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Vážení spoluobčané, končí rok 2008 a 
to je příležitost poohlédnout se za tím, co 
se nám ve městě podařilo. Mohu konsta-
tovat, že se v právě uplynulém roce po-
dařilo díky dobré práci zastupitelstva, 
rady, výborů zastupitelstva i zaměstnan-
ců městského úřadu splnit prakticky 
všechny úkoly, které jsme si naplánova-
li. I v uplynulém roce skončilo hospoda-
ření města s přebytkem, a to řádově 
několika milionů korun. Přesné číslo 
bude k dispozici během několika týdnů.

Byly zvládnuty i všechny větší naplá-
nované akce. V prvním týdnu v prosinci 
bylo technickým službám dodáno jako 
náhrada za jedenáct let starý Mercedes 
UNIMOG nové komunální nosné vozidlo 
MAN s nástavbami sypače a zametače 
a s pluhem za více jak pět a půl milionu 
korun. Vzhledem k tomu, že u Mercedesu 
UNIMOG docházelo v poslední době 
k častějším poruchám, bude tím zajiště-
na bezproblémová zimní údržba již v této 
sezóně. 

Co se týká dopravní infrastruktury, byly 
zrekonstruovány povrchy ulic Palackého, 
Horská a U Lesíka v úseku od křižovatky 
s ulicí U Stadionu po křižovatku s ulicí 

Větrná, ulice Popelnická na katastru 
našeho města za téměř sedm miliónů 
korun a místní komunikace za objektem 
ABB s.r.o. na Šumburku. Dále byla kon-
cem listopadu místo starého dožitého 
mostu otevřena nová, velice pěkná lávka 
přes Kamenici v Horním Tanvaldě za více 
než dva miliony korun. Rovněž jsme 
získali finanční prostředky z Regionálního 
operačního programu na výstavbu cyk-
lostezky v ulici Pod Špičákem v úseku 
od křižovatky s ulicí Palackého na Horní 
Tanvald na Honvart. Tato akce, která 
bude stát kolem sedmi miliónů korun, 
bude realizována v příštím roce. 

Do rekonstrukce veřejného osvětlení 
jsme investovali sedm set tisíc korun. 
Rovněž se podařilo zvýšit bezpečnost 
chodců, a to instalací nového osvětlení 
dvou velmi frekventovaných přechodů 
pro pěší v Krkonošské ulici u Komerční 
banky a u kina.

Pro zlepšení prevence kriminality v re-
gionu byla zrealizována třetí etapa ka-
merového systému instalací dalších dvou 
kamer, a to na náměstí ve Smržovce a 
na Dolní Smržovce u odbočky na Josefův 
Důl. Kamery monitorují výjezdy z našeho 
regionu a jsou napojeny na centrální pult 
Policie ČR v Tanvaldě. Tímto opatřením 
se v našem regionu výrazně snížil počet 
ukradených automobilů. Pro zlepšení 
podmínek při využívání motokrosové 
trati v Horním Tanvaldě v době sucha 
bylo zrealizováno zkrápění trati v hodno-
tě více jak 2,1 miliónu korun. 

V oblasti školství byly více než dva 
milióny korun uvolněny na nové vybave-
ní učeben a kuchyní základních škol a 
mateřské školy a byly dokončeny opravy 
podlah v budově gymnázia za čtyři sta 
tisíc korun. I v roce 2008 jsme podporo-
vali činnost neziskových a sportovních 
organizací, a to celkovou částkou sedm 
set tisíc korun.

Krátké zprávy ze 
zastupitelstva města
l Zastupitelé schválili rozpočet na rok 
2009 ve výši 105 293 000 korun. Město 
Tanvald, díky svému vedení, také v roce 
2008 hospodařilo bez dluhů a s přebyt-
kem.
l Naprosto bez závad proběhla kontrola 
kontrolního výboru ZM ve středisku 
Technických služeb. Miroslav Kroupa 
tlumočil pochvalu za příkladnou práci za 
uplynulé období a zároveň i dobrou pří-
pravu na zimní období, včetně moderního 
technického vybavení, které bylo poříze-
no díky městskému zastupitelstvu.

l Zesnulého Josefa Kazdu v zastupitel-
stvu nahradila z kandidátky KSČM paní 
Květa Baková (na snímku), která 10. pro-
since na posledním zasedání zastupitel- 
stva v roce 2008, složila slib zastupitele.
l Zastupitelstvo města souhlasilo s vy-
budováním zázemí Městského stadionu. 
“Stadión máme pěkný, ale chybí zázemí,“ 
uvedl místostarosta Miroslav Tůma. 
Využity by měly být prostory druhého 
patra nad jídelnou Eurest na Výšině. 
(Viz usnesení ZM str. 3.)

Novoroční bilancování Petra Poláka

Pro větší bezpečnost chodců bylo provedeno osvětlení "přisvětlení" přechodů dvo-
jicí světel doplněné o zvýrazněné a blikající dopravní značky v Tanvaldě na 
Krkonošské ulici na přechodech pro chodce u kina a u komerční banky. Zejména 
přechod pro chodce na křižovatce s Poštovní ulicí byl místem častých nehod auto-
mobilů s chodci. Jde o jeden z nejfrekventovanějších přechodů, přes který míří děti 
do škol a lidé na poštu či z Výšiny za nákupy. Nasvícení přechodů zvlášť ve večer-
ních hodinách zvýrazní přecházejícího chodce a cedule umístěné na sloupech včas 
upozorní projíždějící řidiče na přechod. Nasvícení přechodů stálo 248 858 korun, 
sto devadesáti pěti tisíci korunami se na projektu Zlepšení podmínek bezpečnosti 
chodců v rámci silničního provozu na území města Tanvaldu podílel Liberecký kraj.
   –abr–

Světla nově upozorňují na přechody 

Pokračování na str. 4

31. 1. Reprezentační 
ples Města Tanvaldu  

13. ročník 

Sportovní hala Výšina 
Tanvald od 20 hodin.
K poslechu a tanci hraje 
Domestic. Předtančení, 
bohatá tombola 
a občerstvení.
Cena slosovatelné 
vstupenky
200 Kč. 
Předprodej v kulturní kanceláři
od 12. 1. 2009.

Kulturní pozvánky
l 6. 1. Osudové osmičky v dějinách 
ČSR. Městské kino Jas Tanvald v 16.30 h.
l Od 6. 1. Adéla Rozinková vystavuje 
v Riedlově vile v Desné.
l Od 9. 1. Břišní tance v Tanvaldě. 
MDC Maják, pátek 18 – 19 hod. 
Přihlášky tel.: 608 363 685, 
e-mail: jazira@ jazira.eu
l 17. 1. Karneval pro nejmenší,  MDC 
MAJÁK. Od 16 hodin, vstupné 20 Kč za 
osobu. Telefon : 774 825 085
l 26. 1. Na salaši draci jsou. 
Městské kino Jas Tanvald  v  9 a 11 h.
(Více na str. 6)

Připravujeme
8. 2. 2009 Zájezd do Národního 
divadla – Babička. Odjezd v 9 hod.

Plesová sezóna 2009 
Sportovní hala Výšina Tanvald

l 23. 1. Maturitní ples Gymnázium
Tanvald
l 31. 1. Reprezentační ples Města
Tanvald
l 6. 2. Maturitní ples Obchodní akademie
Tanvald
l 13. 2. Maturitní ples Gymnázium
Tanvald
l 20. 2. Sportovní ples

Tanvaldské hudební jaro 2009 
– 53. ročník 

20. 3. Pavel Šporcl. 1. koncert THJ 2009 
v Městském kině Jas Tanvald
24. 4. – Štěpán Rak + A. Strejček. 
2. koncert THJ 2009  V Městském kině 
Jas Tanvald
květen: Komorní Orchestr Atlantis – 
Pocta Händelovi, 3. koncert THJ 2009, 
v kostele sv. Fr. z Asissi Tanvald –
Šumburk 

l 13. červen – Spanilá jízda na kole 
okolo Liptákova  + divadelní předsta-
vení Divadla Járy Cimrmana  v Městském 
kině Jas Tanvald.

(další na www.tanvald.cz )
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Město Tanvald nechalo odstranit starý dožitý most přes řeku Kamenici, spojující 
Tanvald a Dolní Smržovku. Náhradou byla vybudována nová ocelová lávka. Náklady 
na celou akci činily přes dva miliony korun. Město Smržovka spolufinancovalo tuto 
akci sto padesáti tisíci korunami. Lávka je hotová, zbývá však udělat nezbytné terénní 
úpravy pozemku. Ten ale leží na území Smržovky.

Nová lávka přes Kamenici je již hotova

Město Tanvald pořídilo pro technické služby v rámci obnovy vozového parku 
další moderní auto k údržbě města v celkové hodnotě přes pět miliónů korun. Jedná 
se o komunální nosné vozidlo značky MAN 13240 s výměnnými nástavbami na zimu 
a léto. „Auto má lehkou otočnou sněhovou radlici. Guma pak slouží na shrabání 
měkkého, rozbředlého sněhu. Plně automatický sypač soli a inertního materiálu 
odsypává nastavenou gramáž,“ pochvaluje si řidič technických služeb MT Rudolf 
Hnyk a dodává: „Na léto pak bude namontovaná jiná, pro změnu čisticí nástavba, 
která má kulaté menší koště a podélné široké, které se dobře dostane k chodníku. 
Součástí letní nástavby je i vysávání s nádobou.“ Další fotografie naleznete na 
www.tanvald.cz. Jen málokteré město v kraji se může jako Tanvald chlubit 
s každoročně modernizovaným vozovým parkem technických služeb.  –abr–

Nový víceúčelový vůz na úklid města

l Dne 24. 11. 2008 žádala o pomoc paní, 
jejíž matka se již tři dny neozvala a ne-
zvedala telefon. Hlídka v místě bydliště 
provedla prověrku a po chvíli uslyšela 
z domu hlas, který žádal o pomoc. Za 
asistence hasičů a záchranné služby 
vnikla hlídka do domu, kde byla na pod-
laze nalezena žena, která zde ležela 
již šestnáct hodin a nemohla sama vstát. 
Žena byla převezena záchrannou službou 
na ošetření do nemocnice v Tanvaldě. 
l Dne 28. 11. 2008 bylo MP oznámeno, 
že v areálu firmy SEBA T Tanvald se 
v zadní části dvora zaklínila srna, když 
se snažila podlézt kovový plot. Na místě 
bylo zjištěno, že srna má značně pora-
něné zadní běhy. Na místo hlídka přivo-
lala člena mysliveckého sdružení, který 
provedl nutná opatření a srnu si převzal.
l Dne 2. 12. 2008 bylo na služebně 

Napadení ženy. Při večerním návratu 
domů byla na Šumburku kolem dvacáté 
hodiny napadena starší žena, která se 
vracela ze zájezdu z Budyšína. Dva 
mladíci s kapucí chtěli ženu okrást a 
snažili se jí vytrhnout tašku. Vyděšená 
paní tašku ubránila možná i díky kolem-
jdoucí, jíž se muži zalekli. 
Další krádež nafty. O prvním prosinco-
vém víkendu, pravděpodobně ze soboty 
na neděli, opět řádili zloději v areálu firmy 
Sebatrans, kde ze šesti nákladních aut 
ukradli naftu. Bohužel nestalo se tak 
poprvé. Poté, co byl nepřetržitý provoz 
čerpací stanice zkrácen pouze do 19 
hodin, se do areálu po setmění vydávají 

nahlášeno, že v ulici Vítězná došlo k do-
pravní nehodě. Hlídka MP na místě 
zjistila, že se v příkopu nachází  vozidlo  
BMW a řidič se snaží s vozidlem z příko-
pu vyjet a odjet. Na místě byly provede-
ny prvotní úkony a řidič byl vyzván, aby 
se podrobil orientační dechové zkoušce. 
Ta byla pozitivní a řidič přiznal, že před 
jízdou alkohol požil. Na místo byla přivo-
lána služba dopravních nehod Policie 
ČR, která případ převzala.
l Dne 5. 12. 2008 provedla hlídka MP 
asistenci záchranné službě při ošetření 
a převozu zraněné paní z Výšiny. Ta 
měla doma psa, který se snažil svoji paní 
bránit. Hlídka psa odchytila. Po ošetření 
paní a jejím následném převozu do ne-
mocnice musel být pes převezen do 
útulku Krásný Les, jelikož paní žije sama 
a nemá žádné rodinné příslušníky.  MP

nikým nerušeni zloději pro naftu. „Jsme 
z toho nešťastní, co se tu děje. Ve firmě 
nám vzniká velká škoda. Případ vždy 
nahlásím, ale v minulosti nám po pár 
měsících došlo vyrozumění z Policie ČR, 
že pachatel je neznámý a případ je od-
ložen,“ uvádí Dana Knechtlová z firmy 
Autodoprava Jan Knechtel, jejichž auta 
v areálu také parkují. „Bezpečnost je 
špatná. Státní policii nikde v noci není 
vidět. Tuhle jsem se dvakrát po půlnoci 
vracel do Tanvaldu a na cestě z Jablonce 
jsem nepotkal ani jedno auto státní poli-
cie,“ říká Jaroslav Malý z poškozené 
firmy Sebatrans. Krádež nafty šetří 
Policie ČR.  –abr–

Z deníku městské policie

Po setmění se do ulic vydávají zloději

Stovky Čechů zamířily na poslední 
chvíli na úřady ve snaze vyřídit si přepsá-
ní svého auta. Od ledna se totiž za pře-
vod aut vyrobených před rokem 2000 
bude platit ekologický poplatek od tří do 
deseti tisíc korun. O náporech na úřadech 
svědčí i fakt, že v Česku je aut starších 
patnácti let téměř milión a půl. Uvedl to 
ředitel Sdružení automobilového průmys-
lu (SAP) Antonín Šípek. Tyto vozy totiž 
neplní žádnou emisní normu, proto od 
Nového roku musí jejich majitelé při prv-
ním převodu zaplatit deset tisíc. To se 
samozřejmě lidem nelíbí, proto úřady 
doslova obléhají, aby registraci stihli. Na 
úřadech se denně vystřídají stovky lidí. 
„Od pondělí 8. prosince se počet lidí na 
registru vozidel navýšil o 300%. Lidé se 
snaží dát do pořádku své záležitosti vo-
zidel, třeba deset let staré. Auta přehla-
šují nebo úplně vyřazují,“ uvádí Karel 
Kuch z odboru dopravy MěÚ Tanvald.
Ekologické poplatky na registrech 

Vozů starých deset až patnáct let by 
mělo být 1,1 miliónu. Pro ně platí emisní 
normy Euro 1 a Euro 2 platné do roku 1993 
a 1996. Registrační po-
platek bude pět tisíc 
korun, respektive tři 
tisíce korun.
Škodovky ztratí 
hodnotu

Před čtyřiadvaceti 
lety musel zájemce za 
oblíbenou Škodu 120 
zaplatit na tehdejší 
dobu astronomickou 
částku šedesát sedm 
tisíc korun. Dnes stejné 
auto pořídíte za pár ti-
síc. Už za tři týdny bude 
mít hodnotu prakticky 

nulovou. Škodovky typu 120 nebo 105 
totiž patří do skupiny aut, za která se od 
ledna bude platit nejvyšší poplatek – 
deset tisíc korun. Auta, která se jejich 
majitelům nepodaří převést do konce 
roku, tak budou ze dne na den neprodej-
ná, protože jejich nový majitel by si ke 
kupní ceně musel ještě připočítat oněch 
deset tisíc. Škod 105 nebo 120 přitom 
jezdí po Česku zhruba čtvrt milionu. 
Anketní otázka pro řidiče 
1. Přišel jste si zaregistrovat auto? Jak 
je staré? 2. Co si myslíte, že přinesou 
ekologické poplatky? 3. Myslíte si, že 
ubude na silnicích starých aut?
l 1. Jsem důchodce a musím ho dát do 
depozitu. 2. Akorát větší příjmy pro vlád-
ní činitele, protože nemají z čeho krást. 
3. Ne, ne. (Olda z Tanvaldu)
l 1. Ano. 2. Je to lumpárna. Jde jen o 
peníze! 3. Ne! (Milan – Jiřetín p. B.)
l 1. Ano, přišel jsem odhlásit. Poplatek 
by byl vyšší než cena auta. 2. 
Nekomentuji. 3. Ne. (Josef)    

–net/abr (text + foto)–

Registry vozidel mají napilno

Řidiči, kteří nechávali přepisy aut na poslední chvíli.

Územně analytické podklady (dále jen 
ÚAP) jsou od 1. ledna 2007 novým ná-
strojem územního plánování. ÚAP patří 
mezi územně plánovací podklady, které 
zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. 
ÚAP slouží zejména jako podklad pro 
pořizování politiky územního rozvoje, pro 
pořizování územně plánovací dokumen-
tace, jejích změn a aktualizací. 

Pro správní území ORP Tanvald poři-
zuje ÚAP Úřad územního plánování, 
MěÚ Tanvald. První ÚAP ORP Tanvald 
byly pořízeny dnem 30. 11. 2008.

Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP 
na základě aktualizovaných a nových 
údajů o území, průzkumu území a dalších 
informací. Každé dva roky pořídí jejich 
úplnou aktualizaci.

Kompletní dokumentace ÚAP ORP 
Tanvald je zveřejněna a umožněna k na-
hlédnutí a ke stažení (včetně výkresů 
grafické části) na internetových strán-
kách Města Tanvald – www.tanvald.cz, 
sekce Městský úřad, Územně analytické 
podklady (v menu po levé straně). 

Do dokumentace ÚAP ORP Tanvald 
také můžete nahlédnout na Úřadu 
územního plánování, MěÚ Tanvald, tel. 
483 369 567 – 8.

ÚAP ORP Tanvald tvoří podklady pro 
rozbor udržitelného rozvoje území, vý-
kres hodnot území, výkres limitů využití 
území, výkres záměrů na provedení 
změn v území, rozbor udržitelného roz-
voje území, problémový výkres a další 
doplňující statistické údaje a výkresy.

Michal Štim, DiS.

Územně analytické podklady ORP Tanvald
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l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 5. 11. 2008 do 3. 12. 
2008. 
l ZM konstatuje, že členka zastupitel-
stva města Květa Baková složila přede-
psaný slib.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti kontrolního a finančního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
1) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Nemocnice Tanvald s.r.o. a souhlasí 
se jmenováním Dipl. Ing. Dr. Jochena 
Sagadina, MBA, do funkce jednatele 
společnosti Nemocnice Tanvald, s.r.o. 
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM schvaluje rozpočet města na rok 
2009 dle předloženého návrhu s násle-
dujícími změnami:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Likvidace odpadu + 380 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 380 000 Kč
l K majetkoprávním záležitostem zastu-
pitelstvo města:
1) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 50, vel. 0+1,Větrná 
558, Tanvald, žadatelům v pořadí:
1. manželům Renatě a Jiřímu Opltovým 
za nabídnutou cenu 222 000 Kč; 
2. slečně Lucii Ježkové za nabídnutou 
cenu 196 000 Kč;
a vyřadit žádost žadatele pana Ivana 
Uhlíře z důvodu neúplného uvedení 
místa trvalého pobytu v žádosti o koupi 
tohoto bytu.
2) schvaluje výkup části pozemkové 
parcely č. 1932/2 označené podle geo-
metrického plánu č. 1137–306/2004 ze 
dne 18. 3. 2005 jako pozemková parce-
la č. 1932/10 o výměře 465 m2, k. ú. 
Tanvald, od Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, za smluvní cenu 
65 000 Kč za účelem zajištění příjezdové 
komunikace ke stávajícím garážím 
v lokalitě Tanvald, Žďár. 
3. Na základě zveřejněných záměrů 
rozhodlo prodat část pozemkové parce-
ly č. 1434/5, k. ú. Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1323–284/
2008 ze dne 25. 11. 2008 jako pozem-
ková parcela č. 1434/5 o výměře 
2814 m2, k. ú. Tanvald, společnosti 
GARN  IMMOBILIEN  UND  REISESERVIS 
s.r.o. za účelem rozšíření zázemí pro 
rekreační objekt čp. 105, Žďár, Tanvald, 
za smluvní cenu 270 100 Kč, a pozem-
kovou parcelu č. 1312 o výměře 107 m2, 
k. ú. Tanvald, manželům Mgr. Elišce a 
Ing. Petru Pavlatovým za smluvní cenu 
5 500 Kč.
4. ZM schvaluje zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., v rozsahu dle situačního 
nákresu, na dobu neurčitou za jednorá-
zovou úplatu ve výši 100 Kč za běžný 
metr liniové stavby v maximální šíři jeden 
metr. Náklady za jeho zřízení ponese 
oprávněný. Právo odpovídající věcnému 
břemenu bude spočívat v právu opráv-

l RM vydává záměr na prodej spoluvlast-
nického podílu 815/4122 na společných 
částech budovy č.p. 44, ul. Popelnická, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, tj. 
6 m2, a na stavební parcele č. 683, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, tj. 2,5 m2, Lence 
Nedvědové za účelem majetkoprávního 
vypořádání vestavby dvou obytných 
místností do půdního prostoru.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 86/9 o výměře 659 m2, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, společnosti 
ABEGU, a.s., za účelem udržování zele-
ně a zachování přístupu ke studním na 
pozemkové parcele č. 86/7, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 0,40 Kč/m2/rok, tj. 264 Kč.
l RM souhlasí s bezúplatným převodem 
v rámci MěÚ Tanvald neupotřebitelného 
monitoru inv. č. 300201/25 do majetku 
příspěvkové organizace Základní škola 
Tanvald, Údolí Kamenice 238.
l RM schvaluje dle Smlouvy o pronájmu 
lesů města Tanvald, uzavřené mezi 

městem Tanvald a společností TABYS 
s.r.o., nájemné za rok 2008 ve výši 
108 150 Kč.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks modří-
nu, nacházejícího se v parku před č.p. 
350, Krkonošská ul., Tanvald, na pozem-
kové parcele č.1986, k. ú. Tanvald, 2 ks 
jívy, nacházejících se před č.p. 529 – 532, 
Radniční ul., Tanvald na pozemkové 
parcele č.328/49, k. ú. Tanvald, a s po-
kácením náletové zeleně – břízy a jívy 
na ploše 50 m2, nacházející se na po-
zemkové parcele č.478/1, 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:
1) složení ÚIK a dílčích inventarizačních 
komisí k provedení inventarizace majet-
ku města Tanvald ke dni 31. 12. 2008 
dle předložené přílohy;
2) harmonogram inventarizačních prací 
dle předložené přílohy.

 –měú–

něného k umístění, zřízení a provozová-
ní stavby kabelové zemní smyčky NN pro 
vodojem Šumburk nad Desnou na části 
pozemkové parcely č. 2593/4, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, a v povinnosti 
povinného a každého dalšího vlastníka 
strpět umístění, zřízení a provozování 
této stavby na dotčeném pozemku o dél-
ce cca 40 m se všemi s tím spojenými 
zákonnými právy, povinnostmi a omeze-
ními.
5. Rozhodlo nezřizovat věcné břemeno 
spočívající v právu vedení a údržby pod-
zemní vodovodní přípojky přes část po-
zemkové parcely č. 617, část pozemko-
vé parcely č. 640 a část pozemkové 
parcely č. 2611, vše k. ú. Šumburk nad 
Desnou, ve prospěch vlastníků rodinné-
ho domu č.p. 264 na stavební parcele č. 
299, stavební parcely č. 299, pozemkové 
parcely č. 662/3, pozemkové parcely č. 
664/11 a pozemkové parcely č. 664/17, 
vše k. ú. Šumburk nad Desnou.
6. Schvaluje v novém znění:
a) přílohu č. 2 Zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Dům dětí a mládeže 
Tanvald, příspěvková organizace, ze dne 
31. 10. 2007, kterou příspěvkové orga-
nizaci svěřuje do správy movitý majetek 
dle přílohy v celkové hodnotě 423 517,60 
Kč s účinností od 1. 1. 2009. 
b) přílohu č. 2 Zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Základní umělecká 
škola Tanvald, příspěvková organizace, 
ze dne 31. 10. 2007, kterou příspěvkové 
organizaci svěřuje do správy movitý 
majetek dle přílohy v celkové hodnotě 
2 052 193,75 Kč s účinností od 1. 1. 
2009. 
7. mění své usnesení č. VIII z 18. 6. 2008 
následovně:
l ZM rozhodlo souhlasit s podáním žá-
dosti o dotaci na přístavbu k objektu č.p. 
351, Školní ul., Tanvald, která by měla 
sloužit pro potřeby nově vzniklé vyšší 
odborné školy a schvaluje uvolnit 
částku do 3,3 mil. Kč na spolufinancování 
stavby. 
8. Schvaluje využití prostor v třetím nad-
zemním podlaží objektu čp. 589, ul. 
U Stadionu, Tanvald, na vybudování 
zázemí městského stadionu.
l ZM na základě ustanovení § 64, odst. 
1, zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a 
soudcích, volí Dagmar Semeckou příse-
dící Okresního soudu v Jablonci nad 
Nisou na čtyřleté funkční období.
l ZM stanovuje v souladu s § 77 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a nařízením vlády č. 
614/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2006, 
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 10. 12. 2008 
měsíční odměnu neuvolněné člence 
zastupitelstva města pí Květě Bakové ve 
výši 630 Kč. 

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

PODĚKOVÁNÍ
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) Nemocnice 
Tanvald s.r.o. děkuje rodině Havrdových z Alšovic a Pekárně Tanvald 
Schneider & spol. za finanční dar. Tento dar bude využit na nákup stimu-
lačních pomůcek, které využije OCHRIP ke zvýšení kvality ošetřovatelské 
péče o své pacienty.

Personál OCHRIP

Dr. Jochen Sagadin s tlumočnicí na 
schůzi zastupitelstva.

Výběr usnesení ze schůze Rady 
města ze dne 3. 12. 2008

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města konaného dne 10. 12. 2008

Před více než deseti lety se jednalo a 
rozhodovalo o budoucí podobě tanvald-
ské nemocnice. Šíře poskytovaných 
služeb byla stejně jako akutní lůžka za-
chována. Nemocnice byla rozšířena, 
zrekonstruována a přístrojově moderni-
zována. Navíc zde vzniklo nové odděle-
ní OCHRIP, které se stále dovybavuje. 
Město Tanvald je 34% vlastníkem 
Nemocnice Tanvald, s.r.o., společnost 
Mediterra má pak 66%. Zastupitelstvo 
města Tanvaldu v prosinci projednávalo 
činnost Nemocnice Tanvald, s.r.o. Na 
zasedání se dostavil ředitel ing. Vladimír 
Měrka, jednatelka Nemocnice Tanvald 
s.r.o. Ing. Helena Rögnerová a nový 
jednatel Mediterry, kterou nově vlastní 
rakouská společnost VAMED, Dipl. Ing. 
Dr. Jochen Sagadin, MBA. VAMED pů-
sobí podle slov Dr. J. Sagadina ve dva-
ačtyřiceti zemích světa. Zabývá se říze-
ním zdravotní péče a rehabilitačních 
zařízení, sídlo je ve Vídni (viz http://
www.vamed.at). „Sledujeme nejen hos-
podářský výsledek tanvaldské nemocni-
ce, personální problematiku, ale plánu-
jeme i nástup manažera, který se bude 
zabývat kvalitou péče, poskytované 
v našich zařízeních,“ uvedla jednatelka 
ing. H. Rögnerová. „Změna jednatele 
Nemocnice Tanvald by neměla mít žád-
ný vliv na šíři poskytovaných služeb, ty 
budou ve stejném rozsahu,“ říká staros-
ta Tanvaldu Petr Polák. Ředitel nemoc-
nice Ing. Vladimír Měrka seznámil 10. 
prosince 2008 všechny přítomné s eko-
nomikou a hospodařením nemocnice. 
„Nákladové i výdajové položky mají stou-
pající tendenci, a to až dvojnásobnou 
oproti době, kdy Mediterra v Tanvaldě 
začínala,“ uvedl mimo jiné ing. V. Měrka 
s tím, že vytíženost, tzv. obložnost lůžek, 
k 30. 11. 2008 činila v tanvaldské nemoc-
nici 86,5%. Také v roce 2008 Nemocnice 
Tanvald investovala nemalé finanční 
prostředky do modernizace zařízení, a to 
od kuchyně po speciální diagnostické 
zařízení a dovybavení JIP. Jak zaznělo 
na prosincové schůzi zastupitelů, přes 
všechen rozmach se tanvaldská nemoc-
nice musí stále potýkat s problémem 
nedostatku lékařů. „Nemocnice má sto 
sedmdesát zaměstnanců, z toho je 

čtrnáct lékařů. Se středním zdravotním 
personálem jsme na tom mnohem líp. 
V poslední době se nám podařilo získat 
lékařku na internu, diabetoložku MUDr. 
Julinkovou, a dalšího lékaře, anestezio-
loga z Polska“ uvedl ing. Měrka s tím, že 
ještě scházejí minimálně tři až čtyři léka-
ři. Pro nově příchozí lékaře je v Tanvaldě 
k dispozici volný byt. Zastupitelé města 
Tanvaldu jednohlasně odsouhlasili návrh 
na jmenování Dr. Joachena Sagadina 
novým jednatelem společnosti Nemoc-
nice Tanvald, s.r.o., a tak byl týž den 
valnou hromadou jmenován.  

–abr–

Nemocnice Tanvald má nového jednatele 

Ing. Rögnerová uvedla nového jednatele 
p. Sagadina.
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Ve městě jsou tři markety
Ke stávajícím marketům Lidl a Penny 

přibyl od 4. 12. 2008 místo bývalého 
Plusu třetí supermarket, a to BILLA. 
V příštím čísle zpravodaje vám přineseme 
aktuální pohled do obchodní sítě ve 
městě v Krkonošské ulici, od Maji až po 
markety. 

 –abr–

Hravě – zdravě
Ve středu 19. 11. proběhl na naší škole  

již podruhé společný den „Na jedné lodi“, 
tentokrát pod názvem „Hravě –zdravě“. 
Žáci pod vedením vyučujících pracovali 
v různorodých skupinách, kde se navzá-
jem blíže poznali a učili se spolupracovat 
a pomáhat mladším spolužákům. Den 
byl zaměřen na zdravý životní styl a 
zdravou výživu. Děti si hravou formou 
plnou různých činností měly uvědomit, 
jak nezbytné je pro člověka zdraví fyzic-
ké i duševní i s jakými riziky ohrožujícími 
zdraví se mohou setkat. Během první 
hodiny se prostřednictvím her seznámily 
a poznaly, jak je důležité se jeden na 
druhého spolehnout.

V další hodině žáci společně vytvářeli 
„Strom zdraví“, malovali, co si předsta-
vují pod pojmem zdraví v pozitivním i 
negativním smyslu. Třetí hodina byla 
zaměřená pohybově – například běh do 
schodů se zátěží (uvědomit si nebezpe-
čí a nepříjemnost obezity). Čtvrtá hodina, 
kuchařská, byla zaměřená na zdravou a 
nezdravou stravu. Poté jsme se rozlou-
čili s žáky 1. stupně a v poslední hodině 
si žáci 2. stupně formou testu Prevence 
AIDS a hry Lék na AIDS mohli ověřit své 
znalosti o této nebezpečné nemoci.

Děkujeme všem pedagogům, kteří se 
podíleli na přípravě této zdařilé akce, jež 
byla hodnocena kladně vyučujícími i 
žáky, a doufáme, že alespoň některé 
z dětí přivedla ke zdravému životnímu 
stylu.  

 I.S., ZŠ Sportovní, Tanvald

Výstava Zima a lidé na horách aneb Jízda časem na dědových rohačkách podle 
zápisů v knize potěšila řadu lidí. Výstavu uspořádala kulturní kancelář pro všechny, 
co tu žijí, jako malé připomenutí života na horách. Nabídla zároveň srovnání s dneš-
ním životem. Autorkou některých textů a sesbíraných receptů je spisovatelka Klára 
Hoffmanová. Betlémy ze své soukromé sbírky na tanvaldskou výstavu poskytnul 
Ivan Tišnovský z Vysokého nad Jizerou. Keramický betlém byl vytvořený v DDM 
Tanvald. Spolu s ostatními vystavenými exponáty, kterými například jsou sněžnice, 
historická školní brašna, tabulka, školní lavice ze začátku minulého století, obrazy 
ptactva, původní Školní mapa, saně zvané renwolf neboli vlček, dřevěné saně, lyže, 
nůše, kroj, vánoční malovaná přání, staré pohledy Tanvaldu, historický otvírák… je 
v Městském kině Jas k vidění do 6. ledna 2009. Poděkování všem spoluobčanům, 
kteří se na výstavě podíleli nebo svými exponáty přispěli.
Plánovaná výstava v Měském kině Jas Slavní sportovci Tanvaldska se prozatím 
odkládá z nedostatku materiálu. –abr–

Betlém mě provázel od mládí

Dne 10. prosince zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet města na rok 2009, a 
to jako vyrovnaný. V rozpočtu jsou schvá-
leny mimo jiné výdaje na demolici objek-
tu čp. 531 na Dolní Smržovce (bývalá 
DPS), rozšíření veřejného osvětlení 
v místní části Žďár a dále v ulicích Pod 
Špičákem, Vítězná a v ulici k Randákově 
vile. Je pamatováno i na obnovu vozo-
vého parku technických služeb.

Samozřejmě počítáme i s některými 
velkými investičními akcemi. Ty však 
bude zastupitelstvo města schvalovat, až 
bude znám konečný výsledek hospoda-
ření města v roce 2008.

Mělo by se jednat o zahájení výstavby 
územně příslušné stanice pro profesionální 
hasiče a stanice pro dobrovolné hasiče 
Šumburk v ulicích Vítězná a Proti-
fašistických bojovníků a výstavby pře-
stupního terminálu u nádraží ČD na 
Šumburku, a to v případě uspění naší 
žádosti v Regionálním operačním 
programu. Dále chceme pokračovat 
v rekonstrukcích místních komunikací a 
věříme, že se nám konečně podaří získat 
do vlastnictví města části pozemků pro 
vybudování parkoviště ve Smetanově 
ulici na sídlišti Šumburk a pro rozšíření 
zázemí víceúčelového sportovního are-
álu Tanvaldská kotlina. Na tyto, případně 
další akce budou čerpány finanční pro-
středky z Fondu rozvoje a rezerv, kde je 
díky dobrému a promyšlenému hospo-
daření města v minulých letech pro tyto 
akce dostatečná rezerva.

V příštím roce by měla být v České 
ulici zrealizována, díky vstřícnému posto-
ji Města Tanvald, které k této výstavbě 
nabídlo vhodný pozemek, stanice 
Záchranné zdravotnické služby Liberec, 
která by měla být i investorem stavby. 

V listopadu 2008 byla některými malý-
mi pracemi (opěrné zdi) rovněž zahájena 
rekonstrukce silnice I/10 z Tanvaldu do 
Jabloneckých Pasek. Ta je financována 
Ředitelstvím silnic a dálnic a měla by být 
dokončena do konce roku 2010.

Jsem velice rád, že díky přístupu tajem-
níka, vedoucích odborů i ostatních za-
městnanců městského úřadu mohu 
konstatovat, že se daří všechny úkoly 
včas plnit a že i výkon státní správy je na 
velice dobré úrovni. O tom svědčí i časté 
kladné ohlasy občanů. Za to jim patří 
velké poděkování.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám 
všem popřát do nového roku pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost a věřím, že i 
rok 2009 bude pro vás i pro město rokem 
úspěšným.

Petr Polák, starosta města

Novoroční 
bilancování... 

Pokračování ze str. 1

Zápis do 1. třídy 
Masarykovy školy

Společně se Dnem otevřených tříd se 
koná dne 15. ledna 2009 zápis dětí do 
1. třídy. Jsme školou, která uplatňuje pro- 
gresivní metody školní práce s rozšířenou 
výukou informatiky a cizích jazyků. Na 
pracovišti šumburské školy probíhá výu-
ka s prvky MONTESSORI. Během zápi-
su si budete moci spolu s vaším dítětem 
prohlédnout školu za doprovodu peda-
gogů. Školy budou otevřeny pro rodiče 
s dětmi od 10.00 do 17.00 hod. Návštěvy 
tříd s výukou budou do 12.00 hod.

Mgr. Jana Prokešová, 
ředitelka školy

Výstava v kině o životě na horách

V malebné chaloupce na stráni ve 
Vysokém na Jizerou je mnoho krás-
ných předmětů, které s sebou nesou 
stopu časů dávno minulých. Betlémy 
jsou pak všude, nejrůznějších veli-
kostí, z rozličných materiálů: dřevěné, 
papírové, skleněné, perníkové, 
z vizovického těsta, vystřihované, 
krajkové, z kukřičného šustí apod. 
Sběratele Ivana Tišnovského, který 
tu spokojeně žije se svou ženou, se 
ptám: Kdy jste začal sbírat betlémy?
Betlémy sbírám deset let, letos slavím 
takové malé výročí. Ve své sbírce mám 
sto padesát kusů různých velikostí z růz-
ného materiálu a v různém stavu. Ještě 
padesát jich čeká na dodělání. Jak říká 
manželka, stříhá celá rodina. Ve Vyso-
kém nad Jizerou jsem se seznámil 
s panem Chvalinou, původně rodákem 
z Martinic. Měl velký betlém, který jsem 
mu pomáhal vždy v prvním adventním 
týdnu stavět. A to byl asi první impuls 
k mé současné sbírce. Do té doby jsem 
jich měl jen pár a střádal je doma 

v šuplíku. V roce 1998 jsem ho od pana 
Chvaliny dostal.
Jaký byl váš první betlém?
Betlém mě doma provázel od mládí, byla 
to taková naše tradice. V dětství jsme 
měli skromné Vánoce, betlém nás stme-
loval, všichni jsme se u betlému sešli. Byl  
dřevěný se zvířátky z výrobního družstva 
Dorka, vyráběný ve čtyřicátých letech. 
(Všechny postavy kromě těch v jeslič-
kách jsou zvířátka. Pozn. red.) Je to můj 
první betlém, který mám dodnes. Betlém 
jsme stavěli těsně před Štědrým dnem, 
všichni společně.  

–abr–

Zápis do 1. třídy 
ZŠ Sportovní

V souladu s ustanovením § 46 škol-
ského zákona oznamuje ředitelka 
ZŠ Tanvald, Sportovní 576, termín 
konání zápisu do 1. třídy pro všech-
ny děti narozené od 1. 9. 2002 do 
31. 9. 2003.
 

Zápis se uskuteční 
ve čtvrtek 15. ledna 

2009 od 13 do 17 hodin 
 v budově 

ZŠ Sportovní 576. 
Srdečně vás zveme, můžete si pro-
hlédnout prostory školy a školní 
družiny. Od 8.00 můžete se svým 
dítětem navštívit výuku v 1. třídě i 
ostatních třídách školy.
V průběhu školní docházky nabízíme 
výuku dle vlastního ŠVP s využitím 
moderních metod, individuální pří-
stup pro děti s pomalejším pracov-
ním tempem, výborné podmínky pro 
bohaté sportovní vyžití, výuku jazyků 
kvalifikovanými odborníky, výuku 
anglického jazyka od 1. třídy, výuku 
programování, internet, práci s inter-
aktivní tabulí, pro 1. stupeň logope-
dickou a dyslektickou nápravu, vyu-
žití školní knihovny, pobyt dětí ve 
školní družině, plavecký výcvik od 
1. třídy, lyžařský výcvik, kurz outdo-
orových aktivit, cyklokurzy, pohybo-
vé a sportovní hry, třídy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, zajištění 
volného času ve spolupráci s DMM 
Tanvald, spolupráci mezi rodinou 
a školou, seznamovací pobyty pro 
žáky 6. tříd, výměnné pobyty s dru-
žební školou, projektové dny.
Všichni učitelé na 1. a 2. stupni jsou 
kvalifikovaní.
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V lednu 2009
 oslaví 

narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v lednu

Haba Karel
Jansová Hana

Jůnová Jaruška
Koulová Anna
Hladík Miloš

Zemánková Františka
Ježková Libuše

Michalička Jaroslav
Smutný Zdeněk

Šimek Lumír
Štěpánková Jirena
Nimmrichter Horst

Soukeníková Jarmila
Trýznová Maruše

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

e–mail: ddmtnv@iol.cz

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).

KPOZ přeje všem 
spoluobčanům pevné zdraví 

v novém roce!

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, v roce 2009 vám budeme 
přinášet osvědčené lidové recepty, které 
pomohly vám či někomu z vašich blíz-
kých či známých. (Dnes vám přinášíme 
recept, který dostala před lety paní 
Ludmila Škrabálková od MUDr. Šíra 
při komplikované několikačetné 
zlomenině paže.)

Recept na polámané kosti 
6 čerstvých bílých (nejlépe domácích) 
vajec, šťáva z 1/2 kg citrónů 
Celá, syrová vejce i se skořápkou dáme 
do mísy, zalijeme šťávou z citrónů a 
necháme čtyřicet osm hodin odstát. 
(Vajíčka se ve šťávě rozpustí.) 
Po dvou dnech přidat: 1/4 kg medu, 0,5 
dcl rumu. To vše rozmixovat a uložit 
v chladu. Užíváme dvakrát denně jednu 
lžíci po dobu čtrnácti dnů. Pak čtrnáct 
dnů pauza. 
V případě potřeby 
ještě jednou 
kůru zopakovat.
No tak 
dobrou chuť 
a pevné kosti!

Své recepty můžete dát do schránky na 
Infocentru.

I přes náročný předvánoční program si každoročně najde starosta města Petr Polák 
chvíli na posezení se seniory v penzionu a v domě s pečovatelskou službou. To se 
tentokrát uskutečnilo 9. a 11. prosince 2008. Seniorům letos přišli předvánoční at-
mosféru zpříjemnit a zahrát ze ZUŠ Tanvald Katka Brabcová na kytaru a její učitel 
Jan Machander na housle. Přítomní obdrželi texty koled, které si s účinkujícími 
mohli zazpívat. Setkání se, vedle starosty Petra Poláka, účastnili dále místostaros-
ta Miroslav Tůma, Zdeněk Pěnička, ředitel TABYSu, ošetřující lékařka MUDr. 
Slavotínková a za KPOZ Anna Lišková a Radka Vacková. Při kávě, čaji, chlebíčcích 
a zákuscích si všichni mohli popovídat se starostou, který se na slovíčko zastavil se 
seniory u všech stolů. Akcii připravil KPOZ Tanvald.  – red – 

Předvánoční posezení v penzionu 

V roce 2008 Svazek obcí Mikroregion 
Tanvaldsko připravil:
1. Za přispění dotace z grantového fondu 
Libereckého kraje nový dotisk oblíbené-
ho propagačního letáku Cyklostezka Járy 
Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova, 
který bude distribuován do informačních 
center na začátku letní sezony 2009.
2. Nový propagační materiál představu-
jící kulturní a historické dědictví 
Tanvaldska, kde by mimo jiné měla být 
propagována i zubačka a nově zbudo-
vané Muzeum ozubnicové železnice 
v Kořenově. Tento projekt, podpořený 
Libereckým krajem z grantového fondu, 
je připravován ve spolupráci s Železniční 
společností Tanvald, která se záchraně 
Zubačky již mnoho let intenzivně věnuje, 
zřídila, otevřela a také provozuje výše 
zmíněné muzeum. Na přípravě materiá-
lu pracuje náš osvědčený autorský tým 
– Libuše Novotná z Velkých Hamrů a 
Bohumil Jakoubě z Jablonce nad Nisou. 
V brožurce budou představeny kulturní 
a technické i stavitelské zajímavosti 
regionu Tanvaldska.
3. Vzdělávací program Poradenství – 
management pro rozvoj Tanvaldska 
podpořený z Programu obnovy venkova 
grantového fondu Libereckého kraje. 
V rámci tohoto programu proběhl cyklus 
vzdělávání, exkurze ve společnosti 
ZERA v Náměšti nad Oslavou a na kom-
postárně ve Vicenicích u Náměště. Na 
vlastní oči jsme konečně spatřili kom-
postárnu provozovanou pro region po-
dobný tomu našemu a dozvěděli jsme se 
hodně o zkušenostech i ekonomice pro-
vozu. Neméně důležité bylo představit 
nám i nově nastavený systém nakládání 
s komunálním odpadem, do kterého je 
zahrnut i sběr biologicky rozložitelného 
odpadu na Náměšťsku. 
Dále jsme navštívili Mikroregion Nový 
Dvůr a Místní akční skupinu Kyjovské 
Slovácko v pohybu, abychom poznali 
příklady dobré praxe v rozvoji cestovního 
ruchu. Viděli jsme originální Železniční 
muzeum v historickém železničním 

vagonu, zajímavý produkt cestovního 
ruchu – šlapací drezínu na nevyužívané 
železniční trati, nazvanou „Lesní spin-
ning“, muzeum tradic na zámku v Milo-
ticích atd. Přesvědčili jsme se, že za 
úspěšností produktu Moravské vinařské 
stezky opravdu stojí dobrá spolupráce 
podnikatelského a veřejného sektoru 
(obcí, spolků, neziskových organizací).
4. Projekt Zlepšení dopravní obslužnos-
ti území Mikroregionu Tanvaldsko, zahr-
nující výstavbu čtyř nových zastávek ČD 
a obnovu devatenácti čekáren na auto-
busových zastávkách v Desné, Velkých 
Hamrech a ve Smržovce. Tento celkem 
rozsáhlý projekt uspěl v Regionálním 
operačním programu (ROP) EU v priorit-
ní ose Rozvoj dopravní infrastruktury a 
je doporučen k financování. V současné 
době začíná být realizován dle harmono-
gramu projektu.
5. Ve spolupráci s Místní akční skupinou 
Rozvoj Tanvaldska vytištění úspěšné a 
žádané brožurky Výrobky z Jizerských 
hor, která bude připravena k distribuci již 
pro zimní sezonu 2008/2009. Brožura 
byla plně financována Libereckým kra-
jem, díky této dotaci mohla být dále při-
pravena i žádost do Programu rozvoje 
venkova na Vzdělávání pro Tanvaldsko 
(semináře a exkurze).
6. Ve spolupráci se společností Compe-
dium nový zimní propagační leták 
Mikroregionu Tanvaldsko. K dostání 
bude v turistických informačních centrech 
regionu Jizerských hor.
Marketingu cestovního ruchu se Mikro-
region Tanvaldsko věnoval také pro-
střednictvím turistického regionu Jizerské 
hory. Byl připraven nový projekt,  podpo-
rující spolupráci destinačních manage-
mentů Jizerských hor a polského partne-
ra Beg Piastów. Pokud nový projekt 
uspěje v Programu přeshraniční česko-
polské spolupráce Cíl 3, budou vytištěny 
nové zajímavé propagační materiály, 
bude lépe koordinován a přeshraničně 
propojen rozvoj služeb cestovního ruchu, 
informačních a marketingových aktivit.

A co plány do roku 2009?
Připravujeme zlepšení infrastruktury a 
marketingu cestovního ruchu, což zna-
mená, že by měly být turistické trasy i 
cyklotrasy v regionu vybaveny přístřešky, 
odpočinkovými místy pro turisty i navi-
gačními tabulemi, měly by být zpracová-
ny nové produkty cestovního ruchu 
(Naučná stezka Gustava Leutelta v Jo-
sefově Dole, nová muzea místní historie, 
tradic apod.), vytištěny nové propagační 
materiály. Vše dohromady bychom rádi 
spojili do jednoho projektu a požádali 
o dotaci v ROP v nejbližší výzvě roku 
2009.  Pokud uspějeme, realizace plánů 
připadá  v úvahu v roce 2010.
Možným tématem budoucích společných 
projektů mikroregionu je i odpadové 
hospodářství – zlepšení nakládání s roz-
ložitelnými odpady. To znamená, že se 
bavíme a společně přemýšlíme, jak efek-
tivně, ekologicky a hlavně hospodárně 
naložit se zeleným odpadem z údržby 
veřejných prostranství, parků, zelených 
ploch i soukromých zahrad. Řeč bude 
zejména o kompostování a systému 
sběru biologicky rozložitelných odpadů, 
což přispěje ke snížení množství 
komunálního odpadu obcí.
Čeká nás také aktualizace Strategie 
rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko, kdy se  
ohlédneme za tím, co jsme za posledních 
pět let uskutečnili, a připravíme se na to, 
co chceme udělat v letech dalších.

KaPr

Krátce z Mikroregionu Tanvaldsko: rok 2008/2009

Vzpomínka na 
adventní čas. 
Vánoce na nás v do-
mečku dýchaly již od 
začátku listopadu, kdy 
začaly probíhat akce s vánoční temati-
kou. Dopoledne k nám přicházely děti 
z tanvaldských a okolních škol (základ-
ních i mateřských) do keramické dílny 
vyrábět dárečky a dekorace a odpoledne 
se konaly akce zaměřené na různé vý-
tvarné techniky: tiffany, malba na sklo, 
tisk na porcelán, keramika. Kromě toho 
jsme provoněli celý domeček vůní per-
níčků, cukroví a vůní jehličí při výrobě 
netradičních adventních věnců, které se 
moc líbily. Věříme, že potěšení vám při-
nesly všechny dárečky, které si děti 
u nás vyrobily. Bylo jich hodně: předvá-
nočních odpoledních akcí pro děti (kromě 
pravidelných kroužků) se konalo osm pro 
155 dětí, dopoledních akcí bylo pěta- 
dvacet pro 450 dětí. Těšíme se na další 
setkávání s dětmi i jejich rodiči v novém 
roce 2009.
Akce v lednu. Ve středu 14. ledna od 
17 hodin začíná další kurz Tiffany pro 
dospělé. Jedná se o čtyři tříhodinové 
lekce (vždy ve středu od 17.00), ve kte-
rých se naučíte skleněné vitráže. 
Přihlašujte se v DDM. Přihlášky jsou 
závazné, můžete za sebe případně 
sehnat náhradníka.

PŮJČKY PRO 
VŠECHNY 

od společnosti 
Profi Credit. 
VOLEJTE 

733 524 448
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Vánoční přání
V Městské knihovně Tanvald probíhala 
v měsíci listopadu a v prvním prosinco-
vém týdnu soutěž Vytvoř si vánoční po-
hlednici, které se zúčastnilo sto patnáct 
dětí z Tanvaldu a blízkého okolí. Porota 
hodnotila celkem stodvaadvacet pohled-
nic. Výběr byl obtížný, protože všechny 
pohlednice, vytvořené různými výtvarný-
mi technikami, byly moc hezké. Nakonec 
rozhodla porota o šesti vítězných pohled-
nicích podle věkových kategorií.
kategorie do 6 let, Hausová Terezka
kategorie 6 – 7 let, Jiříkovský Matěj
kategorie 8 – 9 let, Rousková Helena
kategorie 10 – 11 let, Trdlová Adéla
kategorie 12 – 14 let, Fejklová Tereza
kategorie 15 – 18 let, Vydrová Kristýna
Hodnotné ceny byly předány vítězům 
17. 12. 2008.
Do finále se dostalo 21 prací, jejichž 
autoři byli odměněni malou pozorností. 

Finalisté: Erlebach Vilík, Fapšo Kateřina, 
Komárková Nikola, Mucsková Veronika, 
Haninec Adam, Duchková Anna, Malá 
Tereza, Sochorová Barbora, Mejsnarová 
Miroslava, Vajdíková Markéta, Čermáková 
Helena, Janoušková Romana, Ková-
řová Andrea, Řebeňáková Anna, Preuss-
lerová Zuzana, Ševčíková Šárka, Jen-
čová Leona, Pfannschmidtová Nicole, 
Kubíková Lucie, Svobodová Hana, 
Kozáková Lucie.
Do soutěže se zapojili nejen naši čtená-
ři, uvítali ji také učitelé ze ZŠ Velké 
Hamry, Masarykova ZŠ Tanvald, 
Gymnázium Tanvald, DDM Tanvald a 
ZUŠ Tanvald, kteří se zapojili se svými 
žáky a studenty. Všechny vytvořené 
pohlednice si návštěvníci knihovny moh-
li prohlédnout v prosinci ve vstupní části 
knihovny. Pro velký zájem bude výstava 
probíhat ještě po celý leden. Obrázky 
finalistů a výherců si můžete prohlédnout 

také na našich webových stránkách. 
Všem zúčastněným bychom chtěli moc 

poděkovat, navodili v naší knihovně 
divukrásnou vánoční atmosféru.

5. 1.  PO  19 h.  Disaster Movie
Americká bláznivá filmová parodie na různé filmy od tvůrců filmů Scary 
Movie.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 90)
7. 1.  ST  17 h.  Madagaskar 2 – Útěk do Afriky
Americký rodinný animovaný film. Další bláznivé příhody zvířátek z newyorské 
zoo. Stále spolu. Stále ztracení. České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 90)
9. 1.  PÁ  19 h.  Katyň
Polský historický film režiséra A.Wajdy. Příběh o zločinném katyňském
masakru, který měl zůstat zapomenut.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 126)
12. 1.  PO  19 h.  Vy nám taky, šéfe!
Nová česká komedie. Jedeme v tom všichni. Zkrachovat není nic snadného.
V hlavních rolích Václav Vydra, Iva Janžurová a Jiří Langmajer. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (92)
14. 1.  ST  19 h.  Absurdistán
Německá úspěšná komedie. Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk 
lásky… V hlavní roli česká herečka Kristýna Maléřová. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – 88)
16. 1.  PÁ  19 h.  Hlídač č. 47
Nový český film režiséra Filipa Renče. Milostný příběh o lásce, vášni, smrti a 
trestu. V hlavních rolích Karel Roden a Vladimír Dlouhý.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (ŠÚ – 108)
19. 1.  PO  19 h.  Anglické jahody
Nové české drama reřiséra Vladimíra Drhy. Příliš horký srpen 1968. 
V hlavních rolích Viktor Preiss, Pavla Tomicová a Nina Divíšková.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (114)
21. 1.  ST  18 h.  Kdopak by se vlka bál!
Nový český rodinný film. Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi.
V hlavních rolích Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček a Jana Krausová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (93) 
23. 1.  PÁ  19 h.  Saw 5
Americký drastický horor. Další nové pokračování úspěšné hororové série.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 92)
26. 1.  PO  19 h.  Rallye smrti
Americký akční film. Kdo přežije, vyhraje. Brutální automobilové závody na 
život a na smrt. V hlavní roli Jason Statham.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 105) 
28. 1.  ST  19 h.  Ženy
Americká romantická komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy 
touží. V hlavních rolích Meg Ryanová a Annette Beningová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 113)
30. 1.  PÁ  19 h.  Sněženky a machři po 25 letech
Nová česká komedie. Nové příhody starých známých postav po mnoha letech. 
V hlavních rolích J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta a R. Brzobohatý.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (104)

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 leden

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
6. 1.  ÚT  16.30 h.  Osudové osmičky v dějinách ČSR
Literárně–dokumentární pásmo připravené Gymnáziem v Tanvaldě 
při příležitosti 15. výročí vzniku ČR. Vstupné dobrovolné.

26. 1.  PO  9 a 11 h. Na salaši draci jsou
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen 
děti, ale i jejich rodiče. Hraje Divadelní společnost Františka Kreuzmanna 
z Prahy. Pojďte a prožijte celý rok na salaši s Ondrou a Jurou. Jsou to bačové 
jak se patří, kteří se po celý rok starají o své ovečky, ale vůbec to nemají 
jednoduché. Na téhle salaši totiž nedělají neplechu jen vlci. Zabloudí sem i drak 
a vy uvidíte, jestli si s ním naši kamarádi poradí. Pak ještě uvidíte jak pekli koláče, 
jak slavili Velikonoce a Vánoce a vůbec se dozvíte hodně o lidových zvycích, 
na které si pamatuje už jen málokdo.
Vstupné 30 Kč. Více na http://www.dsfk.cz/

Další kulturní akce
31. 1.  SO  20 h.  Sportovní hala Výšina Tanvald
Reprezentační ples Města Tanvaldu – 13. ročník 
K poslechu a tanci hraje Domestic. Předtančení, bohatá tombola a občerstvení. 
Cena slosovatelné vstupenky 200 Kč. Předprodej v kulturní kanceláři od 
12. 1. 2009.

Připravujeme zájezd do Národního divadla
Divadelní představení: Babička (Božena Němcová)

Babička patří ke klenotům české literatury, v historické budově Národního divadla 
se hraje rok. Režie: Jan Antonín Pitínský, v hlavní roli babičky Vlasta Chramos-
tová, kněžnu Zaháňskou hraje Jana Preissová, a další… (www.narodni–
divadlo.cz). Vstupné 250 Kč, jízdné 250 Kč. Prodej vstupenek v MěKK Tanvald 
již zahájen. Nedělní představení 8. 2. 2009 začíná ve 14 hod. Odjezd z Tanvaldu 
v 9 hod. 

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Leden

Mìstská knihovna Tanvald (telefon: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)
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Optický návrhářský atelier a velkoobchod 
EYE 2000 s.r.o. pro novou pobočku v Desné hledá 

3 spolupracovnice či spolupracovníky na tyto pozice:

1) fakturace /expedice/ objednávky do zahraničí (na HPP od 2009/1–2)
Požadavky: samostatnost, smysl pro pořádek a systém, praktičnost, práce 
na PC, (AJ/FJ), vstřícnost, čistý trestní rejstřík, nekuřák.
2) telefonické poradenství zákazníkům
/kontakt se zahraničními dodavateli/administrativa (na HPP od 2009/1–2)
Požadavky: samostatnost, asertivita, empatie, schopnost řešit s nadhledem a rychle 
problémy zákazníků po telefonu, praktičnost, práce na PC, (AJ/FJ), vstřícnost, čistý 
trestní rejstřík, nekuřák.
3) pracovník v optické dílně/zábrusy dekorativních vrtaných brýlí –
(na HPP 8 nebo 6 hodin od 2009/2)
Požadujeme: zručnost, pohotovost, samostatnost, pečlivost, základy práce na PC, 
smysl pro čistotu a pořádek, vstřícnost, čistý trestní rejstřík, nekuřák.

Nabízíme: zaškolení, dlouhodobé solidní a řádně ohodnocené zaměstnání 
v perspektivním oboru, malý příjemný pracovní kolektiv, nekuřácké prostředí.

V případě zájmu zasílejte své CV na prace@eye2000.cz 
nebo volejte ing. Medřickou 608 267 907.

Nové jízdní řády: 
více spojů a zdražení

Více vlakových spojů na trati z Tanvaldu 
do Prahy a do Harrachova nebo komfort-
nější způsob dopravy přinesou cestujícím 
nové jízdní řády Českých drah. Méně 
dobrou zprávou je naopak citelné zdra-
žení jízdného. Cena každé jízdenky na-
roste o dvě koruny a zákaznická In-karta, 
platící na dobu tří let, o 390 korun.

Jednou z novinek je posílení spojů mezi 
Tanvaldem a Prahou. „V každém směru 
pojedou dva nové rychlíky. Vlaky tak 
pojedou po celý den ve dvouhodinovém 
taktu. Nové rychlíky odjíždějí z Prahy v 
11:25 a 15:25  a z Tanvaldu v 7:52, 13:
45 a 15:45 hodin,“ informoval tiskový 
mluvčí ČD Ondřej Kubala.

Více přímých vlaků vyjede také 
z Liberce do Harrachova. Z libereckého 
nádraží nově odjíždí v 5:51, 6:31, 9:51, 
16:37, 17:17 a 18:37 hodin.

Změny neminuly ani mezinárodní 
dopravu. „Na základě požadavku 
Německých drah pojedou vlaky mezi 
Libercem a Drážďany s časovým posu-
nem: odjezdy z Liberce budou o 35 minut 
později a z Drážďan o 36 minut dříve,“ 
uvedl Ondřej Kubala.

Cestující v Libereckém kraji si od 14. 
prosince mohou užívat také většího počtu 
komfortních vlaků Regionova, které jsou 
nasazeny na trati Liberec – Tanvald. Na 
trať vyrazí také moderní bezbariérové 
motorové vozy. Další novinkou je nákup 
jízdenek přes internet a po telefonu. 
Jízdenky zakoupené na www.eshop.cz 
jsou o tři procenta levnější.

Nové jízdní řády vlakové i autobusové 
dopravy jsou v prodeji v infocentru.

   (veš)

Kultura v okolí

Přání z Městské policie
Vážení spoluobčané, již ta tam je doba, kdy 

občané pochybovali o opodstatněnosti komu-
nálních policií, ve kterých viděli jen novodobé 
biřice. Obecní policie vyvíjejí řady aktivit na 
úseku preventivní činnosti a snaží se co nejvíce 
přibližovat k občanům svého města či obce. Je 
logické, že u všech nenaleznou pochopení. Ale 
to je úděl policejních složek od nepaměti, že 
zejména ti, kteří byli jednou či vícekrát "umrav-
ňováni" pro své nepatřičné jednání, tyto sbory 
chválit nebudu. Slušní občané si však stále více 
uvědomují záslužnost činnosti nejen strážníků, 
ale i obecních a městských zastupitelstev, která 
nelitují finančních a dalších prostředků k zajiš-
tění většího pocitu bezpečí a spokojenosti 
občanů. 

Do nového roku 2009 vám přeji vše 
nejlepší. 

velitel MP, Horáček Jiří

Desná
l  Od 6. ledna do 7. února 2009 
Tapiserie a dřevěné plastiky Adély 
Rozinkové. Výstava v Riedlově vile. 
Vstupné na výstavu 10 Kč.
l 11. 1. Plechová pohádka v Riedlově 
vile od 15.00 hod. Vstupné 20 Kč.
l 17. 1. Myslivecký ples v kulturním 
domě Sklář od 20.00 hodin
l 31. 1. Rejžák z Prahy v kulturním 
domě Sklář od 19.00 hod. Komedii 
J. Břehového hraje DS E. F. Burian 
z Tanvaldu. Vstupné 50 Kč.

Kino Alfa v Desné 
l 7. 1. Kozí příběh. Pověsti staré Prahy,  
od 17. hod. 
První celovečerní 3D animovaný film.
l 14. 1. Nestyda. Od 19. hod., český film.
l 28. 1. – Madagaskar 2 od 17. hod., 
animovaný film.

Smržovka
l 3. 1. Novoroční koncert - Janáček
kostel sv. Arch. Michaela od 17 hod.
l 16.1. Cestujeme do... Mongolska 
(Blažena Hušková)
kinoklub Smržovka od 18 hod.
l 24. 1. Ples Extrémistů - sportovců
www.parkhotel-smrzovka.cz od 19 hod.
l 31. 1. 1. Všesportovní velmi veselý ples
Parkhotel od 20 hod.
l Výstava: Keňa - věčně živé podmínky
do 25. ledna 2009. 

Od 1. 12. 2008 otevřená nová vzorkovna.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
(Bohdalovice 77, 468 45 Velké Hamry)

Hasiči z Tanvaldu – Šumburku děkují
Děkujeme sponzorům za podporu a příspěvky věnované na sportovní hasič-

skou činnost našeho sboru, díky nimž jsme se mohli účastnit soutěží a tak 
skvěle reprezentovat město Tanvald.

Sponzory jsou: RNDr. Alexandra Polová, Titan Plastimex, s.r.o. (ing. Petr 
Tischer), Teplárenství Tanvald (Martin Vávra), Sebatrans, s.r.o. (Jaroslav Malý), 
Sato Tanvald (Miroslav Tůma), MUDr. Martin Šťastný, ing. Miroslav Prašivka, 
Květinářství (Vladimír Špicar), Pavel Kadaš a Marcel Vlček. 

Zároveň všem našim sponzorům i jejich rodinám přejeme vše nejlepší 
do nového roku, hodně zdraví a pracovních úspěchů!

TJ SEBA Tanvald přeje všem svým 
příznivcům úspěšný rok 2009.

Vzpomínka 
26. prosince uplynulo pět let, co 

nám odešla naše milá manželka a 
maminka paní Jarmila Duňková.

Vzpomínají a nezapomenou 
manžel a děti.

Poděkování
Mateřská škola Tanvald, Radniční 540, srdečně 
děkuje firmě Elsap za sponzorský dar – DVD. 

Pozvánka na závody
l Dne 15. 1. 2008 pořádá TJ SEBA, 

DDM a Gymnázium Tanvald v prostoru 
tréninkového hřiště U Lesíka další díl 
Poháru běžce Tanvaldu – běh na lyžích. 
Start první kategorie ročník 2004 a mladší 
na 50 m je v 10 hod. 

Informace V. Vyhnálek 607 859 212, 
J. Žanta 483 394 301.
l Dne 17. 1. 2008 pořádá TJ SEBA 

Tanvald v areálu Autokempu v Tanvaldě 
krajský přebor žactva kategorie A v běhu 
na lyžích. Start první kategorie 9.30 hod. 
Bližší informace V. Vyhnálek.



Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad. Palackého 359, Tanvald, IČO. 262 587. 
Náklad 1100 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce. MěKK Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 653, e–mail: labrahamova@tanvald.cz.
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka únorového čísla je 15. 1. 2009. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

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 nezapomenutelnou 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 do 30. ledna 2009, 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, předejte 
informace známým a přátelům, kteří se již v minulosti 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.

Výsledky
Bižuterie Jablonec B – Tanvald  47 : 96
Tanvald – SK Liberec  80 : 53
Bižuterie Jablonec A – Tanvald  112 : 64

Po dvou hladkých výhrách přišla poráž-
ka, která se víceméně čekala. Bižuterie 
s přehledem vede tabulku a jen těžko 
bude hledat přemožitele. SEBA navíc 
k tomuto utkání přijela v oslabené sesta-
vě a prostor dostali i nejmladší hráči. 
Přesto celkový dojem nebyl nejhorší, ale 
poslední dvě minuty hosté nezvládli a 
skóre ve prospěch favorita narostlo velmi 
rychlým tempem.

Po náročné letní přípravě a úspěšném 
vystoupení v seriálu podzimních přespol-
ních běhů čeká lyžaře běžce z TJ SEBA 
Tanvald hlavní sezóna. A nejen kvalitní 
příprava pod vedením trenérského kvar-
teta BABETKA (Balcar, Beranová, 
Tomšová, Kasper), ale i špičkové vyba-
vení (včetně mikrobusu VW Synchro), 
které se v letošním roce díky podpoře 
Města Tanvald, Libereckého kraje, fy 
PRIMAPLAST, RWE a dalších sponzorů 
podařilo mladým lyžařům zajistit, řadí TJ 

KČT Tanvald pořádá 1. 1. 2009 od 11 do 
16 hodin tradiční Novoroční výstup na 
rozhlednu Štěpánka. Pořadatelé pro 
účastníky připravili pamětní diplom a 
odznak. Samozřejmě nezapomenou ani 
na tradiční novoroční grog a čaj.

Další novoroční 
výstupy

l  Novoroční výstup na Černou 
Studnici, individuální výstup, trasy: pěší 
6 – 10 km.
l Novoroční výstup na rozhlednu 
Nisanka
info: www.rozhledna–nisanka.cz
l Novoroční výšlap na Frýdlantskou 
rozhlednu, pěší trasa: 8 km, start 
náměstí T. G. Masaryka, 13 – 14 hod. 
l Novoroční výstup na Ještěd, start 
konečná MHD Liberec – Horní Hanychov 
8.30 – 11.30 hod.

Novoroční výstup na Štěpánku

 Lyžaři TJ SEBA Tanvald zahajují
SEBA Tanvald k favoritům jak v soutěži 
jednotlivců, tak v soutěži družstev v rámci 
celé ČR. 

Zhlédnout jejich umění a podpořit jejich 
výkony můžete nejen 17. 1. 2008, kdy se 
v areálu autokempu konají krajské pře-
bory žactva v běhu na lyžích kategorie 
A, ale i hlasováním v anketě o nejlepšího 
sportovce a sportovního kolektivu 
jabloneckého okresu.

Za TJ SEBA Tanvald 
Vladimír Vyhnálek

Tabulka
                                             Vítězství     Porážky     Body          Skóre
1. BIŽUTERIE JABLONEC A 5 0 10 405 : 274
2. VOS TU LIBEREC 2 4 8 441 : 401
3. PRECIOSA DRACI JABLONEC 3 1 7 311 : 287
4. TJ SEBA TANVALD 2 3 7 386 : 389
5. SK LIBEREC 2 2 6 261 : 266
6. VSK LIBEREC BX 2 2 6 242 : 260
7. BIŽUTERIE JABLONEC B 0 4 4 166 : 335

Program domácích zápasů v hale Na Výšině v lednu
8.1. Čtvrtek – 18.15 Tanvald – Draci Jablonec
22.1. Čtvrtek – 18.15 Tanvald – Bižuterie Jablonec B

V. Hošek

Informace z TJ SEBA Tanvald – basketbal

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnos-
ti novela zákona o silničním provozu, 
provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se 
v otázkách ohlašovací povinnosti doprav-
ních nehod mnohé změní. Částka, od 
které nehodu musíme hlásit, se výrazně 
zvýší, a to na 100 000 Kč. Od vyššího 
limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak 
to, že se namísto objasňování dopravních 
nehod bude moci víc věnovat běžnému 
dohledu nad silničním provozem.
Kdy volat policii

1. Pokud při nehodě dojde ke zranění 
(třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení 
osoby.

2. Pokud při nehodě dojde na některém 
z vozidel včetně přepravovaných věcí ke 
škodě převyšující 100 000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě 
(v jakékoli výši) na majetku třetí osoby 
(poškození zaparkovaného vozidla, při-
lehlé nemovitosti...); policie se však ne-
bude volat v případě, kdy půjde o škodu 
na vozidle, které sice je v majetku třetí 
osoby (leasingové společnosti, zaměst-
navatele, ale třeba i někoho z rodiny), 
ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4. Pokud při nehodě dojde k poškoze-
ní pozemní komunikace či ke zničení 
nebo poškození její součásti nebo příslu-
šenství (dopravní značky, svodidel ...).

5. Pokud při nehodě dojde k poškoze-
ní obecně prospěšného zařízení (přejez-
dového zabezpečovacího zařízení) nebo 
životního prostředí (při úniku provozních 
kapalin z vozidla..).

6. Pokud po nehodě nebudeme sami 
schopni (bez vynaložení nepřiměřeného 
úsilí) obnovit plynulost provozu.

V případě všech ostatních dopravních 
nehod bychom měli vystačit bez policie. 
Je ale třeba říct, že oproti současnému 
stavu se toho zas tolik nezmění. 
Nejpřevratnější změnou není ani stotisíco-
vý limit, nýbrž změna v koncepci ochrany 
vozidel třetích osob, pokud řidič takového 
vozidla měl přímou účast na nehodě.
Sepište o nehodě záznam!

Zákon ukládá od ledna 2009 účastní-
kům nehody jednu úplně novou povin-
nost. U dopravních nehod, ke kterým se 
policie nevolá, budou účastníci nehody 
povinni sepsat společný záznam o do-
pravní nehodě. Ten musí obsahovat po-
pis času a místa vzniku dopravní nehody, 

její příčinu, průběh a následky, identifika-
ci účastníků nehody a zúčastněných 
vozidel. Účastníci nehody budou povinni 
záznam podepsat a neprodleně předat 
pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít 
libovolnou formu, žádný pevně stanove-
ný formulář zákon nepředepisuje. Přesto 
lze doporučit "euroformulář záznamu 
o dopravní nehodě", který by měli řidiči 
vozit v autě s sebou. Při nehodě hrají 
svou roli taky nervy a stres, takže by se 
mohlo na uvedení některého důležitého 
údaje zapomenout. Pokud by vám někte-
rý z účastníků nehody odmítl poskytnout 
součinnost při sepsání záznamu o neho-
dě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic 
stát nebude, protože úvahy o zpoplatně-
ní „planého“ výjezdu policie k nehodě byly 
nakonec zavrženy. Odepřením sepsat 
záznam o nehodě se ale druhý účastník 
dopravní nehody dopustí přestupku.
Potvrzení o zapůjčení vozu při jízdě 
do zahraničí

Mimo běžné doklady k zapůjčenému 
vozu, jako je technický průkaz a zelená 
karta mezinárodního pojištění, potřebu-
jete také souhlas majitele o zapůjčení 
vozu, kde jsou uvedena nezbytná osob-
ní data majitele, automobilu a vaše. Pro 
členy rodiny stačí podpis majitele vozu. 
Pro ostatní, a týká se to především za-
půjčení firemního vozu, doporučujeme 
notářské ověření. Vždy by mělo být uve-
deno telefonní číslo, na kterém mohou 
orgány zahraniční policie kontaktovat 
majitele, ideálně v některém světovém 
jazyku. Mimo vyvrácení pochybností 
o totožnosti vozu se jedná také o kontakt 
v případě vážné dopravní nehody nebo 
krádeže vozu.
Na motoristy bez platného povinného 
ručení čeká tvrdý postih

Od Nového roku zaplatí řidiči vysokou 
sankci za každý nepojištěný den provozu 
svého vozu. Vedle pokuty (nyní činí až 
40 000 korun) zaplatí hříšníci, kteří ne-
prokáží, že jejich registrované vozidlo má 
řádné povinné ručení, příspěvek do 
Garančního fondu v řádu desítek až 
stovek korun za každý den bez pojištění! 
Činí-li roční sazba povinného ručení pro 
běžné osobní auto asi dva až čtyři tisíce 
korun, neplatič za stejnou dobu bude 
muset zpětně doplatit 17 až 25 tisíc ko-
run! Tento příspěvek za neplnění zákon-
né povinnosti ale nenahrazuje pojištění 
– to bude třeba sjednat a zaplatit zvlášť. 
Smyslem tohoto opatření je snížit počet 
motoristů ignorujících povinné ručení, na 
které poctiví řidiči doplácejí. 

Každý motorista, jenž se chce vysoké 
sankci vyhnout, musí povinné ručení co 
nejrychleji uzavřít. Je nutné zkontrolovat 
veškeré doklady o pojištění a zamyslet 
se, zda někde není zapomenutý moped, 
vozidlo pro kratší pojíždění nebo převe-
dený vůz po prarodičích. Všechny tyto 
situace mohou vést k závažné finanční 
ztrátě. Pokud si nejste jisti, poraďte se 
v kancelářích, kde se sjednává povinné 
ručení. K tomu potřebujete pouze velký 
technický průkaz.  (-net-)

Okénko pro motoristy
Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009


