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Třetí nemocnicí v naší zemi, kde se 
žlučníky začaly operovat systémem 
SILS, se stala na přelomu roku 2008/
2009 nemocnice tanvaldská. Novinka 
v operativě, která se teprve v nemocni-
cích začíná provádět, spočívá v operač-
ním laparoskopickém provedení operace, 
kdy celý výkon je prováděn pouze jedním 
malým otvorem do těla, a to (v tomto 
případě) přes pupek. „Speciální nástroje 
nám umožňují do pupku zavést kameru 
a dva porty. Kamera nám snímá celý 
břišní prostor, který hned vidíme na ob-
razovce. Tímto způsobem lze odoperovat 
zejména běžné žlučníkové případy, hůř 
pak zánětlivé,“ vysvětluje primář chirur-
gického oddělení Nemocnice Tanvald 
MUDr. Alojz Haninec a pokračuje: 
„Nejprve se stejně jako u běžných lapa-
roskopických operací břicho takzvaně 
nafoukne – naplní oxidem uhličitým, 
pokračuje se zavedením potřebných 
portů jedinou incizí a pomocí kamery 
najdeme žlučník, který se na konci tak-
zvaně zaklipuje. Je třeba naprosto přes-
ný a precizní postup chirurga, aby nedo-
šlo k ohrožení pacienta například 
poraněním žlučových cest. Odoperovaný 
žlučník se pak rourkou přes pupek vytáh-
ne ven. Takto prováděná operace je pro 
chirurgy náročnější, avšak mnohem še-
trnější vůči pacientovi. Dříve, než se 
žlučníky operovaly laparoskopicky, paci-
entovi zůstávala osm až deset centime-
trovů dlouhá jizva, zavedením laparosko-
pie tři drobné jizvy a s uvedenou novou 

metodou jen jedna jizva ukrytá v oblasti 
pupíku o velikosti dva až tři centimetry.“ 
(Viz malé foto.) Laparoskopicky se dnes 
operuje například slepé střevo, kýla, 
žaludek, nádory střev či některé akutní 
zánětlivé příhody břišní, ale například i 
cysty a některé další gynekologické pří-
pady. Podle primáře MUDr. Hanince byl 
metodou SILS do 16. ledna 2009 v tan-
valdské nemocnici odoperován žlučník 
sedmi pacientům. 

Lída Abrahamová

Laparoskopické operace žlučníku 
provádějí v Tanvaldě jedním vstupem

Mudr. Alojz Haninec ošetřuje pooperač-
ní otvor v oblasti pupíku (zvětšenina rány 
v pravém rohu dole).  Foto: -abr-

Zima, jak má být, zimní údržba, jak má být...

Pozvánka 
na zastupitelstvo

4. února 2009 od 16 hodin se na radnici 
ve velké zasedací místnosti koná zase-
dání zastupitelstva města. Na programu 
bude mimo jiné schválení příspěvků 
neziskovým organizacím, schválení pří-
lohy k OZV č. 8/2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů – 
rozúčtování nákladů za sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu za osobu 
za rok 2008, vyhlášení výběrového říze-
ní na získání půjčky z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení a schválení změn pravi-
del veřejné soutěže pro prodej bytů ve 
vlastnictví města v domech s prodanými 
byty.  -red-

Zatrhněte si v kalendáři
l 5. 2. Vietnam – cestopisná přednáška 
B. Nedvědické. Městské kino Jas od 18 
hodin. Vstupné 30 Kč
l 8. 2. Zájezd na nedělní představení 
do Národního divadla do Prahy. 
Divadelní představení: Babička. Odjezd 
z Tanvaldu v 9 hod. Vyprodáno. 
l 10. 2. Koncert žáků ZUŠ Tanvald. 
Městské kino Jas od 17 hod. 
l 21. 2. Dětský karneval – Sportovní 
hala Výšina Tanvald od 14 hodin.
l 24. 2. Masopustní průvod z Tanvaldu 
do Desné (více na str. 2)
l THJ 2009 (březen, duben, květen)
l 20. 3. Slavnostní zahájení 53. roč-
níku THJ 2009: Pavel Šporcl (viz foto 
dole) a Petr Jiříkovský – I. koncert 
(předprodej od 4. 2. 2009) + Výstava 
Krystyna Černá Rataj ve foyeru kina. 
Městské kino Jas.

l  16. 4. Miroslav Donutil, Cestou 
necestou. Vyprávění a písničky. Pořad 
známého herce a vypravěče, člena čino-
hry Národního Divadla v Praze. Městské 
kino Jas. (Předprodej od března)
l Duben. O zlatý člunek Města Tanvaldu 
2009, divadelní přehlídka souborů, hra-
jících dětem. 21. ročník. Městské kino 
Jas.
l 24. 4. Štěpán Rak a Alfréd Strejček. 
II. koncert THJ 2009 + výstava Zdeněk 
Kranz ve foyeru kina. Městské kino 
Jas.
l 5. 5. Promenádní koncert: vystoupí 
teplický komorní soubor Nálady Petra 
Macka (evergreeny a slavné melodie 
z operet a muzikálů). Městské kino Jas 
od 19 hod.
l 15. 5. III. koncert THJ 2009. Orchestr 
Atlantis, dirigent Vítězslav Podrazil. 
Pocta G. F. Händelovi. Kostel sv. 
Františka z Asissi Tanvald – Šumburk. 
l 13. 6. Spanilá jízda stezkou Járy 
Cimrmana a divadelní představení 
DJC Vyšetřování ztráty třídní knihy. 
Městské kino Jas. (Předprodej od 
května.)  -red-

Plesová sezóna
v roce 2009

Sportovní hala Výšina
 

l 6. 2. Maturitní ples OA Tanvald
l 13. 2. Maturitní ples Gymnázia 
Tanvald
l 20. 2. Sportovní ples

Plesy v okolí
l 6. 2. Jablonec n. N. – IV. reprezen-
tační ples v duchu 70. a 80. let, 
orchestr L. Bareše a skupiny Jam a 
Bazar, Městské divadlo, od 20 hod.
l 7. 2. Loužnice – Hasičský ples, 
sokolovna Loužnice, od 20 hod
l 7. 2. Jablonec n. N. – X. dopravácký 
ples, Bohemia Universal Band, 
Střelnice, od 19 hod.
l 14. 2. Desná – Sklářský ples, 
kulturní dům Sklář, od 20 hod.
l 14. 2. Velké Hamry – Hasičský bál, 
Mini team, od 20 hod.
l 14. 2. Zlatá Olešnice – Tradiční 
hasičský bál, Krakonoš, sokolovna 
Zlatá Olešnice, od 20 hod.
l 21. 2. Smržovka – První smržovský 
motorkářský ples, Parkhotel od 20 
hod., www.parkhotel–smrzovka.cz
l 21. 2. Jablonec n. N. – Ples města 
Jablonce n. N., Melody Makers a 
Orchestr L. Bareše, Eurocentrum JBC, 
od 20 hod.
l 28. 2. Smržovka – Reprezentační 
ples města Smržovky, předprodej od 
9. 2 kulturním středisku.
l 28. 2. Bozkov – Jeskyňářský ples, 
Bozkov, od 20 hod.

Zima začala nejprve mírnými srážkami, ale hned po 
Novém roce s velkými mrazy. Sníh pak na sebe nedal 
dlouho čekat. Na zapadané chodníky v Tanvaldě pravidel-
ně vyráží parta zaměstnanců technických služeb, v boji se 
sněhovými vločkami na vozovce jim pak pomáhá nejmo-
dernější technika. Letos pak nový víceúčelový vůz MAN 
13240. „Auto se nám hned od začátku velmi osvědčilo, 
jsme s ním spokojeni, jezdí naprosto bez problémů.  
Namrzlé komunikace díky perfektnímu sypači můžeme 
udržovat sjízdné ve všech částech města, nesolí se pouze 
ve Žďáře,“ uvádí ing. Ilja Vulterýn z odboru rozvoje MěÚ 
Tanvald. Možná, že by se někteří majitelé objektů ve měs-
tě mohli úklidem sněhu a údržbou chodníků před svým 
domem  zaměstnanci technických služeb nechat inspirovat. 
Občané Tanvaldu si práce zaměstnanců technických slu-
žeb cení a většinou kladně hodnotí: „Pochvaluji si úklid 
sněhu na chodnících, před i za domy na Výšině a „vyřeza-
né“ cestičky ve sněhu na Výšině, také úklid sněhu na 
parkovištích (to je obzvláště příjemné). Mohu konstatovat, 
že jsem zaznamenala zlepšení oproti předchozím rokům,“ 
říká jedna z obyvatelek tanvaldského sídliště. Ti, kteří by 
náhodou tento názor nesdíleli, se mohou zajet po takové 
chumelenici podívat do nějakého jiného města v okolí.

  -abr-
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Masopustní průvod
24. února 2008

8. ročník
Sraz 14 – 14.30 hod. 

před tanvaldskou radnicí
Průvod Krkonošskou ulicí 

k vlakovému nádraží
***

Bez zubačky ani ránu!
***

Vlakem vstříc sousedům do Desné.
Odjezd v 15.33 hod. Tanvald, žel. st.

V Desné jde průvod od vlaku k radnici 
a poté ke starokatolickému kostelu.

Ozvučte průvod trumpetkami, bubínky, pokličkami, 
kastrůlky, řehtačkami a jinými rámusidly. 

***

Těšíme se na setkání s vámi!
Občerstvení tradiční koblihou či jitrnicí 

bude připraveno.
***

Za všechny pořadatele zvou S.O.S. Zvony Tanvaldsko
a Infocentrum Tanvald

„Zhusta chlapci zhusta, konec masopusta, jemine, domine!“

Městem s nejlepšími podmínkami pro 
podnikání je v Libereckém kraji Tanvald. 
Jak jsme vás již informovali, ukázal to 
žebříček soutěže o Cenu týdeníku 
Ekonom Město pro byznys, uveřejněný 
na podzim loňského roku. 

S útlumem výroby se v posledních 
letech na Tanvaldsku slibně rozvinul 
turistický ruch, který je pro velkou část 
obyvatel hlavním zdrojem obživy. 
Tématem posledních týdnů a měsíců se 
však stala krize. Skloňována ve všech 
pádech, ať už hospodářská, energetická 
či finanční, dopadla i na náš kraj. 
Tanvaldský Litmas propustil většinu 
svých zaměstnanců, zhruba třicítka za-
městnanců skončila na úřadu práce. 
Propouštělo se z výrobních závodů i 
v okolních městech (viz článek z úřadu 
práce na této straně).

Ekonomika je na všech úrovních pro-
pojená, dá se předpokládat, že se situ-
ace promítne do života ostatních občanů, 
nejen obchodníků. Starosty města pana 
Petra Poláka jsme se proto aktuálně 
zeptali: Jak podle vašeho názoru ovlivní 
hospodářská krize životní úroveň, pod-
nikání a například i dobře se rozvíjející 
cestovní ruch na Tanvaldsku. S čím by 
měli lidé počítat, na co by se měli připra-
vit, popřípadě čeho se vyvarovat. 

„Probíhající krize má dopad samozřej-
mě i na Tanvaldsku. Projevuje se to 
zejména vyšší mírou nezaměstnanosti. 
Město Tanvald v minulých letech zreali-
zovalo celou řadu projektů, které smě-
řovaly jak na podporu turistického ruchu, 
tak k tomu, aby se naše město stalo 
centrem spádové oblasti i co se týká 
obchodní sítě a služeb. Privatizací ob-
chodů začátkem devadesátých let a 
zejména výstavbou tří marketů v centru 
našeho města byla vytvořena široká 

obchodní síť, která k nám přiláká tisíce 
lidí z regionu i českých a zahraničních 
turistů, kteří do našeho regionu zavítají. 
Zůstala zachována nemocnice s akutní-
mi lůžky, zřídili jsme druhou střední 
školu ve městě a tak dále. Tím se samo-
zřejmě vytváří i pracovní místa. 

Město Tanvald již delší dobu reaguje 
na nezaměstnanost a pro rok 2009 bude 
mít třináct veřejně prospěšných míst pro 
nezaměstnané. Město Tanvald má také 
díky velmi dobrému hospodaření a díky 
dobré práci městského úřadu a efektiv-
nímu výkonu státní správy i samostatné 
působnosti vytvořeny finanční rezervy. 
Pokud budou signály, že by bylo vhodné, 
aby město do vývoje situace vstoupilo, 
jsme připraveni část těchto finančních 
rezerv použít k další podpoře zaměstna-
nosti nebo řešit v návaznosti na probíha-
jící krizi vzniklé velice tíživé situace ně-
kterých rodin. Město je dále připraveno 
podpořit veřejné zakázky ve městě, pří-
padně podpořit další vznik pracovních 
míst. V této souvislosti je třeba zmínit i 
skutečnost, že Město Tanvald je jedním 
z největších zaměstnavatelů v regionu. 
Vytváří přes sto pracovních míst. 

Město ale nemůže prakticky ovlivnit 
dopad krize na textilní a sklářský průmysl, 
ani na ostatní subjekty ve městě nebo 
v okolí působící. Je proto nutné chovat 
se tak, aby v případě ztráty pracovního 
místa se ten který člověk nedostal do 
neřešitelné životní situace. Z mé zkuše-
nosti se u občanů jedná zejména o hra-
zení nákladů spojených s bydlením (ná-
jemné a služby). I tyto záležitosti se dají 
řešit jednáním a případnou dohodou 
o dočasných úlevách a splátkách.“

Za odpověď starostovi Tanvaldu panu 
Petru Polákovi děkuje

 Lída Abrahamová

Krize se projevuje i na Tanvaldsku
Území jabloneckého okresu je členěno 

na tři mikroregiony, shodně pojmenované 
podle sídel pověřených obecních úřadů 
a pracovišť Úřadu práce v Jablonci n. N. 
– Tanvald, Železný Brod a Jablonec nad 
Nisou. Každý z mikroregionů představu-
je specifickou hospodářskou oblast 
s nosnými odvětvími a odlišnou situací 
na trhu práce. Porovnání hlavních uka-
zatelů trhu práce v jednotlivých mikro- 
regionech znázorňuje tabulka 1.

Mikroregion Tanvaldsko zaměřený 
především na zpracovatelský průmysl 
kovodělný, sklářský a textilní představu-
je v rámci okresu stále oblast s nejvyšší 
nezaměstnaností. K tomuto stavu přispí-
vá zejména omezená nabídka pracov-
ních příležitostí, nepříznivá skladba 
obyvatelstva s větším podílem sociálně 
slabších vrstev společnosti a osob s niž-
ším stupněm vzdělání, špatná dopravní 
obslužnost některých horských částí obcí 
a další faktory. V posledních dvou letech 
však registruje úřad práce nejméně pří-
znivý vývoj na Železnobrodsku, který se 
v hlavních ukazatelích nezaměstnanosti 
Tanvaldsku přibližuje. Ke konci roku 2008 
byli v Tanvaldu a okolí evidováni 854 
uchazeči, v meziročním srovnání tak 
došlo k nárůstu o 92 uchazeče. Růst míry 
nezaměstnanosti se k 31. 12. 2008 za-
stavil na hodnotě 8,3%, před rokem čini-
la hodnota 7,4%. Meziroční nárůst počtu 
evidovaných i míry nezaměstnanosti činil 
12,1%, tento nárůst byl však ve srovnání 
s ostatními mikroregiony okresu výrazně 
nejmenší. Hlavní příčinou tohoto vývoje 
je skutečnost, že ostatní regiony jsou více 
orientovány na průmysl skla a bižuterie 
(Železnobrodsko) nebo na produkci 
součástek pro automobilový průmysl 
(Jablonecko), které jsou nejvíce postiženy 

Nezaměstnanost roste
Koncem roku zaznamenal Úřad práce v Jablonci nad Nisou pokračování poměr-

ně výrazného nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Projevuje se tak 
nepříznivá ekonomická situace v klíčových hospodářských odvětvích, propouštění 
pracovníků a výrazný pokles nabízených volných pracovních míst, které jsou za-
znamenávány jak na regionální, tak celostátní úrovni. Meziroční zhoršení se však 
očekává v lednu, kdy na úřady práce přijdou další lidé propuštění kvůli současné 
finanční krizi. Této tématice se budeme na stránkách zpravodaje častěji zabývat.

-red-

nepříznivou ekonomickou situací zazna-
menávanou na konci roku 2008. 
Nepříznivá ekonomická situace se pře-
sto projevuje i v podnicích samotného 
Tanvaldska. Z důvodu klesajících zaká-
zek oznámila úřadu práce hromadné 
propouštění cca 30 zaměstnanců v pro-
sinci 2008 firma Litmas, s.r.o., firma 
Cutisin uzavře v květnu 2009 z důvodu 
reorganizace výroby provozovnu 
v Kořenově, větší část zaměstnanců 
propustí, menší část přejde do provozu 
v Jilemnici. 

V důsledku poklesu zakázek u zaměst-
navatelů registroval úřad práce výrazný 
pokles poptávky po nových pracovnících, 
a to prakticky ve všech hlavních odvět-
vích regionu. Ke konci roku 2008 tak 
nabízeli zaměstnavatelé 34 volná pra-
covní místa, na konci roku 2007 to bylo 
65 míst. Jednalo se o především o místa 
v kovodělném průmyslu a strojírenství 
(zámečník, opravář strojů, obráběč 
kovů), dále ve zdravotnictví pro střední 
zdravotnický personál, textilním průmys-
lu pro šičky technické konfekce a místa 
v administrativě a službách. Počet ucha- 
zečů na jedno volné pracovní místo 
(U/VM) se tak zvýšil z 13,3 v prosinci 
2007 na rekordních 28,0 na konci roku 
2008 v důsledku uvedeného zvýšeného 
počtu nezaměstnaných a výrazného 
snížení volných pracovních míst. 

 Z výše uvedených skutečností před-
pokládáme, že celková zaměstnanost 
u hlavních zaměstnavatelů regionu bě-
hem loňského roku poklesla. Konkrétní 
údaje budou známy až na konci ledna 
roku 2009 a přineseme v příštím vydání 
zpravodaje.

 Mgr. M. Holý, 
analytik ÚP v Jablonci nad Nisou

Trh práce v mikroregionu Tanvaldsko

Obec Počet 
obyvatel

Ekonomicky
aktivních

Počet 
uchazečů

Z toho 
ženy

Dosažitelní 
uchazeči

% neza- 
městnanosti

Tanvald 6956 3562 364 186 331 9,3

Albrechtice 318 151 12 7 11 7,3

Desná 3450 1883 165 92 150 8,0

Jiřetín 615 369 18 10 16 4,3

Kořenov 971 511 38 16 34 6,7

Plavy 1081 525 58 29 54 10,3

Smržovka 3566 1766 160 81 147 8,3

V. Hamry 2813 1294 119 56 96 7,4

Zl. Olešnice 534 240 17 12 15 6,3

Tanvaldsko 20304 10301 951 489 854 8,3

Tabulka 2 : Ukazatele trhu práce v jednotlivých obcích Tanvaldska

Ukazatel Jablonecko Tanvaldsko Železnobrodsko

2007 2008 mezir. 
index

2007 2008 mezir. 
index

2007 2008 mezir. 
index

Počet EAO 28511 28511 100,0% 10301 10301 100,0% 6838 6838 100,0%

Počet uchazečů 1344 1717 127,8% 867 951 109,7% 451 594 131,7%

z toho 
dosažitelných

1145 1517 132,5% 762 854 112,1% 399 543 136,1%

Míra nezaměst-
nanosti v %

4,0 5,3 132,5 7,4 8,3 112,1 5,8 7,9 136,1

Počet vol. míst 467 326 69,8% 65 34 52,3% 41 12 29,3%

Počet U/VM 2,9 5,3 182,8% 13,3 28,0 210,5% 11,0 49,5 450,0%

Tabulka 1: Vybrané ukazatele trhu práce v jednotlivých mikroregionech okresu Jablonec nad 
Nisou na konci let 2007 a 2008. Pro výpočet míry nezaměstnanosti v obcích a mikroregionech 
okresu byly použity počty ekonomicky aktivních obyvatel z konečných výsledků Sčítání lidu, 
domů a bytů 2001. 
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V pondělí 19. 1. našli lyžaři v Josefově 
Dole v Jizerských horách mrtvolu sedm-
ačtyřicetileté ženy. Ležela na lesní cestě 
směrem k Hornímu Maxovu a pravděpo-
dobně tam umrzla. V lese byla pěšky, 
podle stop se snažila sněhem doplazit 
pro pomoc. Žena byla podle mluvčí jab-
lonecké policie Dagmar Sochorové na-
lezena v místě zvaném Spáleniště neda-
leko Horního Maxova. Podle náčelníka 
Horské služby pro oblast Jizerských hor 
a Ještědu René Mašína se podle stop 
žena plazila několik stovek metrů sně-
hem. „Totožnost ženy známe a bude 
provedena soudní pitva, která určí 

Dne 8. ledna 2009 proběhla v Základní škole Horní Tanvald oficiální návštěva kraj-
ského radního pro ekonomiku pana Zdeňka Bursy s doprovodem. Zajímal se zvláš-
tě o problémy, se kterými se škola zřizovaná Libereckým krajem potýká. Po delším 
rokování s ředitelem a zástupkyní školy si celá skupina prohlédla obě budovy ZŠ. 
Doufejme, že i tato návštěva přispěje k dalšímu zlepšování podmínek pro výuku, ať 
již se týkají stavu budov či vybavenosti školy.  Text a foto: D. Hozdová

Návštěva v ZŠ v Horním Tanvaldu

přesnou příčinu smrti,“ konstatovala 
Sochorová. Podle lékaře, který mrtvou 
na místě ohledal, nezemřela násilnou 
smrtí. Příčinou smrti tak může být náhlá 
cévní příhoda anebo i umrznutí.

Pokud pitva prokáže, že žena zemřela 
na následky podchlazení a v horách 
umrzla, půjde o druhou letošní oběť 
mrazů v Libereckém kraji. Týden před 
tím našli strážníci v centru Liberce na 
zastávce mrtvého bezdomovce.

Podle mluvčí liberecké policie Vlasty 
Suchánkové muž zemřel na následky 
podchlazení v kombinaci s alkoholem.

-net-

První oběti letošní zimy umrzly

Zimní počasí do hor neláká jen davy 
lyžařů. Během sezony si na své přijdou 
i zloději. Nemilé překvapení čekalo třeba 
turistu z Berouna, když si chtěl po obědě 
v restauraci v Horním Tanvaldě vyzved-
nout lyže, které zanechal před podnikem. 
Jeho sjezdová výbava se totiž mezitím 
stala kořistí neznámého zloděje. 
Podobného rozčarování se dočkali i 
hosté penzionu v Albrechticích. Z neu- 
zamčených prostor lyžárny přes noc 
zmizely tři páry sjezdových lyží. 
Způsobená škoda v obou případech činí 
podle odhadu policie dohromady více 
než dvacet tři tisíce korun.

Další stotisícovou škodu rekreantům 
způsobili zloději v Kořenově. Neznámí 
pachatelé zde odcizili klíče od úschovny 
lyží a ukradli dvoje sjezdové lyže a pět 
snowboardů. Policie lyžaře nabádá 
k opatrnosti. „Doporučujeme všem vy-
znavačům zimních sportů, aby své lyže 
nenechávali bez dozoru před restaura-
cemi, obchody či půjčovnami. Raději se 
s někým domluvte a při obědě se v hlí-
dání lyží střídejte. Ani v uzavřených 
prostorách penzionů či hotelů nezapo-
mínejte kontrolovat řádné zabezpečení,“ 
uvedla mluvčí jablonecké policie Ludmila 
Knopová.  (veš)

I letošní lyžařská sezona láká zloděje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silničním provozu“), 
mimo jiné upravuje též problematiku 
pozbytí řidičského oprávnění a následně 
také jeho vrácení. 
Kdy se pozbývá řidičské oprávnění? 
Držitel řidičského oprávnění pozbývá 
řidičské oprávnění dnem právní moci 
rozhodnutí, kterým mu byl soudem ulo-
žen trest, nebo příslušným správním 
úřadem uložena sankce zákazu činnos-
ti spočívajícího v zákazu řízení motoro-
vých vozidel. V tomto případě je držitel 
řidičského průkazu povinen odevzdat 
řidičský průkaz příslušnému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností do 
5 pracovních dnů ode dne, kdy nabyl 
právní moci rozsudek nebo rozhodnutí. 
Jak dojde k vrácení řidičského opráv-
nění po jeho pozbytí?

Po výkonu trestu nebo sankce zákazu 
činnosti spočívajícího v zákazu řízení 
motorových vozidel nebo po upuštění 
nebo podmíněném upuštění od výkonu 
zbytku trestu nebo sankce zákazu čin-
nosti spočívajícího v zákazu řízení moto-
rových vozidel rozhodne o vrácení řidič-
ského oprávnění příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností na žádost 
osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. 
Rozhoduje se na základě žádosti o vrá-
cení řidičského oprávnění, která se po-
dává u příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Žádost musí mít 
písemnou formu.

 Dále je třeba k žádosti přiložit platný 
doklad totožnosti žadatele, rozhodnutí, 
kterým byla žadateli uložena sankce, 
nebo rozsudek (pokud ode dne právní 
moci rozsudku nebo rozhodnutí uplynul 
více než jeden rok, musí žadatel prokázat 
zdravotní a odbornou způsobilost). 
Odborná způsobilost se prokazuje dokla-
dem o odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, zařazených do sku-
piny nebo podskupiny řidičského opráv-
nění, který nesmí být ke dni podání 
žádosti starší než 60 dní. Zdravotní 
způsobilost se prokazuje posudkem 
o zdravotní způsobilosti. 
Pozbytí řidičského oprávnění z důvo-
du dosažení 12 bodů v bodovém 
hodnocení řidičů.

Dalším případem, kdy řidič pozbývá 
řidičské oprávnění, je dosažení 12 bodů 
v bodovém hodnocení řidičů. Tato pro- 
blematika je také řešena zákonem 
o silničním provozu.
Kdy se pozbývá řidičské oprávnění?

Příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností při provedení záznamu 

bodů, kterým řidič dosáhl celkového 
počtu 12 bodů, neprodleně písemně 
oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej 
k odevzdání řidičského průkazu a mezi-
národního řidičského průkazu nejpozdě-
ji do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské 
oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů 
ode dne, v němž mu bylo toto oznámení 
doručeno. Řidič, který dosáhl celkového 
počtu 12 bodů, je povinen výzvu splnit.
Za jakých podmínek dojde k vrácení 
řidičského oprávnění?

Řidič, který takto pozbyl řidičské opráv-
nění, je oprávněn požádat o vrácení ři-
dičského oprávnění nejdříve po uplynutí 
jednoho roku ode dne pozbytí řidičského 
oprávnění. Byl-li řidiči za přestupek nebo 
trestný čin, spáchaný jednáním zařaze-
ným do bodového hodnocení, na základě 
kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, 
uložen trest nebo sankce zákazu činnos-
ti, spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrá-
cení řidičského oprávnění nejdříve po 
vykonání trestu nebo sankce zákazu 
činnosti, pokud je uložená doba zákazu 
činnosti delší než 1 rok. Žádost o vráce-
ní řidičského oprávnění podává žadatel 
písemně u příslušného obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Podmínkou 
vrácení řidičského oprávnění je prokázá-
ní, že se žadatel podrobil přezkoušení 
z odborné způsobilosti. Toto přezkouše-
ní se opět provádí zkouškou jako v pře-
dešlém případě. Doklad o odborné způ-
sobilosti k řízení motorových vozidel 
nesmí být ke dni podání žádosti starší 
než 30 dní. Jestliže řidič při přezkoušení 
z odborné způsobilosti neprospěl, může 
zkoušku opakovat pouze jednou. 
Opakovaná zkouška může být provede-
na nejdříve za pět pracovních dnů. 
Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, 
musí se podrobit nové výuce nebo výcvi-
ku z předmětu, ve kterém neprospěl. 
Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po 
ukončení nové výuky nebo výcviku z ně-
kterého předmětu je řidič povinen složit 
ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání 
první zkoušky při přezkoušení z odborné 
způsobilosti; jinak se musí podrobit nové 
výuce a výcviku v plném rozsahu. 
Náklady zkoušky hradí žadatel. Za zkouš-
ku z odborné způsobilosti zaplatí žadatel 
700 Kč; v případě opakovaných zkoušek 
žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku 
z předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích 100 Kč, za opakovanou 
zkoušku ze znalosti ovládání a údržby 
vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku 
z praktické jízdy 400 Kč.

Mgr. Langer Jiří 

Výpis z registru řidičů od 1. ledna 2009 
lze získat na místech CzechPOINTu. 
Zjišťovat, kolik má řidič přidělených 
bodů a žádat o výpis z registru řidičů je 
bezpředmětné, pokud jste nebyli policií 
kontrolováni, pokutováni ani obesláni 
například za rychlou jízdu. Pokud potře-
bujete vědět počet získaných bodů, je 
zapotřebí pouze s občanským průka-
zem zajít na místo CzechPOINTu, na 
úřad, na poštu či na odbor dopravy. 
Správní poplatek se liší podle toho, kde 
o výpis z registru řidičů žádáte. Na 
CzechPOINTu na poštách zaplatíte 69 
Kč, na městském či obecním úřadu za 
100 Kč a na odboru dopravy (v Tanvaldě 

Vrácení řidičského oprávnění

na registru řidičů) pouze za 15 Kč. 
„Čekací doby v Tanvaldě nejsou žádné. 
Žadatel si na místě vypíše jednoduchý 
formulář – žádost o výpis z registru řidičů 
a na počkání za 15 korun mu jej vystaví-
me,“ uvádí Soňa Plešingerová z odboru 
dopravy MěÚ Tanvald. 

  -abr-

Za přestupky v silničním provozu na-
sbíralo body na Tanvaldsku ve sledova-
ném období v termínu od 1. července 
2006 do 9. 1. 2009 celkem 1228 řidičů. 
Nejvíc bylo těch, kteří mají na svém 
kontě dva body, jsou to většinou ti, kteří 
překročili povolenou rychlost nebo jeli 
bez světel či nepřipoutaní. Osm a více 
bodů za dva a půl roku nasbíralo s ohle-
dem na celkový počet jen pár desítek 
řidičů. Mezi nimi je i dvacet šest řidičů, 
kteří obdrželi dvanáct bodů a tím přišli 
o řidičský průkaz. K nejzávažnějším 
případům na Tanvaldsku pak určitě patří 

Výpis z registru i na Czech POINTu

dopravní nehoda, která se stala začát-
kem března 2007 mezi Tanvaldem a 
Desnou. Řidič 9. 3. 2007 srazil dva 
chodce a z místa nehody utekl. Jeden 
chodec byl usmrcen a druhý těžce raněn. 
„Řidičské oprávnění bylo tomuto řidiči 
rozhodnutím soudu odebráno na čtyři 
roky. Rozsudek byl vynesen teprve 
v prosinci 2008. Za trestný čin ublížení 
na zdraví a neposkytnutí pomoci dostal 
osmnáct měsíců nepodmíněně,“ uvedl 
Milan Tůma z dopravního odboru MěÚ 
Tanvald. 

  -abr-

Kolik je nasbíráno bodů na Tanvaldsku
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Spolkový život v Tanvaldě před sto lety

Je známo, že za Rakousko – Uherské 
konstituční monarchie nemělo české 
obyvatelstvo v pohraničí podmínky pro 
normální rozvoj. Nacionálně zaměřené 
německé obyvatelstvo, které považova-
lo pohraničí za Deutschböhmen (od října 
1938 za Sudetenland), nepřálo českému 
obyvatelstvu jak ekonomicky a kulturně, 
tak i sociálně. České obyvatelstvo i přes 
národnostní útisk hledalo cesty ke vzá-
jemnému sdružování v podpůrných 
spolcích i v Šumburku nad Desnou. První 
takový, i když jen podpůrný, byl "Dělnický 
vzdělávací spolek pro Šumburk a okolí". 
Tento spolek však brzy zanikl. Byl vytvo-
řen nový spolek, který měl charakter 
hospodářský, a to "Všeodborový dělnic-
ký spolek", který sdružoval dělníky v prů-
myslu i živnostech. Vznikl i vzájemně se 
podporující spolek Lidumil pro Šumbruk 
a okolí. (Viz ukázka z knihy tohoto spolku 
na této straně TZ. Pozn. red.)

V samotném Šumburku n. D. bylo 
tehdy málo českých živnostníků v pohos-
tinství. Jeden hostinec však v té době 
hrál pro české obyvatele velmi důležitou 
roli. Byl to hostinec a řeznictví Jaroslava 
Balatky čp. 212 u staré cesty do Příchovic 
naproti parku – park byl však zřízen 
později). Tento hostinec se stal opravdo-
vým útulkem českých obyvatel pro 
Šumburk n. D. a okolí, a takto sloužil po 
celou řadu let do vzniku ČSR. To bylo 
důležité v době, kdy nebylo kde se schá-
zet také proto, že před českými spolky a 
organizacemi se dveře všech veřejných 
místností zavíraly. V tomto hostinci vznik-
la nejedna dobrá myšlenka, ať už šlo 
o založení českých spolků nebo začátky 

Turisté, sportovní kluby, hasiči, 
sokolové, myslivci... ti všichni patří 
ke klubům a spolkům, které na 
Tanvaldsku jsou. Spolkový život má 
ve městě tradici. Svědčí o tom pamět-
ní kniha Lidumil ze Šumburku, kraso-
pisně ručně psaná, mapující život 
spolku od roku 1903 do roku 1933. 
Knihu do redakce Tanvaldského zpra-
vodaje přinesl jeden místní občan, 
kterému patří dík. Jako připomenutí 
doby vám přinášíme doslovný přepis 
toho, co se v šumburské knize psalo 
právě před sto lety. (Historická vzác-
ná kniha je k nahlédnutí v Městské 
knihovně Tanvald.)
Z Pamětní knihy 1. vzájemně se pod-
porujícího spolku LIDUMIL pro 
Šumburk n. D. a okolí.

Krátký jest život lidský, ale nastane-li 
doba nadšení, v níž vyvine se rozkvět 
blaha v míru a svornosti, dobra do neko-
nečna. Rozdílné jest smýšlení, jak přispět 
ku blahu a rozkvětu národa. Tak vznikla 
také myšlenka mezi společnými druhy, 
by v osadě Šumburku n. D. se spolek 
podporující, spolek národnosti české.
Rok 1909 

Jako roku předešlého, tak i toho roku 
vyrvala neúprosná Morana ze středu 
našeho 1 řádného člena:

Pan Antonín Jirouš z Dolní Smržovky 
zemřel dne 9. března 1909 v Tanvaldské 
nemocnici. Byl pochován dne 11. března 
t. r. na hřbitově tanvaldském. Pohřbu 
účastnilo se 37 p. členů a 4 pí členky. 
Spolek pořádal dne 13. února v hostinci 
p. Jos. Nepasického u Koruny v Dol. 
Hamře ples, z něhož výtěžek obnášel 
171 K 80 hal. 

 Dne 11. července byl pořádán zahrad-
ní koncert v místnostech p. Kotrby 
v Popelnicích. Vzdor tomu, že po celý 
den pršelo, jako když se z konve leje, 
činil čistý zisk 73 K. Dne 29. srpna byl 
pořádán výlet do Nového Světa za úče-
lem poctít návštěvou Místní odbor 
Národní jednoty Severočeské tamtéž, 
který pořádal zahradní koncert 
u p. Harzuby. Výletu zúčastnilo se 40 p. 
členů a pí členek. Při výletu tomto vybrá-
no bylo markytánkou 1K 20 h. Dne 30. 
října byl pořádán spolkový věneček u p. 
V. Müllera v Šumburku n. D., z něhož 
výtěžek obnášel 94 K 78 h.

Dne 21. března odbýval se zábavný 
večírek na poctu Josefům v místnostech 
p. Jos. Bursy v Šumburku n. D. Výtěžek 
činil 26 K 18 h.

Dne 16. května byl pořádán zábavní 
večírek na poctu Janům u p. Jos. Bursy 

Dovolte mi, abych se s vámi podělil 
o hezký předvánoční zážitek. Ve čtvrtek 
osmnáctého prosince jsem byl v kostele 
na Šumburku na adventním koncertě 
pěveckého sboru ZUŠ Tanvald. Bylo to 
příjemné pohlazení po duši v předvánoč-
ním shonu. Děti zpívaly koledy, a velmi 
dobře, jejich učitelé je jemně doprová-
zeli, pan ředitel a sbormistr v jedné 
osobě je dirigoval a lidé cítili atmosféru 
blížících se vánoc. Prostě to bylo velmi 
fajn a bylo by dobré, kdybych tady mohl 
skončit nějakým blahopřáním. Jenže…

Jenže přišla druhá půlka. Kostelu nyní 
už nedominoval dětský zpěv, ale trio 
dospělých trubačů, kteří přehlušili i var-
hany, basovou kytaru či saxofon, o dět-
ských hláscích ani nemluvě. V některých 
partiích se sice děti srdnatě snažily ob-
stát, ale marně, a tak to v pozdějších 

české sociální demokracie. V hostinci 
měl také sídlo kuřácký spolek se schvá-
lenými stanovami. Vznikla zde dále 
myšlenka k založení českého konzum-
ního spolku. Nebylo to snadné v místě, 
kde národnostní otázka byla důležitým 
činitelem, který nebylo radno přehlížet 
ani podceňovat. A tak přes všechny 
překážky dochází v roce 1910 k založe-
ní českého konzumního spolku. Jeho 
stanovy byly schváleny pod zněním 
Dělnický konzumní spolek pro Šumburk 
n. D. a okolí. Nastala starost „jak uvést 
konzum v život“. Bylo nutno nejprve 
nalézt vhodnou místnost pro prodejnu. 
Klíč k pronajmutí takové místnosti měli 
však němečtí obchodníci, kteří se posta-
vili proti. Tento problém zavinil to, že 
otevření první prodejny českého konzum-
ního spolu bylo až v roce 1912. A byl to 
zase hostinský Jaroslav Balatka, který 
přes protesty německých živnostníků 
pronajal pro konzum malou místnost 
s předsíňkou. Hostinec se stal památný 
také nápisem Dělnický konzumní spolek, 
v historii prvně českým. To, že cedule 
firmy byla umístěna tak vysoko, nebylo 
bez důvodu. Nacionálně myslící němečtí 
občané podávali proti jejímu vyvěšení 
stížnosti až na okresní hejtmanství.

Hostinec Jaroslava Balatky měl i vý-
znam společenský. Za hostincem v za-
hradě byl k dispozici dobrý kuželník, 
který byl při dobrém počasí hojně navště-
vován. Pro místní kluky, kteří kuželky 
stavěli a vraceli koule, pak byl dobrou 
příležitostí si přivydělat na poutě.

Jaroslav Rýdl

Bývalý hostinec a řeznictví Jaroslava Balatky
Zajímavá historie domů v našem městě

Snímek hostince Jaroslava Balatky čp. 212, z roku 1912, pochází ze sbírky Jaroslava 
Rýdla. Dům dnes najdete naproti šumburskému parku.

písních už vzdaly a v některých pasážích 
jste pod zvukem žesťů viděli jen to, jak 
zpěváci otevírají pusy jako kapři. Tichá 
noc byla hlučnou nocí a proč se mezi 
vánoční písně připletli i svatební „Nebeští 
kavalérové“, jsem opravdu nepochopil. 

Přesto však to byl pro mne zážitek 
hezký. Milé, osobní a zjevně nenacviče-
né bylo zakončení koncertu s blahopřá-
ním k osmdesátinám, které nás opět 
přeneslo od hlučných trub k dětské bez-
prostřednosti. A když část sboru zazpí-
vala svému učiteli „fanfáru“, kterou před 
chvílí troubily trumpety, bylo opět vidět, 
oč lepší by byl koncert pouze pěvecký.

Na závěr bych chtěl popřát všem účin-
kujícím, pedagogům, všem návštěvníkům 
i čtenářům hodně krásného do nového 
roku.

T. Mikeš, Jablonec n. N.

v Šumburku n. D., jehož zisk čistý 
obnášel 11 K 48 h.

Dne 31. prosince byl pořádán 
Silvestrovský večírek v místnosti p. 
Jáchyma Škrabálka v Šumburku n. D., 
z něhož čistý výnos byl 6 K 55 h. 
Hostinský p. Jáchym Škrabálek věnoval 
jakožto silvestrovský přípitek 10 K.

Dne 23. listopadu byl spolek Lidumil 
nucen změnit svou dosavadní místnost, 
hostinec p. Josefa Bursy, poněvadž týž 
pronajat byl německému nacionálu. 
Dříve, nežli tento nacionál začal čepit, 
byl již spolek přesídlen do hostince p. 
Jáchyma Škrabálka v Šumburku n. D. 
Milodary spolku odvedené:

Pan Karel Pekař daroval 2 knihy a 2 
romány v ceně 2 K 50 hal. Pan Frant. 
Reichlík daroval 1 román a 2 čepice 
v ceně 10 K. Pan Jáchym Rydval daroval 
2 knihy pro zanášení hudebního fondu 
v ceně 1,20 K. Pan Rudolf Čtverák 
daroval 3 romány, 2 přílohy, 2 klobouky, 
1 čepici v ceně 2 K. Pan Josef Kudr 
daroval 3 romány v ceně 2 K. Spolek 
čítal členů 83, členek 31, úhrnem 114. 
Spolkový příjem činil 1083 K 07 h. 
Spolkové výdaje 521 K 08 h.

Při řádné valné hromadě odbývané 17. 
ledna 1909 zvoleni byli tito pánové:

Předseda: p. Karel Pekař, místopřed-
seda: p. Frant. Stach, jednatel: p. Frant. 
Reichlík, účetní: p. Alois Vitvar, poklad-
ník: p. Jan Hrozný, knihovník: p. Jos. 
Kudr. 5 členů výboru: p. Jáchym Rydval, 
p. Jos. Oliva, p. Adolf Čtverák, p. Josef 
Kořínek, p. Frant. Rylušek. Náhradníci: 
p. Frant. Kubín, p. Fr. Neuman, p. Jos. 
Buďárek. Revisoři účtů: p. Jos. Bělský, 
p. Frant. Machač. Zábavní předseda: p. 
Josef Kudr, praporeční předseda p. Ant. 
Reichlik.   -red- 

Vzpomínka na adventní koncert ZUŠ
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Za dunění děl první světové války vzni-
kl náš stát. Avšak na začátku stálo víc, 
než jen lomoz kovových zbraní. Stála 
tady myšlenka svobodného státu zalo-
ženého na principech demokracie. A za 
touto myšlenkou stáli velcí muži z úsvitu 
československých dějin. Hrdost a úcta 
nám dala myšlenku dotknout se historic-
kých pravd. A proto se 6. 1. 2009 konalo 
v tanvaldském kině vystoupení nás, 
studentů Gymnázia Tanvald, pod ná-
zvem „Osudové osmičky v dějinách 
Československé republiky.“ Chtěla bych 
moc poděkovat všem, kteří stáli se mnou 
na jevišti. Vím, že někteří měli strach, ale 
poprali se se svým úkolem více než 
statečně. Vzájemně jsme si drželi palce. 
Nikdy jsem nezažila takovou soudržnost 
a přátelskou pohodu, která nás po celou 
dobu obklopovala. Poznala jsem spous-
tu nových spolužáků. Není to zvláštní po 
osmi letech? Řekla bych, že mě už po 
takové době nic nezaskočí. Najednou si 
člověk uvědomí, že ačkoliv tráví ve ško-
le šest hodin denně, většinou je jen za-
vřený ve třídě a stará se o svoje vlastní 
záležitosti. Největší díky patří našim 
profesorkám. Právě ony stály u zrodu 
celého projektu. Zastavily nás v kolobě-
hu všedních starostí, rozšířily naše obzo-
ry, daly nám cennou zkušenost. 
Děkujeme za čas, který věnovaly složité 
přípravě, za pevné nervy, které vydržely 
všechny otřesy, za probděné noci, kdy 

skládaly dokument po dokumentu. 
Děkujeme za trpělivost s naší výslovnos-
tí, za odolné uši, které přečkaly první 
falešné tóny. Škola je zkušenost. 
Zkušenost je život. Život je boj. Devadesát 
let už uplynulo od provolání českosloven-
ského národa státem. Avšak těch několik 
desítek let nebylo jen tančením v ulicích 
a na náměstí. Byl to boj. 

Dana Humlová, oktáva Gymnázia 
Tanvald

„Res publica“ aneb Osudové osmičky

Půvabná "mladá republika" z literárně- 
historického pásma studentů gymnázia.

Výběr usnesení ze schůzí Rady města 17. 12. 2008 a 14. 1. 2009
l RM vydává záměr na prodej p.p.č. 
1462/1 o výměře 513 m2, k.ú. Tanvald.
l RM vydává záměr na pronájem části 
p.p.č. 375/138 o výměře cca 25 m2, k.ú. 
Tanvald, Českému zahrádkářskému 
svazu, základní organizaci Výšina II, 
Tanvald, za účelem umístění dvou 
zásobníků vody.
l RM vydává záměr na pronájem p.p.č. 
877/1 o výměře 2118 m2, p.p.č. 877/9 o 
výměře 4017 m2, p.p.č. 945/1 o výměře 
5187 m2, p.p.č. 992/2 o výměře 406 m2, 
p.p.č. 994/1 o výměře 682 m2 a p.p.č. 
1193/2 o výměře 970 m2, vše trvalý trav-
ní porost, k.ú. Šumburk n. D. za účelem 
provozování zemědělské činnosti.
l RM vydává záměr na směnu části 
p.p.č. 1724/2 ve vlastnictví paní Jaroslavy 
Prokopové za část p.p.č. 1935 ve vlast-
nictví města Tanvald za účelem majet-
koprávního vyrovnání z důvodu umístění 
oplocení na pozemkových parcelách č. 
1724/2 a č.1935, vše k.ú. Tanvald. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
73/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění dopravy 
žáků na veletrh EDUCA 2008  8 617 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem, účelový příspěvek 
na zajištění dopravy žáků na veletrh 
EDUCA 2008  3 500 Kč
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
– celkem, účelový příspěvek na zajištění 
dopravy žáků na veletrh EDUCA 2008
  5 117 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
74/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na projekt Masarykovy 
ZŠ a OA „Partnerství s DDM 
Drážďany“  25 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem, účelový příspěvek 
na projekt „Partnerství s DDM 
Drážďany“  25 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
75/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění voleb do 
zastupitelstva kraje  + 16 000,60 Kč
Výdaje
Volby do zastupitelstva kraje
  + 16 000,60 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
76/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře   + 137 908 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem, činnost odborného lesního 
hospodáře  + 137 908 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
77/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na veřejně prospěšné 
práce od úřadu práce  + 826 982 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– celkem, personální výdaje na VPP – 
ostatní osobní výdaje  + 612 579 Kč
personální výdaje na VPP – sociální 
zabezpečení  + 159 270 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní 
pojištění  + 55 133 Kč

l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
78/2008:
Příjmy 
Účelové dotace 
na sociální dávky  + 4 563 000 Kč
z toho:
příspěvek na péči  + 11 963 000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  – 7 400 000 Kč
Výdaje
Sociální věci –celkem
Sociální dávky – dotace + 4 563 000 Kč
z toho:
příspěvek na péči  + 11 963 000 Kč
dávky sociální péče a dávky 
pomoci v hmotné nouzi  – 7 400 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
79/2008:
Příjmy 
Příjmy z prodeje investičního majetku
z prodeje pozemků  + 15 500 Kč
Výdaje
KULTURA – celkem
KPOZ – dárkové balíčky a zájezdy pro 
důchodce – celkem  + 15 500 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
80/2008:
Příjmy 
Příjmy z prodeje investičního majetku
z prodeje pozemků  + 13 000 Kč
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím 
  + 13 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
81/2008: 
Příjmy 
Správní poplatky  + 90 020 Kč
Účelové dotace na zajištění výkonu 
agendy sociálně právní ochrany dětí
  + 68 410 Kč
na zajištění výkonu agendy sociálních 
služeb  – 158 430 Kč
Výdaje
Vnitřní správa (radnice) – celkem
personální výdaje hrazené z dotace na 
zajištění  výkonu agendy sociálních slu-
žeb  – 158 430 Kč
provozní výdaje hrazené z dotace na 
zajištění výkonu agendy soc. právní 
ochrany dětí  + 68 410 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
82/2008:
Příjmy 
Příjmy kapitálové – z prodeje investiční-
ho majetku z prodeje bytů   95 080 Kč
Výdaje
Inženýrské sítě – celkem, územní analy-
tické podklady  + 95 080 Kč
l RM schvaluje Smlouvu o obstarávání 
správy nemovitostí a výkonu dalších práv 
a povinností, uzavřenou mezi TABYS 
s.r.o. a městem Tanvald s účinností od 
1. 1. 2009 dle předloženého návrhu.
l RM souhlasí s pokácením 2 ks jívy, 
nacházejících se u řadových garáží v ul. 
Letná, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 298/14, k.ú Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV, s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
l RM souhlasí s provedením stabilizač-
ního zásahu na ošetření 10 ks lípy srdči-
té v prostoru hřbitova na Šumburku nad 
Desnou odbornou firmou Homo arboreus 
v celkové ceně 47 600 Kč a ukládá od-
boru rozvoje a KV, požádat o schválení 
příslušného rozpočtové opatření.
l RM vydává záměr na prodej p.p.č. 
886/2 o výměře 538 m2, k.ú.  Šumburk 
nad Desnou. 
l RM rozhodla pronajmout p.p.č. 877/1 
o výměře 2118 m2, p.p.č. 877/9 o výměře 
4017 m2, p.p.č. 945/1 o výměře 5187 m2, 

p.p.č. 992/2 o výměře 406 m2, p.p.č. 
994/1 o výměře 682 m2 a p.p.č. 1193/2 o 
výměře 970 m2, vše k.ú.  Šumburk n. D. 
Pavlu Kolářovi za účelem provozování 
zemědělské činnosti na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 0,03 Kč/m2/rok, tj. 402 Kč/rok. 
l RM rozhodla pronajmout část p.p.č. 
375/138 o výměře cca 25 m2, k.ú. 
Tanvald, Českému zahrádkářskému 
svazu, základní organizaci Výšina II, 
Tanvald, za účelem umístění dvou zá-
sobníků vody na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 5 Kč/m2/rok, tj. 125 Kč/rok.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ve prospěch společnosti SČP 
Net, s.r.o. zřízení věcného břemene na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 100 Kč za bm liniové stavby v 
maximální šíři 1 metr. Právo odpovídající 
věcnému břemenu bude spočívat v prá-
vu zřídit a provozovat na části stavební 
parcely č. 498, k.ú. Tanvald, plynárenské 
zařízení – přeložku STL plynovodní pří-
pojky a v právu vstupovat a vjíždět na 
část stavební parcely č. 498, k.ú. Tanvald 
v souvislosti se zřizováním, rekonstruk-
cemi, opravami a provozováním distri-
buční soustavy a plynovodní přípojky.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
věcné břemeno spočívající v právu uží-
vání částí pozemkových parcel č. 1929/1, 
223/20, 223/4, 259/2 a na části stavební 
parcely č. 263, vše k.ú. Tanvald, za 
účelem zřízení (uložení), provozu, údržby 

a oprav podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč za 
běžný metr liniové stavby v maximální 
šíři 1 metr.
l RM rozhodla prodat speciální náklad-
ní jednoúčelový automobil Škoda 706, 
sypač posypového štěrku, za cenu mini-
málně 70 000 Kč. 
l RM rozhodla poskytnout příspěvky na 
pokrytí nákladů spojených s pronájmem 
sportovní haly z rozpočtové kapitoly 
Příspěvky – příspěvky na pořádání plesů 
ve sportovní hale takto: 27 000 Kč 
Základní škole, Sportovní 576, na uspo-
řádání maturitního plesu tříd oktáva a 4. 
ročník Gymnázia Tanvald; 13 500 Kč 
Masarykově základní škole a Obchodní 
akademii na uspořádání maturitního 
plesu IV. ročníku Obchodní akademie; 
13 500 Kč TJ SEBA Tanvald na uspořá-
dání VI. sportovního plesu.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Pravidla veřejné soutěže pro 
prodej bytů ve vlastnictví města v do- 
mech s prodanými byty dle předloženého 
návrhu.
l RM města doporučuje zastupitelstvu 
města vzít na vědomí vyhodnocení a 
hospodaření „Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení“ v roce 2008 a vyhlásit v souladu 
s Pravidly „Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení“ výběrové řízení na získání půjčky 
z tohoto fondu na rok 2009 s možností 
podání žádosti do 27. 3. 2009. 
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyjednávání – aneb odhadněte lépe svoji protistranu!
Dvoudenní kurz vyjednávání se koná ve dnech 12. – 13. 2. od 9 do 16 hodin 

(prezence účastníků od 8.40) v Zámečku na náměstí T. G. Masaryka, Smržovka, 
ve výstavní síni v 1. patře. Cílem kurzu je získat praktické dovednosti pro úspěš-
né vyjednávání, seznámit se s metodami osobnostního rozvoje za účelem po-
sílení sebedůvěry ve vyjednávání. Lektorkou je MgA. Irena Swiecicki. Více na 
www.neziskovky.cz.  -red-
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Od 14. 12. 2008 přinesly autobusové 
jízdní řády několik novinek pro občany 
Tanvaldu a okolí. Na sídliště Výšina jede 
v pracovní dny nový spoj v 9:05 hodin, 
dále je nově na této lince zaveden i so-
botní provoz, a to spoji v 7:35, 11:00, 
15:05 a v 16:05 hodin. V pracovní dny 
dopoledne je posílena doprava na trase 
Plavy – Velké Hamry – Tanvald a opač-
ně. Nově jede spoj z Plavů do Tanvaldu 
v 8:05 (v Tanvaldě, žel.st. má přípoje na 
vlaky). Další nový spoj jede z Plavů 

v 8:45, na tanvaldském autobusovém 
nádraží má návaznosti do Jablonce n. 
N., Harrachova i na sídliště. V opačném 
směru jedou nové spoje z Tanvaldu do 
Plavů v pracovní dny v 8:20 a v 10:45 
hodin. Pro cestování z Jablonce n. N., 
Horního nám., směr Tanvald v odpoled-
ních hodinách je možné využívat nově 
trasované autobusové spoje s odjezdy 
z Horního náměstí ve 14:15 (jede ve dny 
školního vyučování) a ve 14:50 (jede 
v pracovní dny).  -csad-

V prosinci přibyly autobusové spoje 

Do kina přišlo přes šest tisíc lidí
Několikrát za uplynulý rok byla kapaci-

ta Městského kina Jas tři sta šest míst 
vyprodána, ať už šlo o filmová či divadel-
ní představení. Horší to už bylo s návštěv-
ností koncertů a například studentského 
představení, které rozhodně stály též za 
pozornost. „V roce 2008 se uskutečnilo 
přesně 146 filmových představení, která 
shlédlo celkem 6 764 diváků, což je 
průměr 46 diváků na jedno představení. 
Největší návštěvnost byla na dětských 
filmech Nejkrásnější hádanka, Letopisy 
Narnie – Princ Kaspian, Asterix a olym-
pijské hry a na českých filmech Václav, 
Bobule, Máj a Nestyda. Rekordní ná-
vštěvnost byla na historickém velkofilmu 
Bathory (celkem 724 diváků). Nejnav-
štěvovanějšími zahraničními filmy se 
staly filmy Once (210 diváků) a Mamma 
Mia! (603 diváků),“ uvádí vedoucí 
Městské kulturní kanceláře Petr Hampl 
a pokračuje: „Kromě filmových předsta-
vení se v kině konaly v květnu čtyři 
koncerty v rámci 52. ročníku Tanvald-
ského hudebního jara 2008 (například 
flétnista Jiří Stivín, sopranistka Zdena 
Kloubová s klavíristkou Jitkou Čechovou, 
fagotové kvarteto Prague Bassoon Band 
a komorní orchestr Camerata Bohemica 
s islandským dirigentem Gudni A. 
Emilssohnem). V rámci této akce v kině 
vystavovala svá díla tanvaldská výtvar-
nice Adéla Rozinková. V březnu vystou-
pil místní divadelní soubor E. F. Burian 
s premiérou komedie Jaromíra Břehového 
Rejžák z Prahy, který měl další reprízu 
v prosinci. V dubnu se zde uskutečnil 20. 
ročník divadelní přehlídky amatérských 
souborů hrajících pro děti O Zlatý člunek 
města Tanvaldu a v říjnu jubilejní 40. 
ročník mezinárodního soutěžního festi-
valu Humor v amatérském filmu HAF 
2008. V rámci této přehlídky se uskuteč-
nila v kině výstava Cesta do pravěku 
televizní skříňky k 60. výročí prvního 
zkušebního televizního vysílání na území 
naší republiky, a to přímo u nás v Tan-
valdě. Největší počet diváků měly zájez-
dová divadelní představení komedií Co 
v detektivce nebylo (P. Nárožný, J. 
Boušková a V. Vydra) a Lo Stupendo 
(S. Postlerová, S. Skopal, V. Vydra, G. 
Vránová a další). Městské kino také 
v uplynulém roce hostilo Divadlo Járy 
Cimrmana. Představení Akt vyprodalo 
kino do posledního místa. V kině se 
uskutečnila řada školních a dětských 
pořadů, výchovných koncertů, koncertů 

místní ZUŠ a cestopisných přednášek 
(Kostarika, Menorca). V kině se konal 
v dubnu Filmový festival dokumentárních 
filmů „Jeden svět“. Účinkoval zde i roc- 
kový muzikant Vladimír Mišík a ČDG. 
V listopadu se v kině představil divadel-
ní soubor z Českého Dubu s hrou 
Šampióni. Na závěr roku vystoupil s vá-
nočním programem mladý vokální soubor 
Happy Day Quintet z Prahy. Ke sváteční 
atmosféře přispěla taktéž vánoční výsta-
va dobových fotografií a starých betlémů 
Zima a lidé na horách.“

Z výše uvedeného vyplývá, že Městské 
kino Jas má stále mnoho příznivců, a to 
nejen místních. I když, některá předsta-
vení by si rozhodně zasloužila ze strany 
diváků více pozornosti. Domácí diváci 
pohodlí a komfort obrazu a zvuku berou 
jako samozřejmost, návštěvníci Tanvaldu 
a přespolní nám jej však stále závidí. To 
se potvrdilo během několika letošních 
neregionálních akcí, ať už během filmové 
soutěže HAF nebo při hostování profesi-
onálních herců z Prahy. Tanvaldské kino 
svou technickou vybaveností a prostře-
dím patří k největším chloubám města. 

Také letos je pro diváky připravena 
řada filmů. Například velkofilm Austrálie, 
nejdražší australský snímek všech dob, 
který podpořila i tamní vláda. Dále film 
Den, kdy se zastavila Země ze žánru 
sci-fi. Mladí určitě uvítají snímek Česká 
Rapublika, dokument o rapové a hipho-
pové scéně. Pro nejmenší je už objednán 
animovaný film Sobík Niko, další o zví-
řátkách nese název Lovecká sezóna II. 
Film 3D formátu Cesta na měsíc budou 
moci diváci sledovat se speciálními brý-
lemi. Romantický film Nouzový východ 
asi nevynechá žádná z obdivovatelek 
Leonarda di Capria. Podle skutečnosti 
byly pak natočeny filmy Veřejný nepřítel 
č. 1 a film Výměna, v režii Clinta 
Eastwooda. Dalším titulem, který je už 
pro tanvaldské diváky objednán, je po-
vídkový snímek Tokio, inspirovaný vý-
chodní metropolí. Vedle filmových před-
stavení na návštěvníky Městského kina 
Jas čekají v brzké době hvězdně obsa-
zené koncerty THJ. Vystoupí Pavel 
Šporcl s Petrem Jiříkovským i Štěpán 
Rak s Alfrédem Strejčkem. Samozřejmě 
i letos nebudou chybět amatérská i pro-
fesionální divadelní představení, před-
nášky, výstavy či školní a studentské 
akce. Ochutnávku z připravované kulturní 
nabídky najdete na str. 1.   -abr-

Platba náhrady mzdy za nemoc nově
Od ledna zaměstnanci nedostanou za první tři dny marodění ani korunu, násle-

dující dny jim bude vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy, ale jen za dny pracovní. 
Novela zákona od Nového roku přenesla proplácení čtvrtého až čtrnáctého dne 
nemoci na zaměstnavatele. První tři dny nemoci je člověk doma zdarma. Stát ji 
proplácí až od patnáctého dne. Vedle správy sociálního zabezpečení mohou dodr-
žování léčebného režimu nově kontrolovat sami zaměstnavatelé. Anebo si k tomu 
mohou najmout třetí subjekt.  -net-

Nádražní restaurace denně:  8,30 – 20
Janas bistro a herna denně:  9 – 5,30
Trafika u nádraží  po – pá: 5 – 15,45 
Svijanská hospůdka (Mexiko) 
 po – ne: 13 – 23
MAJA potraviny, uzeniny, zelenina, drog. 
zboží  po – pá: 7,30 – 18, so 7,30 – 12
Ovoce, zelenina, nápoje J. Čermák 
 po – pá: 9 – 17, so: 9 – 12
Sport Čermák – lyže, kola, sportovní 
potřeby a oblečení + směnárna 
 po – pá: 9 – 17, so: 9 – 12
Pekařství Šumava 
 po – pá: 6 – 17, so: 7 – 11
Restaurace U Anděla  denně 11 – 23
CYKLO + SKI Pelc – kola, lyže, sport. 
doplňky a oblečení  po – pá: 9 – 17
KERAMED – keramické obklady, dlažby, 
koupelnový program 
 po – pá: 8 – 11,30 a 12,30 – 17 
 so: 8 – 11,30
Textilní galanterie E. Štrojsová – 
bytový textil, sběrna čistírny oděvů, peří,  
oprava a šití konfekce  
 8,30 – 12 a 13 – 16,30, so: 8 – 11
Květiny Špicar 
 po – pá: 8 – 11,30 a 12,30 – 17, 
 so: 8 – 11
Klenoty Hejral – hodiny, klenoty 
 po – pá: 8 – 12 a 13 – 17, so: 8 – 11
Pekárna Mašek 
 po – pá: 6 – 17, so: 6 – 12
Optik Fišerová 
 po – pá: 8 – 12 a 13 – 16,30
ARTEP masivní nábytek, dřevěné hrač-
ky, keramika, dárkové předměty 
 po – pá: 9 – 12 a 12,30 – 17, so: 9 – 12
Lékárna u Aesculapa  
 po – pá: 7,30 – 17, so: 9 – 11
Sportbar – herna  nonstop
Textil, obuv, hračky, drogerie 
 8,30 – 12,30 a 13 – 17, so: 8,30 – 12
Hračky, papír Zítek 
 po – pá: 8,30 – 12 a 13 – 17 
 so: 8 – 11,30
SHG – software, hardware, prodej nosičů
 po – pá: 9 – 17
Knihkupectví a antikvariát Darsová 
 po – pá: 8 – 17, so: 9 – 11,30
ELEKTRO CUC – elektro, zahradní a 
lesní technika, regionální zastoupení 
Stihl  po – pá: 8 – 17, so: 8 – 11,30
Restaurace a pizzerie NICOL 
 po – čt, ne: 10,30 – 23 
 pá, so: 10,30 – 24
Herna Brooklin nonstop
Čaj, káva, keramika, oříšky, alkohol, 
doplňky Hana Strejčková 
 po – pá: 9 – 12 a 13 – 17, so: 9 – 11
SBA Shop – trafika, výroba klíčů: 
 po – pá: 8,30 – 17, so 8,30 – 12,30
Levná móda (bývalý dvůr OSP) 
 po – pá: 7 – 18, so 8,30 – 11,30
Oděvy, batohy, obuv (býv. dvůr OSP)
  po – pá: 8,30 – 17,30, so: 8 – 12
Výprodej textilu (býv. dvůr OSP)
 po – pá: 8,30 – 17, so: 8,30 – 12
Sklenářství  po – pá: 8 – 12 a 13 – 17 
 st: 8 – 12 a 13 – 15, so: 8 – 12
Chovatelské potřeby, krmivo 
 po – pá: 8 – 12,30 a 13,30 – 18
 so: 8 – 12
Kamélie – rychlé občerstvení, cukrárna
  po – pá: 7 – 18, so: 8 – 13
Jídelna, bufet (u Plůchů) 
 po – čt: 7 – 15, pá: 7 – 14
Polská móda  
 po – pá: 9 – 12 a 13 – 17
  so 8,30 – 11,30
Květinka SATO
 po – pá: 9 – 12,30 a 13,30 – 17 
 so: 8 – 11

Secon hand Anglie 
 po – pá: 9 – 17, so: 9 – 12
Domácí potřeby (Tescoma), koberce 
Kubů  po – pá: 9 – 17, so: 8,30 – 11,30
Tescoma – občerstvení pizzerie
 po – pá 9 – 17
Drogerie Teta 
 po – pá: 8 – 17, so: 8 – 11,30
Sato – železářství (spoj., instal. a top. 
materiál, nářadí, prac. pomůcky, zahr. 
technika, kotle, kamna...) 
 po – pá: 8 – 12 a 13 – 17, so: 8 – 11
Hotel Grand  denně 11 – 22
Ledo – pizzerie – kavárna Špidlenovi 
 po – so: 9 – 17, ne: 9 – 13
Bazar   po – pá: 10 – 17, so: 9 – 13
Elektro Princ – bílé i černé elektro, malé 
i velké spotřebiče, PC 
 po – pá: 9 – 12 a 13 – 17, so: 9 – 11
Domácí potřeby, proutěné zboží, sklo, 
keramika, drogerie (bývalá spořitelna)
  po – pá: 8 – 17, so:8 – 12
Repropack – tiskárna a prodejna kancel. 
potřeb  po – pá: 7,30 – 17
M – tex – bytový textil, matrace, deky, 
oděvy, prádlo, ručníky 
 po – pá: 8 – 17, so 8,30 – 11
Chovatelské potřeby, krmivo Alena 
Potocká 
 po – pá: 9 – 17 hod, so: 9 – 12
Nápoje, tabák, hračky, cest. agentura, 
směnárna Milan Šebesta 
 po – pá: 9 – 17, so 9 – 12
Občerstvení Sisters – stánek s rychlým 
občerstvením  po – pá: 9 – 17
Obuv, kožená galanterie 
 po – pá: 9 – 12,30 a 13,30 – 17, 
 so: 8,30 – 11,30
Domácí potřeby, drogerie, papírnictví, 
(Špičák) 
 po – pá: 8,30 – 17, so: 8,30 – 12
Trafika (Špičák) 
 po – pá: 6 – 11, so: 6 – 11
Lidovka – textil, obuv, kabelky 
(Špičák) 
 po – pá: 8,30 – 17, so: 8 – 12
Drůbež – levné kuřecí maso (Špičák) 
 po – pá: 8 – 17, so: 8 – 12
Pošta  po – pá: 8 – 18, so: 8 – 10
Lékárna (Poštovní ul.) 
 po – pá: 7,30 – 17
Siesta bar po – ne: 8 – 22
Restaurace U zastávky
  po – ne: 9 – 24
Fotos – foto, digi, potřeby pro PC, tisk a 
kancelář, fotoslužba 
 po – pá: 9 – 12 a 13 – 17
Květinářství Lufinka 
 po – pá: 8 – 17,30, so: 8 – 12
Pekařství Šumava 
 po – pá: 6 – 17, so: 7 – 11
Trafika (Krkonošská) 
 po – pá: 5 – 12 a 13 – 17, so: 6 – 11
JISO – keramické obklady, dlažby, 
koupelnový program + nástroje, nářadí, 
měřidla 
 po – pá: 8 – 12 a 13 – 17, so: 9 – 12
Opravna a prodej obuvi a doplňků, 
výroba klíčů Bisová 
 po – pá: 9 – 12 (pá: 9 – 11,30)
 a 13,30 – 16,30
Infocentrum – prodej map, suvenýrů, 
pohledů a regionál. knih a výrobků 
 po – pá: 9 – 12,30 a 13 – 17, so: 9 – 12
ULTIMATE shop – sportovní oděvy 
z Anglie  po – pá: 12,30 – 17 
Billa  denně 7 – 20
Penny  denně 7 – 20
Lidl  denně 7 – 20
Ski rental prodejna + půjčovna

denně: 8,30 – 17,30

Obchodní síť v centru města 
Čtenářům TZ přinášíme přehled zhruba šedesátky obchodů a restaurací 
v centru města od vlakového nádraží až po markety, včetně otevírací doby.
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V únoru 2009
 oslaví 

narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v únoru

Hásek Oldřich
Nováková Ilse

Duňková Jarmila
Petráková Valtraud

Žák Zdeněk
Lufinková Soňa
Neubertová Eva

Plánková Hedvika
Preisler Radomil
Marek Jaroslav
Tischer Walter

Zeman Stanislav

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

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, v roce 2009 vám přiná-
šíme osvědčené lidové recepty, které 
pomohly vám či někomu z vašich blíz-
kých či známých. Těšíme se i na vaše 
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky 
na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz).

Česneková tinktura
Recept od Jany Novákové z Jablonce 
nad Nisou. (Upozornění: v době česne-
kové kůry člověk trochu páchne.)
Starý (údajně tibetský) předpis na zá-
zračnou česnekovou kůru, která snižuje 
vysoký krevní tlak a regeneruje organis-
mus. Je to levný domácí recept, jako 
náhrada za potravní doplňky.
350 g očištěného česneku utři najemno 
a vlož do skleněné nádoby. Zalij 200 g 
čistého lihu. Nádobu pevně uzavři a na 
deset dní ulož na tmavé a chladné místo. 
Nálev přeceď přes hustou látku a dobře 
vyždímej. Ponech uležet dva až tři dny. 
Potom pij po kapkách s mlékem podle 
tohoto rozpisu: 1. den k snídani 1 kapku, 
k obědu 2, k večeři 3. Druhý den k sní-
dani 4 kapky, k obědu 5 a k večeři 6. Pak 
pokračuj stále výše až do pátého dne, 
kdy požiješ k večeři 16 kapek. Vždy však 
dodržuj dávku mléka, která nesmí převý-
šit 50 g. Šestý den si k snídani dopřej 15 
kapek, k obědu 14 a k večeři 13. Sedmý 
den k snídani 12, k obědu 11 a k večeři 
10. Pak dávky snižuj až do desátého dne, 
kdy k večeři vezmeš jen 1 kapku. 
Jedenáctý den požij k snídani 15 kapek, 
k obědu a k večeři po 25 kapkách. 
Dvanáctý den se bere k snídani, obědu 
i k večeři po 25 kapkách. Dodržujte dáv-
kování, tuto léčbu opakujte jednou za pět 
let. Kůra zbavuje tuků, hlavně vnitřních 
a žilních, zahání srdeční choroby a sni-
žuje krevní tlak, předchází bolestem 
hlavy a čistí zrak. Nesmí jej používat lidé 
s nízkým krevním tlakem a s nemocnými 
ledvinami.

Zatmění Luny
V roce 2009 spatříme z území ČR dvě 

polostínová zatmění a jedno částečné. 
Polostínové zatmění 9. února 2009 (92 
procent) bude při maximální fázi ještě 
pod obzorem. Druhé polostínové zatmě-
ní nastane 6. 8. a od nás bude viditelné 
v celém průběhu. Jeho velikost však 
bude jen 43 %. Na Silvestra 31. prosince 
2009 večer spatříme částečné zatmění. 
Úkaz zatmění není ničím astronomicky 
mimořádným, dochází k němu zpravidla 
čtyřikrát, někdy dokonce pětkrát do roka. 
Lunární zatmění probíhá výhradně v úplň-
ku, zatímco solární – sluneční v novoluní. 
K lunárnímu zatmění dochází ve chvíli, 
kdy se Země pohybuje mezi Sluncem a 
Lunou a postupně ji zahaluje do svého 
stínu. Při úplném zatmění se Měsíc do 
zemského stínu skryje absolutně. Pěknou 
aktuální animaci je možno zhlédnout zde: 
http://www.shadowandsubstance.com.

-red-

l 2. a 9. 2. od 17.00 Keramika 
pro dospělé – modelování, 
glazování. (Na březen připra-
vujeme velikonoční keramiku 
pro dospělé a pro rodiče a děti 
– informujte se včas!)
16. – 20. 2. Jarní prázdniny
l Po 16. 2. – výlet do ZOO Liberec. 
Sraz na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě 
v 8.00, návrat ve 14.51 hod. tamtéž.
l Út 17. 2. – plavecký bazén 
v Jablonci n. N. Sraz na hl. vlakovém 
nádraží v Tanvaldě v 8.45, návrat ve 
12.51 hod.
l St 18. 2. 
a) výlet na Černou Studnici – pěší túra 
ze Střední Smržovky. Sraz na vlak. 
nádraží v Tanvaldě v 8.00, návrat ve 
13.31 hod.
b) výlet na Orle – běžky. Předpokladem 
účasti je dobrá lyžařská dovednost. Sraz 
v 8.00 na vlak. nádr. v Tanvaldě, návrat 
buď ve 14.47 nebo v 15.23 hod.

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

l Čt 19. 2. – Babylon. Výlet do 
lunaparku zábavního centra 
Babylon v Liberci. Sraz na vlak. 
nádr. v Tanvaldě v 8.00, návrat 

ve 14.51 hod.
l Pá 20. 2. – návštěva psího 

útulku Dášenka v Lučanech. Sraz na 
vlak. nádr. v Tanvaldě v 8.45, návrat ve 
12.51 hod. 
Po dohodě lze na všechny výlety přistou-
pit na vlakových zastávkách na trase 
(kromě zastávky Tanvald). Na všechny 
výlety je nutné mít kartičku ZP nebo její 
kopii, pohodlnou obuv, pláštěnku nebo 
deštník, svačinu, pití a kapesné dle uvá-
žení. V případě velmi nepříznivého po-
časí bude náhradní program v domečku 
(týká se pěších výletů).
Přihlášky s platbou přijímáme v Domě 
dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě nejpoz-
ději do středy 11. 2. 2009. Bližší informa-
ce obdržíte na tel. č. 483 394 301.

-ddm-

Na účtu sbírky je 
jeden milion korun

V předvánočním čase mohli lidé v uli-
cích sedmnácti měst našeho regionu 
potkat pět stovek dobrovolníků a zakou-
pit si u nich upomínkový předmět s logem 
sbírky v hodnotě 30 a 50 Kč.

Za dobu trvání šestého ročníku sbírky 
„Pozvedněte slabé!“ se od června do 
prosince minulého roku na kontě sbírky 
sešel jeden milion korun. Již nyní to je 
o třicet tisíc více, než bylo získáno v ce-
lém předchozím ročníku. V průběhu 
ledna 2009 bude výtěžek navýšen o dal-
ší finanční prostředky získané do poklad-
niček v rámci sbírky neziskovými organi-
zacemi. Tyto pokladny byly umístěny 
například v lékárnách, v informačních 
centrech, ale i v OC NISA, hobbymarke-
tu Baumax a dalších. Celkový výtěžek 
tohoto ročníku bude znám v únoru. Sbírka 
„Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá 
Nadace EURONISA, si klade za cíl po-
máhat zdravotně a mentálně postiženým 
lidem; starým, nemocným a opuštěným 
lidem i rodinám s dětmi v tísni.

Vybraná organizace a její projekt 
v Tanvaldu a okolí (výtěžek 16 817 
Kč), TJ Seba Tanvald – podpora 
sportovního oddílu pro mentálně 
postižené sportovce.

www.euronisa.cz/cz/sbirka.php 
Jan Pelant, koordinátor projektu

ČT chystá natáčení 
v Tanvaldě

Televizní štáb České televize si kon-
cem ledna či začátkem února posvítí i na 
historii prvního pokusného televizního 
vysílání, které se uskutečnilo v Tanvaldě 
23. března roku 1948. Na dobrodružné 
toulky do historie československé televi-
ze se do Tanvaldu vydá sympatický 
průvodce pořadu s názvem Záhady 
Toma Wizarda. Scénář je již na světě a 
podle slov jeho autora vše záleží už jen 
na požehnání brněnské redakce České 
televize. Pokud dá ČT natáčení zelenou, 
protagonisté pořadu by se do Tanvaldu 
mohli vydat v průběhu tohoto měsíce.

  (veš)

Stejně jako každý rok se i letos účast-
ní studenti třetího ročníku Obchodní 
akademie Tanvald programu studentská 
společnost mezinárodní vzdělávací or-
ganizace Junior Achievement. Tento 
program má za úkol podpořit podnika-
vost studentů tím, že si na vlastní kůži 
vyzkouší po dobu jednoho školního roku 
řídit svou společnost. V České republice 
vzniká několik desítek studentských 
společností, jejichž zástupci na konci 
školního roku poměří síly v závěrečném 
klání o nejlepší studentskou společnost 
a v dalších soutěžích. Zástupci nejlepší 
společnosti poté reprezentují Českou 
republiku v mezinárodním klání student-
ských firem.

Začátkem září se začalo intenzivně 
pracovat na vzniku společnosti. Čekala 
nás spousta úkolů spojených se založe-
ním společnosti, jako výběr podnikatel-
ského záměru, volba vedení a rozdělení 
se do pracovních týmů, vznik právní 
formy podnikání, tvorba loga, identity 
společnosti a mnoho dalšího. Zhruba dva 
měsíce ve znamení plánování přinesly 
své ovoce – prezidentkou byla zvolena 
Andrea Jägerová, rozhodli jsme se vyrá-
bět doplňky z FIMO hmoty a naši činnost 
rozdělili do třech kampaní. Vzniklo logo, 
webové stránky a hlavně název společ-
nosti – FimArt (Fim = vyrábíme z FIMO 
hmoty a Art = anglicky umění).

Po hrubých plánech prodejů jsme vy-
razili na marketingový průzkum s připra-
venými prototypy a začali oslovovat zá-
kazníky. Jelikož objednávky neustále 
přibývaly, pustili jsme se do výroby. 
Předvánoční kampaň je úspěšně za námi 
a oproti našim původním předpokladům 
se naše tržby vyšplhaly o 30% výše. 

Nyní nás čekají další dvě kampaně –
Valentýnská a jarní. Společnost FimArt 
se bude podílet také na pořádání festi-
valu o lidských právech Jeden svět 2009 
v Tanvaldě. Krom naší činnosti se pravi-
delně účastníme vzdělávacích předná-
šek a workshopů Junior Achievement, 
kde získáváme zábavnou formou teore-
tické znalosti od odborníků.

Dosavadní činnost společnosti zcela 
plní svůj účel – učíme se aplikovat své 
teoretické znalosti a využít je v praxi a 
zároveň přicházíme k zajímavým zkuše-
nostem, které se během normální výuky 
nedají zažít. Zatím se nám podařilo pře-
konat všechny těžkosti a tak se těšíme, 
že na konci roku budeme dobře repre-
zentovat naši školu a hlavně sami sebe 
v soutěžích vyhlášených Junior Achie-
vement. Další informace o nás, našich 
výrobcích a plánovaných akcích najdete 
na www.fimart.cz.
Za studentskou společnost FimArt, o. s.

Marek Brumlich, tiskový mluvčí
kontaktní e-mail:fimart.cz@gmail.com

Studenti obchodní akademie získávají 
praktické zkušenosti v podnikání 

Členové studentské společnosti FimArt při prodeji svých výrobků.  Foto: -archiv -
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2. 2.  PO  19 h.  Falco
Rakouský hudební životopisný film o soukromém životě popové legendy. 
Zajímavý pohled do zákulisí showbyznysu.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 109)
4. 2.  ST  18 h.  Muzikál ze střední 3 – Maturitní ročník
Americký romantický muzikál z prostředí střední školy. 
V hlavní roli Vanessa Hudgensová. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Mládeži přístupný.  (t – ČV – 112) 
6. 2.  PÁ  19 h.  Bobule
Repríza úspěšné české komedie z prostředí slunné Moravy. 
V hlavních rolích Kryštof Hádek a Tereza Voříšková.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (90)
9. 2.  PO  19 h.  Repo: Genetická opera!
Americká hororová rocková opera od tvůrce série SAW. 
V hlavních rolích Paul Sorvino a Paris Hiltonová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 98) 
11. 2.  ST  19 h.  Česká RAPublika
Nový dokumentární film o české hip hopové scéně. 
Účinkují Orion, Hugo Toxxx, James Cole a jiní.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (87)
13. 2.  PÁ  19 h.  Stmívání
Americký romantický horor o lásce k upírovi. 
V hlavních rolích Kristen Stewartová a Robert Pattinson. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 122)
16. 2.  PO  19 h.  Umírající zvíře
Americký romantický film podle románu Philipa Rotha. Příběh o lásce
a smrtelnosti. V hlavních rolích Penélope Cruzová a Ben Kingsley.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 112)
18. 2.  ST  17 h.  Sobík Niko
Finský animovaný film pro malé děti o malém sobíkovi, 
který se chce naučit létat. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 75)
20. 2.  PÁ  19 h.  Austrálie
Australský historický velkofilm. Drama o lásce a nenávisti, o přátelství a 
intrikách.V hlavních rolích Nicol Kidmanová a Hugh Jackman.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 165)
23. 2.  PO  19 h.  Veřejný nepřítel č. 1
Francouzský krimi film podle skutečného příběhu gangstera Jacquesa
Mesrinea. V hlavních rolích Vincent Cassel a Gérard Depardieu.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 110)
25. 2.  ST  19 h.  Den, kdy se zastavila Země
Americký sci-fi film. Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba. 
V hlavních rolích Keanu Reeves a Jennifer Connellyová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 102) 
27. 2.  PÁ  19 h.  Nebezpečný cíl
Americký akční krimi thriller. Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. 
V hlavní roli Nicolas Cage.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 100)

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 únor

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
5. 2. VIETNAM
Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů ing. Blanky 
Nedvědické.
Ze severu od Hanoje na jih po Saigon (Ho-Či-Minovo Město) – pagody v Hanoji, 
Císařské město Hue, historické město Hoi An, stavby Chamské říše a přírodní 
scenérie – Dračí zátoka, pobřeží Jihočínského moře, krasová jeskyně Phong 
Nha i smutné dědictví z americko-vietnamského konfliktu. Většina pozoruhod-
ností je zapsána na seznamu světových kulturních a přírodních památek 
UNESCO.
Městské kino Jas Tanvald od 18 hodin. Vstupné: 30 Kč

8. 2. Zájezd na nedělní představení do Národního divadla do Prahy
Divadelní představení: Babička (Božena Němcová)
Kniha, která v českém povědomí zlidověla, jejíž výtisky se dědí z generace na 
generaci. Režie: Jan Antonín Pitínský. Hrají: Babička - Vlasta Chramostová, 
Kněžna Zaháňská - Jana Preissová, a další… (www.narodni-divadlo.cz ). 
Odjezd z Tanvaldu v 9 hod. Vyprodáno. Představení začíná ve 14 hod. 
Zakoupením vstupenky divák přistupuje na podmínky ND:
Změna programu vyhrazena. Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná. 
Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Upozorňujeme 
diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště. 
Prosíme o zachování konvence společenského oděvu.  -red-

10. 2. Koncert žáků ZUŠ Tanvald. 
Městské kino Jas od 17 hod. Vstupné dobrovolné.

21. 2. Dětský karneval
Soutěže masek o ceny. K tanci hraje DJ Vláďa Josífek.
Sportovní hala Výšina Tanvald od 14 hodin. Občerstvení. 

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Únor

Mìstská knihovna Tanvald (telefon: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)
l Výstava. 3. 2.  – 27. 2. 2009 „Hry s barvami a tvary“ výstava 
Daniely a Martina Šafkových ve výstavním sálku knihovny.
l Březen – měsíc internetu. Je pro Vás internet velká neznámá? 
Máte možnost to změnit. V měsíci březnu bude probíhat pro zá-
jemce individuální seznamování s internetem. Naučíme vás pra-
covat s klávesnicí, myší. Pomůžeme vám s vyhledáváním infor-
mací na internetu, založit internetovou adresu, odesílat a přijímat 
zprávy. Zájemci se mohou přihlásit do 27. 2. v knihovně.
l Otevírací doba: 
Po a St  9.00 – 11.30  12.15 – 17.00  
Út a Čt  9.00 – 11.30  12.15 – 15.00 
l Namalujte komiks – soutěž
Vyhlašujeme soutěž pro mladé tvůrce do osmnácti let na téma 
„Jak se mám či nemám chovat ke knize“. Tento námět zpracujte 
formou komiksu nebo značek s krátkým textem. Velikost prací do 
formátu A4, maximální rozsah pět stran. Nezapomeňte uvést 
jméno, věk a adresu. Své práce můžete osobně odevzdávat nebo 
zasílat do knihovny do 4. 3. 2009 včetně. Adresa: Městská knihov-
na Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald. Další informace na 
internetových stránkách města Tanvaldu v části Kultura a sport.
l Na snímku záběr z vernisáže fotografické soutěže OA Tanvald 
"Jaké jste, Jizerské hory?". -red-

Kultura
v okolí

Kino Alfa Desná uvádí 
únor 

s českými filmy

l 11. 2. Anglické 
jahody. Drama.
l 25. 2. Sněženky a 
machři po 25 letech 

Začátky v 19.00 hod. 
Vstupné na filmová 
představení je 50 Kč. 

Na říjen připravujeme 
festival. První ročník 
se koná ve dnech 
16. – 18. října 2009 
v kině ALFA v Desné. 
(http://festivaldesna.
webgarden.cz/)
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Zveme vás do nově otevřené 
akvaristiky 

v Proseči n. N.
Po – Pá 9.00 – 11.30 13.00 – 18.00 
So 9.00 – 13.00

Ø Perfektní zákaznický servis Ø krmení Ø 
medikamenty Ø široká nabídka potřeb a 
techniky pro akvaristiku Ø velké množství 
zdravých ryb Ø pěstírna terčovců Ø výběr 
akvarijních rostlin

Fa Jiří Konvička
Ü Žaluzie Ü Lamelové dveře Ü Plovoucí podlahy
Ü Těsnění Ü Předokení rolety Ü Sítě proti hmyzu

Ü Markýzy

Tel.: 483 706 712, Mobil: 603 154 430
www.sweb.cz/zaluziejablonec/ 

Palackého 36, Jablonec nad Nisou 466 04

URGENTNĚ SHÁNÍM DOMEČEK NEBO CHALUPU, 
VHODNOU K TRVALÉMU BYDLENÍ

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

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

PETR POSSELT
Tel.: 721 902 018

Dolní Smržovka 525
(areál Sebatrans, za čerp. stanicí)

OPRAVY, SERVIS, ÚDRŽBA
l osobních, nákladních 
 a přípojných vozidel
l motorových pil
l zahradní techniky

SVÁŘENÍ
l železo, hliník, litina

Prodej dřeva
m Palivové dřevo vázané v kruhové 
vazbě m Použité dřevo: smrk, borovi-
ce m Průměr balíku 50 cm m Výška 
balíku 33 cm m Objem 0,2 m3 (0,32 
PMR) m Balení: polypropylenovou 
páskou šíře 12 mm (oc. spony)
Cena 110 Kč/1 balení, každé 30. ba-
lení zdarma. Doprava do 10 km dovoz 
zdarma, nad 10 km 15 Kč/km tam i 
zpět.      Kontakt: 777 136 979

Koncem minulého roku proběhlo opět losování 
zákaznických karet v Lékárně U Aesculapa.

 1. cenu v hodnotě 5000 korun 
  vyhrál pan Hásek
 2. cenu v hodnotě 3000 korun 
  vyhrála paní Raková
 3. cenu v hodnotě 2000 korun
  vyhrál pan Urbánek

Předání ceny se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit pan Hásek a 
cena mu byla dopravena domů. Výhercům gratulujeme!

 Váš lékárník PharmDr. Milan John

Pronajmu prostory 
k podnikání 

v centru Tanvaldu 
cca 30 m2, vedle 
ordinace nosní, 

krční 1. p.
Tel.: 736 683 187

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

Nový mladý kolektiv, kreativní účesy pro dámy, pány i děti,
možno i bez objednání, manikúra, parafínové zábaly,

 prodlužování nehtů, modelace na přírodní nehty,
zdobení nehtů pro všední dny i mimořádné příležitosti.

Využijte výhodné nabídky a spojte péči o své vlasy s péčí o ruce.
Telefonické objednávky: Lucie Hásková, kadeřnice: 732 40 11 88, Zuzana Saganová, 

kadeřnice: 724 30 65 35, Šárka Mašková, péče o ruce: 777 98 19 08

Úvěry, hypotéky
Podnikáte a nechtějí Vám půjčit v bance?

Potřebujete peníze na cokoliv a máte zajištění nemovitostí?
Vyplacení stávajících závazků. Řešení exekucí, 

zápisy v registrech nejsou překážkou. 
Úvěry od 1 mil. do 33 mil. Kč.

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

PEUKER Akvaristik
Prosečská 141
tel: 603 188 869
46804 Proseč nad Nisou 
www.akvaristik.cz

V tanvaldském infocentru můžete zakoupit tyto krásné keramické zvonky za 
95 Kč. 

Infocentrum Tanvald 
www.tanvald.cz,  infocentrum@tanvald.cz, tel.: 483369670-1, fax 483369672,

otevřeno po – pá: 9 –12.30 + 13 –17 hod, so: 9 – 12 hod.

Tisícovky Jizerských hor (260 Kč) – zážitky ze zdolávání jizerskohorských 
vrcholů, přesahujících svou výškou 1000 metrů, přináší kniha s názvem Tisícovky 
Jizerských hor. Historii, současnost i osobní vztah ke každému vrcholu napsali 
rozdílní autoři. 

Knihu Tisícovky Jizerských hor 
zakoupíte v tanvaldském infocentru. 



Rozhledna Štěpánka 
se také letos na Nový 
rok stala cílem výletní-
ků, i když slunečné 
počasí na vrchol vylá-
kalo stovky lidí už na 
Silvestra. Poděkování 
za pořádání Novo-
ročního výstupu patří 
všem členům KČT 
Tanvald, kteří kromě 
odznaků a diplomů pro 
účastníky vynesli na 
vrchol i veškeré tekuti-
ny, aby se příchozí 
mohli zahřát. A to letos 
bylo skutečně třeba. 
Vanoucí vítr mráz ještě 
zesiloval. „Ne všichni 
vyšli až na rozhlednu, 
viditelnost nebyla ide-
ální. Na vrchol ke Štěpánce však přišlo zhruba sedm set lidí. Vypili 
šedesát litrů čaje, sedmnáct litrů rumu a tři litry ́ Borůvky Arcivévody 
Štěpána´, což je spociální domácí lihovina jen na Štěpánce 
dostupná,“ uvádí Josef Průcha z KČT Tanvald.  - abr - 

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad. Palackého 359, Tanvald, IČO. 262 587. 
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Velkého úspěchu dosáhlo družstvo TJ Seba Tanvald na trati letošní Tour de Ski 
v Praze Holešovicích. Za přítomnosti televizních kamer zde 30. 12. 2008 proběhl 
závod série Hledá se nová Kateřina Neumannová. Tanvadští lyžaři zde vyhráli tři 
kategorie (Šírek, Marousková, Kunzová) a dvakrát skončili na místě druhém (Trdlová, 
Sixtová). Svůj velký talent potvrdila K. Kunzová v dalším vloženém závodu Pražská 
lyže, kde v kategorii žen (!!) skončila na stříbrné pozici a horské kolo Mercedes 
v hodnotě 35 tisíc korun za první místo jí uteklo o 0,06 sec. Na snímku lyžaři TJ 
SEBA Tanvald po závodech v Praze Holešovicích spolu s K. Neumannovou a 
maskotem MS Liberec.  Za TJ Seba Tanvald Vladimír Vyhnálek

Dalšího velkého úspěchu dosáhlo 
družstvo dorostenců a žactva TJ Seba 
Tanvald na trati přeboru Libereckého 
kraje a Českého poháru dorostenců 
v Jablonci. Tanvadští lyžaři zde získali 
čtrnáct medailí, stali se nejúspěšnějším 
oddílem žactva v Libereckém kraji a 
v kategorii mladšího dorostu druhým 
nejúspěšnějším oddílem v ČR. Vítězi 
svých kategorií se stali T. Dufek, V. 
Vyhnálek, P. Marousková, A. Šírek, K. 
Kunzová. Druhá místa obsadili D. Šírek, 
L. Bartůněk, A. Sixtová a J. Bešťák, 

Výsledky:
Tanvald – VSK Liberec BX  67 : 73
Tanvald – Draci Jablonec  63 : 85
VOS TU Liberec – Tanvald  78 : 63
Po sérii porážek, kdy hráči Tanvaldu 
nastupovali v oslabeném složení bez 
dvou až tří hráčů základní sestavy, je 
SEBA Tanvald nyní na páté příčce s de-
seti body a je prakticky již jisté, že bude 
hrát ve skupině o 5. – 7. místo. Vede 

Sportovní pozvánky
Pozvánka do Smržovky
l 7. 2. Mezinárodní setkání 
sáňkařských veteránů
l 14. 2. 2009 Lyžníci 2009
Ski areál Kedr, Smržovka, od 13.15 hod., 
(závodníci od 12.30 do 13 hodin prezen-
tace). Disciplíny: paraslalom, sjezd na 
dojezd, hup-skok-let. Taneček a vyhlá-
šení výsledků v Parkhotelu, začátek ve-
selení již v 19 hodin, hraje statečné 
krkonošské NABOSO. Restaurace 
v Parkhotelu otevřena od 12 hodin. 
Pokud nebude dostatek sněhu, přijďte až 
do parkhotelu v 19 hodin na večerní 
taneček. zde proběhne soutěžní klání 
v náhradních lyžnických disciplínách. 
Více na www.smrzovka.cz, případně na 
tel.: 483 369 325.

Na Bieg Piastów 
z Tanvaldu

Tělovýchovná jednota Seba Tanvald, oddíl lyžování, 
ve spolupráci s Infocentrem Tanvald si vás dovoluje 
pozvat na tradiční autobusový zájezd na XXXIII. 
ročník lyžařského závodu Bieg Piastów v polském 
lyžařském centru Jakuszyce v sobotu 5. března 2009. 
Tento lyžařský závod je určen všem aktivním a rekre-
ačním lyžařům, kteří chtějí načerpat nezapomenutel-
nou atmosféru velkého lyžařského závodu, kterého 
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, cena zájezdu 
je 100 Kč, příspěvek na dopravu + startovné 400 Kč. 
Předpokládaný odjezd z Tanvaldu je v 7.00 hod., 
odjezdovými místy budou také Jablonec nad Nisou, 
Smržovka, Tanvald, Desná, Kořenov. Prosíme, pře-
dejte informace známým a přátelům, kteří se již v mi-
nulosti tohoto lyžařského zájezdu zúčastnili. Na 
společné lyžování se těší organizátoři. 
Bližší info: 
Hýsek Pavel, Velké Hamry II., tel.: 602 441 741, a 
Synovcová Zdenka, Tanvald, tel.: 604 607 982.

Zlatá záře na Tour de Ski

bronzový stupínek získali K. Beran, A. 
Trdlová a nepopulární bramborovou 
medaili si odváží R. Jabluňková, A. 
Vyhnálková a O. Preisler. Dorostenci 
obsadili v konkurenci celé ČR zásluhou 
Z. Koucké stříbrnou pozici a zásluhou L. 
Doležalové a M. Bartůňka pozici bronzo-
vou. Výborná práce trenérů TJ SEBA 
Tanvald, rodičů a podpora Města Tanvald 
a dalších sponzorů katapultovala lyžaře 
TJ SEBA Tanvald do čela mládežnického 
běžeckého lyžování v rámci celé ČR.

Za TJ Seba Tanvald V. Vyhnálek

Medailová neděle lyžařů TJ SEBA

zatím suverénně Bižuterie Jablonec A, 
příští soupeř na palubovce Tanvaldu, 
druzí jsou Draci Jablonec a o třetí příčku 
se perou VSK Liberec BX a VOS TU 
Liberec.
Program domácích zápasů v hale na 
Výšině v únoru:
12. 2. čtvrtek – 18.15 
Tanvald – Bižuterie Jablonec A

V. Hošek

TJ SEBA Tanvald – basketbal

V prosinci 2008 proběhl v Základní 
škole v Horním Tanvaldě další ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenisu. 

Kromě tradičních účastníků, žáků bý-
valých zvláštních škol jabloneckého 
okresu a sportovkyň z SK Sluníčko 
v Jablonci nad Nisou, jsme letos přivíta-
li také závodníky z dětského domova 
v Lánově a mentálně postižené spor-
tovce z Domova a centra aktivit 

v Hodkovicích nad Mohelkou. Celkem se 
tedy utkalo dvaačtyřicet závodníků (!) 
v šesti kategoriích. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
studentům a vedení Gymnázia Tanvald 
za pomoc při organizaci nejen této 
sportovní akce. 

(Výsledková listina a další fotografie na 
www.zshortan.cz.)

D. Hozdová

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Společná akce se vydařila, ceny předávali vánoční skřítci.   Foto: D. Hozdová

Liberec SKI 2009
Světový šampionát v klasickém 
lyžování odstartuje v Liberci 
18. února a vyvrcholí 1. března.

Na Štěpánce letos přituhovalo


