypní zvyk a 
chtělo by to změnu," říká Joe (J. Kuna).

Letos se výbor KČT rozhodl po více než 
dvaceti letech zahájit údržbu a opravy 
TOMKY. Vyskytl se však problém, kdo 
se toho ujme. Po zvážení, že zájem o 
turistiku u mladší generace upadá a ani 
další vedoucí už zřejmě nebudou, navrhl 
tedy výbor turistů klubovny se zbavit, než 
do ní investovat. O tomto kroku však musí 
rozhodnout členové KČT. Proti prodeji 
Tomky se však vyjádřila řada členů. 
Například ing. Josef Červinka (James) 
v otevřeném dopise, zveřejněném na 
vývěsce KČT, vyzýval k uvážlivosti a 
přehodnocení tohoto záměru: „Domnívám 
se, že nebude na škodu, zazní-li v této 

pomůcek a projektů. Součástí grantu je 
také roční studium Montessori pedago-
giky pro některé učitele a kurz 
Respektovat a být respektován. Počítá 
se také s dovybavením dalších tříd 
Montessori pomůckami.
Týdenní projekt Jíme rádi zeleninu. 
Prožitkovým úvodem k projektu byla 
návštěva žáků 2.B Šumburk v oddělení 
ovoce a zeleniny v Bille. Po domluvě 
s paní vedoucí jsme šli celá třída společ-
ně nakupovat. Nejdříve jsme si zeleninu 
prohlédli a pojmenovali. Téma zelenina 
prolínalo všemi předměty. V pátek děti 
samy připravily pro všechny čtyři třídy 
ochutnávku různých druhů zeleniny. 
Týden se velmi vydařil a děti byly plně 
ponořeny do práce. A hlavně, zelenina 
nám teď chutná lépe a trochu jinak.
Naše město a budovy v něm. V prvním 
listopadovém týdnu jsme se zabývali 
budovami v Tanvaldě. Vybrali jsme asi 
pět budov (nádraží, drogerie, radnice, 
hotel Grand, Masarykova ZŠ) a sehnali 
si historické fotografie těchto budov. Pak 
jsme přímo před jednotlivými budovami 
hledali, co se změnilo, počítali okna, 
pozorovali geometrické tvary. Ve škole 
jsme z geometrických tvarů tvořili svoje 
vlastní města, kde jsme si postavili bu-
dovy, které jsou pro nás důležité. Byli 
jsme na exkurzi v radnici, kde jsme si 
prohlédli zasedací místnost, obřadní síň, 
okna, rozhlédli jsme se z balkonu radni-
ce a ptali jsme se na spoustu věcí. Ve 
škole jsme pak ve třech skupinách tvořili 
veliká okna s mozaikou.

Adéla Prašivková

souvislosti i hlas jednoho z těch, kteří 
pamatují, kdy byl oddíl bezdomovcem, 
materiál měl uskladněn v dřevěné boudě 
v Břízkách a schůzky prováděl na vyhlíd-
kách v okolí Tanvaldu…Tomka byla 
získána a opravena pro činnost oddílů 
mládeže, ať už by se jmenovaly jakkoliv. 
Kde berete takovou jistotu, že veškerá 
mládež pouze zírá do počítačů a nemůže 
se objevit skupina chlapců a děvčat, 
která chce trávit volný čas jinak? Je od 
vás sobecké, že chcete budoucím násle-
dovníkům připravit úděl, který jsme si v 
začátcích činnosti oddílu prožili na vlast-
ní kůži. V dnešní době takovou klubovnu 
nemá začínající oddíl šanci získat,“ uvá-
dí se mimo jiné v textu. V polovině listo-
padu, na akci Poslední šlápota, kde bývá 
největší účast turistů, se měl záměr pro-
deje Tomky odsouhlasit. Nesešla se však 
v době hlasování nadpoloviční většina 
stodvacetičlenné základny. Tak se roz-
hodování přesunulo na řádnou výroční 
schůzi, která bude v polovině ledna. Tam 
by již měl rozhodovat nový výbor, neboť 
současný letos končí.

- red - 

Najde se nadšenec, který převezme
oddíl, a co bude s Tomkou? 

V říjnu roku 1987 dostala TJ Jiskra 
Tanvald od městského národního výbo-
ru nabídku domku čp. 491 pro sportovní 
oddíl, který by si jej opravil tak, aby ne-
dělal městu ostudu. Naštěstí o něj neměl 
nikdo zájem a tak jej získali turisté pro 
své "Tomíky". Tehdy jsme měli na šede-
sát dětí ve třech oddílech. S obrovským 
nadšením jsme se příští rok vrhli do 
přestavby, která díky manželům 
Hlaváčkovým a nezištné pomoci mnoha 
turistů a rodičů Tomíků, změnila ruinu 
v úhledný domek. Tehdy se tou brigád-
nickou aktivitou stmelil oddíl hlavní 
myšlenkou, a to udělat něco pro mladé 
turisty. Že jsme se nedočkali postupného 
návratu těch odchovaných do řad dospě-
lých, to je už jiná věc. 

Klubovna TOM by měla i nadále žít a 
sloužit. Zbavením se jí by se turisté sice 
zbavili starostí s údržbou a opravami, ale 
v případě, že by se našel další nadšenec 
s chutí vést partu dětí, nikdy by už po-
dobné zázemí nezískali.

Vzpomeňte, co akcí jsme v klubovně 
uspořádali. Cesty lesem pohádek, 
Tanvaldské kopce, Národní kolo turistic-

kého závodu, Zimní sraz TOM, noční 
výsadky a hlavně schůzky Tomíků, na 
kterých se učili všem tábornický a turis-
tickým dovednostem. Při výměnných 
pobytech nám jiné oddíly záviděly takové 
zařízení. Nedovedu si představit, kam 
s veškerým inventářem, zařízením a ar-
chivem, který se za více než čtyřicet let 
nahromadil. Tím, že chci předat péči 
o Tomku, přece nekončí turistika 
v Tanvaldě.

Navrhuji zapůjčit spodní část objektu 
TJ SEBA pro převlékání a odkládání věcí 
lyžařů a běžců pod dohledem jejich tre-
nérů. Neptejte se za co. Tomka zůstane 
v majetku našeho klubu a podle finanč-
ních možností se dají beze spěchu pro-
vádět plánované nutné opravy. Rozšíření 
kuchyňky, WC, sprcha, revize elektřiny, 
střecha... Starosti to jistě dá, ale to už 
bude práce pro nový výbor KČT, nadše-
ného správce a spoustu ochotných bri-
gádníků. Vždyť turisté se po sobě vždy 
snažili něco zanechat a připravit pro 
další generaci chaty a rozhledny a ne 
likvidovat to, co je funkční. 

Josef Kuna – Joe

Prodat, či neprodat? O tom rozhodne tanvaldský Klub českých turistů v lednu 2010.
 (Foto: -P. Hampl-)

Jak to bylo na začátku klubovny Tomka

Novinky z Masarykovy školy ze Šumburku

V týdenním projektu Jíme rádi zeleninu šumburské děti poznaly zeleninu ze všech 
stran, od nakupování, rozdělení podle druhů až po ochutnávku.  (Foto: AP)

l 6. 12. – 10.00 hod. Miminka 
malují – malování prsty zdravotně 
nezávadnými speciálními barvami 
– otisky nožiček a ručiček. 
Vstupné: 20 Kč dle použitého 
podkladu (Eva Beranová).
l 12. 12. – 16.00 hod. Mikulášská 
nadílka: zápis do knihy hříchů a sběr 
balíčků pro děti je od 15.00 hod. Vstupné: 
30 Kč na rodinu (Renata Nepimachová).
l 13. 12. – 10.00 hod. Maminky tvoří 
a malují – dekorace ubrouskovou tech-
nikou, s sebou: tvořivého ducha, případ-
ně předměty, které chcete dekorovat 
(prkénka, květináče apod.). K dispozici 
budou: svíčky, rámečky, destičky, velký 

výběr ubrousků. Vstupné: 20 Kč + 
použitý materiál dle vlastního výběru 
(Eva Beranová).

Renata Nepimachová,
jednatelka MDC Maják

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, e–mail: m.c.majak@email.cz

tel.: Renata Nepimachová: 723 464 655, Eva Beranová 603 279 748

Zájezdy do Polska
Zájezdy do Polska do Jelení Góry se 
budou konat nadále, za cenu 110 korun,  
ve čtvrtek. V prosinci 10.12. Přihlášky a 
platby přijímají pracovnice tanvaldského 
infocentra denně od 9 do 17 hodin (po-
lední přestávka 12,30 – 13 hodin) v so-
botu od 9 do12 hodin. 

-abr-
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V prosinci 2009 
oslaví 

narozeniny
Vondrová Jarmila

Jašková Jitka
Palová Johana

Pageová Bedřiška
Seidlová Jarmila
Kraus Antonín

Křenovská Jana
Lhotová Jarmila

Neumann Herbert
Řízková Irena

Štanderová Zdenka
Votočková Dagmar

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

v prosinci

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

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

Obyvatelé Domova důchodců ve 
Velkých Hamrech v říjnu oslavili pětadva-
cáté výročí otevření zařízení. Domov 
důchodců byl postaven v roce 1984. 
Najdete ho v klidné lokalitě města. Z bu-
dovy a přilehlé zahrady je krásný výhled. 
Zařízení má kapacitu pro sto třicet tři 
osoby. Senioři bydlí v jedno nebo dvou-
lůžkových pokojích se sociálním vybave-
ním (WC + sprcha). Zdravotní péči zajiš-
ťuje smluvní lékař, který dochází do 
zařízení dvakrát týdně. Ošetřovatelská 
péče je zajištěna vlastním odborným 
zdravotním personálem včetně rehabili-
tačních úkonů. Celý areál v rozmezí let 
2006 – 2008 prošel rozsáhlou rekon-
strukcí. Upraveny jsou společenské 
místnosti. Senioři mají kvalitní stravování 
ve společné jídelně nebo v jídelnách na 

odděleních. Zajištěny jsou i služby kadeř-
níka, holiče, pedikúry, kosmetiky a nákup 
drobných potravin přímo v budově. 
Senioři se mohou zapojit do pracovní 
terapie nebo zájmové činnosti. Mohou se 
účasnit kulturních a společenských akcí, 
ale i výletů, které pro ně zaměstnanci 
domova pořádají. V budově jsou rovněž 
zajištěny bohoslužby. Motem Domova 
důchodců ve Velkých Hamrech, jehož 
zřizovatelem je KÚ Libereckého kraje, je 
citát francouzského myslitele a esejisty 
Michela de Montaigne: “Dbejme na to, 
aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, 
když nám je dělá na tváři“. Některé 
výrobky, které vytvořili senioři z tohoto 
domova, můžete vidět v prosinci na 
výstavě v Městském kině Jas Tanvald.

 - abr -

Domov důchodců v Hamrech měl výročí

Už je to více než dva měsíce, co byla 
založena studentská společnost Akcefa 
při OA Tanvald. Dvanáct studentů, kteří 
se zapojili do společného podnikání, se 
rozhodlo poskytovat nejen studentům OA 
zážitky při různých jimi pořádaných 
akcích.

První zájezd se bude konat 11. prosin-
ce do hlavního města Saska Drážďan. 
V sedm ráno vyjedeme od Penny mar-
ketu v Tanvaldu a o dvě hodiny později 

l  2. 12. Vánoční cukroví, od 
16.00, pečení a zdobení několika 
druhů cukroví, akce pro děti 
školního věku.
l 5. 12. Dárkování, od 9.00 do 
13.00, výtvarné dílny pro děti škol-
ního věku, kde si vyrobí několik dárečků 
a vánoční dekoraci různými výtvarnými 
technikami.
l 8. a 15. 12. Keramika pro dospělé, 
od 17.00, akce pro dospělé (8. 12. 

V sobotu zdarma
za vánočními nákupy
Z Rokytnice přes Harrachov, Desnou a 
Tanvald do Liberce se dostanete za 
nákupy do Obchodního centra NISA 
v Liberci zdarma. Autobus vypravuje 
ČSAD Semily, a.s., každou sobotu až do 
19. prosince 2009. Navíc vyjede i ve 
dnech 20. 12., 21. 12. a 22. 12. 2009. 
Odjezd z Tanvaldu, aut. st. 14,05 hod. 
(Liberec OC Nisa 14,55 hod.), zpět z 
Liberce OC Nisa v 19,25 hod. (Tanvald 
20,10 hod.). „Mládež bez doprovodu 
dospělých a osoby pod vlivem alkoholu 
budou z přepravy vyloučeni,“ uvádí Ing. 
Tomáš Roubiček, generální ředitel ČSAD 
Semily, a.s.

-sif-

Vážení čtenáři, v posledním díle nepřiná-
šíme zaručený osvědčený recept, ale 
docela jednoduché rady, které mohou 
preventivně pomoci při chřipce.

Jak předcházet prasečí 
chřipce

Jak se vyhnout nákaze virem H1N1? 
Jedinými možnými místy, kudy se chřip-
ka může dostat do našeho těla, jsou 
nosní dírky a ústa. Při celosvětové epi-
demii tohoto typu je téměř nemožné vy-
hnout se kontaktu s H1N1, a to i přes 
všechna opatření. Kontakt s H1N1 proto 
není takovým problémem jako další roz-
voj tohoto viru. Jste-li zdraví a nejevíte 
žádné symptomy infekce H1N1, měli 
byste místo obstarávání vakcíny provádět 
tyto jednoduché postupy, jež nebývají 
vždy zdůrazňovány:
1. Často si myjte ruce.
2. Nedotýkejte se obličeje.
3. Dvakrát denně si vykloktejte teplou 
slanou vodou. (Nevěříte-li soli, použijte 
antiseptickou ústní vodu Listerine.) Při 
nákaze infekcí H1N1 trvá dva až tři dny, 
než se prvotní infekce v krčních nebo 
nosních dutinách rozmnoží a projeví se 
charakteristické symptomy. Jednoduché 

modelování, 15. 12. glazování 
výrobků.
Na všechny akce se přihlašujte 
včas vzhledem k omezené 

kapacitě dílen. Přihlášky 
s platbou přijímáme v DDM.

Přejeme vám krásné a klidné Vánoce, 
dětem bohatého Ježíška a všem hod-
ně zdraví a spokojenosti v roce 
2010.  Kolektiv DDM

Lékař léčí..., nemocem předcházejte...
kloktání brání množení. Kloktání slanou 
vodou má stejné účinky na zdravého 
jedince, jako Tamiflu na infikovaného. 
Nepodceňujte tuto jednoduchou, levnou 
a účinnou preventivní metodu.
4. Promývejte si nos (1x denně) teplou 
slanou vodou. (Popřípadě vytřete obě 
nosní dírky vatovými tampony namoče-
nými ve slané vodě.)
5. Podpořte svou přirozenou imunitu 
stravou bohatou na vitamín C. Užíváte-li 
doplňky stravy s vitamínem C, nezapo-
meňte užívat i zinek, aby se zvýšila 
schopnost přijímání vitamínů.
6. Pijte co nejvíce horkých tekutin (čaj, 
káva atd.). Má to stejný účinek jako klok-
tání, ale v opačném směru. Množící se 
virová nákaza se smývá z krku do žalud-
ku, kde nemůže přežít, množit se ani 
škodit.
Hlavně: udržujte „zdravou mysl“ a ne-
myslete na možnou nemoc, nepodléhej-
te panice šířené médii, neboť strach a 
stres oslabují organismus a otevírají 
dveře všem nemocem a dalším negati-
vitám. Záleží na nás samotných!

(Zdroj: internet, překlad -sif-)

dorazíme do Dráždan. Jako první navští-
víme luteránský kostel Frauenkirche, 
jednu z turisticky nejlákavějších památek 
Drážďan. Poté navštívíme Galerii starých 
mistrů v barokní stavbě Zwinger, kterému 
se přezdívá německý Louvre. Zdejší 
galerie obsahuje díla umělců, jako jsou 
Rembrandt, Rubens, Tizian a další. A 
samozřejmě jako tisíce jiných turistů 
z celého světa zamíříme na proslulé 
vánoční trhy. Jako druhou akci Akcefa 
připravuje vánoční program na 22. pro-
since pro žáky Masarykovy základní 
školy. Pro děti budou připraveny různé 
hry a o zábavu nebude nouze.

Martina Votočková, III. ročník

Poděkování
Děkujeme všem přátelům za proje-
venou soustrast a panu Maturovi za 
důstojné vypravení pohřbu pana 
Brantla.

Rodina 

Tvoříme duší 2009
Zveme vás na Advetní setkání pro děti i 
dospělé, které je součástí VI. ročníku 
regionálního projektu Tvoříme duší 2009. 
Slavnostní zahájení bude 5. 12. v 10 
hodin a předpokládaný konec v 17 hodin. 
Po celý den bude probíhat bohatý kultur-
ní program. Součástí setkání je zpívání 
u Jizerského betléma v kostele Dr. 
Farského, které zahájíme koncertem ve 
14 hodin. Veřejnost bude také moci za-
koupit dárečky, které po celý den nabíd-
nou chráněné dílny z celého libereckého 
kraje. Záštitu nad setkáním převzali se-
nátorka Mgr. Soňa Paukrtová a starosta 
Jablonce nad Nisou Mgr. Petr Tulpa. 
Rádi bychom tímto pozvali všechny lidič-
ky se srdcem na správném místě, aby 
svou účastí podpořili tento projekt a pod-
pořili činnost našich handicapovaných 
spoluobčanů. Srdečně zve Sdružení 
Artefaktum.  CZ a CZP LK o.s.

Studenti z OA pojedou do Drážďan

Dvacet let poté
Před 20 lety došlo u nás k pádu komu-

nismu. Drtivá většina z nás to přivítala 
s nadšením. Tehdejší mocní, dosazení 
do svých funkcí okupanty po roce 68, 
neměli nikdy morální právo tuto zemi 
vést. V roce 89 ten režim neměl už ani 
ekonomické oprávnění existence, ani 
reálnou sílu, o niž by se mohl opřít. Přesto 
podpora jakýchkoli protirežimních akcí 
byla mezi lidmi až do revoluce mizivá. 
Snažil jsem se tehdy získávat podpisy 
pod prohlášení Několik vět, za propuště-
ní vězněných disidentů apod. Kromě 
komunismu oddaných lidí existovalo asi 
pět skupin reakcí. V první skupině byli 
lidé, kteří podepsali. Nebylo jich mnoho, 
ale byli. Lidé stateční, kteří chápali, že za 
odstranění toho režimu stojí něco risko-
vat. Ve druhé, největší, skupině byli ti, 
kteří nepodepsali, protože se báli. Bylo 
to „ne“ od uvážlivého odmítnutí až po 
hysterickou scénu. Ve třetí skupině byli 
lidé, kteří měli zájem jen sami o sebe. 
Nepodepisovali proto, že by to jim osob-
ně nepřineslo žádný prospěch. Nic tako-
vého nikdy nedělali, lidmi z disentu 
opovrhovali. Ve čtvrté skupině byli lidé, 
kteří snad vůbec nechápali, o čem je řeč. 
V páté skupině byli lidé ubozí. Vzpomínám 
na jednoho zasloužilého funkcionáře 
KSČ, kterého jsem požádal o finanční 
podporu disentu. Rozhlédl se na všech-
ny strany, zda ho nikdo nevidí, dal mi 
pětikorunu(!) a povídá: „Až se to otočí, 
nezapomeňte, že jsem vám pomohl!“

Jaká je situace dnes, po 20 letech. 
Kromě jednoznačně pozitivních věcí jsou 
tu také negativa. Ekonomická situace je, 
jak slýcháme, v globálu lepší. Bohužel 
se do toho Globálu řada pracovitých lidí 
nevešla. Zato se tam vešli téměř všichni 
ze třetí skupiny, viz výše. Bez zbytečných 
skrupulí se chopili příležitosti a finančně 
se zajistili. Jejich pojetí morálky se stalo 
ve společnosti dominující. Všichni mluví 
o lidských právech a obhajují tím jakéko-
li jednání. Nikdy však neřeknou slovo 
o svých povinnostech. Přitom práva bez 
povinností nemají smysl a zákonitě 
vedou ke katastrofě. Rovněž mají tito lidé 
plnou ústa svobody. Když ale pátráte, co 
tím vlastně míní, zjistíte, že právo jít za 
svým prospěchem bez ohledu na ostatní. 
Mohli by tedy říkat, že jejich cílem je 
bezohlednost, ale pojem „svoboda“ zní 
o poznání lépe.

Došlo k provázání kapitálu, politiky, 
soudů a dalších významných institucí. 
Podobná bratrstva vznikla ale i v krajích  
a obcích. Vzájemným vycházením si 
vstříc vznikla vrstva lidí, pro něž není nic 
nemožného. Nejen že ignorují morálku, 
vyhlášky i zákony, ale někteří se tím už 
ani netají. Z podtónu jejich oficiálních 
vyjádření lze vyčíst: „Já tady mám moc 
a vy mně můžete políbit...“ Lidé jsou tím 
znechuceni, nechodí ani k volbám, na-
dávají na politiky, jaká je to svoloč. Tento 
stav ale vypovídá o nás všech. To my 
jsme připustili, že na řadě míst, kde se 
o něčem rozhoduje, převažují prospě-
cháři. Když slušní lidé odejdou z politic-
kých stran a nechají tam jenom lumpy, 
kdo myslíte, že bude zvolen do význam-
ných funkcí? Můžete třikrát hádat. Dokud 
se lidé ze skupiny bázlivých nepřestanou 
bát (tady se skutečně za 20 let nic ne-
změnilo), nezačnou veřejně upozorňovat 
na nepravosti kolem sebe a nezačnou 
se veřejně angažovat, bude situace čím 
dál horší. Můžeme se pak dočkat doby, 
kdy budeme, všichni, s dojetím vzpomínat 
na zlaté časy za komunistů.

Miroslav Daníček
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na prosinec

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
6. 12. Ne v 19 hodin  Aldo Nicolaj Tři na lavičce
Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě. Nejznámější autorova hra ve skvělém 
hereckém koncertu. 
Hrají: Ambra – Květa Fialová, Silvestr – Petr Nárožný, Luigi – Ladislav Trojan.
Hudba: Petr Mandel, scéna: Milan Čech, překlad: Jan Makarius. 
Režie: Pavel Háša, produkce: Agentura HARLEKÝN s.r.o. Václav Hanzlíček
Vstupné: 230, 220, 210 Kč. Předprodej v pokladně kina před každým předsta-
vením. Zamluvené vstupenky si vyzvedněte nejpozději do 4. 12. 2009. 

11. 12. Pá v 9 hodin Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Předvánoční pohádkové divadelní představení. Hraje soubor Mladá scéna 
z Ústí nad Labem. Podle klasické pohádky K. J. Erbena napsala Kristina 
Herzinová. Režie Pavel Trdla. Příběh je provázený písničkami a zajímavou 
scénickou hudbou a světelnými a zvukovými efekty. Věříme, že tato velká vý-
pravná pohádka, osloví děti všech věkových kategorií. Vstupné: 30 Kč.

17. 12. ČT v 19.30 hodin Zuzana Stirská a sbor Gospel Time
Vánoční koncert známé zpěvačky a jejího sboru. Na programu mnoho známých 
vánočních písní z domova i ze zahraničí. Jejich vánoční koncerty jsou velmi 
úspěšné a žádané, vystupují například i jako hosté 13. 12. na vánočním chari-
tativním koncertu s patronací Livie Klausové, dne 29. 11. pořádali dva adventní 
koncerty v divadle Semafor, které byly zcela vyprodány. Dne 27. 12. zazpívají 
v kostele sv. Salvátora v Praze s hostem Josefem Fouskem. Zuzana Stirská 
jako malé děvčátko vystupovala po boku Jiřího Suchého v jeho hrách Čarodějky, 
Kytice a Ten pes je váš? V roce 1981 emigrovala do Německa, kde se po těž-
kých začátcích dostala až na samotný vrchol německé hudební scény. Zpívala 
i se souborem Jamese Lasta nebo s Mikem Oldfieldem. 
Vstupné: 150, 130, 110 Kč. Předprodej v kině před každým představením.

Další akce: 
7. a 14. 12.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti

10. 12.   Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin z centrálního parkoviště. Cena 110 Kč.

12. 12.   Zájezd do Bautzenu na adventní trhy
Ulicemi zavoní svařené víno a punč, perníky a vánoční lahůdky. Cestou tam se 
počítá i s krátkou zastávkou v marketu. Pak už volná prohlídka Bautzenu s vá-
nočními trhy. Předpokládaný návrat je do 20 hod. do Tanvaldu. Odjezd v 8 hod. 
z centrálního parkoviště. Cena 200 Kč. Přihlášky a platby v infocentru po – pá: 
9 –12,30 13 – 17 hod. Nezaplacená místa jsou rezervována do 8. 12. 2008.

Připravujeme na leden 2010:
30. 1. 20 hod. Sportovní hala Výšina
Velký reprezentační ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci zahraje Orchestr Vladimíra Janského z Liberce.
Předprodej vstupenek v kulturní kanceláři od 11. 1. 2010.

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

2. 12.  ST  17 h.   Ať žijí rytíři! 
Nová česká rodinná historická komedie režiséra Karla Janáka. Tak trochu jiný 
středověk. V hlavních rolích Pavel Kříž, David Prachař a Matěj Hádek. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč   Mládeži přístupný.    (109) 
4. 12.  PÁ  17 h.   Cesta na Měsíc 3D
Americký animovaný rodinný film. I první let na Měsíc měl své mouchy. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 75 Kč   Mládeži přístupný.   (ČV – 85)
4. 12.  PÁ  19 h.   Paranormal Activity 
Americký úspěšný horor. Víš, co se děje v noci, když spíš? Film stál pouhých 
jedenáct tisíc dolarů. Za třináct dní od uvedení v USA se jeho tržby vyšplhaly 
přes jeden milion dolarů. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč   Mládeži nepřístupný.    (t – 86) 
9. 12.  ST  17 h. a 19 h.  2 Bobule
Nová česká komedie. Volné pokračování úspěšné komedie z prostředí jiho- 
moravských vinic. V hlavních rolích K. Hádek, L. Langmajer a L. Lipský. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč   Mládeži přístupný.   (94)
11. 12.  PÁ  17 h. 12. 12.  SO  17 h.  
      Zataženo, občas trakaře 3D
Americký rodinný animovaný film podle oblíbené dětské knížky. Příběh přivádí 
diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo! Jedinečný vizuální trojroz-
měrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč   Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 90)
16. 12.  ST  19 h.   2012
Americký katastrofický film Rolanda Emmericha. Mayský kalendář končí 21. 12. 
2012, co tedy bude potom? V hlavních rolích John Cusack, Amanda Peet a 
Woody Harrelson.
Vstupné: 80, 83, 85 Kč   Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 158)
18. 12.  PÁ  17 h.  19. 12.  SO  17 h.  22. 12.  ÚT  17 h.
      Vánoční koleda 3D
Americký rodinný vánoční příběh podle knihy Ch. Dickense. Jak tři Duchové 
Vánoc otevřou oči a srdce starému lakomci. V hlavní roli Jim Carrey. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč   Mládeži přístupný.  (ČV – 96) 
29. 12.  ÚT  19 h. 30. 12.  ST  19 h. 2. 1. SO  19 h. 
      Avatar 3D
Americký akční sci–fi film Jamese Camerona. Co se stane, když vědci vytvoří 
hybrida z lidské a mimozemské DNA. V hlavní roli Sigourney Weaver. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč   Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 166)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč 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.

Prosinec

Mìstská knihovna (tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz)

(www.smrzovka.cz nebo 483 369 325)
l 1. 12. 2009 Veřejná vernisáž výsta-
vy Pastely a něco navíc Dagmar 
Loumové. Od 17 hodin ve výstavní síni 
v Zámečku. Výstavu je možné navštívit 
do 23. 1. 2010, a to v po a stř od 8 do 17, 
v út a čt od 8 do 15, v pá od 8 do 14, o 
víkendu od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.
l 5. 12. Mikulajda – setkání čertů, 
andělů a Mikulášů od 15.30 hodin na 
Lidickém náměstí.
l 11. 12. Cestujeme v pátek… tento-
krát po Mauritiu a Reunionu od 17.30 
hodin v Kinoklubu promítají Jarča a Miloš 
Kašparovi a Jaroslav a Milan Hořejšovi.
l 16. 12. DPS Smržováček od 17 hod. 
v kostele sv. Archanděla Michaela.
l 19. 12. Vánoční besídka – rockový a 
metalový večer s kapelami John Silver a 
Sayonara. Od 20 hod. v baru U Makkse.
l 20. 12. Vánoční pohoda od 9.30 
hodin před Zámečkem.
l 29. 12. DPS Řetízek od 17 hod. v kos-
tele sv. Archanděla Michaela.
l 29. 12. Silvestr před Silvestrem – 
Super oldies party od 21 hod. v  
Parkhotelu (www.parkhotel-smrzovka.cz)

Pozvánka
do Smržovkyl 1. 12. – 31. 12. výstava – „Vánoce, 

vánoce přicházejí…“ paní Ivety 
Zeidlerové. Vánoční dekoraci a ozdoby 
si nemusíme vždy pořizovat v obcho-
dech, stačí rozhlédnout se kolem 
sebe… 
l 9. 12. od 13.00 do 17.00 „Vánoční 
dílnička“ vedená p.Ivetou Zeidlerovou. 
Výroba vánoční svíčky z včelího vosku a 
různé vánoční ozdoby na stromeček 
z papíru a přírodních materiálů. 
Vstupné je 25 Kč. V ceně materiál a malé 
občerstvení.
l  Od 7. 12. 09 budou zveřejněni 
výherci soutěže „Sněhová vločka“. 
V knihovně od 14. 12. 2009 do 29. 1. 
2010.
l  Po celý měsíc prosinec zde bude 
instalována výstavka knih s vánoční 
tématikou.
l Dárek z knihovny. Pro všechny,kdo 
by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme dárkový čtenářský 
průkazu na rok 2010. 
l Přejeme našim čtenářům příjemné 
prožití vánočních svátků naplněných 
láskou,klidem a pohodou. 

Vaše knihovnice

Výstava studentů OA Tanvald Vodní nádrže Jizerských hor je k vidění do 30. 12. 
2009. Slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže projektu Vodní nádrže Jizerských hor 
se uskutečnilo ve čtvrtek 19.11. v Městské knihovně Tanvald. 
Na snímku Mgr. Z. Juklová se svými studenty.  (Foto: A. Lišková)

UPOZORNĚNÍ: DNE 31. 12. 2009 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA.
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Přijďte si do nové pobočky

UNIQA pojišťovny, a.s.
uzavřít výhodné akční povinné ručení 

na vaše vozidlo.
Nabízíme komfortní asistenční službu, zdvojnásobení bonusu 

za poslední dva roky, stejný bonus na havarijním pojištění, 
MeteoUniqa – včasné varování před nepříznivým počasím.

Krkonošská 604, Tanvald, tel. 483 311 918

VEDENÍ UČETNICTVÍ 
A ZPRACOVÁNÍ 

DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
pro fyzické 

i právnické osoby 

ØØØØØØØØØØØØ
Ø Aktuální nabídka 
pro živnostníky, kteří 

nevedou měsíční účetnictví

l zpracování účetnictví a daňového 
přiznání pro fyzické osoby se slevou 
až 30% (při podpisu smlouvy 
minimálně na 2 účetní období)

Ø Pro nové klienty 
– právnické osoby a střední a 

velké živnostníky

l převzetí účetnictví + 2 měsíce 
vedení ZDARMA (při podpisu smlou-
vy minimálně na 2 účetní období)

ØØØØØØØØØØØØ 

Ø Dále nabízíme: 

l vedení podvojného účetnictví
l daňové evidence
l vedení personální a mzdové
    agendy
l kontakt s úřady
l daňové poradenství

ØØØØØØØØØØØØ
Veronika Porubská

tel.: 739 080 921

VEDENÍ DAŇOVÉ 
EVIDENCE, 
PODVOJNÉ 

ÚČETNICTVÍ, DPH, 
MZDOVÉ AGENDY
Renata Nepimachová

Palackého 550
468 41 Tanvald

723 464 655

Milí zákazníci,
Dovolte mi popřát vám krásné 
a veselé Vánoce a do nového 
roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a lásky. 
Zároveň bych vám chtěla 
poděkovat za vaši přízeň a 
důvěru a po splnění svých 
mateřských povinností se budu 
na vás těšit.

Vaše  Martina Zelinková  
Studio Martina  

TENIS CLUB TANVALD
èèèèè Nový provozovatel ççççç

Otevřeno denně: 
 Po – čt  14 – 23 hod. So 11 – 01 hod.
 Pá  14 – 01 hod. Ne  11 – 21 hod.

Uspořádáme večírky srazy, svatby, setkání.

TEPLÁ KUCHYNĚ.
Silvestr 2009 s hudbou i tanečkem.

Rezervace a bližší informace na tel.: 736 539 555
Přijďte pobejt! Těší se Petr Uman & spol.

Vánoční tipy z Infocentra
T Únavu z převánočního úklidu můžete zahnat Kittelovým Životabudičem 
(149 Kč) s povzbuzujícím účinkem pěti léčivých bylin. 
T Stres a shon z vánočních příprav zase spolehlivě zklidní Kittelův 
Šláftruňk (149 Kč) vyrobený z hroznového vína a sedmi léčivých bylin s uklid-
ňujícím účinkem.
T Chcete-li pod stromeček nadělit pěknou knihu – můžete z naší nabídky 
vybrat třeba publikaci s názvem Poezie jizerské žuly Otokara Simma (398 
Kč), která čtenáře provede skalisky a balvany Jizerských hor. Dočtete se zde 
třeba, jak přišly skály k tak tajemným názvům jako je Věž Grálu nebo Parsifal.
T 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.
T Daleké obzory Otokara Simma a Marka Řeháčka (245 Kč) lákají k návštěvě 
horských skalních vyhlídek, které jsou opředeny řadou legend.
T Zážitky ze zdolávání jizerskohorských vrcholů přesahujících svou 
výškou 1000 metrů zprostředkovává kniha s názvem Tisícovky Jizerských hor 
(285 Kč). Historii, současnost i osobní vztah ke každému vrcholu napsali rozdílní 
autoři. 
T Pohnuté osudy horských pomníčků vypráví kniha Miloslava Nevrlého, 
Jana Pikouse, Marka Řeháčka a Otokara Simma Připomínky zašlých časů 
(300,- Kč).
T Nový rok se neúprosně blíží – z nabídky kalendářů na rok 2010 u nás 
můžete vybírat z kalendáře reprodukcí malíře Wilhelma Riedela (130 Kč), ka-
lendářů plných fotografií autorů Jana Veselého (180 Kč) a Siegfrieda Weisse 
(95 Kč) a nemůže chybět ani oblíbený stolní kalendář Kláry Hoffmanové Jizerky 
a lidé (95 Kč) s historickými snímky jizerskohorských obcí a měst, tentokrát 
zaměřený na významné rodáky regionu.
T Originálním dárkem pro milovníky recese může být i Pamětní certifikát 
za dar na sochu Jára Cimrman v mlze v nominální hodnotě 200, 500 a 1000 
korun. 
T Jak bude socha imaginárního génia vypadat, to se můžete přesvědčit na 
novém DVD Spanilá jízda po cyklostezce Járy Cimrmana 2009 (99 Kč). Oko 
kamery se tentokrát vydalo na cestu s účastníky, zachytilo odhalení makety 
sochy a zabloudilo i do kabiny historické ozubnicové lokomotivy, kde o svém 
vztahu k Tanvaldu a cyklostezce porozprávěli herci Divadla Járy Cimrmana.

Srdečně zveme, přijďte si nakoupit!

l Obrazy Vladimíra Balcara – Barvy 
Jizerských hor. V  Riedlově vile do 31. 
ledna 2010 (út 10 – 12, 13 – 16 hod., 
čt.10 – 12, 13 – 17.30 hod, so 13–16. 
Vstupné 10 Kč.
l 6. 12. Loutková divadelní hra s jes-
ličkami, zpěvy a anděly, Riedlova vila 
od 15 hod. Vstupné 20 Kč.
l 10. 12. Předvánoční ro(c)kování 
s Jiřím Černým. Riedlova vila od 19 
hod. Tradiční hudebně diskusní pořad, 
tentokrát předvánočně naladěný. 
Vstupné 50 Kč.
l 13. 12. Předvánoční muzicírování 
Sboru dobrovolných muzikantů. 
Riedlova vila od 17 a od 19 hod. 
Každoroční nadílka koled nejen z Čech 
a Moravy v podání Sboru dobrovolných 
muzikantů. 
Kino Alfa v Desné
(E–mail: alfadesna@seznam.cz, mobil 
disco: +420 603 264 323, mobil kino: 
+420 603 752 956)
l 2. 12. Veni, vidi, vici (19 hod.), 
komedie, ČŘ, 95 min.
l 5. 12. Mikulášská nadílka v Alfě (16 
hod.) Čekání na nadílku jistě zpříjemní 
diskotéka pro nejmenší... 
l 9. 12. Hodinu nevíš (19 hod.) drama 
ČR, 94 min.
l 10. 12. Alfa dětem… (v 16 hod.)
l 16. 12. Vzhůru do oblak (17 hod.) 
USA 96 min.
l 17. 12. Alfa dětem… (v 16 hod.)
l 23. 12. Protektor (19 hod.) drama ČR 
100 min.
l 30. 12. 2 Bobule (19 hod.) komedie, 
ČR 94 min. 
l 31. 12. Silvestr v Alfě (21 hod.) 
Diskotéka 80. a 90. let s půlnočním 
ohňostrojem... Hraje DJ Zbyněk Šolc.
Každý pátek disko (90. léta – DJ 
Pepíno a Oldies party 80. let – DJ 
Zbyněk Šolc)

Pozvánka
do Desné

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ V TANVALDĚ
l navštěvujeme klienty v oblastech hůře dostupných vzhledem k umístění 
teritoriálních pracovišť
l v mobilní kanceláři si můžete vyřídit veškerá svá podání: změny, přihlášky 
pojištěnců, podání přehledů, atd.

KDE NÁS NAJDETE?  POLICIE ČR (recepce), Poštovní 242, TANVALD
ÚŘEDNÍ HODINY:   v úterý jednou za 14 dní od 13.00 do 15.00 hodin 
 dle rozpisu na www.zpmvcr.cz 
 „výjezdy mobilního pracoviště“

    infolinka: 844 121 121              infomail: info@zpmvcr.cz             internet: www.zpmvcr.cz

Upozornění
V prosinci bude provozní doba 
na veřejných WC o víkendech 
prodloužena.
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Ve dnech 3. –14. 6. 2009 se v italském 
Janově konalo mistrovství Evropy ve 
stolním tenise hendikepovaných. Libe-
recko na této akci zastupovali René Tauš 
a Jirka Suchánek. A dařilo se nad oče-
kávání dobře, R. Tauš vyhrál kategorii 
jednotlivců a stal se mistrem Evropy a 
v týmové soutěži obsadili společně 2. 
místo za týmem Srbska.

Italský Janov je přímořský přístav na 
severu Itálie, vzdálený od Česka 1100 
km. Sjelo se zde téměř 300 sportovců 
z celé Evropy. V prvních dnech se hrála 
soutěž Open. J. Suchánek vypadl v prv-
ním kole s Francouzem Savant-Airou a 
R. Tauš s dalším Francouzem ve čtvrtfi-
nále, s úřadujícím paralympijským vítě-
zem Ch. Durandem. Další soutěží byla 
soutěž jednotlivců. J. Suchánek postou-
pil ze skupiny a jeho další postup zasta-
vil až výborný hráč z Rakouska H. Ruep. 
R. Tauš sehrál ve čtvrtfinále těžký zápas 
s žebříčkově lépe postaveným Němcem 
Cetinem a v semifinále opět narazil na 
Francouze Duranda. Byl to opět vyrov-
naný zápas, poslední set skončil 12:10,  
tentokrát s dobrým koncem pro české 
barvy. Ve finále R. Tauš hladce porazil 
dalšího Francouze Savant-Airu 3:0.

„Poslední soutěží byla týmová soutěž. 
S dvojicí našich zástupců hrál ještě J. 
Hadrava. Po hladké výhře nad Chorvaty 
nás v semifinále čekal papírově silnější 
tým Francie. Byl to opět vyrovnaný zápas 
a po výsledku 3:1 jsme postoupili do fi-
nále. Zde jsme se utkali s týmem Srbska. 
Je to zkušený tým a několikanásobní 
mistři Evropy. Po čtyřhře jsme vedli 2:1, 
pak se ale prokázala větší zkušenost 
hráčů Srbska, kteří vyhráli 3:2. Přesto je 
to pro náš tým velký úspěch a příslib do 
budoucna, třeba pro MS v Koreji 2010, 
uvádí tenista René Tauš, s tím, že kromě 
těchto dobrých výsledků se mu dařilo i 
na dalších mezinárodních turnajích na 
Slovensku, Slovinsku i v Německu, kde 
několikrát obsadil stupně vítězů 
(http://www.stpara.cz/?q=reprezentace). 
„Díky těmto výsledkům jsem nyní na 2. 
místě ve světovém žebříčku (http://www. 
ipttc.org/ranking/20091001/m_5.htm), 

Z Tanvaldu – Žďáru pochází Lukáš 
Kohlberger, přezdívaný Goldi. Na říjno-
vém mistrovství ČR ve skoku na lyžích 
v kategorii žáků A si odnesl tři cenné 
trofeje. Závody se konaly na můstku 
v Desné. Lukáš získal 1. místo v sever- 
ské kombinaci "Tomeš CUP" a den před 
tím ještě dvě třetí místa s Davidem 
Peštou na můstku K2 a s Martinem 
Dyntrem na můstku K24. Na fotografii je 
Lukáš (vpravo) s Martinem Dyntrem a 
s Jaroslavem Sakalou, mistrem světa ve 
skoku na lyžích.  -red-

Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald se zúčastnili 8. MČR 
ALLDAMPf-jitsu, které bylo otevřeno pro 
všechny styly bojových umění a součas-
ně závodů v Brazilském ju-jitsu, které se 
konaly dne 31. 10. 2009 ve sportovní 
hale v Kralupech nad Vltavou. Závodů 
se účastnilo kolem dvou set padesáti 
závodníků ze sedmadvaceti klubů a škol 
celé republiky a rovněž team závodníků 
z Rakouska. Naši školu reprezentovalo 
celkem osm závodníků, kteří se pustili 
s vervou do těžkých zápasů a vybojova-
li pro naši školu opět cenné kovy. Dva 
tituly mistr a tři tituly vicemistr. Nemoc-
ného Jana Polmana zastoupil Michal 
Klacik, který se závodů účastnil po delší 
odmlce. Další zkušený závodník naší 
školy Martin Kohout se závodů nemohl 
účastnit z důvodů přípravy na zkoušky 
na vysoké škole. 
Výsledky: Patková Klára (2. místo 

což je moje nejlepší umístění. V příštím 
roce se koná MS v Koreji, kam bych se 
rád dostal a pokusil se o co nejlepší 
umístění,“ dodává R. Tauš, který stejně 
jako v loňském roce hraje za A tým Jiskry 
Tanvald divizi, kde se aktuálně nacházel 
na 7. pozici. Mimo jiné i na mistrovskví 
ČR vozíčkářů jsem stejně jako vloni 
získal tři tituly v soutěži jednotlivců a čtyř- 
her (http://www.stpara.cz/?q=node/36).
 - red -

Fligthing, 2. místo brazilské ju-jitsu), 
Všetečka Vadym (3. místo F, 1. místo 
BJJ), Zelinka Vladimír (1. místo Hard 
karta, 2. místo F), Zaplatílek Ota 
(3. místo F, 4. místo BJJ), Fišer Dominik 
(4. místo BJJ).

Dobře zabojovali i naši ostatní závod-
níci, i když na cenné kovy v těžké kon-
kurenci tentokrát nedosáhli (Vojtěch 
Zelinka, Michal Klacik, Jindra Lipský). 
Vyzdvihnout bych chtěl výkon Michala 
Klacika, který, ač přes minimum závod-
ních zkušeností, nedaroval soupeřům nic 
zadarmo. Rovněž skvěle zabojoval tepr-
ve desetiletý Jindra Lipský, který se pro 
svou váhu zařazuje mezi o dva až tři roky 
starší soupeře a přesto své zápasy pře-
dem nevzdává. Trenéři Horáček Jiří, 
Nigrín Aleš a Vláďa Zelinka ocenili výkony 
svých svěřenců.

Soshiki, škola bojových umění 
a sportů Tanvald

Tauš mistrem a vicemistrem Evropy Dva tituly z mistrovství ČR v Jiu Jitsu

Trenér se svými úspěšnými svěřenci na fotografii z mistrovství ČR.  (Foto: JH)

Mladé skokanské 
naděje z Tanvaldu

TJ SEBA Tanvald pod záštitou staros-
ty města Petra Poláka vyhlašuje již V. 
ročník ankety o nejlepšího sportovce 
Tanvaldu 2009. Letošní ročník proběhne 
dvoukolově. V prvním kole (1. 12. 2009 
až 10. 1. 2010) máte možnost nominovat 
jednotlivce, i ten může být členem kolek-
tivu, s trvalým bydlištěm v Tanvaldu nebo 
musí být alespoň členem tanvaldského 
oddílu. Věk nominovaného sportovce 
není omezen. Ve druhém kole, které 
skončí 12. 2. 2010, se bude hlasovat pro 

již nominované sportovce. Anketa bude 
slavnostně vyhlášena na VII. Tanvald-
ském sportovním plese, který se usku-
teční 19. 2. 2010. Pro nominaci můžete 
využít nominační lístek otišténý v tomto 
TZ (bude otištěn i v lednovém čísle) a 
odevzdat v tanvaldském infocentru, kde 
jsou k dispozici rovněž i lístky. Vyznavači 
elektrotechniky mohou využít ankety na 
stránkách www.tjsebatanvald.cz . 

Za TJ Seba Milan Kozák 

Nominujte nejlepšího sportovce Tanvaldu

NOMINAČNÍ LÍSTEK

Nejlepší sportovec Tanvaldu 2009
Jméno .........................................................................
Sport  .........................................................................
Úspěch .........................................................................
...............................................................................................
Anketu pořádá TJ SEBA Tanvald pod záštitou starosty města pana Petra Poláka


