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na centrálním parkovišti

Starostou města byl 
zvolen pan Petr Polák

 Obyvatelé Šumburku nebo lidé, kteří 
musí přestupovat z vlaku na autobus, 
mají šanci, že v budoucnu nebudou 
muset k autobusům chodit až na druhý 
konec města. Díky dotačním programům 
Evropské unie se totiž městu otevřela 
cesta k dopravnímu terminálu, který 
by stál přímo u vlakového nádraží 
a cestující by tak vedle sebe měli obě 
možnosti veřejné dopravy - vlaky 
i autobusy. 
 Tanvald uspěl se svou žádostí 
o dotaci z Regionálního operačního 
programu a z evropského fondu by 
mohl na výstavbu terminálu získat 46,35 
milionů korun. Výbor regionální rady 
v říjnu opět uvolnil přidělování dotací, 
které bylo v září dočasně pozastaveno. 
Celkové náklady na stavbu by se 
měly vyšplhat na 70 milionů, přičemž 
zbývající náklady by hradilo město. 
Součástí stavby by měl být i kruhový 
objezd a parkoviště pro automobily. 
 „Pro část Tanvaldu by se přiblížilo 
autobusové nádraží a zároveň by 
se zkulturnil prostor před vlakovým 
nádražím,“ zdůvodnil hlavní klady 
projektu starosta města Petr Polák. 
Vybudováním dopravního terminálu 
by se výrazně ulehčilo nejen starším 
obyvatelům Šumburku, pro které je 
současné autobusové nádraží příliš 
daleko, ale také třeba projíždějícím 
lidem, kteří při cestě do svého domova 
nebo práce musí využívat oba způsoby 
dopravy. Lidé, kteří bydlí na Výšině 
nebo v centru města se ale nemusí 
bát, že by teď museli na autobus chodit 
až k vlakovému nádraží. Původní 
autobusové nádraží zůstane zachováno 
a autobusy zde budou stavět také.
 „Dopravní terminál by nám výrazně 

ulehčil dopravu. Pracuji v Železném 
Brodě a často využívám vlakové 
dopravy. Trať z Železného Brodu ale 
bohužel vede pouze na hlavní nádraží 
a odtud je to na Výšinu poměrně daleko. 
Někdy se ráda projdu, ale pokud musím 
vláčet těžké tašky, tak je to docela dřina. 
Představa, že by na mě před vlakovým 
nádražím čekal autobus na sídliště, je 
úplná pohádka. Budu městu držet palce, 
aby vše vyšlo,“ přeje si Lucie z Výšiny. 
„I nám na Šumburku by terminál hodně 
pomohl. Vzdálenost k autobusovému 
nádraží je od nás opravdu velká a hodně 
lidí každý den jezdí na Harrachov nebo 
na Liberec, takže by jim propojení obou 
variant dopravy přišlo vhod,“ souhlasí 
Anna z Českého Šumburku.
 Součástí terminálu budou i krytá 
autobusová stání a informační 
systém.  O případném předprodeji 
místenek a dálkových jízdenek 
na autobus se bude jednat s Českými 

dráhami, zda by mohly být prodávány 
v pokladně ČD. U terminálu by měl být 
i malý kiosek a veřejné toalety.
 O stavbě terminálu a především 
jejích podmínkách teď bude rozhodovat 
městské zastupitelstvo. „Spoluúčast 
pro město je relativně vysoká, takže 
se budeme snažit získat další finanční 
prostředky a spoluúčast snížit,“ říká Petr 
Polák. Město by se totiž na nákladech 
projektu mělo podílet částkou zhruba 
24 milionů korun, které by se daly 
využít i na jiné projekty. „Budeme dělat 
maximum pro to, aby byl dopravní 
terminál postaven v průběhu roku 2011, 
případně s dokončením v první polovině 
roku 2012,“ dodal starosta města. 
Pozemek před vlakovým nádražím, kde 
by měl terminál stát, je již v současnosti 
v majetku města. V zimním období bude 
udržován a využíván i jako parkovací 
plocha.

-hoš-

10. listopadu proběhlo ustavující zase-
dání Zastupitelstva města Tanvald.
Starostou města byl zvolen pan Petr Polák.
Místostarostou města byl zvolen pan 
Josef Průcha.
Do funkce členů Rady města Tanvald 
byli zvoleni: paní Alexandra Hyšková
  pan Bc. Vladimír Josífek
  pan MUDr. Jan Lenko
  pan Jaroslav Malý
  pan Mgr. Miroslav Šír
Předsedou finančního výboru zastupitel-
stva města byl zvolen pan Bc. Radek Cikl.
Předsedou kontrolního výboru 
zastupitelstva města byl zvolen pan 
Mgr. Miroslav Kroupa.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych 

Vám za vedení města 
popřál pokojné 

a radostné prožití
vánočních svátků v kruhu 

svých nejbližších.

Petr Polák, 
starosta

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
se uskuteční v pondělí 
20. prosince od 16 hod

jednání zastupitelů města.

Městský úřad Tanvald 
bude 31. 12. uzavřen. 

Otevírací doba IC Tanvald 
31. 12. od 9 do 12 hod.

Čas svátků na horách Zima bývala v Jizerských horách tvrdá. 
Sníh se obvykle ohlásil už koncem října 
a zuby nehty se držel až do května. 
V městských kronikách je zachycena 
i unikátní situace z roku 1785, kdy led 
pokryl místní potůčky už na konci srpna! 
Pod krovem sněhu se rodiny v horách 
připravovaly na očekávané svátky klidu 
a míru, které pro ně byly jediným obdobím 
v roce, kdy si dovolily trochu odpočinku 
od celoroční dřiny a bohatý jídelníček. 
Pekly se koláče, vařila se houbová nebo 
hrachová polévka, pekl hubník nebo 
svařené sušené plody. Zapomeňte letos 
na stres a shon a vychutnejte si kouzlo 
tradičních Vánoc. Je lepší zapomenout 
někde trochu prachu než propásnout 
vzácné chvíle se svými blízkými. Šťastné 
a veselé Vánoce a úspěšný Nový rok 
přeje kolektiv redakce Tanvaldského 
zpravodaje. -red-

V prostorech před vlakovým nádražím by v průběhu roku 2011 až 2012 mohl vyrůst dopravní terminál, 
kde by bylo stanoviště autobusů a parkoviště. Pozemek před vlakovým nádražím je již v majetku města. 
Foto: -hoš-

 Kdo by chtěl v prosinci zamířit na 
Smědavu nebo do Frýdlantu, už musí 
přes Liberec. Silnice II/290 Souš 
- Smědava se uzavřela na konci listo-
padu. „Na základě vývoje meteosituace 
bylo rozhodnuto uzavřít silnici kolem 
Souše od 0,00 hodin ve středu 24. 
listopadu,“ informoval odborný zaměst-
nanec na úseku vodního hospodářství 
Jaroslav Svoboda. Turisty i místními 
obyvateli hojně vyhledávaná silnice 
kolem soušské zásobárny pitné vody je 
jedinou spojnicí Frýdlantského výběžku 
s jabloneckým okresem. V době, kdy je 
zavřená, musejí řidiči objíždět hory přes 
Liberec, což představuje téměř šedesá-
tikilometrovou zajížďku. -hoš-

Silnice okolo Souše 
se uzavřela
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Ze silnice na Jablonec zmizely semafory 
Dojet z Tanvaldu do Jablonce nad Nisou 
a zpět nebylo v uplynulých letech nic 
jednoduchého. Řidiči svou trpělivost 
testovali v nekonečných frontách 
na semaforech, objížďkách a na rozbité 
silnici, připomínající tankodrom. 
Rekonstrukce silnice I/14 z Tanvaldu 
do Jabloneckých Pasek tak trochu 
potrápila všechny. Řidiče, smržovské 
obchodníky, autobusové cestující 
a v době výluk i vlakové. V listopadu ale 
semafory zmizely a řidiči si od té chvíle 
mohou užívat pohodlnou jízdu bez 
čekání a jiných komplikací.
Silnice I/14 zajišťuje významné dopravní 
spojení z Liberce do Jablonce nad Nisou, 
Tanvaldu a Harrachova a je jednou 
z páteřních komunikací v liberecko-
jablonecké aglomeraci. Původní silnice 
byla ve špatném stavu, způsobeném jak 
stářím pokládky, tak i omezenou funkcí 
odvodnění. Zdi a mosty byly v havarijním 

stavu, svodidla zkorodovaná. Rozsáhlá 
rekonstrukce devítikilometrového úseku 
vozovky, po kterém denně projede okolo 
osmi tisíc automobilů, byla zahájena už 
v roce 2008. Její rozšíření a vybavení 
bezpečnostními prvky, má zvýšit 
pohodu řidičů i bezpečnost dopravy. 
Rekonstrukce mostních objektů a zdí 
by měla vyloučit hrozbu havárií, které 
by omezily průjezdnost komunikace, 
a kvalitnější povrch vozovky snížit 
úroveň hladiny hluku z dopravy, což by 
měli ocenit zejména lidé, kteří při silnici 
bydlí.
Ukončení oprav vítají nejen řidiči, 
ale i autobusoví cestující a obyvatelé 
regionu. „Myslím, že si oddychli 
opravdu všichni. Ještě nedávno jsme 
si při jízdě do Jablonce připadali jako 
na překážkové dráze a poprvé v životě 
záviděli lidem ve vlacích, protože úsek 
mohli zdolat bez front na semaforech 

a v Jablonci byli nepochybně mnohem 
dříve než my. Teď je ale jízda opravdu 
o mnoho pohodlnější,“ pochvaluje si 
Martina z Tanvaldu. Snadnější život teď 
mají i lidé, kteří musí do práce cestovat 
autobusy. Během oprav silnice, kdy 
je na devíti kilometrech čekalo hned 
několik zastávek na semaforech, museli 
jezdit buď dřívějšími spoji, nebo se smířit 
se zpožděním, které bylo na denním 
pořádku. „Nejúmornější to bylo v létě. 
Ujet pár metrů a zase čekat deset 
minut na dalším semaforu, to se zdálo 
být v tom vedru opravdu nekonečné. 
Řidič se vždycky za zpoždění omlouval, 
ale všichni nebo alespoň většina lidí 
chápala, že to není jeho vina a že to 
musíme chvilku vydržet, když chceme 
lepší silnici. Občas se ale našel někdo, 
kdo celou dobu nadával a to byla cesta 
o to horší,“ vzpomíná cestující Petra.

-hoš-

Šílený fantom se řítil Tanvaldem
     Je 5. listopadu večer a tanvaldskou 
Výšinou duní nadupaný motor  a sténají 
pneumatiky smýkané po asfaltu. Šílený 
jezdec za volantem pick-upu s neči-
telnou registrační značkou se prohání 
uzounkými uličkami mezi paneláky 
rychlostí značně převyšující obvyklý 
standard. Těžko říct, zda se jedná 
o přerostlého teenagera předvádějícího 
se před děvčaty nebo kamarády, či 
snad dotyčný tímto způsobem oslavuje 
velkou říjnovou revoluci, ovšem lampion 
na jeho voze chybí. „Pověste ho vejš, 
ať se houpá,“ pravil k tomuto zběsilému 
počínání jeden pořádkudbalý občan, 
ovšem souhlasit s ním nemohu. Zákon 
o obcích, ani zákon o městské policii 
nám takovéto drakonické tresty neu-
možňuje. Bohužel? Bohudík? Dosaďte 
si sami. A tak nezbývá než doufat, že si 
na tohoto výtečníka naše policie posvítí 
dřív, než někoho zabije. -vho-

Tajemný duch se zjevuje na sídlišti 

Nikdo ho sice ještě nespatřil, ovšem 
zdá se být jisté, že na Výšině se zjevuje 
tajemný duch. Jak jinak si vysvětlit pohyb 
předmětů sem a tam? Přímo exemplár-
ním případem je stará plechová bouda, 
v níž se podává grog, pivo a párky při 
fotbalových utkáních. Nejenže samotné 
letošní výkony tanvaldských fotbalistů 
jsou horrorem samy pro sebe, ale ještě 
k tomu tu v noci řádí temné síly. Téměř 
po každém zápase se bouda přesunuje 
z místa na místo. Snad duch některého 
z bývalých plejerů Jiskry Tanvald se 
v hrobě obrací a dává tak svou zlobu 
najevo. A musí mít velkou sílu. Vždyť 
uzvednout takovou hromadu plechu dá 
spoustu práce i několika chlapům. Dejte 
si proto dobrý pozor, až za tmavé noci 
půjdete po chodníku nad fotbalovým 
stadionem. Je to totiž pěkně vzteklý pol-
tergeist. Po závěrečném letošním utkání 
s Hodkovicemi nejen převrátil boudu, 
ale ještě utrhnul a odhodil odpadkový 
koš. Kdož ví, co ho napadne příště. Inu, 
co bychom chtěli, vždyť je to duch. -vho-

Pachatel vysál tři nádrže
Celkem 128 litrů benzínu Natural 95 
v hodnotě téměř čtyři tisíce korun si ze 
své noční výpravy odnesl neznámý 
pachatel. V noci z 2. na 3. listopadu 
se vloupal do areálu České pošty, kde 
třem vozidlům Renault Kangoo provrtal 
nádrže. „Poškozením palivových nádrží 
vznikla škoda 45.000,- Kč. Pachatel 
se tak dopustil trestných činů krádeže 
a poškození cizí věci, za které mu hrozí 
trest odnětí svobody až na dva roky,“ 
informovala mluvčí policie ČR Dagmar 
Sochorová. -hoš-

Vykradený dům v Údolí Kamenice
Pod rouškou tmy vnikl rozbitým kou-
pelnovým oknem do rodinného domku 
v Údolí Kamenice neznámý lupič. 
Odcizil zde televizor, DVD recorder, 
dvě motorové pily a motorovou kosu. 
„Majiteli domu vznikla škoda ve výši 65 
tisíc korun,“ informovala mluvčí policie 
ČR Ludmila Knopová -hoš-

Krimi zpravodajství

O zajímavostech Tanvaldska se lidé dočtou na nových infotabulích
Kam se vydat na výlet nebo co je 
ve městě a jeho okolí zajímavého, to 
návštěvníkům Tanvaldu poradí nové 
vícejazyčné infotabule, které vznikly 
ve spolupráci se saským městěm 
Wittichenau. Turistické tabule v českém, 
německém a polském jazyce jsou 
od listopadu umístěny na devíti turis-
ticky, kulturně a historicky zajímavých 
místech Tanvaldska; na Zubačce, 
na místě prvního zkušebního televizního 
vysílání, na Terezínce, na Špičáku, 
ve Žďáru nebo Šumburku nad Desnou. 
Další jsou věnované městu Tanvald, 
Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory či Tanvaldskému vyhlídkovému 
okruhu. Turisté na nich najdou nejen 
užitečné informace o daném místě nebo 
památce, ale také mapu.
Původní tabule vznikly již před řadou 
let a podepsal se na nich čas i pově-
trnostní podmínky. Některé byly tak 
poničené, že přestaly plnit svůj účel 

a působily nevzhledně. Nové infotabule 
jsou vyrobené s použitím materiálů 
a technologií, díky kterým by měly 
odolat nepříznivým vlivům počasí lépe. 
Turistické tabule vznikly v rámci projektu 
podaného ve Fondu malých projektů 
Cíl3/ziel3 Česko-Sasko prostřednictvím 
Euroregionu Nisa. Město Tanvald pro-
střednictvím tohoto projektu přispělo 
k posílení příhraničních kooperačních 
struktur v oblasti turistiky. Projekt je 
zaměřený tak, aby oslovil turisty ze všech 
zemí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
Projekt Tanvald - vícejazyčné turistické 
tabule registrační číslo 0362.00/130510/
CZ.4/1/03 byl schválen řídícím výborem 
v Žitavě dne 2. 6. 2010 a byla mu při-
slíbena dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v hodnotě cca 14.300 
Euro, tedy 85% z celkové projektové 
částky. Zbylých 15% výdajů si hradí 
město ze svých zdrojů.

Nové  turistické  tabule  s  informacemi  o  Tanvaldu 
a  jeho  zajímavostech  obdivovaly  i  Livia  s  Julií. 
Foto: -hoš-

Strážníci Kasper s Nývltem ohledávají místo, kde 
řádil tajemný duch.

Cestující se mohou těšit na nové vlaky
Podle nových jízdních řádů budou 
od poloviny prosince jezdit auto-
busy i vlaky. Časy odjezdů vlaků se 
na Tanvaldsku změní jenom minimálně, 
s odchylkou pár minut. Další novinky 
České dráhy slibují ve svém vyba-
vení. Jizerskohorskou železniční trať 
z Liberce do Tanvaldu a Harrachova 
budou křižovat komfortní moderní vlaky. 
Cestující se jich ale dočkají až příští rok. 
Šestnáct vlaků švýcarské společnosti 
Stadler, která zvítězila ve výběrovém 
řízení, by mělo přinést výrazně pohodl-
nější cestování. 
Jizerskohorský region byl vybrán mezi 
významnými a perspektivními úseky 
České republiky (mezi něž patří také 
tratě z Liberce do Hrádku nad Nisou, 
Pardubic, Prahy, Ústí nad Labem nebo 
z Mladé Boleslavi do Nového Boru), 
které by se měly stát páteří veřejné 
dopravy s návazností na autobusy.  
Zárukou kvalitní dopravy jsou ale také 
kvalitní vlaky. Požadavky na přesnost, 
čistotu, bezpečnost, technické parame-
try a cenové podmínky nejlépe splnila 
právě firma Stadler Rail. Její vlaky by 
z Tanvaldu měly poprvé vyjet v prosinci 

příštího roku. Hlavním krédem dopravců 
je, aby se lidé ve vlacích cítili lépe než 
v autobusech. Moderní vozy díky nízce 
umístěné podlaze umožní snadné 
nastupování i starším lidem. Uvnitř by 
měl být dostatek místa pro kočárky, kola 
a objemná zavazadla. 
Na jizerskohorské trati se cestující mohli 
setkat s novými vlaky i v minulosti. 
Nechvalně proslulé žluté Regionovy ale 
v horském terénu pohořely. Ukázalo se, 
že při jízdě do kopce podkluzují a cestu-
jící si stěžují i na kodrcání a velký hluk při 
brzdění. Nejedná se přímo o nové vlaky, 
ale zrekonstruované staré motoráčky. 
„Že přijížděly pozdě v zimě, to bych ještě 
pochopila, ale Regionovy se mnohdy 
výrazně zpožďují i na podzim - prý kvůli 
popadanému listí. Doufám, že slibované 
nové vlaky zvládnou jízdu ve všech roč-
ních obdobích,“ přeje si jedna z pravi-
delných cestujících Martina z Tanvaldu. 
Švýcarské vlaky by podle dopravců 
měly obstát bez problémů. „U provedení 
pro Liberecký kraj počítáme s rychlostí 
do 100 kilometrů v hodině, ale s mož-
ností provozu na naší nejstrmější trati 
z Tanvaldu do Kořenova,“ uvedl náměs-

tek generálního ředitele pro osobní 
dopravu Antonín Blažek. Základní 
parametry moderních vozů byly kon-
zultovány také se zástupci Libereckého 
kraje. „Při výběrovém řízení jsme přihlí-
želi také k požadavkům regionů a jejich 
zástupců. Věřím, že budou s vítězným 
vozidlem spokojeni stejně jako naši 
cestující na Liberecku,“  dodal Antonín 
Blažek.

-hoš-

Od  prosince  příštího  roku  budou  jizerskohorské 
tratě  křižovat  švýcarské  vlaky  firmy  Stadler  Rail. 
Foto: P.Prokeš
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● RM: 1/ souhlasí s ukončením  nájemní  
smlouvy o  pronájmu  nebytových prostor 
o  celkové  výměře 53,03 m2, ve 2.N.P. 
objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald 
uzavřené mezi městem Tanvald a paní 
MUDr. Jaroslavou Slavotínkovou dohodou 
ke dni 31. 12. 2010;
2/  rozhodla pronajmout nebytové prostory 
o celkové výměře 53,03 m2, ve 2.N.P. 
objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald 
firmě SMRŽO – MEDIC s.r.o. se sídlem 
Tyršova 1340, Smržovka, zastoupené 
jednatelem MUDr. Tomášem Drobníkem 
za účelem umístění ordinace praktického 
lékaře pro dospělé od 1. 1. 2011 na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
za 550 Kč/m2/rok. 
● RM: 1/ vítá aktivity Libereckého romského 
sdružení o. s., se sídlem 1. máje 97/25, 
Liberec 3, které  provozuje nízkoprahové 
komunitní centrum a poskytuje terénní péči 
pro oblast Tanvaldska;
2/ vydává záměr na pronájem objektu č.p. 
1309, ul. Hlavní, Smržovka na stavební par-
cele č. 4221/2 a stavební parcely č. 4221/2 
a pozemkových parcel č. 4219, 4221/1, 
4231, 4232, 4233, vše katastrální území 
Smržovka, společnosti ANASIS s.r.o., se 
sídlem 1. máje 97/25, Liberec 3, pro činnost 
komunitního centra a další nekomerční vyu-
žití za účelem zajišťování sociálních služeb. 
● RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 352/18 o výměře 15 m2, katast-
rální území Tanvald, na které je postavena 
montovaná garáž ev. č. 366 paní Janě 
Vladeové na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 5 Kč/
m2/rok od 1. 1. 2011. 
● RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 167/1 o výměře 100 m2, katast-
rální území Tanvald panu Cao Van Quyenovi 
za účelem umístění stavby prodejního 
stánku na dobu určitou do 30. 6. 2014 
za nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok. 
● RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 
městem Tanvald a Římskokatolickou 
farností Tanvald o výpůjčce obrazu J.M. 
Friedricha dle předloženého návrhu a pří-
padným pojištěním obrazu. 
● RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 56/2010:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA  pod 
názvem „Oprava podlah a výměna podlaho-
vých krytin“ ................................... 34.812 Kč
Výdaje
Školství - celkem
Základní školy - celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie - celkem
Účelový příspěvek na projekt pod názvem 
„Oprava podlah a výměna podlahových 
krytin“  .......................................... 34.812 Kč
● RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 57/2010:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA  pod 
názvem „Inovace ICT techniky učeben 
a školní sítě“ ...............................270.807 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy- celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
Účelový příspěvek na projekt pod názvem 
„Inovace ICT techniky učeben 

a školní sítě“ ...............................270.807 Kč
● RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 58/2010:
Příjmy
Účelové dotace
na výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin ............................................ 17.800 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
- celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 
17.800 Kč
● RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 59/2010:
Příjmy
Účelové dotace na zajištění voleb do PS 
PČR ...........................................8.290,51 Kč
Výdaje
Volby do PS PČR ......................8.290,51 Kč
● RM schvaluje nákup technologického 
vybavení ve výši 160.800 Kč pro Školní 
restauraci EUREST pro rok 2010 dle před-
loženého návrhu. 
● RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého 
hmotného majetku – videoprojektoru, inv. 
č. 323000000001, pořízeného v roce 1990 
za cenu 58.914 Kč a předaného Domu dětí 
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojov-
níků 336, příspěvkové organizaci k hospo-
daření podle přílohy č. 1, zřizovací listiny. 
● RM souhlasí s pokácením 2 ks boro-
vic nacházejících se mezi objekty č.p. 
78,79  a č.p. 80,117, ul. Radniční, Tanvald, 
na pozemkové parcele č. 328/59, katastrální 
území Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku. 
● RM souhlasí s pokácením 7 ks zeravů 
nacházejících se za objektem č.p. 568-571, 
ul. Vnitřní, Tanvald, na pozemkových parce-
lách č. 375/32, 375/30, 375/28, 375/26, vše 
katastrální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku. 
● RM souhlasí s pokácením 2 ks borovic 
nacházejících se u objektu č.p. 88, ul., 
Železnobrodská, Tanvald, na pozemkové 
parcele č. 147/3, katastrální území Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
● RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku 
nacházejícího se u objektu č.p. 459, ul., 
Horská, Tanvald, na pozemkové parcele  
č. 24/5, katastrální území Tanvald  s tím, že 
pokácení stromu provede na své náklady 
majitel objektu p. Blažek a vytěžené dřevo 
bude přenecháno pro jeho potřeby.
● RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků 
nacházejících se u školní restaurace 
EUREST, na pozemkové parcele č. 375/106, 
katastrální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku.
● RM po projednání bere na vědomí ozná-
mení ředitelky Mateřské školy Tanvald, 
U Školky 579  o  přerušení  provozu  
Mateřské  školy  Tanvald, U  Školky  579,  
v období  od  23. 12. 2010  do 2. 1. 2011.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

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

Psí veteráni se vydali na výlet

Za měsíc budou některé řidičáky bezcenné 

Policie zachránila koťata

 Nestává se tak často, aby během 
jediného týdne přišly hned dvě pochvaly 
na dobrou práci naší městské policie 
a shodou okolností obě takřka totožné. 
Šestnáct let je pro pejska opravdu 
požehnaný věk a je obdivuhodné, 
když se takový stařešina dokáže ještě 
vůbec udržet na nohou, neřku-li jestli 
se dokonce zatoulá. Ten, kdo aspoň 
trochu rozumí lidské a psí duši, si určitě 
dovede představit, jakou starost má 
pak člověk o svého čtyřnohého člena 
rodiny. Představa pejska sraženého 
autem nebo nedej bože na pekáči 
nějakého fiškuse, to není rozhodně 
nic příjemného. O to větší radost pak 
způsobí zjištění, že hafan je v pořádku 
na služebně Městské policie v Tanvaldě. 
A nám zase udělá radost, když přijde 
poděkování za dobrou práci našich 
strážníků, tak jako od pana Jaroslava 
Melicha z Tanvaldu, nebo paní Ivany 

Jandové, jejíž kokršpanělka Bára, se 
vydala na výlet dokonce až z Rejdic. 
     Oba pejskové už jsou opět v pořádku 
doma u svých pánů. Naštěstí. 
Koneckonců, zachraňovat ztracená 
zvířata je určitě příjemnější, než sbírat 
z ulice opilce. A poděkování, to je taková 
třešnička na dortu, vědomí, že práce 
městské policie není zbytečná.                                                          

-vho-

 V bezcenné kartičky se na konci 
letošního roku promění stovky řidičských 
průkazů na Tanvaldsku. K 1. lednu končí 
platnost průkazů vydaných mezi rokem 
1994 a 2000. Přesto zatím lidé řidičáky 
nevyměňují a riskují, že předvánoční 
období stráví ve frontách na úřadě.
Čas se krátí, ale řidiči nikam nepospíchají. 
Přitom by měly, protože žádosti 
podané po 8. prosinci budou hotové až 
po Novém roce. Kdo průkaz nevymění, 
a přesto v lednu sedne za volant, hrozí 
mu pokuta až 2 500 korun. „Už několikrát 
jsem se na výměnu chystal, ale vždycky 
mi do toho něco přišlo. Přitom poprvé už 
jsem se chystal na začátku roku. Snad 
to ještě stihnu,“ doufá dvaadvacetiletý 
řidič Petr z Tanvaldu.
  Povinná výměna se týká všech, kteří 
dostali doklad v období od 1. ledna 1994 

do 31. prosince 2000. Koho se výměna 
týká, měl by se na odbor dopravy vydat co 
nejdříve. S sebou potřebuje: průkazovou 
fotografii 3,5 x 4,5 cm, průkaz totožnosti 
a stávající řidičský průkaz. Úřady mají 
na zpracování průkazů 20 dní. Většinou 
jsou sice hotové dříve, ale vzhledem 
k očekávanému předvánočnímu náporu, 
se jich v běžném režimu pravděpodobně 
nikdo dříve nedočká. Ve zkráceném 
režimu za poplatek 500 korun by řidičáky 
měly být hotové do pěti pracovních dnů.

-hoš-

Pracoviště registr řidičů, 
Krkonošská 350, Tanvald:
Po+St: 7,15 - 11,30 a 12,15 - 17 hod.
Út: 7,15 - 11,30 a 12,15 - 15 hod.

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27. 10. 2010

Krimi zpravodajství

Kokršpanělka  Bára  opět  v  šťastném  kruhu 
rodinném.

Tři zhruba pětitýdenní koťata uzavřená 
v krabici nalezli 16. listopadu strážníci 
městské policie u kontejnerů na Výšině. 
Koťátka byla hladová a vysílená, ale 
měla štěstí. V útulku Dášenka se o ně 
postarají a snad jim i naleznou nový 
a lepší domov.

-vho-

Sedmička už je k dostání 
pouze na poště

Týdeník o dění v regionu Sedmička, 
kterou mohli obyvatelé Tanvaldu ještě 
nedávno najít také v místním infocentru, 
bude nadále pouze na poště. Noviny 
byly staženy i z pekárny Mašek a sídliště 
Výšina. Distributoři snížení výtisků pro 
Tanvald zdůvodnili potřebou posílit větší 
města. 

-red-

Řidič vjel do cesty sanitce  
Při objíždění překážky na vozovce řidič 
osobního automobilu značky Škoda 150 
jedoucí ze Smržovky do Tanvaldu pře-
hlédl, že za ním se zapnutými výstražný 
světly jede vůz Zdravotnické záchranné 
služby. Místo toho, aby dal sanitce před-
nost, jí vjel do jízdní dráhy. Při střetu obou 
vozidel nedošlo k žádnému zranění. 
„Alkohol byl u obou účastníků dopravní 
nehody vyloučen na místě provedenými 
dechovými zkouškami. Viníkovi policisté 
udělili blokovou pokutu,“ informovala 
mluvčí policie ČR Dagmar Sochorová.

-hoš-

Jízdu přes trávník nezvládl
5. 11. v podvečer manévroval mladý 
a poněkud nezkušený řidič po trávníku 
na křižovatce ulic Horská a U Lesíka 
na Výšině. Těžko říci, zda si tímto 
manévrem chtěl zkrátit cestu, nicméně 
to se mu nevyplatilo. Uvíznul zaklíněn 
na obrubníku a připoutal tak k sobě 
pozornost hlídky městské policie. Ta 
se nedivila dlouho a záhy mu dala 
dýchnout. Několik vypitých piv a panáků 
zbarvilo trubičku okamžitě do brčálova. 
Dotyčný výtečník tak může na řízení 
motorového vozidla v nejbližší době 
zapomenout. Možná to může zkusit 
raději na sáňkách, ale až napadne sníh, 
probůh, nikoli na suchu. Obrubník je 
prevít.

-vho-

Za vánočními nákupy 
zdarma do Nisy

Kdo nemá čas shánět vánoční dárky 
v předstihu, může se před svátky 
vydat do největšího nákupního centra 
na severu Čech. ČSAD Semily letos 
do Nisy opět zdarma vypraví sobotní 
autobusy. Za vánočními nákupy se 
z Tanvaldu můžete svézt každou sobotu 
ve 13.55. Odjíždí se z autobusového 
nádraží - stanoviště č. 3. Mimo sobot 
se jede mimořádně i 19., 20., 21., a 22. 
prosince.

-red-
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Areály nabízí atrakce pro děti i hlídání
Nové atrakce pro nejmenší lyžaře, 
rozšíření sjezdových tratí a stejné ceny. 
Takové novinky chystají pro novou zimní 
sezonu areály v Jizerských horách. 
Kvalitnější lyžování letos slibuje největší 
jizerskohorský areál Tanvaldský Špičák. 
Milovníci zimních sportů si zde mohou 
užívat pohodlnější jízdu na modré 
sjezdovce, která byla v úzké části 
před příjezdem k přibližovacímu vleku 
nahrazena 30 metrů širokou přehlednou 
sjezdovou tratí. Úzký úsek v minulosti 
nebylo možno zasněžovat kvůli obytným 
stavením v jeho blízkosti. Kvalitnější 
sněhové podmínky zase lyžařům zaručí 
posílené technické zasněžování, které 
umožní vysněžení sjezdovek i za teplot 
okolo -2 až -3 stupňů a zkrátka nepři-
jdou ani nejmenší lyžaři, pro které bylo 
letos v areálu otevřeno hřiště pro výuku 
s pojízdným kobercem a dalšími atrak-
cemi. Cena jízdného navzdory novinkám 
nepovýšila a zůstává ve stejné výši jako 
loni. Jednodenní permanentky přijdou 
lyžaře v hlavní sezoně opět na 480 korun 
pro dospělé a 370 pro děti. V areálu je 
pět lyžařských vleků a čtyřsedačková 
lanová dráha s přepravní kapacitou 
5960 osob za hodinu, šest kilometrů 
sjezdových tratí a možnost večerního 

lyžování od 17 do 20 hodin. Nechybí zde 
ani půjčovna lyžařského vybavení, par-
koviště, automat s brusným kamenem 
a lyžařská škola. 
Hlídání dětí od letošního roku návštěv-
níkům nabízí Skiareál Severák. V nové 
dětské herně v patře provozního objektu 
u Arniky jsou připravené prostory pro 
hraní, matrace pro zmožené lyžaře, 
kuchyňka a přebalovací pult. Ani zde 
jízdné nezdražilo a zůstává na 380 
korunách pro dospělé a 270 korunách 
pro děti. První dětské krůčky na lyžích 
pak mohou rodiče svěřit místní lyžařské 
škole, v níž se začínající lyžaři mohou 
učit pomocí zábavných prvků jako je 
kolotoč pro nacvičování zatáčení, sla-
lomová zvířátka nebo pojízdný koberec.
Návštěvníci skiareálu Bedřichov 
v letošní zimní sezoně zaplatí za jed-
nodenní permanentku 380 korun, 
za děti 270 korun. V Rejdicích přijde 
permanentka dospělé 400 korun a děti 
280 korun. V Pasekách nad Jizerou si 
dospělí zaplatí 420 korun a děti 290 
korun a harrachovský skiareál Čertova 
hora nabízí jednodenní jízdné za 590 
korun pro dospělé a 475 korun pro děti.                                                                                                           

-hoš-

V Tanvaldě byla první osvětlená 
sjezdovka v Čechách

Putování s Kamenicí ve foyer kina

Začátky sjezdového lyžování by se 
dnešním mladým lyžařům mohly 
zdát úsměvné. Lyžaři byli oblečení 
do vlněných šponovek a celtových 
větrovek a trénovali na lyžemi udupané 
zasněžené stráni na Rohově (Popelnice). 
Do kopce nejdříve muselo pěšky, ale 
velice brzy si místní šikulové vyrobili 
improvizovaný vlek. Od šumburského 
sedláka koupili elektrický naviják 
na tahání sena, vyrobili si dvouzávitovou 
šroubovici, pořídili ocelové lano 
a v Totexu nechali vyrobit nejdůležitější 

součást důmyslného zařízení – dubové 
saně s okovanými sanicemi. Na jednom 
konci lana bylo šest párů ok pro dvanáct 
lyžařů a třináctý se držel volného konce. 
Když se všichni pevně drželi, dal poslední 
lyžař pokyn „vlekaři“, který rozpohyboval 
saně, uchycené na druhém konci a už se 
jelo vesele vzhůru na kopec. V Tanvaldě 
byl také vůbec první osvětlený svah 
v tehdejším Československu. Sjížděli se 
k němu sportovci nejen z blízkého, ale 
i vzdáleného okolí.

-red-

Kudy putuje romantická horská řeka 
Kamenice a jaký příběh si s sebou 
během své cesty napříč staletími 
i městy nese, to se dozvědí i návštěvníci 
Kina Jas Járy Cimrmana. Ve foyer kina 
je instalována putovní výstava fotografií 
místního rodáka, fotografa, ochránce 
přírody a jednoho ze zakladatelů muzea 
na Jizerce, Františka Mrvy, s jehož 
snímky se můžete pravidelně setkávat 
i na stránkách časopisu Krkonoše, 
Jizerské hory. Kromě fotografického pří-
běhu Kamenice se tu o její pouti napříč 
horami můžete dozvědět zajímavé 
informace. Třeba, že od svého pramenu 
až k ústí překonává výškový rozdíl 700 
metrů, žije v ní chráněná Mihule potoční 
nebo že její koryto od Josefova Dolu 
až po Plavy muselo být upraveno pro 
potřeby sklářského a textilního prů-
myslu. Vernisáž výstavy se bude konat 
6. prosince od 16 hod. -hoš-

Vánoční koncerty 
ZUŠ Tanvald

15. 12.
Zlatá Olešnice 
- kostel sv. Martina, od 17 hod.

17. 12.
Jiřetín pod Bukovou 
- vila Schowanek, od 17 hod.

20. 12.
Velké Hamry 
- kostel sv. Václava, od 17 hod.

21. 12.
Josefův Důl 
- kostel Proměnění Páně, 
od 17 hod.

22. 12.
Tanvald 
- kostel sv. Františka z Assisi, 
od 17 hod.

Žáci ze ZŠ Horní Tanvald poznávají svět 
nevidomých i poslání horské služby

V základní škole na Horním Tanvaldě 
téměř neuplyne ani týden, aby 
neproběhla nějaká výchovně zaměřená, 
pro žáky však přitažlivá akce. Tradičně 
se věnujeme různým sportovním 
disciplínám a v mnohých naši žáci 
dosahují výborných výsledků. Zúčastnili 
se, kromě podniků pořádaných TJ 
SEBA Tanvald, také Mistrovství ČR 
ČSMPS v cyklistice, Krakonošova 
trojboje v Semilech, regionálního turnaje 
v přehazované tamtéž, regionálního 
přeboru ve stolním tenisu v Liberci, 
připravují se na turnaj v nohejbalu. 
V Jablonci nad Nisou družstvo našich 
dětí závodilo při Sportovním dnu s Policií 
ČR. Naše škola každoročně pořádá 
orientační závod, na který přijíždějí děti 
z ostatních praktických škol v regionu.
Aktivity, které nejsou sportovně 
zaměřené, se týkají především primární 
prevence patologických jevů. Žáci od září 
absolvovali několik programů nejen se 
členy osvědčeného sdružení Maják 
o.p.s. z Liberce, ale také s psycholožkou 
z Pedagogicko-psychologické poradny 
v Jablonci nad Nisou. Jak se žije se 
zrakovým hendikepem, jak můžeme 
takto postiženým pomoci a jaké zajímavé 

pomůcky slepí lidé používají, nám při 
besedě více přiblížil pan Mejsnar, který 
je nevidomý. Mezi dětmi je oblíbený 
náš každoroční projekt „Poznejme 
se“, zaměřený na příznivé klima školy. 
Pro žáky se podařilo zorganizovat 
i návštěvu stanice horské služby pod 
Tanvaldským Špičákem, včetně ukázky 
práce záchranářů a jejich psů.
Účastníme se i velkých projektů různých 
organizací. Letos stejně jako v minulých 
letech děti prvního stupně plní úkoly 
v rámci projektu Správy CHKO Jizerské 
hory - „Jizerky za humny“. Spolu 
s mnoha školami z celé republiky jsme 
od loňského školního roku zapojeni 
do projektu MŠMT „Ovoce do škol“. 
Novinkou je účast v akci agentury 
Dobrý den z Pelhřimova. Jde o pokus 
o vytvoření a zápis světového rekordu 
v počtu znaků měst, vyrobených 
ve formátu 1 x 1 metr z tříděného 
odpadu. Děvčata při hodinách pracovní 
výchovy zhotovila tanvaldský znak 
technikou háčkování, jako materiál 
posloužily nastříhané igelitové tašky. 

D. Hozdová
www.zshortan.cz

Jak kašpárek zachránil Vánoce
Loutkovou pohádku pro rodiče s dětmi 
od tří let v podání divadla Cirkus Žebřík 
z Prahy můžete shlédnout 5.prosince 
od 15 hod v Riedlově vile v Desné. 
Vstupné 20Kč.

Bohoslužby o Vánocích

Kam na Mikuláše 

Nezapomeňte si 
zaplatit Bautzen včas

24. 12.
Šumburk nad Desnou, kostel  sv. 
Františka z Assisi, od 17 hod.

26. 12.
Horní Tanvald, kostel sv. Petra 
a Pavla, od 9 hod.

Lyžařská škola B+B Harrachov
nabízí práci 

pro zimní sezonu 2010-2011
Instruktor / cvičitel lyžování

Recepční lyžařské školy
Ubytování zajištěno

Pro zájemce připravujeme kurs pod 
záštitou ČSLŠ “Instruktor lyžování“  

v termínu  10. - 16.12. 2010
Tel: 481 529 329, 776 155 183, 602 465 134

e-mail: balabanbb@quick.cz, zakouti@email.cz
www.zakoutiharrachov.cz

Prosíme všechny, kteří mají zarezervo-
vané místo na zájezd na adventní trhy 
do Bautzenu, aby si zájezd uhradili 
nejpozději do 6. prosince. Kdo tak 
neučiní, může mu být místo obsazeno.

-red-

 Krizoví pracovníci z celého 
Libereckého kraje se 11. listopadu 
sešli na poradě v Tanvaldě a součástí 
jednání byla i prohlídka nové hasičské 
zbrojnice. Ostřílení harcovníci nešetřili 
uznáním, jaké podmínky pro svou práci 
mají tanvaldští hasiči, a to jak technikou, 
tak i zázemím. Kvitována byla i dobře 
zvolená strategie blízké kooperace mezi 
profesionální a dobrovolnou jednotkou. 
Upřímně míněná pochvala zkušených 
kolegů potěšila.

-vho-

Krizoví manažeři 
na výzvědách v Tanvaldě

Adventní trhy v okolí
1. - 5. 12.
 Železný Brod: Vánoční trhy na Bělišti
 - vždy v čase od 9 do 17 hod.
 4. - 5. 12.
 Sychrov: Adventní trhy
 - tradiční adventní trhy v prostorách 
zámku Sychrov
 9. - 13. 12.
 Liberec: Vánoční trhy
 - Masarykova 5, po: 10 -16 hod, 
 čt - ne: 10 - 18 hod.
 10. - 12. 12.
 Turnov: 12. tradiční vánoční trhy
 - Náměstí Českého ráje
 16. - 18. 12.
 Jablonec n.N.: Vánoční trhy
 - stylové prodejní trhy s bohatým
 doprovodným programem
 18. 12.
 Josefův Důl: Vánoční trhy
 - prosotry u obecního úřadu

Desná: Mikulášská merenda aneb 
čertoviny
- veselé odpoledne pro děti a čertovskou 
zábavou,
Kulturní dům Sklář, od 15 hod

5. 12.
Tanvald: Tradiční Mikulášská zábava
- Hotel U Dubu, od 16 hod.

Smržovka: Mikulajda
- setkání čertů, andělů a Mikulášů,
Lidické náměstí, od 15.30 hod
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 Již tradičně (letos po dvanácté) 
navštívili studenti  III. ročníku Obchodní 
akademie v Tanvaldě partnerské 
město Burbach. V bohatém programu 
připraveném panem Dietrem Gläsrem 
studenti navštívili spoustu památek 
a firem v Severním Porýní - Vestfálsku. 
Viděli soutok Rýna a Mosely ve městě 
Koblenz, prohlédli si budovu zemského 
sněmu v Düsseldorfu a navštívili 
například velkosklad firmy Lidl nebo 
továrnu na větrné elektrárny.
 Spoustu času trávili s německými 
rodinami, kde byli také ubytování. 
Pěknou vzpomínkou bylo společné 
posezení  rodin, studentů a zastupitelů 
města Burbach, kdy pan Mgr. Stanislav 
Pěnička představil česko-německou 
kuchařku regionálních jídel, která 

vznikla za autorské spolupráce s paní 
Lieselotte Gläser a která odráží naše 
společné přátelství. K tomu dodala 
ředitelka školy Mgr. Jana Prokešová: 
LÁSKA ŽALUDKEM PROCHÁZÍ.

M.S.

Čílová Jaruška 
Vosáhlová Milada 

Kolomazníková Kateřina 
Kotlantová Miloslava 
Kulhánek Ladislav 

Mistrová Anna 
Novotný Pavel 

Pleštilová Blanka

Srdečně blahopřejeme oslavencům, 
kteří se narodili v prosinci. Pokud 
si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )

Pokud si někdo nepřeje 
dárkový balíček, ať to sdělí A. 
Liškové, telefon: 728 421 550, 

event. jiné člence KPOZ.

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,

kteří se
narodili

v prosinci

V prosinci 2010
oslaví narozeniny

Senioři na zámku

Tanvaldští žáci se 
připojili k pokusu 

o světový rekord
Unikátní erb města z recyklovatelného 
odpadu vytvořili žáci tanvaldských škol. 
Zapojili se tak k pokusu o vytvoření 
světového rekordu v počtu znaků 
českých měst, vyrobených z tříděného 
odpadu. Žákyně Základní školy Horní 
Tanvald vytvořily znak Tanvaldu 
z nastříkané igelitové tašky a pod rukama 
jejich kolegů a kolegyň ze 7. A a B 
Základní školy Tanvald ve Sportovní 
ulici vznikl znak z různobarevných 
víček od PET lahví. Vznik unikátní 
galerie zaštiťuje agentura Dobrý den 
z Pelhřimova. Do pokusu o vytvoření 
rekordu se zapojilo téměř 400 škol 
z celé České republiky. Část sestavené 
galerie bude k vidění na veletrhu GO 
a Regiontour 2011 v Brně. Úkolem celé 
akce je informovat širokou veřejnost 
o nutnosti třídění odpadu, o důležitosti 
jeho kvality a o možnostech dalšího 
zpracování odpadu, ze kterého může 
vzniknout novinový papír, školní sešit, 
tepelná izolace, lavička nebo třeba 
umělecké dílo. Výtvory je možno si 
prohlédnout na webových stránkách 
www.znakymestaobci.cz.

-hoš-

Návštěva Burbachu, tentokrát i s křtinami

Kino ožije vánočními trhy
Atmosféru Vánoc každoročně dotváří 
tradiční jarmarky. Svařené víno a medo-
vina zavoní 6. a 13. prosince také z tan-
valdského Kina Jas Járy Cimrmana, kde 
se budou konat menší adventní trhy. 
Kdo se při výběru dárků a vánočních 
drobností nerad tísní v supermarketu, 
může dát přednost pohodlí a sváteční 
náladě, která bude vládnout v místním 
kině po oba pondělky od 9 do 17 hod. 
Na centrálním parkovišti, jako již tra-
dičně, zakotví trhovci se zbožím do šat-
níku i domácnosti. Před kinem můžete 
ochutnat medovinu nebo svařené víno 
a uvnitř obdivovat umění i lahůdky 
místních výrobců. Mezi výtvory lidových 
řemesel naleznete třeba překrásné 
dekorace, které vznikaly pod rukou dětí 
z místního Domu dětí a mládeže Ulita. 
V málo čem vynikne svit svíček jako 
ve skleněných vitrážích nebo lucernách, 
které na trzích také nemohou chybět, 
stejně jako krásná bižuterie pro ozdobu 
dámských lalůčků i dekoltů, slaměné 
ozdoby pro výzdobu bytu nebo bylinky 
na ztišení svátečně přejedeného 
žaludku či zjitřených nervů. Kdo si ještě 
nestačil zakoupit kalendář na nový 
rok 2011, může zde sehnat oblíbený 
stolní kalendář Kláry Hoffmanové, 
který vás zavede do historie regionu 
prostřednictvím historických fotografií 
a zajímavých informací. Příznivce pří-
rody zase potěší nástěnné kalendáře 
s fotografiemi Jizerských hor. Milovníci 

knih mohou zalistovat v nabídce publi-
kací s regionální tematikou, od rozto-
divných skalních útvarů až po sakrální 
stavby. Patrioti si mohou zakoupit 
tričko s erbem Tanvaldu nebo obrázky 
místních rozhleden a gurmáni lahodné 
sýry a další mléčné výrobky olešnické 
farmy Vrkoslav. K poslechu budou hrát 
návštěvníkům vánoční koledy a ve foyer 
kina bude otevřena výstava fotografií 
o putování řeky Kamenice.

-hoš-

Vzpomínáme na výlet, který KPOZ a KK 
MěÚ Tanvald připravily pro seniory 
v říjnu. 
Zámek Loučeň byl překrásný. Průvodce, 
který nás jím prováděl, vyprávěl 
zajímavě, šetřil daty, která unavují 
a stejně hned zapomeneme. Provedl 
nás celou historií zámku, ale  nejvíce nás 
zajímavými příhodami vracel do doby, 
kdy na zámku žila překrásná  Marie  
von Hohenlohe, provdaná za fešáckého 
Alexandra Thurn-Taxise. Připomenul 
nám dobu, kdy poštu i dopravu 
zajišťoval právě tento šlechtický rod, 
také cukrovar v Dobrovicích, který 
má dodnes ochrannou známku rodu 
Thurn-Taxis. A bylo toho mnohem více, 
co nás zaujalo. Navštěva tohoto zámku 
byla pro nás všechny velkým zážitkem 
a potěšením.

Foto + text: -ali-

Volejte
ZDARMA
800 366 000
www.diravpenezich.cz

Inzerce vypalena 80x50 ZZ188 DuoTone.indd   1 29.7.2010   21:24:16

ZPRACUJEME 
Vaši daňovou evidenci
(dříve jednoduché účetnictví) 

i za rok 2010
Od 1. 1. 2011 POVEDEME 

Vaše účetnictví
(dříve podvojné účetnictví)

Ing. Zdeněk Zbroj a Eva Zbrojová  
Nový Svět 579, 512 46 Harrachov
Telefon: 481 529 098, 603 266 253, 

603 325 486 
E-mail: zbroj@tiscali.cz
evazbrojova@gmail.com

Šťastné prožití 
vánočních svátků 

a mnoho úspěchů v roce 2011 
přeje

 Oční optika Fišerová 
Tanvald.

Všem našim zákazníkům děkujeme 
za přízeň a těšíme 

se na další spolupráci v novém roce.

Teplárenství Tanvald s.r.o. 
oznamuje všem

odběratelům,
 že dne 23. 10. 2010 

byly zprovozněny 
internetové stránky 

naší společnosti

 www.teplotanvald.cz

Uděláme z Vás PROFESIONÁLNÍ 
OBCHODNÍ ZÁSTUPKYNI, zástupce
Nabízíme:
• zdarma zaškolení
• týdenní výplata peněz
• práci s měsíčním příjmem až 10 000 Kč
• zákaznický kmen - provize od ZAČÁTKU
• možnost spolupráce na pobočkách ve VŠECH 

regionech ČR
• marketingová podpora, profesionální rozvoj, čas 

dle Vašich možností
Požadujeme:
• aktivní přístup a ochotu učit se, živnostenské 

oprávnění
• praxe v obchodu nebo pojišťovnictví výhodou
Volejte zdarma 800 169 169 pro další informace
www.provident.cz      PRODIVENT

Víc než jen půjčka

Na Nový rok na Štěpánku
Nový rok mohou milovníci pohybu a turis-
tiky oslavit výstupem na nejkrásnější 
rozhlednu Jizerských hor – Štěpánku. 
Startuje se v 10 hodin z Tanvaldu. Více 
informací získáte v Klubu českých 
turistů Tanvald.

Vážení a milí,
ráda bych Vás informovala o nové rubrice, se 
kterou se zde budete od nového roku setkávat. 
Rubrika pod názvem „Nejen o pojištění“, bude 
i o všeobecném přehledu a novinkách ze světa 
financí. Věřím a pevně doufám, že Vás infor-
mace zaujmou. Budu se snažit je podat srozu-
mitelně, aby tomu rozuměl opravdu každý. 

Ráda bych také touto formou 
popřála všem krásné Vánoce plné 
pohody a šťastný Nový rok 2011.

Šimáňková Andrea, Česká pojišťovna
tel.: 606 657 897, vedle hospůdky Mexico
Provozní doba: 
St a Pá  14 - 18 hod.

v jiné dny na 
objednání
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PROSINEC
1. 12.   St 17 h. Harry Potter a Relikvie smrti - Část 1
Americký dobrodružný film. První část závěrečného dílu začíná. Harry,
Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti. Film bude promítán v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 95 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 150 )
 3. a 4. 12.   Pá - So 17 h. Harry Potter a Relikvie smrti - Část 1
Americký dobrodružný film. První část závěrečného dílu začíná. Harry,
Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti. Film bude promítán v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 95 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 150 )
 8. 12.   St 19 h. Piko
Nový český film Tomáše Řehořka. Skutečný příběh drogy, která změnila svět. 
V hlavních rolích Rosťa Novák, Štěpán Benoni a Vanda Hybnerová. Film bude 
promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč Přístupné od 12 let. ( 80 )
10. a 11. 12. Pá - So 16 h. Megamysl 3D
Americká animovaná rodinná komedie. Tohle je konec klasických filmů 
o superhrdinech. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální 
kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 96 )
10. a 11. 12. Pá - So 19 h. Tacho 
Nová česká černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém 
závodníkovi a jeho životním závodu. V hlavních rolích Daniel Landa, Olga 
Lounová, Rudolf Hrušínský a George Nicolas.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 100 Kč Přístupné od 12 let. ( ŠÚ – 102 )
15. 12.   St 19 h. The Social Network
Americký úspěšný film Davida Finchera. Nahlédnutí do okamžiků, kdy
vznikal Facebook. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč Mládeži přístupný.                     ( t – ŠÚ – 120 )
17. a 18. 12. Pá - So 16 h.    Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D                                                                                                   
Americký dobrodružný rodinný film. Kouzelný svět Narnie se vrací ! Adaptace 
třetího dílu slavné knižní předlohy spisovatele C. S. Lewise. Jedinečný vizuální 
trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 114 )
17. a 18. 12.  Pá - So 19 h. Rodinka
Nová česká komedie Dušana Kleina. Volné pokračování kultovního
seriálu Taková normální rodinka. V hlavních rolích Jana Štěpánková,
Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 105 Kč Mládeži přístupný. ( 90 ) 
21. 12.   Út 17 h. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D
Americký dobrodružný rodinný film. Kouzelný svět Narnie se vrací! Adaptace 
třetího dílu slavné knižní předlohy spisovatele C. S. Lewise. Jedinečný vizuální 
trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 114 ) 
22. 12.   St 17 h. Megamysl 3D
Americká animovaná rodinná komedie. Tohle je konec klasických filmů 
o superhrdinech. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální 
kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 96 )       
27. a 28. 12. Po - Út 19 h. Tron Legacy 3D
Americký dobrodružný SCI-FI film zasazený do digitálního světa, kde je jediným 
pravidlem přežít. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální 
kvalitě. 
Vstupné: 165 Kč Mládeži přístupný. ( t – 115 )
29. 12.   St 16 h. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D
Americký dobrodružný rodinný film. Kouzelný svět Narnie se vrací! Adaptace 
třetího dílu slavné knižní předlohy spisovatele C. S. Lewise. Jedinečný vizuální 
trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 114 ) 
29. 12.   St 19 h. Fotři jsou lotři
Americká komedie. Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? Třetí 
pokračování úspěšné komedie. V hlavních rolích Ben Stiller, Robert De Niro 
a Dustin Hoffman. Film bude promítán v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 90 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – 95 )

Kulturní pořady v kině Jas v prosinci 2010
6. a 13. 12.   Vánoční prodejní trhy
– ve foyer kina Jas Tanvald

6. 12. ve 20 hodin   Kantoři: Dobrý večer tobě
Vánoční písně, koledy a melodie různých národů, 
přebásněných východočeskými textaři zazní v Kině 
Jas Járy Cimrmana první prosincové pondělí. 
V adventním koncertu populární folkové skupiny 
Kantoři nebudou chybět ani české vánoční písně 
a nejznámější koledy, které si s Kantory může zazpí-
vat i samotné publikum. Atmosféra předvánočního 
období, kterou hudba Kantorů vyzařuje, si všude 
získala velký ohlas posluchačů.
Vstupné: 80 Kč

Předprodej v pokladně kina nebo možnost 
rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

9. 12.  v  9 hodin    Aladinova kouzelná lampa
Divadelní představení na motivy pohádky Z tisíce a jedné noci napsala Kristina 
Herzinová. Hraje Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Představení 
pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 30 Kč

17. 12. v 17 hodin    J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
Nejznámější dílo Jana Jakuba Ryby, 
od jehož vzniku letos uplynulo už 214 
let, každý rok rozeznívá chrámy, kostely 
a kapličky po celé republice. V tanvaldském 
kostele sv. Františka z Assisi zážitek 
z této svěží radostné hudby plné půvabných 
textů posluchačům zprostředkuje smíšený 
pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad 
Nisou.  Vstupné: 60 Kč

Připravujeme na leden 2011
29.  1.   od 20 hodin    Reprezentační ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci zahraje Bohemia Universal Band.
Předprodej vstupenek v infocentru Tanvald od 12. 1. 2011.

4. 12. - Mikulášská nadílka, MDC Maják, začátek v 16 hod 
(vybírání podepsaných balíčků s nadílkou od 15 hod).

9. 12. - Přijděte si vyrobit originální vánoční dárek: 
scrapbookový kalendář. S sebou: fotografie, ze kterých se 
bude tvořit osobní kalendář. Předtištěné kalendáře a materiály 
na výrobu koláží dostanete na místě. Pro děti jsou připraveny 
hudebně - pohybové hrátky.  MDC Maják, od 16 hod.

18. 12. - Vánoční stromeček v přírodě, vycházka pro rodiče s dětmi. 
S sebou: krmení pro zvířátka a ptáčky v lese. Odchod v 15 hodin od MDC Maják.

Každou středu od 17 hod - Cvičení pro Pra/rodiče a dětmi od 6 let, 
ve sportovní hale v malé tělocvičně.
Bližší informace na: 774 825 085 nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz

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

Městská kulturní kancelář Tanvald 

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz

Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
t - titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Středa 1. 12. v 16.30 „Vánoční cukroví“ - pečení a zdobení několika 
druhů cukroví. S sebou krabičku! Cena: 50 Kč. 

Sobota 4. 12. od 9.00 do 13.00 „Dárkování“ - výroba několika dárečků 
různými technikami. S sebou krabičku na výrobky, svačinu a pití. Cena: 120 Kč. 

Úterý 7. 12. v 15.30 „Zvoneček technikou Tiffany“ - pro děti od 8 let. 
Cena: 40 Kč. 

Středa 8. 12. v 15.00 „Zimní světýlko“ - keramika + decoupage. Cena: 
60 Kč. 

Všechny akce jsou určeny pouze dětem školního věku. 
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM Ulita Tanvald co nejdříve vzhledem k  
omezené kapacitě dílen. 
Na všechny akce si přineste přezůvky, krabičku na výrobky. 
Bližší informace obdržíte na tel: 483 394 301. 
Kolektiv DDM přeje všem krásné a pohodové Vánoce!

Toalety v předvánočním čase
Otevírací doba veřejných toalet na 
centrálním parkovišti v době Vánoc: 
mimo běžnou otevírací dobu bude WC 
v provozu: So - Ne ve dnech 4. - 5. 12., 
11. - 12. 12., 18. - 19. 12. od 8 do 16.30 
hod. V pátek 24. 12. budou toalety 
otevřeny od 8 do 12 hod. 31. 12. bude 
provoz WC od 8 do 15 hod. 25. 12., 26.12. 
a 1. 1. 2011 bude veřejné WC zavřeno.

-red-

Prosinec přinese 
změnu jízdních řádů

Stávající autobusové a vlakové jízdní 
řády platí pouze do 11. prosince 
letošního roku. Od 12. prosince 
jezdí autobusy i vlaky podle nových 
řádů, které si budete moci zakoupit 
v infocentru Tanvald. 

-red-
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Městská knihovna Tanvald
Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

Tvořivci si mohou vyrobit vánoční dekorace
Tradiční tvořivá dílnička pro velké i malé se otevře ve středu 8. prosince  
ve 13 hodin ve výstavním sálku Městské knihovny. Přijďte si vyrobit vánoční 
ozdoby z drátků a korálků, svíčky ze včelího vosku a vánoční dekorace 
z přírodních materiálů. Během vyrábění si budete moci odpočinout při čaji, 
vánočce a koledách. Vstupné 25 Kč.
Vánoční soutěž
Namalujte nebo jakoukoli libovolnou technikou vytvořte vánoční 
stromeček maximálně do velikosti A4. Svá dílka můžete odevzdávat 
osobně v knihovně nebo zaslat na adresu: Městská knihovna Tanvald, 
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald. Nezapomeňte uvést jméno, věk, telefonický 
kontakt a adresu (soutěž pro děti do 18 let).  POZOR! Uzávěrka soutěže je 
2. 12. 2010. Výherci budou zveřejněni na našich internetových stránkách www.
tanvald.cz/knihovna. Dne 13. 12. 2010 v 16 hod budou vítězům jednotlivých 
kategorií předány hodnotné knižní dary. Všechny práce budou vystaveny 
v prostorách knihovny.
Výstavy v knihovně
„Podivní tvorové Jizerských hor“ - výstava pana Jaroslava Procházky, našeho 
regionálního spisovatele a fotografa, potrvá do 10.12.2010 ve výstavním sálku.
Dárek z knihovny 
Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme dárkový čtenářský průkaz na rok 2011.

Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních 
svátků naplněných láskou, klidem a pohodou.

Klimatizaci, metalízu, silný motor 1,4 16V/63 kW a spoustu prostoru nyní získáte za pouhých 
249 900 Kč díky výhodné nabídce Fabia Combi Family. Přednosti edice Family naleznete také
v modelu Fabia hatchback. Informujte se u nás ještě dnes!

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

 
 
Tel.: 483 312 521-522 
Mobil: 602 182 022 
prodej@astra-auto.cz

 
Autosalon ASTRA a.s. 
Jarní 28 
Jablonec nad Nisou 
www.astra-auto.cz

VyřeŠte sVé PožadaVKy na rodInné CestoVání.

sIMPLy CLeVer

ŠkodaFabia Combi Family

se sMysLeM Pro rodInU

Kombinovaná spotřeba a emise Co2 modelu
Fabia Family: 5,9 l/100 km, 139 g/km

FaCom_family_V2_CLR_DYN_6a77c1210e7e44f28eacfc2e12ac101e_indd   1 17.11.2010   1:01:50

ŠIROKÝ VÝBĚR

www.bauhaus.cz • www.svetkoupelen.info • www.toolson.cz

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 12. 2010 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Řezané dánské jedle Nordmann
výška až 4m, dlouhá trvanlivost

ŠIROKÝ VÝBĚR

VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

TOP KVALITA

ŠIROKÝ VÝBĚR

NEPORAZITELNÉ CENY

Vánoční hvězda
jedno i vícevýhonová, 
výška 20 - 45 cm

Stojany na vánoční stromky
dřevěné, kovové, keramické i plastové s jedinečným 
patentovaným mechanismem pro rychlé a snadné 
uchycení do stojanu

35,-
od

U NÁS VÁM STROMEK 
UPRAVÍME DO STOJANU 
A ZABALÍME ZDARMA!!!

319,-
od

Dětská papírová světla
1x 60 W/ E 27, bez žárovky,  stínidla 35 cm s motivy: 
princezna, medvídek Pú, Cars

Aku vrtací šroubovák AS 10,8 Li-2
akumulátor 10,8 V/ 1,3 Ah, bez samovybíjení, 
0 – 350/ 1200 ot./ min., sklíčidlo do  10 mm, 
LED ukazatel stavu baterie, SoftGrip

199,- ! 199,- !
OSLAVTE S NÁMI KONEC ROKU 2010 – ŠIROKÝ VÝBĚR ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY !!!

2x Li-Ion AKU

V KUFRU
S VÝBAVOU

1.790,- !

Lavalampa
výška cca 34 cm, různé barvy: zelená – čirá, 
oranžovo – fi alová, růžová – červená, modro 
– čirá, il. foto

Uchycení pro 
papírové světlo, 
délka 55 cm

99,-

PŘI NÁKUPU JAKÉKOLI 
ŘEZANÉ JEDLE DO 12.12. 
OBDRŽÍTE POUKÁZKU 
V HODNOTĚ 50,- KČ!

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2
info.806@bauhaus.cz • Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

…připravi l  bohaté  Vánoce:

Zpravodaj Tanvald.indd   1 18.11.10   8:57
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Závody - Open BJJ v Kralupech n. V.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TANVALDU 2010

Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald se zúčastnili, 
otevřených závodů v  Brazilském ju-jitsu 
Gi a No gi, které se konali dne 4. 11. 
2010 ve sportovní hale v Kralupech 
nad Vltavou. Závodů se účastnilo 
cca 260 závodníků z 20 klubů a škol 
celé republiky, Slovenska a rovněž 
team závodníků z Rakouska. Závody 
BJJ doprovázeli i závody v Duo kata 
a Fightingu. 
 Pro některé závodníky (Prousková, 
Fejfarová) to byl první křest ohněm 
o ostatních se dá říci, že jsou to již 
zkušení harcovníci. Vyzdvihnout 
musíme výkon Kláry Patkové, která 
získala zlato ve fightingu, ale především 
v těžké mezinárodní konkurenci v BJJ 
se soupeřek nezalekla a vybojovala 
pěkné 2. místo. Junioři Zaplatílek 
a Všetečka bohužel v BJJ na medaili 
nedosáhli.  Velice dobře organizované 
závody s množstvím fyzicky i psychicky 
vypjatých zápasů a poskytli našim 
žákům další zkušenosti do jejich 

sportovní kariéry. 
Výsledky jmenovitě: 
Patková Klára (1. Fighting, 2. brazilské 
ju-jitsu), 
Všetečka Vadym (2. Fighting)
Zaplatílek Ota (1. Fighting)
Fejfarová Natálie (1. BJJ)
Prousková Denisa (2. BJJ)
Patková Anna (3. BJJ)
Pešta Dominik (3.BJJ)
Tancer Filip (3. BJJ)

Fotbal Jiskra Tanvald
Mladší žáci zakončili skvělou podzimní sezónu domácí výhrou nad Rychnovem 
5 :  0. V tabulce suverénně vedou a kralují i v tabulce nejlepších střelců, Jan Vaníček 
je druhý s 15 brankami a Vojtěch Čarda se dělí s Markem Sedlákem o třetí místo 
se 13 brankami. Výkony celého družstva jsou tak příslibem do budoucích let, že by 
se na krásném tanvaldském pažitu jednou mohla hrát i vyšší soutěž než je okresní 
přebor.

-vho-

TABULKA Mladší žáci - Okresní přebor

TABULKA Muži - Okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Tanvald 9 9 0 0 68 : 5 27 ( 12)
2. Smržovka 10 6 1 3 40 : 32 20 ( 4)
3. Lučany 9 3 2 4 24 : 37 11 ( -1)
4. Rychnov 10 3 1 6 22 : 38 11 ( -8)
5. Harrachov 10 3 1 6 32 : 43 10 ( 1)
6. Mšeno 10 2 1 7 16 : 47 8 (-11)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Železný Brod B 13 10 2 1 65 : 14 32 ( 11)

2. Kokonín A 13 9 1 3 56 : 21 28 ( 7)

3. Hodkovice A 13 7 3 3 30 : 24 24 ( 6)

4. Camel 13 7 1 5 37 : 35 22 ( -2)

5. Kořenov 13 7 1 5 23 : 27 22 ( -2)

6. Pěnčín B 13 6 2 5 36 : 31 20 ( -1)

7. Rychnov 13 6 2 5 24 : 30 20 ( 2)

8. Tanvald 13 5 3 5 28 : 17 18 ( 0)

9. Smržovka 13 6 0 7 23 : 29 18 ( -3)

10. Josefův Důl 13 6 0 7 29 : 47 18 ( 0)

11. Janov 13 4 4 5 20 : 23 16 ( 1)

12. V.Hamry B 13 3 2 8 15 : 34 11 ( -7)

13. Držkov B 13 2 3 8 15 : 31 9 ( -9)

14. Lučany B 13 1 0 12 13 : 51 3 (-15)

Jizerská basketbalová liga
Výsledky TJ SEBA Tanvald Střelci Tanvaldu

1.kolo: BK Vratislavice  -  SEBA 
Tanvald

68 : 60 Klemš 19, Kozák 17, Salaba 9

2.kolo: Bižuterie Jablonec B - 
SEBA Tanvald

60 : 105 Salaba 30, Klemš 19, Kozák 15

Tabulka Vítěz. Poráž. Body Skore
1. Bižuterie Jablonec A 2 0 4 183 : 100
2. Draci Jablonec 2 0 4 149 : 109
3. SEBA Tanvald 1 1 3 165 : 128
4. BK Vratislavice 1 1 3 115 : 132
5. SK Liberec 0 2 2 123 : 171
6. Bižuterie Jablonec B 0 2 2 99 : 194

Další domácí utkání:
pátek 10.prosince – hala na Výšině 18.15: Tanvald – SK Liberec

Dýňová slavnost v MŠ Tanvald
Chtěli bychom touto formou poděkovat 
všem rodičům Mateřské školy Tanvald, 
Wolkerova, kteří svou pomocí při 
organizaci, věcnými i drobnými 
finančními dary a také hlavně svou 
účastí na akcích se snaží svým dětem 
zpestřit pobyt v mateřské škole. Jednou 
z takových akcí byla koncem října 
Dýňová slavnost na naší školní zahradě. 
Na výzdobu školky a zahrady jsme 
použili nejen různými technikami 
ve školce zhotovené výtvory samotných 
dětí (dýně, netopýři, duchové, 
lucerničky), ale i dýně, které děti doma 
vydlabaly společně s rodiči. Děti na tuto 
slavnost upekly ve školce dýňový koláč 

a několik šikovných maminek doma 
překrásné perníčky (také ve tvaru 
dýní, netopýrů,duchů,..)Vlastní slavnost 
začala průvodem převlečených dětí 
a pár dospělých za různá strašidla 
(za velké účasti rodičů, prarodičů,,,) 
částí Šumburku a pokračovala na školní 
zahradě „ bu-bu diskotékou.  Po setmění 
čekala na děti za světla lampiček 
a lampiónků, které si nesly - stezka 
odvahy, při níž byly odměňovány různými 
sladkostmi, které věnovali rodiče. Ještě 
jednou moc děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald Wolkerova

TJ Seba Tanvald i letos vyhlašuje 
anketu o nejlepšího sportovce Tanvaldu 
2010. Nominován může být jen jed-
notlivec, ale i ten může být členem 
kolektivu. Sportovec musí mít trvalé 
bydliště v Tanvaldu nebo je členem 
tanvaldského oddílu. Věk není omezen.  
Nominaci obsahující jméno, sport. 

oddíl  a úspěchy v roce 2010 můžete 
zasílat na tjseba@tjsebatanvald.
cz a nebo vyplnit nominační lístek v 
infocentru. Nominace je otevřená do 
30.1.2011. Vyhlášení bude již tradičně 
na VIII. Tanvaldském sportovním plese 
18.února 2011 

Milan Kozák


