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Výsledky voleb 
v Tanvaldě

 Rychlejší výjezd, komfortnější zázemí 
i větší prostor pro technické vybavení, 
to vše svým nadšeným nájemníkům 
poskytuje nová hasičská zbrojnice, 
do níž se přestěhovali dobrovolní hasiči 
z Tanvaldu. Slavnostní pásku při otevření  
23. září přestřihli starosta města Petr 
Polák spolu s náměstkem generálního 
ředitele Hasičského záchranného sboru 
plk. Aloisem Sellnerem, architektem 
stavby Pavlem Janouškem a starostou 
sboru Pavlem Morávkem. Do nových 
prostor se zatím přestěhovali pouze 
dobrovolní hasiči. Profesionální jednotka 
z Velkých Hamrů se do své výjezdové 
stanice nastěhuje až v průběhu podzimu, 
kdy by stavba měla být kompletně 
dokončena.
 Nová zbrojnice je přínosem nejen pro 
hasiče, ale i pro obyvatele Tanvaldska. 
Díky skvělému umístění totiž umožňuje 

K volebním urnám zavítali ve dnech 
15. - 16. října obyvatelé Tanvaldu, 
aby rozhodli, kdo bude vést jejich 
město v dalších čtyřech letech. 
Letošní volební účast byla oproti 
minulým komunálním volbám 
výrazně vyšší - 41,02 procent. 

Zvolení zastupitelé:
ODS: 25,12 % hlasů - Polák 
Petr, Šťastný Martin, Lenko Jan, 
Prokešová Jana, Šír Miroslav 
a Tůma Miroslav. 

Volba pro město: 23,79 % hlasů
- Vyhnálek Vladimír, Černý 
Václav, Kuna Josef, Kozák Milan 
a Synovcová Zdeňka.

ČSSD: 19,29 % hlasů - Průcha 
Josef, Malý Jaroslav, Bém Miloslav 
a Cikl Radek.

KSČM: 10,26 % hlasů - Kroupa 
Miroslav a Josífek Vladimír.

Tanvald pro život: 8,32 % hlasů 
- Hyšková Alexandra a Špicar 
Vladimír. 

Top 09: 8,12 % hlasů - Josífek 
Vladimír a Šimek Daniel.

 Co všechno umí dobrovolní hasiči 
a v jakých situacích zasahují, o tom 
se mohli přesvědčit návštěvníci Dne 
dobrovolných hasičů na pražském 
Žofíně.
 Jako jedna z mála mimopražských 
jednotek se v neděli 10.října na této 
akci představila osádka vozu Mercedes 
unimog sboru dobrovolných hasičů 
Tanvald - Šumburk.
 Na prezentaci složek integrovaného 
záchranného systému se naši rozhodně 

neztratili a jejich technika a vybavení 
budily mimořádnou pozornost. Pražští 
záchranáři  totiž mají o podobnou 
techniku eminentní zájem a tak si 
pozvali tanvaldské hasiče, aby se 
od nich co nejvíce dozvěděli. Vida, kdo 
by to byl řekl, Praha se může shlédnout 
i v Tanvaldě a také tak činí, a to je velice 
příjemné zjištění. Jak by řekl slavný Jára 
Cimrman: „Co v Tanvaldu aplikováno, 
v Praze aplaudováno.“

-vho-

Starosta města Petr Polák s přestřiženou páskou k nové hasičské zbrojnici. 
Uprostřed plk. Alois Sellner a vpravo architekt stavby Pavel Janoušek. Foto: -hoš-

Vedle moderního hasičského vozu kontrastovala historická stříkačka, kterou dobrovolní 
hasiči ze Šumburku používali ještě před několika desítkami let. Foto: -hoš-

Architekt stavby Pavel Janoušek vchází 
do „své“ budovy. Foto: -hoš-

Na snímku moderátor pořadu Stodvanáctka z TV NOVA Miroslav Vaňura zahajuje 
prezentaci IZS. Jako tribuna dobře posloužil tanvaldský Mercedes. Foto: Hasiči Tanvald

větší akceschopnost hasičů a kratší 
dojezdovou dobu při výjezdech 
k zásahům do Jizerských hor i Krkonoš. 
Samotná stavba se stala také novým 
výrazným architektonickým prvkem 
města. Pro mnohé je krásnou ukázkou 
moderní architektury, jiní ji díky šedé 
barvě s trochou ironie přirovnávají 
ke krematoriu. Autor díla Pavel Janoušek 
ale výběr barvy fasády vysvětluje jinak: 
„Tmavou jsme vybrali celkem logicky, 
protože symbolizuje saze, se kterými se 
hasiči setkávají velice často. A červená 
znázorňuje oheň,“ řekl při slavnostním 
otevření.
 Dobrovolným hasičům z SDH Tanvald - 
Šumburk se v novém zabydlovalo snadno. 

Místo stísněného 
prostoru v bývalé 
hasičárně teď mají 
dostatek prostoru, 
větší garáže, 
sprchy i klubovnu. 
 „Nové zbrojnici 
a její osádce přeji 
hodně štěstí a co 
nejméně ostrých 
výjezdů k ohni,“ 
přeje hasičárně 
starosta města 
Petr Polák.

-hoš-
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Cítíme se v Tanvaldu opravdu bezpečně? 
 Navenek se Tanvald jeví jako 
poklidné horské městečko, ale je tomu 
tak doopravdy? Anketa na webových 
stránkách města nám napovídá, že 
celých 50% obyvatel, tedy aspoň těch, 
kteří se ankety zúčastnili, se bezpečně 
necítí. Co s tím? Probíráme bezpečnostní 
situaci s velitelem městských strážníků 
Jiřím Horáčkem. Bavíme se o tom, co 
nejvíce tanvaldské občany trápí, kde nás 
bota tlačí, co by se dalo zlepšit.

Bezdomovci a alkoholici nevábnou 
ozdobou.
 Prostranství u Lidlu a Penny marketu, 
parčík s fontánkou, to je bolavé místo 
Tanvaldu. Scházejí se zde pochybné 
existence, holdují alkoholu, povalují se 
po lavičkách a vytlačují z těchto míst 
ostatní občany, kteří by se zde třeba rádi 
posadili, ale záhy jim přejde chuť, nebo 
ztratí odvahu. „V letošním roce jsme se 
zaměřili právě na tuto lokalitu a dokázali 
jsme do značné míry vytěsnit pouliční 
konzumenty alkoholu, kteří obtěžovali 
ostatní občany,“ říká Jiří Horáček. Zatočit 
s popíjením na veřejném prostranství 
umožňuje vyhláška města, ovšem horší 
je to s některými žebravými bezdomovci. 
Znáte to, jednou se necháte obměkčit 
a dvacetikoruna, či menší mince, skončí 
ve špinavé kapse na housku nebo rohlík. 
Ovšem, nejste dnešní a dobře víte, 
že nikoliv houska či rohlík, ale flaška 
kořalky nebo krabice podřadného vína je 
to, k čemu je potřebný obolus určen. No 
budiž, jakmile mince jednou opustí vaši 
peněženku, už nemůžete nijak ovlivnit 
její další oběh. Horší je, že dotyčný 
žebravec si velice dobře zapamatuje 
svého dobrodince a napříště se k vám 
bude znovu hlásit. A když nedáte příště, 
nejste už dobrodincem, nýbrž tím 
nejhorším nepřítelem, řečeno slušnými 
slovy. Chudáci, napadne vás ve slabé 
chvíli, cožpak neberou podporu nebo 
starobní důchod? Ale berou! Jenomže 
leckteří z nich si s lehkým srdcem půjčí 
od jiných dobrodinců, ovšem ti nedávají, 
jen půjčí, a jakmile, holoubku, dostaneš 
důchod nebo sociální dávky, hned nám 
všechno odevzdáš. Lichva jak vyšitá. 
Řemeslo staré snad jako samo lidstvo. 
A nikdo s ním nedokáže zatočit, dokud 
hlupáci hlupáky zůstanou a budou si 
znova a znova půjčovat na nekřesťanský 
úrok. S tímhle problémem si neporadí 
vedení města, ani policie, protože tam, 
kde není žalobce, není ani soudce. 
A tak nezbývá, než používat k pořádku 
ve městě pouze zákonných prostředků, 
jichž není mnoho. Je však poctivé dodat, 
že zrovna tihle lidé velké nebezpečí pro 
ostatní nepředstavují. Z valné většiny 
však naštěstí nejsou příliš agresívní a jen 

tak na sluníčku pospávají, 
ale vábný pohled na ně 
není a přivonět též není 
k čemu. A posadit se 
na lavičku vedle nich... 

Noční párty na Výšině.
 Další kritizovanou 
lokalitou je prostor 
kolem lávky mezi školou 
a nákupním střediskem 
na sídlišti Výšina. Občas tu 
temnou nocí táhnou party 
nenechavců a hrdinných 
obracečů popelnic. Těžko 
můžeme po někom 
požadovat, aby se těmto 
výtečníkům stavěl čelem, 
to by také do toho čela 
mohl dostat flaškou nebo 
kamenem, ale je tu ještě 
linka 158. „Jsme si vědomi 
toho, že podobné problémy 
se tu občas vyskytují, ale 
na to, abychom tu hlídali 
po celou noc, nemáme 
dost sil.“ vysvětluje Jiří 
Horáček. „Silácké řeči 
v hospodě o tom, že policie 
je k ničemu, že je všude 
bordel, nic neřeší. My potřebujeme 
rychlou informaci od občanů, jedině 
tak se dají postihnout viníci. A mobilní 
telefon má dnes u sebe takřka každý.“ 

Prevence či kontroly?
 A jak to vypadá s preventivní 
činností? To, že naši městští strážníci 
docházejí pravidelně do škol, dělají 
besedy se žáky, kdy populární formou 
dostávají mezi mládež informace o tom, 
jak si počínat v silničním provozu, jak 
se vyhnout nebezpečným situacím, 
zlodějům, násilníkům, pedofilům, jak 
reagovat, potká-li vás něco neobvyklého, 
to je všeobecně známo. Ale co prevence 
v potenciálně závadových rodinách? 
Chystá se i v tomhle směru něco? 
„Ano, chystá,“ pokračuje Horáček. 
„Ve spolupráci se státní policií a odborem 
sociálních věcí se připravujeme 
na kontroly v takových rodinách. Kontroly 
budou zaměřeny jednak na péči o děti 
a školní docházku, ale také na kontrolu 
nepřihlášených osob a v té souvislosti 
předpokládáme, že se nám podaří 
zajistit i řadu hledaných osob, na něž se 
většinou přichází jen náhodně. Není to 
však žádná novinka, podobné kontroly 
jsme již dělali v minulosti a přineslo to 
žádané výsledky.“
 Namátkou listuji v knize hlášení. 
Je tu spousta běžných zásahů. 
Špatně parkující vozidla, opilci, drobní 
zlodějíčci, rvačky, nic, do čeho by se 

normálnímu člověku chtělo strkat svůj 
nos. Zaujme mě hlášení z července. 
Na vlakovém nádraží se našla 
pomatená paní. Naštěstí se ale našli 
i lidé, kterým to nebylo lhostejné a tak 
díky nim a rychlému, avšak citlivému 
zásahu městské policie se dotyčná paní 
opět vrátila v pořádku ke své rodině. 
Stát se to v zimním období, mohlo to 
být horší, takhle to dobře dopadlo. 
I toto je práce našich strážníků. „Vděku 
se člověk většinou nedočká,“ dodává 
na závěr Jiří Horáček. „Ba naopak. Když 
se nám ve spolupráci se státní policií 
na Tanvaldských slavnostech podařilo 
v zárodku uhasit konflikt, který mohl 
přerůst v nebezpečnou rvačku, dočteme 
se druhý den na internetu, že městská 
policie je k ničemu. To zamrzí.“ 
 Vím, o čem mluví. S některými lidmi 
je veškerá diskuse zbytečná. Vidí jen 
všechno špatné kolem sebe. Té kritiky 
je po hospodách slyšet všude dost, ale 
když se někoho zeptáte, co proti nešvaru 
udělal on sám, jestli zavolal alespoň 
158, když viděl, že se někde děje nějaká 
nepravost, jen pokrčí rameny nebo 
mávne rukou. „K čemu by to bylo,“ řekne 
vám.  K čemu? Dokud se ke zlodějně 
a vandalství nepostavíme všichni 
čelem, ať se to komu líbí nebo ne, nic 
se nezmění a syčáci budou mít navrch. 
A policie sama s tím nic nesvede.

-vho-

Chlapec se zřítil do nezakrytého kanálu
O tom, jak nebezpečná může být 
obyčejná procházka se psem, se 
na vlastní kůži přesvědčil desetiletý 
chlapec z Tanvaldu. Při procházce 
podél Kamenice za místním marketem 
Lidl totiž narazil na nečekanou nástrahu 
v podobě nezakrytého kanálu. Protože 
byla „jáma“ zakrytá trávou, nic netušící 
chlapec nad ní vstoupil a propadl se 
do pětimetrové hloubky, kde zůstal 
uvězněný. 
Protože se hoch nevracel domů, rodina 
po něm začala pátrat. Našla ho díky 
pejskovi, který svého malého pánečka 

neopustil a štěkal nad vpustí.
„Kanál byl v té době zajištěn pouze nějak 
primitivně prknem a trávou, což chlapec 

přehlédl. Svépomocí se matce podařilo 
chlapce vytáhnout,“ informovala mluvčí 
Policie ČR Ludmila Knopová.
Chlapec byl poté převezen do nemoc-
nice. Podle mluvčí policie neutrpěl 
vážnější zranění. Vzápětí po události 
byl kanál přikryt kovovým poklopem. 
„Policie případ řeší. Prozatím přichází 
v úvahu spáchání nedbalostního trest-
ního činu – Ublížení na zdraví z nedba-
losti a případný trest odnětí svobody 
v trvání až dva roky,“ dodala Ludmila 
Knopová.

-hoš-

Místo poděkování mu zlomil ruku
V těžké ublížení na zdraví se zvrtlo popí-
jení kamarádů v autokempu Tanvaldská 
kotlina. Když podroušenému mladíkovi 
zamkli motorku, aby mu tím zabránili 
v hazardérské jízdě nočním lesem, 
ten namísto poděkování srazil kolegu 
na zem a způsobil mu komplikovanou 
zlomeninu ruky. Pozdě bycha honit, 
může si teď říkat motocyklista, který 
takový útok sice nezamýšlel, ale i tak 
ho přijde dost draho. Nu, alespoň mu 
kamarádi zachránili řidičák, o který by 
dozajista přišel též. -vho-

Dvakrát dámská jízda
Že i dámy se dokážou za volantem 
pěkně odvázat, o tom se tanvaldští poli-
cisté přesvědčili koncem srpna. Nejprve 
v podvečerních hodinách nedaleko 
kruhového objezdu načapali podezřele 
se motající řidičku se dvěma promile 
v krvi a aby toho nebylo dost, hned 
následující ráno další výtečnice vyra-
zila z oslavy v Tanvaldu a při kontrole 
v Desné jí naměřili dokonce 2,5 promile. 
Inu, řídit po vypití téměř půl litru vodky 
se nevyplácí -vho-

Lupič začátečník řádil v centru
Velkou drzost projevil poberta 
z Tanvaldu, když v pravé poledne 
zaskočil přímo v centru města v parčíku 
u fontány mladého muže, který si zde 
v poklidu telefonoval. Pod pohrůžkou 
násilí přišel mladík o mobil i o peníze. 
Drzost lupiče však neznala mezí, neboť 
za uloupené peníze si šel vzápětí 
nakoupit do nedalekého marketu, takže 
s pomocí popisu pachatele i záznamu 
kamerového systému se policistům 
lupiče nešiku během pouhých dvaceti 
minut podařilo dopadnout. Dosud 
netrestaný muž může zpytovat své 
svědomí v base, pokud se tam nenaučí 
nějakým novým trikům od zkušenějších 
lumpů. -vho-

Nedá peníze a nedá...
Nervy na pochodu měl nejspíš muž, 
jenž si před půlnocí šel vybrat peníze 
z bankomatu. Když se mu na displeji 
ukázal nápis, že na jeho kontě nic, ale 
vůbec nic není, rozlítilo ho to natolik, 
že sáhnul do kapsy pro nůž a v marné 
snaze vydobýt si alespoň nějakou tu 
korunu, bodal do něj jako šílený. Jenže 
stroj není člověk a nevydal mu ani kačku. 
Tím by mohl případ skončit, jenže banka 
si opravu vyčíslila na celých 75 tisíc Kč 
a když si dala policie dohromady údaje 
z kamer v bance i z kamery městského 
kamerového systému, která je hned 
naproti, záhy si pro hříšníka dojela. Je 
zřejmé, že tímto způsobem se dotyčný 
muž nuly na svém kontě hned tak 
nezbaví. -vho-

Pozor na prodejkyni ručníků
Za prodejkyni turnovského Prioru se 
vydává neznámá podvodnice, která 
lidem nabízí ručníky velmi nízké kva-
lity a vydává je za zboží firmy Jitex 
Písek. Na případ upozornil Městský 
úřad v Turnově. Pochybná prodejkyně 
lidem tvrdí, že firma krachuje a proto 
jim nabízí balík ručníků „prvotřídní“ 
kvality za pouhých 2500 korun. „Paní je 
velmi suverénní a přesvědčivá. Může 
se pokusit obalamutit nejspíše majitele 
nějakého hotýlku či penzionu, kde může 
udat větší množství ručníků najednou. 
Popis: střední výška i postava, tmavé 
pleti, tmavé oči, vlasy na mikádo 
po ramena, věk odhadem 40 - 45 let, 
mluví perfektně česky, je velmi přesvěd-
čivá a suverénní, usměvavá, solidně 
oblečená. Ověřili jsme si, že v turnov-
ském Prioru nepracuje,“ informovala 
Romana Maříková z Odboru cestovního 
ruchu Města Turnov. -hoš-

Krimi zpravodajství

Strážníci městské policie Petr Smoleňák a Livia 
Steinerová zkoušejí při branném závodě ZŠ Horní 
Tanvald soutěžící družstvo z dopravních předpisů.
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● RM po projednání žádosti MUDr. Hany 
Slukové, nájemce nebytových prostor 
o celkové výměře 52,84 m2 v 1.N.P. objektu 
č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald, souhlasí 
s podnájmem části těchto nebytových pro-
stor firmě KELLS s.r.o., se sídlem Husitská 
344/63, Praha za účelem poskytování 
služeb v oblasti oční optiky. 
RM:
1/ bere na vědomí  ukončení nájemní 
smlouvy ze dne 27. 11. 2007 o pronájmu 
části pozemkové parcely č. 340/1 o výměře 
15 m2, katastrální území Tanvald;
2/ vydává záměr na pronájem části pozem-
kové parcely č. 352/18 o výměře 15 m2, 
katastrální území Tanvald od 1. 1. 2011. 
● RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 51/2010:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem

v tom: ošetření stromů ve vlastnictví města  
....................................................+ 10.000 Kč
opravy technické vybavení ........- 10.000 Kč
● RM  schvaluje rozpočtové opatření 
č. 52/2010:
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU - celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                            
.....................................................+46.352 Kč
Úprava a čistění potoka Herta .....-46.352 Kč
● RM  schvaluje rozpočtové opatření 
č. 53/2010:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Partnerství 
s DDM Drážďany“ ........................20.000 Kč
Výdaje
ŠKOLSTVÍ - celkem
Základní školy- celkem

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

● RM vydává záměr na prodej bytu 
č. 13, vel. 1+2, byt běžný, U Lesíka 566, 
Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 
571/69835 na společných částech budovy 
č.p. 562-567 a  stavebních parcelách č. 
1209, č. 1210, č. 1211, č. 1212, č. 1213 
a č. 1214, vše katastrální území Tanvald 
dle schválených pravidel veřejné sou-
těže. Základní cena pro podání žádosti 
je 400.000 Kč. Termín pro podání žádosti  
je nejpozději do 19. 11. 2010  do 14.00 
hodin. 
● RM vydává záměr na prodej bytu 
č. 51, vel. 1+3, byt běžný, U Školky 560, 
Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 
605/33700 na společných částech 
budovy a stavební parcele č. 1225/2, 
katastrální území Tanvald dle schvále-
ných pravidel veřejné soutěže. Základní 
cena pro podání žádosti je 400.000 Kč. 
Termín pro podání žádosti je nejpozději 
do 19. 11. 2010  do 14.00 hodin. 
● RM vydává záměr na pronájem neby-
tových prostor ve 2.N.P. objektu č.p. 
350, Krkonošská ul., Tanvald o celkové 
výměře 53,03 m2 firmě SMRŽO-MEDIC 
s.r.o., se sídlem, Tyršova 1340, Smržovka 
zastoupené jednatelem MUDr. Tomášem 
Drobníkem za účelem umístění ordinace 
praktického lékaře pro dospělé. 
● RM   bere  na  vědomí  výpověď  nájemní  
smlouvy o pronájmu části pozemkové 
parcely 
č. 167/1, katastrální území Tanvald 
za účelem umístění stavby prodejního 
stánku ke dni 31. 10. 2010. 
● RM  vydává  záměr  na   pronájem  části  
pozemkové parcely  č. 167/1 o výměře 
100 m2, katastrální území Tanvald 
za účelem umístění stavby prodejního 
stánku na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
● RM souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy  o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 147/3, katastrální území 
Tanvald dohodou ke dni 31. 12. 2010. 
● RM souhlasí s pořízením kávovaru 
do bufetu Kina Jas Járy Cimrmana 
a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 50/2010:
Výdaje    
Kultura - celkem
Kino - celkem 
provozní výdaje ......................+15.000 Kč
Financování
Fond rozvoje a rezerv  ...........- 15.000 Kč
● RM nesouhlasí s pokácením 1 ks javoru 
nacházejícího se na stavební parcele 

č. 850, katastrální území Tanvald, při zadní 
přístupové komunikaci k Masarykově ZŠ 
a OA, Školní 416, Tanvald. 
● RM souhlasí s pokácením 3 ks bříz 
nacházejících se na pozemkové parcele 
č. 426/1, katastrální území Tanvald, které 
zasahují do vedení NN, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
● RM rozhodla uložit odboru rozvoje a KV 
postoupit písemný podnět k pokácení 2 ks 
smrků rostoucích  na pozemkové parcele 
č. 2674/1, katastrální území Šumburk 
nad Desnou, Libereckému kraji, který je 
vlastníkem  této pozemkové parcely. 
● RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků 
nacházejících se pod č.p. 554, ul. 
Na Balkáně, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou,  na  pozemkové  parcele 
č. 496/7, katastrální území Šumburk nad 
Desnou s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku. 
● RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
nacházející se u č.p. 553, ul. Sportovní, 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 45/7, 
katastrální území Tanvald, dle předlože-
ného návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
● RM souhlasí s pořádáním a provozová-
ním prodejních trhů na centrálním parko-
višti v Tanvaldě jednou za měsíc v období 
březen 2011 až  prosinec 2011 panem 
Janem Berouskem, a to za paušální 
úhradu ve výši 7.000 Kč za každý konaný 
trh. Paušální úhrada vychází ze 700 m2 

možné prodejní plochy stánků a ze sazby 
10 Kč za m2 dle příslušné platné vyhlášky 
o místním poplatku. 
● RM v souladu s ustanovením § 55, 
odst.2, písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, bere 
na vědomí rezignaci pí Květy Bakové 
na mandát členky zastupitelstva města  
ke dni 20.9.2010 a osvědčuje, že v sou-
ladu s § 56, odst. 1 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se stala členkou 
zastupitelstva města dnem 21. 9. 2010 
další náhradnice za volební stranu 
Komunistická strana Čech a Moravy pí 
Petra Hnídková. 

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

Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem účelový příspěvek 
na projekt „Partnerství s DDM Drážďany“ ..
.......................................................20.000 Kč
● RM  schvaluje rozpočtové opatření 
č. 54/2010:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ - celkem
Základní školy - celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
-  celkem účelový příspěvek na odpisy........
....................................................+ 20.949 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv ...20.949 Kč
● RM rozhodla poskytnout Základní škole, 
Údolí Kamenice 238, Tanvald příspěvek 
ve výši 4.000 Kč na  realizaci programů 
primární prevence patologických jevů pro 
žáky školy a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 55/2010:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní škola Údolí Kamenice 238 
příspěvek na realizaci programů primární 
prevence patologických jevů ......... 4.000 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv ... 4.000 Kč
● RM po projednání žádosti Sdružení Linka 
bezpečí, se sídlem Ústavní 91/95, Praha 
8 rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 
3.000 Kč na podporu činnosti tohoto sdru-
žení. Finanční prostředky rozhodla uvolnit 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky, z části 
příspěvky neziskovým organizacím. 
● RM souhlasí s tím, aby město Tanvald 

spolufinancovalo 50 % ročních neinvestič-
ních nákladů na každé dítě, které navště-
vuje ve školním roce 2010/2011 Základní 
školu speciální a mateřskou školu speciální  
Turnov, Kosmonautů 1641 a má trvalý 
pobyt v Tanvaldě.
● RM souhlasí s tím, aby město Tanvald 
spolufinancovalo 50% ročních neinvestič-
ních nákladů na každé dítě, které navště-
vuje ve školním roce 2010/2011 Mateřskou 
školu speciální Jablonec nad Nisou, 
Palackého 37 a má trvalý pobyt v Tanvaldě. 
● RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
nacházející se v těsné blízkosti oplocení 
hřiště v areálu Masarykovy ZŠ a OA 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 259/2, 
katastrální území Tanvald, dle předlože-
ného návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku. 
● RM souhlasí s pokácením 6 ks osik, 1 ks  
břízy, 1 ks javoru a 1 ks jívy  nacházejících se 
na pozemkové parcele č. 353/3, 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 6 ks borovic, 
13 ks bříz a 13 ks smrků nacházejících se 
v areálu dráhového minigolfu, na pozem-
kové parcele č. 370/4, katastrální území 
Tanvald s tím, že pokácení uvedených 
stromů provede na své náklady TJ SEBA 
Tanvald a vytěžené dřevo bude přene-
cháno TJ SEBA Tanvald.

Člověk a pes, móda nebo symbióza?

Linka bezpečí pomáhá řešit 
problémy a trápení dětí i dospělých

     Pes provází člověka odnepaměti, jako 
průvodce, pomocník, společník. Může 
dokonce zachránit i lidský život, jako se 
to povedlo před několika dny labradorovi, 
jehož malý pán nešťastnou náhodou 
spadl v Tanvaldu do nezajištěné šachty. 
Psí věrnost nahrazuje lidem to, v čem 
jsou často ochuzeni v mezilidských 
vztazích. Pes má však také svoje 
potřeby a tou základní, a to je někdy 
kámen úrazu, je venčení. Ti, kdož 
pejska nemají, leckdy ukazují prstem 
a hážou všechny do jednoho pytle, 

pořádné i nepořádné, všechno jedno. 
Jsem však hluboce přesvědčen, že 
minimálně 80 – 90 % tanvaldských 
pejskařů si po svých miláčcích uklízí. 
Naše ulice jsou nesrovnatelně čistší 
než ulice v Praze či jiných velkých 
městech, to je bez diskuse. Chce to jen 
trošku přidat, aby naše okolí bylo ještě 
čistší. Takže přátelé, vy, kdož po svých 
pejscích ještě neuklízíte, chytněte se 
za nos a nedělejte nám ostudu. Pěkné 
město za to přece stojí.

-vho-

Šikana a sebevražedné úmysly u dětí 
a mladistvých stouply za poslední tři 
roky o stopadesát procent.  S tímto 
alarmujícím zjištěním přichází sdružení 
Linka bezpečí, které již 16 let pomáhá 
dětem a mladým lidem v krizových situ-
acích. Linku bezpečí podpořilo i Město 
Tanvald. 
Na sdružení se nejčastěji obracejí 
děti s problémy v oblasti mezilidských 
vztahů. „Děti vnímají velmi ostře a jasně 
všechnu nejistotu, kterou dnešek při-
náší. Rozpadající se rodiny, nejistota 
budoucího zaměstnání, stále se pro-
hlubující sociální problémy, nestabilní 
vztahy. Denně registrujeme okolo sedmi 
set dovolání. Ročně je to čtvrt milionu,“ 
informovala ředitelka sdružení Linka 
bezpečí Lucie Pešková. Za poslední 
roky sdružení registruje také děsivý 
vzrůst sebevražedných tendencí u vola-
jících dětí. Denně Linka bezpečí regis-
truje až tři podobné hovory.
Služba telefonické krizové pomoci, která 
dětem a mládeži pomáhá zvládnout 
akutní či krátkodobou krizi nebo obtížné 
životní situace, je dostupná na jednot-
ném evropském čísle 116 111.  Děti 
na linku mohou volat bezplatně, ano-

nymně a zdarma z celé České republiky, 
a to z pevných i mobilních sítí nepřetržitě 
24 hodin. Díky dostupnosti internetu 
roste zájem také o e-mailovou poradnu 
pomoc@linkabezpeci.cz a o chat Linky 
bezpečí, jehož provoz se od září ze 
všedních dnů rozšířil také na víkend.
Linka bezpečí ale nepomáhá jenom 
dětem. Se svými problémy se 
na sdružení mohou obrátit i dospělí 
na Rodičovské lince 840 111 234. Tato 
služba funguje ve všední dny odpoledne 
a je poskytována rodičům, dalším rodin-
ným členům a pedagogům zdarma jako 
ostatní služby. „Naše nezisková orga-
nizace se 130 odborníky a podpůrným 
týmem musí každoročně získat na uni-
kátní, bezkonkurenční a nezastupitelné 
sociální služby dětem, mladistvým, 
ale také rodičům cca 21 milionů korun. 
Nemáme přitom žádné rozpočtové 
záruky, musíme každý rok znovu žádat 
o dotace, granty a podporu firem i jed-
notlivců,“ dodala Lucie Pešková.

-hoš-

Telefonická pomoc dětem 
- Linka bezpečí: 116 111, 
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Výběr usnesení ze schůze Rady města Tanvald
 konané dne 6. 10. 2010

Výběr usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 22. 9. 2010
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Od listopadu na některé silnice jen se zimní výbavou

Čas na výměnu řidičáků se krátí, vyhněte se frontám

Naši dobrovolníci zasahovali v kraji apokalypsy

 Zimní obutí musí mít od 1. listopadu 
řidiči na některých úsecích Libereckého 
kraje. Na letních pneumatikách mají 
zakázáno vjíždět na úseky označené 
značkou Zimní výbava, kterých je 
v Libereckém kraji celkem devět. 
Povinná zimní výbava se nevztahuje 
na pracovní stroje, traktory, čtyřkolky 
a motocykly. Pokud je vozovka pokrytá 
dostatečnou vrstvou sněhu, lze zimní 
pneumatiky nahradit sněhovými řetězy.
Značka platí od 1. listopadu do 30. 
dubna. Pokud během této doby policie 

na označených silnicích přistihne řidiče 
s letními pneumatikami, může mu udělit 
blokovou pokutu až 2000 korun a jeden 
trestný bod v rámci bodového systému 
postihu neukázněných motoristů. 
V Libereckém kraji patří k riziko-
vým místům, kde se auta bez zimní 
výbavy neobejdou, úsek silnice II/294 
Z Rokytnice nad Jizerou na Rezek 
a Vítkovice, II/286 z Vítkovic na Dolní 
Mísečky a Horní Mísečky, III/28620 
z Jestřabí v Krkonoších na Rezek, 
III/28624, 28626 z Dolních Štěpanic 

na Benecko a Mrklov, III/0143 z Buřan 
do Františkova, III/ 29019 z Horního 
Polubného na Jizerku, III/29022 
z Josefova Dolu na Hrabětice, III/2904 
z Mníšku na Raspenavu a II/290 z Bílého 
Potoka na Smědavu.
Dopravní značka Zimní výbava přikazuje 
řidiči motorového vozidla pokračovat 
v jízdě jen za použití zimních pneumatik, 
a to na všech čtyřech kolech (u vozidel 
do 3500 kg s hloubkou dezénu hlav-
ních dezénových drážek nebo zářezů 
nejméně 4 mm, u vozidel převyšujících 

3500 kg s hloubkou dezénu hlavních 
dezénových drážek nebo zářezů nej-
méně 6 mm). Ukončení povinnosti je 
vždy označeno dopravní značkou Zimní 
výbava konec. 
Ministerstvo dopravy chtělo od letoš-
ního roku zavést povinnou zimní výbavu 
na území celé České republiky. Návrh 
se ale zatím nepodařilo prosadit, takže 
povinnost platí pouze na vybraných, 
převážně horských silnicích.

-hoš-

 Prázdno. Tak to zatím vypadá 
na registru řidičů v Tanvaldě. Na výměnu 
starých řidičských průkazů přitom lidé 
mají jenom necelé dva měsíce. Pro nový 
doklad by si mělo přijít ještě zhruba 1200 
řidičů. Úřady varují, aby lidé výměnu 
nenechávali na poslední chvíli a vyhnuli 
se tak velkým frontám, které mohou 
na konci roku nastat.
 Pokud vlastníte řidičský průkaz 
vydaný mezi rokem 1994 a rokem 
2000, týká se nutnost výměny dokladu 
i vás. Na nový řidičák je oficiálně lhůta 
do konce roku, ale pokud chcete vyjet 
po novém roce na silnice s platným 
dokladem, měli byste si průkaz vyměnit 
mnohem dříve. „S ohledem na výrobu 
a následné vydání řidičského průkazu, 
je nutno samotnou žádost o ŘP podat 
nejpozději do 8. 12. 2010. Pozdější 

žádosti budou připraveny k vydání 
po Novém roce,“ informoval tanvaldský 
dopravní odbor. 
 Kdo by po Novém roce nasedl do auta 
s neplatným dokladem, mohlo by se mu 
to pěkně prodražit. Pokud policie zadrží 
řidiče s neplatným řidičským průkazem, 
pohlíží na to, jako by doklad vůbec 
neměl a ve správním řízení mu hrozí až 
dva a půl tisíce korun. Nepomůže ani 
fakt, že člověk prošlý řidičský průkaz 
nepoužívá. 
 K podání žádosti lidé potřebují 
průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, 
kterou si ale musí přinést s sebou – 
není to jako u pasů, kdy se fotografie 
pořizuje přímo na úřadě. Dále průkaz 
totožnosti a stávající řidičský průkaz. 
Nový průkaz řidiči dostanou do dvaceti 
dnů od podání žádosti. Ve zkráceném 

režimu za poplatek 500,- Kč dokonce 
do pěti pracovních dnů. Nové řidičské 
průkazy platí deset let.
 Výměna řidičských průkazů je 
rozdělena do tří etap. Nejstarší měly být 
vyměněny do konce roku 2007. Řidičské 
průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 
12. 2000 mají lhůtu pro výměnu do 31. 
12. 2010 a lidé, kteří vlastní průkaz 
vydaný od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
mají na výměnu čas ještě do konce roku 
2013. Kdo průkaz obdržel až po vstupu 
České republiky do Evropské unie (1.5. 
2004), výměna se ho netýká.

-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.

 Červená dodávka plná ostřílených 
mužů se opatrně proplétá troskami v uli-
cích, následována cisternovým vozem. 
Okolní krajina připomíná vybombardo-
vané město a jen stěží v ní dnes někdo 
pozná Chrastavu, Hrádek, Raspenavu či 
Frýdlant. Ti chlapi už viděli ledacos a jen 
tak je něco nezaskočí, ale tenhle obraz 
zkázy ze své mysli hned tak nevymažou. 
Ale nepřelétávaly tu žádné svazy bom-
bardérů, nehřměly salvy dělostřelectva, 
protekla tu jenom voda. Jenom? Více 
než sto milionů krychlových metrů vody 
za pouhé dva dny se přehnalo tímto 
krajem a způsobil to déšť.
 Jenže na zbytečné mudrování 
a lamentování teď není čas. Tanvaldští 
hasiči sem přijeli pomáhat. Organizace 
zpočátku trochu vázne. Lidé jsou ještě 

v šoku, nic takového nečekali ani 
v těch nejhorších snech, ale záchranné 
a zabezpečovací práce se už pomalu 

rozbíhají. Tanvaldským je přidělen 
sektor, v němž budou pracovat. Řízení 
se ujímá Petr Malý, velitel šumburské 
jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
Na první pohled je jasné, v čem bude 
jejich práce spočívat. Hladina dosaho-
vala výšky přes dva metry nad úrovní 
břehu, takže všechny postižené domy 
jsou plné bahna a špinavé vody. Prvotním 
úkolem je tyto prostory vyčistit. Výkonné 
čerpadlo, jakým disponují pouze hasiči, 
je nenahraditelným pomocníkem, ale 
ke slovu přijdou i lopaty a další nářadí. 
Všude se technika nedostane a dovnitř 
musejí i lidé za cenu zvýšeného rizika. 
Podmáčené domy jsou však velice 
nebezpečné a Petr Malý to dobře ví. 
Opatrnosti není nikdy nazbyt a všechny 
své muže musí zase v pořádku dostat 

zpátky domů. Krizový štáb však už 
naštěstí zajistil několik zkušených 
statiků a ti prohlížejí budovy a označují 

ty, které hrozí zřícením. Tam rozhodně 
nikoho nepošle. 
 Chlapi se pomalu prokousávají vodou 
a blátem. Zdá se, jako by toho neubývalo, 
ale přece jen postupují. Tu náhle zazna-
menají zvýšený ruch a provoz v okolí. 
Lidé v hrůze prchají, pěšky, na kolech, 
auty, jenomže ulice jsou neprůjezdné 
a panika narůstá. Někdo přinesl 
zprávu, že vodní díla Fojtka a Mlýnice 
se protrhla. Dokonce i v komerční tele-
vizi proběhla poplašná zmínka v této 
souvislosti. Fojtka leží na říčce Jeřici 
a Mlýnice na Albrechtickém potoce. 
Jsou sice maličké, ale přesto obě 
dohromady mají něco přes půl milionu 
kubíků a to je téměř dvojnásobek toho, 
co před sto lety vyteklo z protržené 
přehrady na Bílé Desné v Jizerských 
horách. Ví to sice málokdo, ale pouhá 
zmínka o protržení hrází působí mezi 
lidmi nebezpečnou paniku. Konečně 
přichází ověřená zpráva, jak to vlastně 
je. Hladiny obou vodních děl jsou sice 
již v neovladatelném prostoru a voda 
přetéká přes bezpečnostní přepad, ale 
hráze jsou v naprostém pořádku a pro-
tržení nehrozí. Pro tanvaldské hasiče 
vyvstává nový úkol, zamezit panice. Vůz 
vybavený hlásnou technikou se pomalu 
prodírá zatarasenými ulicemi a uklid-
ňuje již tak dost vyděšené obyvatele, 
ale i záchranáře, které poplašné zvěsti 
rovněž znepokojily. Lidé se opět vracejí 
ke své práci.
     První den se pomalu chýlí ke konci. 
Jedna parta vynáší zničené a poškozené 
věci z domů, odkud již odčerpali vodu 
a bahno. Většina z toho skončí neod-
volatelně na skládce nebo ve sběrně, 
ale majitelé stále ještě věří, že aspoň 
něco se jim podaří zachránit, vysušit, 
opravit, zprovoznit. Druhá parta rozváží 
cisternou užitkovou vodu na mytí a třetí 

parta v dodávce expeduje pitnou vodu 
v plastových lahvích po celém městě. 
Voda, to je při povodni paradoxně nej-
větší problém. Bez elektřiny lidé pár dnů 
vydrží, bez plynu rovněž, dokonce i bez 
jídla se dá chvíli vydržet, ale bez pitné 
vody člověk ztrácí sílu a energii rekord-
ním tempem.
 Lidé jsou unavení, psychicky 
na pokraji svých sil, neboť si již začínají 
uvědomovat dosah té zkázy a před 
očima jim vyvstává nejistá budoucnost. 
Dokud však jsou tu s nimi hasiči, mají 
jistotu, že se na ně nezapomnělo, že 
jim někdo pomůže a že se jim z jejich 
majetku nic neztratí. Hyeny se totiž 
dostaví až později. Všechno má svůj 
čas. Zatím jsou tu s nimi chlapi v mod-
rých mundurech, zablácení až za ušima, 
ale kdykoliv ochotní podat pomocnou 
ruku. Jsou jim za tu pomoc neskonale 
vděčni a dávají to najevo. A to je pro 
naše záchranáře snad ta největší 
odměna. Šli dnes, půjdou zítra, pozítří 
a kdykoliv bude znovu třeba. Petr Malý, 
velitel, Mirek Patera, jeho zástupce, 
Pavel Morávek, starosta sboru a nej-
starší ze skupiny, Michal Kottan, Václav 
Sklenička, Roman a David Šarkőziovi, 
Petr Jakoubě, Jan Benkő, Miroslav 
Dušek, Josef Vilda, Věroslav Schmidt, 
Daniel Jůna, Jiří Věneček, Jan Vedral, 
Pavel Kadaš, Miloš Valtr, prostě naši
 Co víc k tomu dodat? Snad jen, že 
dobrovolní hasiči nejsou jenom ti milí 
popletové z Formanových filmů. Jsou to 
chlapi s velkým CH, ochotní vždy pomoci 
ostatním, riskovat přitom své zdraví 
a někdy i životy, a to všechno většinou 
navíc ve svém volném čase. Oni vědí, že 
si jich za to jejich město váží, ale nikdy 
nezaškodí občas si to připomenout.

Václav Hošek

Foto: SDH Tanvald – Šumburk
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Jandová Božena 
Fichtner Karel 
Kaván Bohumil 

Mašek Jan 
Běhounek Stanislav 

Janusová Vlasta 
Krykorková Zdeňka 
Seifertová Vlasta 
Šourková Věra 
Kobezda Juraj 
Potocká Jiřina 

Sodomka Josef 
Vágner Karel 

Zaplatílková Božena
Dopravci vlaky do Josefova Dolu nezruší 

Zákazy zřejmě neplatí pro všechny

 Zánik kvůli úsporám hrozil i železniční 
trati ze Smržovky do Josefova Dolu. 
Zrušení dvou tratí v Libereckém kraji 
navrhla Správa železniční dopravní 
cesty.  Kromě turisty využívaného 
spojení na Tanvaldský Špičák a Josefův 
Důl měla skončit vlaková doprava 
i na trati z Raspenavy do Bílého Potoka. 
Kraj se ale postavil proti zrušení obou 
tratí a doprava na nich by měla být 
zachována.
 Vlnu nevole vyvolal zejména záměr 
zrušení spoje Smržovka – Josefův Důl. 
„O víkendu v tomto směru nejezdí žádné 
autobusy, takže jestli zruší i vlaky, tak 

lidem nezbyde nic jiného než sednout 
do auta nebo jít pěšky,“ připojil se 
k obavám lidí po prvních zmínkách 
o zániku trati Martin z Tanvaldu.  
V zimním období spoj využívají i lyžaři, 
kteří se vlakem mohou svézt až k dolní 
stanici lanové dráhy na Tanvaldský 
Špičák a nemusí si dělat starosti, kde 
zaparkovat.
 Ukončení vlakového provozu by 
v Čechách mělo potkat zhruba 25 
regionálních tratí. Správa železniční 
dopravní cesty krajům navrhla seznam 
ekonomicky nevýhodných tratí, z nichž 
byly vybrány nejméně využívané úseky. 

Liberecký kraj ale cestující ujišťuje, že 
ke zrušení místních tratí nedojde. „Kraj 
na obou tratích dopravu objednává 
a nehodlá provoz ukončit. Pokud 
nepočítáme páteřní spojnici Liberec 
– Tanvald – Harrachov – Szklarska 
Poreba, pak je trať Smržovka – Josefův 
Důl počtem přepravených cestujících 
nejvytíženější regionální dráha 
v Libereckém kraji,“ uvedl náměstek 
hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp. 
Kraj se společností České dráhy 
na základě výběrového řízení uzavřel 
smlouvu na obě tyto tratě na dalších 15 
let. -hoš-

Přikázaný směr jízdy některým řidičům 
nic neříká. Při vyjíždění od tanvaldského 
Penny Marketu, snad pro úsporu pár 
vteřin jízdy na kruhový objezd, raději 
ignorují předpisy a vjedou přímo 
do druhého jízdního pruhu. Často tak 
vyděsí i chodce na přechodu, kteří 
se rozhlíží vpravo i vlevo, ale hrozbu 
z protisměru většinou nečekají. Za tuto 
ani ne třicetivteřinovou úsporu času 
řidičům ve správním řízení hrozí pokuta 
do dvou tisíc korun a jeden trestný bod 
na vrub bodového kota řidiče.

-red-

Evropský projekt 
„Ovoce do škol̋

Sbírka pro Světlušku

Naše škola se účastní evropského 
projektu „Ovoce do škol˝ s finanční pod-
porou Evropského společenství. Na čer-
stvé ovoce a zeleninu mají nárok zcela 
zdarma všichni žáci 1. až 5. ročníků.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu 
ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich 
stravovacích návyků, zlepšit zdravotní 
stav mladé populace. Rozhodnutím 
SZIF, ze dne 29. 01. 2010, byla Laktea, 
o. p. s., schválena pro dodávání 
způsobilých produktů v rámci projektu 
„Ovoce do škol˝.

Daniela Pěničková, Masarykova ZŠ

Srdečně blahopřejeme oslavencům, 
kteří se narodili v listopadu. 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 listopadu

V listopadu 2010
oslaví narozeniny

Nový územní plán Tanvaldu
Po více než dvouletém procesu 
pořizování vydalo Zastupitelstvo 
města Tanvald na svém zasedání dne 
15. 9. 2010 nový Územní plán Tanvaldu. 
Územní plán Tanvaldu byl vydán formou 
opatření obecné povahy dle správního 
řádu a jeho účinnost nabyla dne 
od 1. 10. 2010.
V rámci procesu pořízení územního 
plánu se v jednotlivých fázích zejména 
koordinovaly stanoviska dotčených 
orgánů k jednotlivým záměrům 
na změny v území, z nichž některé byly 
akceptovatelné a některé bohužel ne. 
Územní plán je jedním ze ztežejních 

dokumentů města, který mimo jiné 
stanoví základní koncepci rozvoje území 
obce (včetně vymezení zastavitelných 
ploch), ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury.
Do kompletní dokumentace Územního 
plánu Tanvaldu je možné nahlédnout 
na odboru stavební úřad a ŽP, MěÚ 
Tanvald, dále pak na www.tanvald.
cz - sekce Městský úřad - odkaz Nový 
územní plán.
V souvislosti se zveřejněním 
dokumentace se ještě dále ke konci 

tohoto roku připravuje na internetových 
stránkách Města Tanvald umístění 
mapové aplikace geografického 
informačního systému MISYS-WEB. 
Každému uživateli  internetu tak bude 
umožněno pracovat na svém lokálním 
počítači v prostředí internetového 
prohlížeče s mapovými daty umístěnými 
na serveru. Prozatím se počítá se 
zveřejněním územního plánu, územně 
analytických podkladů ORP Tanvald 
a samozřejně podkladové katastrální 
mapy.

Michal Štim, DiS. 
úřad územního plánování, MěÚ Tanvald

Když někdo zaparkuje, kde nemá (jako 
řidič na snímku, který svým autem zablo-
koval vyhrazené místo pro  zásobovatele 
před marketem Billa), může se mu snadno 
stát, že si na vyjetí od prodejny bude muset 
chvilku počkat. Minimálně do té doby, než 
se vyloží zboží. Foto: -red-

Pro další „slabozraké“ řidiče byly pruhy 
značící vyhrazené parkování před Billou 
zvýrazněny.  Foto: -red-

Dne 8. září 2010 se konala sbírka pro 
nevidomé Světluška. Čtyři žákyně 
z IX. A - J. Marková, D. Jeriová, M. 
Zelinková a K. Kotusová, se dobrovolně 
přihlásily do této akce a už v 6.30 hodin 
se vydaly do ulic. Letos se prodávaly 
přívěsky, náramky a magnetky. Dívky 
si přizvaly na pomoc chlapce z okolních 
škol, a tak jim šla práce od ruky. Celkem 
se vybralo 10 507 Kč.  

Daniela Pěničková, Masarykova ZŠ

Špičkoví bubeníci 
míří do Smržovky

A pak, že nemáme 
obětavé a hodné lékaře

Nejlepší čeští i světoví bubeníci 
v Jizerských horách 9. listopadu opět 
představí rytmickou hudební smršť, 
v níž se prolínají všechny možné 
hudební směry, vlivy a etnické kořeny. 
Letošního sletu se zúčastní Pavel Fajt, 
Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Bob Aves 
a Grace Nono z Filipín, Kenny Grohowski 
z USA a Alex Papavergos. Hlavní kon-
cert vypukne ve 20 hodin v Parkhotelu 
Smržovka. Koncert pro handicapované 
děti a dospělé se koná již od 16 hodin. 
Více informací na webových stránkách 
www.smrzovka.cz.

Není to pravda, většina jsou dobří lékaři. 
Smekám před jejich obětavou péčí, která 
není doceněna jak některými pacienty, 
tak i finančně. Poděkovat za probíhající 
péči a ošetřování mé 90leté maminky 
bych chtěla obvodní lékařce Štěpánce 
Lukšanové a také panu doktorovi 
Pražákovi, který je z Tanvaldu a pracuje 
v jablonecké nemocnici na interně. 
Takoví přístup ke starým lidem, každý 
nemá. Děkuji za maminku.

Hana TrdlováNerespektování zákona 
se řidičům nevyplatí

Zloději mohou číhat i před obchodními centry
Na nový typ zlodějů by si měli dát pozor 
i lidé v Libereckém kraji. U obchodních 
center si lupiči vytipovávají důvěřivé 
lidi, nejlépe staršího věku, ke kterým se 
nejprve obrací s neškodným dotazem 
na cestu do Polska nebo Německa. 
Obvykle jezdí v černém BMW a vypa-
dají velice slušně a kultivovaně. Potom 
zastaveným lidem obvykle chtějí „dát“ 
dárek, například holicí strojek a vzbuzují 
dojem, že tím celá záležitost končí. 
Pokračuje tím ale jenom další část jejich 

představení, jehož cílem je vás okrást. 
Vytasí se totiž s dalším „dárkem“, napří-
klad hodinkami a chtějí za nabízené 
zboží alespoň sto korun. Když ale člověk 
opravdu vytáhne peněženku, uhodí ho 
do zad a peněženku kradou. Oba zloději 
potom naskakují do vozu a mizí v dáli. 
Dávejte si pozor a nikdy před cizími lidmi 
nevytahujte peníze. „Mému dědečkovi 
se podobná věc stala v Pardubicích. 
Obstoupili ho tři muži ruské národnosti, 
vzali mu všechny peníze, co měl u sebe 

a dali mu za to nějaký levný holicí stro-
jek a plastové hodinky,“ varuje Lenka 
z Tanvaldu. 
Navlas stejný zážitek má i Miloslav 
Havrda z Jablonce, „Já jsem to ustál, 
protože jsem tušil, že se něco děje. 
Moje peněženka tedy zatím majitele 
nezměnila. Ale příště to může být jinak. 
Brutalita gaunerů stoupá,“ varuje lidi 
z liberecka, jablonecka a okolí.

-hoš-
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3. - 4. 11.   St - Čt 19 h. Román pro muže
Úspěšná česká komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Příběh tří 
sourozenců a jejich tradiční výlet do hor. V hlavních rolích Miroslav Donutil, 
Miroslav Vladyka a Vanda Hybnerová. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč  Přístupné od 12 let.  ( 99 ) 
5. - 6. 11. Pá - So 19 h. Občanský průkaz
Nová česká tragikomedie Ondřeje Trojana na motivy románu Petra 
Šabacha. V hlavních rolích A.Geislerová, M.Myšička, M.Taclík 
a J.Macháček. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 100 Kč  Mládeži přístupný. ( 137 )
10. 11. St 19 h. Přežít svůj život
Nová česká komedie Jana Švankmajera, úspěšně uvedená na letošním
mezinárodním festivalu v Benátkách. Sen je druhý život. V hlavních
rolích Václav Helšus, Klára Issová a Zuzana Kronerová. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč  Přístupné od 12 let. ( 108 )  
12. - 13. 11. Pá - So 16 h. Sammyho dobrodružství 3D
Animovaný film pro děti. Když máš kámoše, je možné úplně všechno! 
Velká jízda malé mořské želvy. Jedinečný vizuální trojrozměrný 
zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 120 Kč  Mládeži přístupný. ( ČV – 88 ) 
12. - 13. 11. Pá - So 19 h. Saw 3D
Americký horor. Napínavý příběh skupiny přeživších, kteří 
unikli ze spárů šíleného vraha. Jedinečný vizuální troj-
rozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 120 Kč  Mládeži nepřístupný. ( t – 110 ) 
16. 11.  Út 19 h. Jíst, meditovat, milovat
Americká romantická komedie. Příběh ženy, která se vydá na cestu do světa,
aby poznala sama sebe. V hlavních rolích Julia Robertsová a Javier Bardem.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč  Mládeži přístupný. ( t – 140 ) 
17. 11.  St  19 h. Ďábel
Americký horor. Pět lidí v pasti. A bude hůř. Jeden z nich je totiž...
Film produkoval M. Night Shyamalan (Šestý smysl, Vyvolený).
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč   Mládeži nepřístupný. ( ŠÚ – t – 80 ) 
19.- 21. 11. Pá-Ne 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 )
24. 11.  St 19 h. Hlava – Ruce – Srdce
Nový český film Davida Jařaba. Film o lásce bez lásky, o válce bez války 
a magii bez kouzel. V hlavních rolích Roman Zach, Jiří Schmitzer
a Alois Švehlík. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč  Přístupné od 12 let. ( 110 )
26. 11.  Pá 19 h. Občanský průkaz
Nová česká tragikomedie Ondřeje Trojana na motivy románu Petra 
Šabacha. V hlavních rolích A.Geislerová, M.Myšička, M.Taclík a J.Macháček. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 100 Kč Mládeži přístupný. ( 137 )
27. 11.  So 19 h. Red: Ve výslužbě a extrémně nebezpeční 
Americká hvězdně obsazená akční komedie. Boj na život a na smrt 
mezi zestárlým agentem a celým zbytkem CIA. V hlavních rolích Bruce 
Willis, Morgan Freeman, Helen Mirrenová a John Malkovich.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 90 Kč  Přístupné od 12 let. ( t – 99 ) 
30. 11. Út 19 h.            Machete  
Americký akční film Roberta Rodrigueze. S tímhle Mexičanem si 
zahrávat neměli ! V hlavních rolích Danny Trejo, Jessica Alba, Steven
Seagal a Robert De Niro.
Vstupné: 80 Kč  Mládeži nepřístupný. ( t – 105 ) 

Kulturní pořady v kině Jas v listopadu 2010
9. 11.  Út   19 h.   Divadelní představení: Aby bylo jasno
Komedie, která by se klidně mohla jmenovat 
„jedno velké nedorozumění“ pobaví návštěvníky 
tanvaldského kina Jas Járy Cimrmana 9. listopadu. 
Divadelní hra významného britského dramatika 
Alana Ayckbourna s názvem „Aby bylo jasno“ je 
plná úsměvných omylů a bláznivých zápletek, a pro 
diváky je zárukou jiskrné zábavy. V hlavních rolích: 
Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová  a Otto 
Kallus. Předprodej v pokladně kina nebo možnost 
rezervace na odkazu na www.tanvald.cz nebo 
na www.disdata.cz.
Vstupné: 150, 140 Kč.

23. 11.  Út   19 h.  Travesti show Hanky Panky - „Z pohádky do pohádky“
Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreo-
grafií a známých hudebních melodií spolu se slečnami Dolores, Stefany, Sofií 
a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu, tento večer se bude ode-
hrávat v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Pořad je koncipován opět 
tak, že si na své přijdou zaručeně všechny věkové generace. Kromě ráčkující 
princezny přivítáme na jevišti například Leonu Machálkovou, Hanku Zagorovou 
s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasouvou, legendární duo Petra 
Kotvalda a Standu Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gagu a nebo 
zavzpomínáme na muzikál Pomáda.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu na www.tan-
vald.cz nebo na www.disdata.cz.
Program nepořádá Městská kulturní kancelář.
Vstupné: 210 Kč.

25. 11.  Čt 19 h. Divadelní představení:  Olga Scheinpflugová - Houpačka
Společenská komedie v úpravě a režii Karla Stuchlíka.
Hraje DS J.K.Tyl Josefův Důl.
Vstupné: 50 Kč.

Připravujeme na prosinec 2010
17. 12.  Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru JANÁČEK

So 6. 11. od 16 hod: Putování se světýlky - start u MDC 
Maják - baterky sebou (kontakt: L.Hlaváčková 723 233 806) 

So 27. 11.od 14.00 hod: kurz ADVENTNÍ  VĚNCE - přihlášky 
do 24. 11. na tel: 774 825 085 (paní Nepimachová) nebo přímo 
v MDC Maják každé pondělí a středu. Sebou: 4 svíčky, přízdoby, 
lepící pistoli, kleště (kdo má). Cena 50,- Kč na osobu (v ceně 1x 
korpus, chvojí, drát, přírodní materiály, malé občerstvení).

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

Čtvrtek 18. 11. od 16.30 hod Medové vánoční perníčky - pečení a 
zdobení bílkovou polevou. 
Středa 24. 11. od 15.00 hod Netradiční adventní věnce - výroba 
adventních svícnů do keramické misky. 
Úterý 30. 11.od 15.30 hod Vánoční tiffany- anděl - výroba skleněné 
vitráže, akce pro děti od 10 let. 
Středa 1. 12.od 16.30 hod Vánoční cukroví - pečení a zdobení několika 
druhů cukroví. 
Sobota 4. 12. od 9.00 do 13.00 hod Dárkování - sobotní výtvarné dílny, 
v nichž si děti vyrobí několik dárečků a vánočních dekorací. 
Úterý 7. 12. od 15.30 Vánoční tiffany - zvoneček - výroba skleněné 
vitráže, pro děti od 8 let. 
Středa 8. 12. od 15.00 hod Zimní světýlko - výroba svícínku z  
keramiky a ubrouskové techniky.
 

Všechny akce jsou určeny dětem školního věku. Přihlášky s platbou  
přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.č.: 483 394 301.

Víte jakou hodnotu má Vaše nemovitost?
↘  nabízím Vám vypracování odborného posudku na 

tržní cenu nemovitosti 
↘  pro účely dědického řízení či majetkového vypořádání, 

slouží zároveň jako skvělá vyjednávací pomůcka nejen 
pro kupující, ale i ty, kteří prodávají bez spolupráce  
s realitní kanceláří 

↘ krátké dodací lhůty
↘ Praha a Střední Čechy, Český ráj a Jizerské hory

Finance
Nemovitosti

Marie Čížková ↘
e-mail ↘ marie.cizkova@gmail.com / mobil ↘ 774 236 374 / IČO ↘ 67212395
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Zastavte se v předvánočním shonu 
a pojeďte se vánočně naladit do krás-
ného, více než tisíc let starého města 
Bautzen. Zájezd za předvánoční atmo-
sférou provoněnou svařeným vínem 
a tradičními adventními trhy se koná 
11. prosince. Odjezd z centrálního par-
koviště v 9.00 hod, cestou je plánovaná 
zastávka v nákupním centrum Löbau 
pro ty, kteří si budou chtít nakoupit ještě 
něco pod stromeček nebo do vánoční 
kuchyně. Zájezd pořádá Kulturní 
kancelář MěÚ Tanvald. Cena: 200 Kč. 
Přihlášky můžete podávat už nyní 

v infocentru Tanvald. Pozor! Hlaste se 
do 30. listopadu, v případě nenaplnění 
autobusu se zájezd neuskuteční.

-red-

Za vánoční atmosférou do Bautzenu

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

Týden knihoven přilákal nové čtenáře
Letošní 14. ročník Týdne knihoven 
probíhal ve dnech 4. - 7. října. Do naší 
knihovny se přihlásilo devět nových 
čtenářů. Každý dostal průkaz zdarma. 
V tomto týdnu knihovnu navštívilo 524 
čtenářů. V dopoledních hodinách se žáci 
čtvrtých tříd Masarykovy ZŠ Tanvald 
setkali s regionální spisovatelkou Klárou 
Hoffmanovou, autorkou knih: Kozí dok-
torka, Krakonošoviny a Vrdlouhání aneb 
prauda vo zázračným uzdravováni. Účastníci akce dostali jako dárek čtenářské 
deníčky ŠKOLA NARUBY. Ve středu 6. října v knihovně probíhala tradiční 
výtvarná dílnička pro děti i dospělé „Podzimní tvoření z přírodních materiálů“, 
tentokrát inspirována knihami: Veselé figurky z přírodních materiálů, Hračky 
z přírody. Vše si můžete prohlédnou ve fotogalerii webových stránkách www.
tanvald.cz. Městská knihovna Tanvald

První listopadový den bude knihovna zavřená
Ve dnech 1. 11. 2010 - 9. 11. 2010 včetně bude knihovna uzavřena z důvodu 
probíhající revize. 

Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení čtenářského průkazu a pou-

kazu na roční poplatek na rok 2011 v dárkovém balení.

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, 51246 Harrachov

Telefon: 481 529 098, 603 266 253, 
603 325 486 

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

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

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Tel.: 777 822 890

Infocentrum nabízí
Kniha publicisty a vášnivého sběra-
tele pohlednic Egona Wienera patří 
k novinkám tanvaldského infocentra. 
V publikaci s názvem Egonovy pohledy 
a pohlednice na čtenáře čeká prostřed-
nictvím starých pohledů cesta časem 
do dob, kdy v Liberci ještě nestál žádný 
obří obchodní dům, Ještěď byl bez 
charakteristického televizního vysílače, 
před tanvaldským hotelem Koruna stála 
koňská spřežení a ze svahů v Josefově 
dole sjížděly děti na rohačkách.  Kromě 
pohlednic spisovatel čtenářům odhaluje 
také mnoho zajímavostí z regionu. -hoš-
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Basketbalisté TJ SEBA Tanvald třetí 

Draci létali až do oblak 
Druhý ročník Drakiády se na tanvald-
ském stadionu pod taktovkou paní 
Libuše Kučerové vydařil po všech strán-
kách. Sluníčko celé odpoledne svítilo 
a malých účastníků se sešlo více než 
sedmdesát. Foukal i svižný větřík, takže 
někteří draci létali pěkně vysoko. Mezi 
startujícími kupodivu převládala děvčata 
a ve výsledkové listině chlapce doslova 
převálcovala. -vho-

Nejhezčí drak Davida Oberhofnera. 
Foto: -vho-

Tradiční basketbalový turnaj při 
Tanvaldských slavnostech měl letos 
opět silné obsazení. Vítězství obhájilo 
družstvo Sokola Kbely, přední účastník 
pražského přeboru, na domácí zbyla 
jen třetí příčka díky vítězství v derby se 
Smržovkou.
Konečné pořadí:
1. Sokol Kbely  
2. Draci Jablonec  
3. SEBA Tanvald  
4. Kajmani Smržovka.

-vho-

Útočící hráč Sokola Kbely faulován 
hráčem Smržovky. Foto: Milan Kozák

Berni Cup vyhrálo Géčko
Úvodní ročník memoriálu Bernarda 
Galbavého, bývalého hráče, trenéra 
a funkcionáře oddílu kopané Jiskra 
Tanvald, uspořádala Restaurace Pod 
mostem na Výšině  pod taktovkou 
Libuše Kučerové, Ládi Baloga a Petra 
Smoleňáka. Turnajem nejlépe prošlo 
Géčko, které porazilo tým Berni 3:2, 
Eutanázii 9:0 a Cigány 2010 7:2. 
Konečné pořadí:  
1. Géčko  
2. Berni  
3. Eutanazie  
4. Cigáni 2010. Karel Soldát

Kapitán vítězného týmu s pohárem. 
Foto: K.Soldát

Fotbalisté se střídavými úspěchy

Komunitní plánování sociálních služeb na Tanvaldsku

Zatímco muži Jiskry Tanvald jdou 
v okresním přeboru po dobrém začátku 
od deseti k pěti a v době uzávěrky listu 
se krčili na 8. místě s pouhými 11 body 
a skóre 16:9, nebetyčně vzdáleni kýže-
nému postupovému místu, mladší žáci 
Jiskry ve své soutěži kralují. Soupeře 
deklasují doslova rozdílem třídy a vedou 
bez jakékoliv ztráty. Na svém kontě již 
mají 18 bodíků a impozantní skóre 52:3. 
Jako nejlepší střelci se prezentují Čarda, 
Sedlák a Vaníček, ale pochvalu zaslouží 
celý tým.

Výsledky mužů:
Doma: Kořenov 6:0, Smržovka 1:2, 
V.Hamry B 3:1, Janov 1:2.
Venku: Pěnčín B 3:1, Kokonín A 2:2, 
Ž.Brod B 0:1, Držkov B 0:0.

Mladší žáci:
Doma: Mšeno 15:0, Harrachov 9:0, 
Lučany 11:1.
Venku: Smržovka 5:0, Rychnov 7:1, 
Harrachov 5:1.

-vho-

Představitelé obcí Svazku obcí 
Mikroregion Tanvaldsko se spo-
lečně shodli na potřebě vytvoření 
Komunitního plánu sociálních služeb 
území Tanvaldska. 

Co to Komunitní plán sociálních služeb 
vlastně je a k čemu slouží? 
Je to dokument, který v prvé řadě zmapuje 
potřebnost sociálních služeb, pomáhají-
cích činností i vlastní potřeby jednotlivých 
občanů. V druhé řadě jsou na základě získa-
ných poznatků o potřebách lidí v regionu tyto 
skutečnosti zapracovány do Komunitního 
plánu, který nachází  nejlepší cesty řešení 
problémů či mezer v sociální oblasti. Při 
komunitním plánování se vlastně vychází 
z porovnání existující nabídky sociálních 
služeb se zjištěnými potřebami součas-
ných uživatelů i potenciálních uživatelů. 
Charakteristickým znakem tohoto procesu 
komunitního plánování je důraz kladený 
na zapojování všech lidí, kterých se zpraco-
vávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání 
a zejména na dosažení výsledku, který je 
přijat a podporován většinou účastníků. 
Proces komunitního plánování probíhá 
skutečně za stálé účasti občanů, kteří se 
mohou podílet na rozhodování o způsobu 
řešení jejich potřeb a potřeb jejich blízkých.
Dobře zmapovaný region a dle skutečných 
potřeb vytvořená kvalitní dostupná síť soci-
álních služeb přístupná všem potřebným 
uživatelským skupinám je cílem, kterému 
napomůže nemalou měrou právě Komunitní 
plán sociálních služeb.

Co by měl KOMUNITNÍ PLÁN obsahovat?
1. Popis a analýzu existujících zdrojů – viz 
například Katalog sociálních služeb 
2. Statistické, sociologické, demografické 
údaje 
3. Popis a analýzu existujících reálných 
přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních 
služeb 

4. Představu o budoucnosti sociálních služeb 
- stanovení priorit a cílů rozvoje služeb
5. Časový plán postupu prací a zásady, 
které je třeba při zpracování a naplňování  
    plánu dodržet 
6. Způsob, jakým budou jednotliví účastníci 
na místní úrovni zapojeni do vytváření 
    a naplňování komunitního plánu.
7. Způsob, jakým bude komunitní plán sle-
dován, vyhodnocován a případně měněn.  
Jakým způsobem je provedeno mapo-
vání potřebnosti sociálních služeb 
a činností?
Prvotním krokem je vytvoření pracovních 
skupin, ve kterých jsou zapojeni všichni, 
jichž se tato problematika týká na principu 
tzv. TRIÁDY. Triáda znamená, že v každé 
skupině je/jsou zástupce/zástupci zadava-
tele, uživatele a poskytovatele. 
Zadavatelé jsou zástupci zřizovatele služeb 
- obec, město, kraj.
Poskytovatelé jsou organizace, které přímo 
poskytují sociální služby nebo služby nava-
zující - ústavy sociální péče, pečovatelské 
služby, azylové domy, neziskové organizace 
- např. svazy tělesně postižených, svazy 
invalidů, nízkoprahová i mateřská centra atd.
Uživatelé jsou lidé, kteří využívají sociální 
služby i služby navazující (např. osoby 
zdravotně znevýhodněné, využívající či 
potřebující služeb osobní asistence, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením atd.).
Pracovními skupinami zjištěné potřeby 
slouží jako podklad pro stanovení priorit 
sociálních služeb a jejich zformulování 
do Komunitního plánu.
Pro vytvoření Komunitního plánu úplné 
škály sociálních služeb je potřeba vytvořit 
více pracovních skupin se zaměřením 
na určité sociální oblasti. 
Představitelé obcí Mikroregionu Tanvaldsko 
schválili vytvoření těchto pracovních skupin:

• Senioři a zdravotně postižení
• Rodina, děti a mládež

• Sociálně vyloučeni a osoby tímto 
ohrožené

Pracovní skupiny se budou scházet pra-
videlně na základě předem nastavených 
pravidel a harmonogramu schůzek, budou 
získávat a zpracovávat informace o potřeb-
nosti a data z regionu. 
Pro nastartování procesu komunitního 
plánování a činnosti pracovních skupin 
v září 2010 byla na Tanvaldsku zahájena 
spolupráce s ing. Žanetou Fišerovou, která 
pracuje v Tanvaldě v rámci projektu 
IP2 - Podpora střednědobého plánování 
a rozvoje kvality sítě sociálních služeb 
v Libereckém kraji (financovaného z ESF 
a ze státního rozpočtu ČR). Nositelem 
projektu IP-2 je Liberecký kraj, který má dis-
lokované pracoviště v Tanvaldě, zajištěné 
ing. Žanetou Fišerovou. Paní Fišerová bude 
mít m.j. na starosti kontaktování zájemců 
o činnost pracovních skupin i koordinaci 
činností pracovních skupin. K ní také mohou 
směřovat všichni dobrovolní zájemci o práci 
v pracovních skupinách.
Zpracování analytické části, podkladů 
i vlastního návrhu Komunitního plánu je 
plánováno na období 1. čtvrtletí 2011. 
V další fázi pak bude ve 2. čtvrtletí 
2011 Komunitní plán sociálních služeb 
předkládán k připomínkování občanům 
mikroregionu a následnému konečnému 
schválení prostřednictvím zastupitelstev 
obcí Mikroregionu Tanvaldsko.
Zpracovala ing. K. Preusslerová

Kontaktní osoba pro zájemce o práci 
v pracovních skupinách:

Ing. Žaneta Fišerová
Tel.:+420 725 741 531
E-mail: zaneta.fiserova@kraj-lbc.cz
nebo osobně v budově radnice, 
Palackého 359, Tanvald, 3. patro (vlevo)

Jizerská basketbalová 
liga zahajuje

V listopadu opět začíná Jizerská 
basketbalová liga za účasti TJ SEBA 
Tanvald. První utkání  v Tanvaldu se 
hraje v pátek 26. 11. a domácí v něm 
přivítají bronzový tým loňského ročníku 
Draky z Jablonce. Hraje se ve sportovní 
hale na Výšině, začátek 18.15.

-vho-


