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13. 9. 2010 
Trhy

na centrálním parkovišti

Pozvánka na 
zastupitelstvo
Ve velké zasedací místnosti 

se uskuteční 
ve středu 15. září od 16 hodin 

jednání zastupitelů města. 

Komunální volby se 
uskuteční ve dnech 
15. a 16. října 2010. Řemeslný jarmark, pouliční divadlo, 

kapely, historické autobusy i parní loko-
motiva se po roce opět vrátí do Tanvaldu. 
Město ve dnech 10. – 12. září pořádá již 
17. ročník Tanvaldských slavností. Po 
převážně kladných ohlasech na loňský 
ročník, který se poprvé konal v centru 
města, akce zůstane v centru i letos. 
Slavnosti se tak zpřístupní i turistům a 
náhodným projíždějícím, což se odrazilo 
už loni ve zvýšeném počtu návštěvníků.

Ti letošní se mohou těšit na tradiční 
řemeslné stánky s produkty a lahůdkami 
místních výrobců, kteří zakotví na cent-
rálním parkovišti. Ulicemi zazní staro-
pražské písně, country i nejznámější hity 
slavné hudební skupiny Beatles v podá-
ní kapely The Beatles revival Pangea, 
která se představí na venkovním pódiu. 
Před hotelem Koruna si malí i velcí mi-
lovníci adrenalinu budou moci zvýšit tep 
na pouťových atrakcích. Ty se roztočí už 
na začátku týdne. 

Krásy Tanvaldu i okolí budou obdivovat 
cestující z historických autobusů (jako 
například Škoda 706 RTO). Provezou je 
přes Český Šumburk, na Výšinu i do 
Velkých Hamrů. Návrat do historie slibu-
je i železnice. Na nádraží dorazí parní 
lokomotiva s historickými vozy, která 
pasažéry sveze do Smržovky, Velkých 
Hamrů a Liberce. Přes Tanvald v sobotu 
projede také spanilá jízda auto a moto-
veteránů. Nablýskané pradědečky dneš-
ních automobilů a motocyklů si lidé budou 
moci prohlédnout v sobotu u nádraží 
Českých drah, a to od 10 hodin.

O zábavu nebudou ochuzeni ani 
nejmenší. Kromě atrakcí v ulicích se 
mohou těšit také na taškařice pouličního 
divadla Mimotaurus nebo Divadla 
z Praku. Nevšední podívanou nabídne i 
Městské kino Jas Járy Cimrmana, kde 
před diváky doslova ožijí hlavní hrdinové 
promítaných filmů, a to díky nejmoder-
nější 3D technologii. Ve foyer kina je 
stále k vidění výstava fotografií věnovaná 
5. výročí Cyklostezky Járy Cimrmana a 
kavárna kina nabídne sladké i slané 
pochoutky od 15 do 20 hodin v pátek a 
od 10 do 20 hodin v sobotu. 

Milovníci chmelových nápojů si na své 
přijdou už v pátek, kdy se na centrálním 
parkovišti otevře pivní stan. O hudební 
doprovod se jim postará místní kapela 
Tanvaldský výběr. Sobotní ráno bude 
jako každoročně patřit hasičům, kteří se 
na Výšině utkají o Pohár starosty města 
Tanvaldu. Eurest si pro návštěvníky na 
neděli připravil den otevřených dveří. 
Venkovní scéna města bude po celý 
víkend plná hudby, divadla a veselí. 
Podrobný program na straně 7. 

-hoš-

V září město opět ožije Tanvaldskými slavnostmi 

Krásami Tanvaldska cestující proveze také historický autobus.  (Foto: J. Zacpal)

Návštěvníci letošních tanvaldských slav-
ností se opět mohou těšit, že se svezou 
vlakem, taženým parní lokomotivou.

(Foto: E. Kráslová)

Pro nejmenší je stejně jako v loňském 
roce na slavnostech připraveno pouliční 
divadlo.

(foto: -red-)

Jízdní řád parní lokomotivy 11. a 12. září 2010
Odjezd z Liberce v 10.18 hod.–  příjezd do Tanvaldu v 11.33 hod. 
Odjezd z Tanvaldu ve 12.37 hod. –  příjezd do Smržovky ve 12.57 hod.
Odjezd ze Smržovky ve 13.02 hod. – příjezd do Tanvaldu ve 13.17 hod.
Odjezd z Tanvaldu ve 14.40 hod. –  příjezd do Velkých Hamrů ve 14.49 hod.
Odjezd z Velkých Hamrů v 15 hod. – příjezd do Tanvaldu v 15.09 hod.
Odjezd z Tanvaldu v 16.40 hod. –  příjezd do Velkých Hamrů v 16.49 hod.
Odjezd z Velkých Hamrů v 17 hod. – příjezd do Tanvaldu v 17.09 hod.
Odjezd z Tanvaldu v 18.55 hod. –  příjezd do Liberce ve 20.10 hod.

Jízdní řád historických autobusů – veteránů
Okruh 1 – město: Odjezd z Tanvaldu, vrátnice Seba T, a.s., v 10, 12, 13, 14, 15 a 
v 16 hod. (přes zastávky u Sportovní haly, skokanský můstek, autobusové nádraží, 
Velké Hamry/náměstí, Tanvald/vrátnice Seba T, a.s.).
Okruh 2 – vyhlídkový na Český Šumburk: Odjezd od vrátnice Seba T, a. s., 
v 11 a 16 hod. (přes zastávky Vítězná ulice, Šumburk n. D. u Lišků, Č. Šumburk 
– sokolovna, Č. Šumburk – otočka, Č. Šumburk – sokolovna, Šumburk n. D. u Lišků, 
Vítězná ulice a vrátnice Seba T, a.s.) Jízdné je zdarma.

Dopravní omezení 
během slavností
Po dobu Tanvaldských slavností (od 

pátku 10. do neděle 12. září) čeká řidiče 
v centru města řada dopravních omeze-
ní. Od začátku týdne se do Tanvaldu 
k hotelu Koruna začnou sjíždět majitelé 
pouťových atrakcí. Od pátku bude uza-
vřeno centrální parkoviště v Krkonošské 
ulici, kde se budou připravovat stánky, 
pódium a pivní stan. 

Poštovní ulice bude uzavřena v sobotu 
a v neděli, a to v úseku od křižovatky 
s Krkonošskou ulicí až po železniční trať. 
Tato ulice bude zcela uzavřena a vjezd 
bude povolen pouze dopravní obsluze. 
Uzavřeno bude vzhledem k umístění 
stánků také přilehlé parkoviště pod poš-
tou. 

Průjezd Krkonošskou ulicí bude po 
dobu slavností omezen na třicetikilome-
trovou rychlost. V sobotu dopoledne 
bude kvůli hasičské soutěži uzavřen 
průjezd kolem nákupního centra Výšina, 
kam bude povolen vjezd pouze dopravní 
obsluze. Částečně bude uzavřena i 
Horská ulice.  -red-

Panský rybník je novým 
rybářským revírem

Novým mimopstruhovým rybářským 
revírem, spadajícím pod tanvaldský ry-
bářský svaz, je od června Panský rybník. 
Rybářský revír místního významu na 
Panském rybníku (v rozloze 0,11 ha) 
v katastru obce Bohdalovice je pod čís-
lem 441 094 označen cedulemi. Na re-
víru platí celosvazové a územní mimo- 
pstruhové povolenky, vydané Místní 
organizací Tanvald, která sídlí v bufetu 
U Pluchů v Krkonošské ulici.  -hoš-

V Tanvaldu zazní 
Vídeňská filharmonie

Unikátní možnost vychutnat si vystou-
pení největších špiček světové klasické 
hudby budou mít návštěvníci tanvaldské-
ho kina v září. Díky přímému přenosu ze 
švýcarského hudebního festivalu 
Lucerne posluchači tentokrát vyslechnou 
koncert Vídeňské filharmonie v čele s 
famózním dirigentem Gustavem 
Dudamelem. Úžasný tvůrčí potenciál, 
radost z hudby a možnost předávat tuto 
krásu všem, to je hlavní poselství, s nímž 
tento mladý umělec fascinuje širokou 
veřejnost. Tento zážitek Kino Jas Járy 
Cimrmana návštěvníkům zprostředkuje 
18. září od 18.30 hodin.  -hoš-
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S radostným napětím očekávají stěho-
vání do nových prostor šumburští hasiči. 
Kvalita technického i sociálního zázemí 
se se starou zbrojnicí v Raisově ulici nedá 
vůbec srovnávat a nemá obdoby ani v 
celém kraji. Takto vybavenou a zabez-
pečenou dobrovolnou jednotku hned tak 
někde nemají. Sprchami počínaje přes 
pracovní i odpočinkové místnosti, pro-
stornými garážemi konče. Lidé i technika 
se tu mohou cítit jako v bavlnce. Totéž 
se dá říci i o té části budovy, v níž budou 
doma profesionální hasiči, doposud dis-
lokovaní ve stísněných prostorách ve 
Velkých Hamrech. Na obrázku je vidět 
takřka dokončená věž na sušení požár-
ních hadic, což je důležitá součást každé 
moderní hasičské zbrojnice. Životnost 
kvalitně ošetřovaných hadic se výrazně 
prodlužuje a šetří tak kapsy nás všech.

  (Foto: -vho-)

Šumburští hasiči již brzy v novém 

Krimi zpravodajství
Pro peníze vyšplhal do osmi metrů. 
Kaskadérský kousek předvedl zloděj, 
který se vloupal do restaurace a pizzerie 
v Tanvaldu. Neváhal pro peníze riskovat 
vlastní zdraví a pustil se do šplhání na 
přístřešek terasy restaurace. Odtud vy-
lezl po kabelu, který visel z otevřeného 
střešního okna. Neodradil ho ani fakt, že 
okno je ve výšce okolo osmi metrů a 
příslušný kabel se rozhodně nedal pova-
žovat za silný. „Zloděj měl velkou prav-
děpodobnost, že se zřítí. Z restaurace 
odcizil kasírtašku s penězi, několik lahví 
tvrdého alkoholu, mobilní telefon a batoh. 
Stejně krkolomnou cestou, kterou do 
restaurace vlezl, ji zase opustil,“ infor-
movala mluvčí Policie ČR Ludmila 
Knopová.  -hoš-
Hasiči zachraňovali muže, který spadl 
do řeky. Neznámého muže, který se 
zřítil do řeky Desné v České ulici, zachrá-
nil pohotový zásah hasičů z Velkých 
Hamrů a Policie ČR. Nebezpečný pád 
se odehrál 8. července ve večerních 
hodinách. „Profesionální hasiči z Velkých 
Hamrů našli zraněného muže, který stál 
v korytu řeky a opíral se o asi pět metrů 
vysokou zeď. Podle jeho chování hasiči 
usoudili, že může být pod vlivem alkoho-
lu nebo jiných omamných látek,“ popsa-
la zásah tisková mluvčí Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje Iva 
Michalíčková. Muž si při pádu způsobil 
poranění hlavy, klíční kosti a hrudníku. 
Hasiči raněného uložili do vakuové mat-
race, zafixovali mu páteř krčním límcem 
a pomocí speciálního rámu, nastavova-
cího žebříku a základního lezeckého 
vybavení ho vytáhli na břeh. Zásah kom-
plikovala svodidla a trnité křoví podél pět 
metrů hlubokého koryta řeky. „Na břehu 
muže vyšetřil lékař záchranné služby a 
rozhodl o leteckém transportu do nemoc-
nice. Poté hasiči pomohli přenést zraně- 
ného k heliportu a naložit ho do vrtulníku,“ 
uvedla Michalíčková.  -hoš-
Zloději se připravují na zimu. Tropické 
červencové teploty neodradily neznámé-
ho pachatele od toho, aby se vloupal do 
sklepní kóje v Radniční ulici a odcizil zde 
dva speciální lyžařské kufry značky Swix 
spolu s různými lyžařskými vosky. „Zda 
si je zloděj vědom toho, co odcizil, či 
nikoliv, nic nemění na skutečnosti, že 
způsobil škodu okolo čtyřiceti tisíc 
korun,“ informovala mluvčí Policie ČR 
Ludmila Knopová.  -hoš-
Vozidlo při nehodě skončilo na střeše. 
Chvíle nepozornosti stačila k dopravní 
nehodě, při níž řidič Wartburgu skončil 
se svým vozem na střeše. Třiatřicetiletý 
muž z Tanvaldu 23. července projížděl 
noční Krkonošskou ulicí ve směru na 
Desnou, najel na vyvýšený obrubník a 
vozidlo se převrátilo. Z nehody řidič vy-
vázl bez zranění, ale nikoliv bez násled-
ků. Dechová zkouška policistům odhalila 
pravděpodobný důvod jeho nezpůsobi-
losti k řízení. „Muž měl v těle 0,72 promi-
le alkoholu. Přiznal, že před jízdou požil 
několik piv. Na místě krom vozidla přišel 
i o řidičský průkaz,“ uvedla mluvčí PČR 
Ludmila Knopová.  -hoš-
Ze silnice u autokempu zmizel retardér. 
Někdy zůstává rozum stát nad tím, co 
všechno se lidem může hodit. V noci 
z 10. na 11. srpna neznámý poberta 
odcizil retardér ze silnice poblíž autokem-
pu. Jaký užitek z toho může mít, je ve 
hvězdách. Doufejme jen, že řidiči budou 
i nadále ohleduplní a rychlou jízdou ne-
ohrozí chodce, kteří se v těchto místech 
hojně pohybují.  -vho-

Nevlídnou tvář ukázalo počasí ve 
dnech 7. a 8. srpna. Nejdrtivěji 
v Libereckém kraji. Katastrofální škody 
na Frýdlantsku a Chrastavsku musel 
zaznamenat každý, kdo sleduje pravidel-
ně televizi. V oblasti Jizerských hor a 
Krkonoš spadlo během 48 hodin od 100 
až do 280 litrů vody na metr čtvereční. 
Kamenice v Plavech těsně překročila 3. 
stupeň povodňové aktivity, výrazněji ho 
přesáhla Mumlava v Harrachově i Jizera. 
Vodní toky v Tanvaldu se pohybovaly na 
hranici dvojky, tedy ve stavu pohotovos-
ti. K evakuaci jsme naštěstí nemuseli 
sáhnout. Jak by se však situace vyvíjela, 
nebýt přehrad v Josefově Dole a na 
Souši, které dlouhé hodiny zadržovaly 
vodu na minimálním průtoku? Zatímco 
Horním Tanvaldem v sobotu odpoledne 
protékalo přibližně 40 m3/s, bez přispění 
Josefodolské nádrže by se tudy ve špič-
ce valilo až 110 m3/s, což je již mimo 
kapacitu Kamenice. Ohroženy by byly 
všechny domy podél břehu z Josefova 
Dolu až po Tanvald. Z provozu by byla 
vyřazena silnice i všechny mosty s prav-
děpodobně nenávratným poškozením. 
V Horním Tanvaldě by se evakuovala 
celá oblast od restaurace U Dubu až po 
Truhlárnu. Bezprostředně ohrožena by 
byla i železniční trať a provoz by zde 
musel být dozajista přerušen. Řeka 
Desná kulminovala na 30 m3/s. Bez 
vodního díla Souš by průtok činil zhruba 
dvojnásobek a to by znamenalo přede-

vším uzavření silnice I/10 na mostě 
v Tanvaldě. Další mosty a lávky na Bílé 
a Černé Desné by byly s největší prav-
děpodobností strženy nebo alespoň 
vážně poškozeny. Voda by se vylila 
z břehů přímo ve středu města Desná a 
bezprostředně by ohrozila stovky obyva-
tel. Všechny domy podél řeky Desné by 
se ocitly ve vážném nebezpečí, včetně 
budov bývalé Elektropragy i SEBY. Po 
soutoku řek Kamenice a Desné by průtok 
činil až 170 m3/s, což by ještě koryto 
Kamenice ve Velkých Hamrech možná 
dokázalo pobrat, ovšem v Plavech by se 

Libereckým krajem se prohnala živelní pohroma 

již voda vybřežila a kromě domů by za-
plavila i silnici do Železného Brodu a do 
Zlaté Olešnice. Škody by v takovém 
případě šly do miliard. Zdá se vám tato 
vize příliš katastrofická? Jenže skutečně 
tomu tak je. Čísla hovoří jasnou řečí a 
nelze je obalamutit. Bez vodních děl 
Josefův Důl a Souš a jejich schopné a 
předvídavé obsluhy by škody v našem 
regionu byly srovnatelné se škodami na 
Frýdlantsku včetně možných obětí na 
životech. A to by bylo úděsné. Ač ateista, 
chce se mi říci: „Díkybohu za přehrady!“

 Václav Hošek

Tanvaldští hasiči přijeli pomáhat povodní postižené Chrastavě.
(Foto: SDH Tanvald)

Při srpnové povodni se Tanvald na-
štěstí obešel bez nasazení sil a prostřed-
ků, ale tanvaldští hasiči přesto nezůstali 
s rukama v klíně. Již v neděli, první den 
po katastrofě, v době, kdy nebezpečí 
ještě nebylo zcela zažehnáno, vyrazili 
členové Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Tanvald – Šumburk s veškerou 
technikou do Chrastavy, kde se spolu 
s dalšími jednotkami podíleli na likvidaci 
následků povodně. Ke slovu přišlo ze-
jména čerpadlo o výkonu šest set litrů za 
sekundu a poté následovaly ruční práce 
při vyklízení zaplavených domů.

Podmáčené budovy si postupně seda-
jí, proto pohyb v nich vyžaduje přítomnost 
statika a také mimořádnou obezřetnost 
záchranářů. Naši si vedli dobře a k žád-
nému zranění naštěstí nedošlo, ovšem 
snímky z jejich zásahu jsou otřesné a bez 
dalšího komentáře vypovídají o ničivé síle 
vodního živlu. Kromě Chrastavy se 
Šumburští v dalších dnech podíleli na 
likvidačních pracích v Hrádku nad Nisou 
a Raspenavě. 

Současně s vysláním jednotky do po-
stižených oblastí Město Tanvald po 
konzultaci starostů okamžitě přispělo 
městu z nejvíce poškozených, Frýdlantu 
v Čechách, konkrétní materiální pomocí 
ve formě nářadí, dezinfekčních a čisticích 
prostředků a rovněž balené vody, která 
je při povodních vždy nedostatkovým 
zbožím číslo jedna. Samostatnou sbírku 
Město vyhlašovat nebude a další případ-
ná pomoc proběhne v rámci konzultací 
starostů a zastupitelstev, nicméně kon-
taktní údaje pro všechny občany, kteří 
mají chuť přispět jakoukoliv finanční 
částkou postiženým obcím, jsou uvedeny 
v tomto čísle TZ nebo na webových 
stránkách města.  -vho-

(Foto SDH Tanvald: Šumburští hasiči 
odklízejí nánosy bahna v zaplavené 
škole.)

Na pomoc postiženým vyjeli i tanvaldští hasiči
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Výběr usnesení Rady města Tanvald z 30. 6. a 28. 7. 2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného 23. 6. 2010

l RM vydává záměr na prodej bytu č. 51, 
vel. 1+3, byt běžný, U Školky 560, 
Tanvald, včetně spoluvlastnického podí-
lu 605/33700 na společných částech 
budovy a s. p. č. 1225/2, k.ú. Tanvald, 
dle schválených pravidel veřejné soutě-
že. Základní cena pro podání žádosti je 
610 147 Kč. Termín podání žádosti je 
nejpozději do 10. 9. 2010 do 11.00 hod.
l  RM vydává záměr na prodej části 
p.p.č. 232/7 o výměře cca 360 m2, k.ú. 
Tanvald, za účelem vypořádání majetko-
právního vztahu u zázemí rekreačního 
objektu č.e. 77, Žďár, Tanvald. 
l RM:
1. souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy o pronájmu části p. p. č. 202/1, k.ú. 
Tanvald, uzavřené mezi městem Tanvald 
a Martinou Růžičkovou dohodou ke dni 
31. 7. 2010;
2. vydává záměr na pronájem části p. p. 
č. 202/1, k.ú. Tanvald o výměře 55 m2 za 
účelem uskladnění palivového dřeva a 
části o výměře 77 m2 za účelem vybudo-
vání zahrady a zázemí u bytového domu 
č.p. 230, Česká ul., Tanvald. 
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
(dále jen RO) č. 29/2010:
Příjmy
Účelové dotace na veřejně prospěšné 
práce od úřadu práce z OP LZZ 
 811 799 Kč
Výdaje 
Místní hospodářství, platy  607 557 Kč
personální výdaje na VPP – sociální 
zabezpečení  149 966 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní 
pojištění  54 276 Kč 
l RM schvaluje RO č. 31/2010:
Příjmy
Účelové dotace na akci „ O Zlatý člunek 
města Tanvaldu 2010“  6 933 Kč
Výdaje
Rozpočtová rezerva  6 933 Kč
l RM schvaluje RO č. 32/2010:
Příjmy
Účelové dotace na zajištění voleb do PS 
PČR  160 000 Kč
Výdaje
Volby do PS PČR  160 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 33/2010:
Příjmy
Účelové dotace na výdaje jednotek 
SDH  5 699 Kč
Výdaje
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje  + 5 545 Kč
pohonné hmoty  + 154 Kč 
l RM schvaluje RO č. 34/2010:
Příjmy
Účelové dotace na pořízení 2 kompletů 
dýchacích přístrojů  34 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku, 
Sbor dobrovolných hasičů, drobný dlou-
hodobý hmotný majetek  + 34 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 35/2010:
Výdaje
Zajištění řízení a koordinace projektu 
Oprava a zateplení mateřské školy 
 60 000 Kč
Financování: převod z fondu rozvoje a 
rezerv  60 000 Kč
l  RM schvaluje realizaci celoplošné 
opravy komunikace v ul. Protifašistických 
bojovníků v úseku od křižovatky s ulicí 
Vítězná po potok Herta a schvaluje RO 
č. 36/2010:
Výdaje
Celoplošná oprava části ul. Protifašis.  
bojovníků  168 500 Kč 
Financování: převod z fondu rozvoje a 
rezerv  168 500 Kč

l RM po projednání žádosti MUDr. Hany 
Slukové rozhodla prominout 50% nájem-
ného za měsíce červenec, srpen a září 
2010 za pronájem nebytových prostor 
v objektu č.p. 350, Krkonošská ul., 
Tanvald, za účelem provozování privátní 
kožní ordinace. Nájemné v těchto měsí-
cích bude činit 1211 Kč/měsíc a zálohy 
za služby zůstanou ve stávající výši. 
l  RM projednala podnět občanky 
Šumburku nad Desnou k silniční úpravě 
v ulici Raisova a rozhodla uložit odboru 
dopravy:
– zajistit zvýraznění žlutým podkladem 
dopravní značky „Děti“ nainstalované 
u základní školy;
– odsouhlasit obyvatelům domů, kteří o to 
požádají, žádost na umístění dopravního 
zrcadla na jejich náklady pro usnadnění 
výjezdu z jejich pozemků.
l 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 budo-
vy č.p. 562 – 567 a s. p. č. 1209, 1210, 
1211, 1212, 1213 a 1214, vše k. ú. 
Tanvald, dle schválených pravidel veřej-
né soutěže. Základní cena pro podání 
žádosti je 650 000 Kč. Termín pro podá-
ní žádosti je nejpozději do 10. 9. 2010 do 
11.00 hodin. 
l RM rozhodla pronajmout část p. p. č. 
202/1, k. ú. Tanvald, o výměře 55 m2 za 
účelem uskladnění palivového dřeva na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a 
část o výměře 77 m2 za účelem vybudo-
vání zahrady a zázemí u bytového domu 
č.p. 230, Česká ul., Tanvald, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok. 
l RM rozhodla pronajmout část p.p.č. 
496/7 o výměře 25 m2, k. ú. Šumburk nad 
Desnou, za účelem stání pro osobní au-
tomobil a za účelem stavby otevřeného 
přístřešku pro osobní automobil na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. 
l RM vydává záměr na pronájem části 
p.p.č. 67/1 o výměře 96 m2, k.ú. Šumburk 
nad Desnou, za účelem zřízení zahrady.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., dle předloženého návrhu Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby. 
l RM schvaluje RO č. 36/2010:
Výdaje 
Místní hospodářství, opravy, údržba a 
rozvoj svěřeného majetku, zřízené zá-
kladní školy, oprava střechy na objektu 
Raisova 333  71 000 Kč
Financování: převod z fondu rozvoje a 
rezerv  71 000 Kč 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit RO č. 37/2010:
Příjmy
Zisk z portfolia cenných papírů   
 131 152,65 Kč
Financování: aktivní dlouhodobé operace 
řízení likvidity – prodej CP 10 000 000 Kč
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  10 131 152,65 Kč
l RM schvaluje RO č. 38/2010:
Výdaje
Místní hospodářství, TS Žďár, personální 
výdaje  - 10 000 Kč
Silnice a místní komunikace
 - 18 842 Kč
Veřejná zeleň a vzhled města, drobný 
dlouhodobý hmotný majetek 
 + 28 842 Kč

l  RM rozhodla poskytnout spolku 
Občanské sounáležitosti ZVONY, o.s., 
příspěvek ve výši 2 000 Kč na úhradu 
nákladů na hudbu při pořádání 2. ročníku 
letní slavnosti na Špičáku dne 28. 8. 
2010. Příspěvek bude uvolněn z rozpoč-
tové kapitoly Příspěvky z části příspěvky 
neziskovým organizacím. 

l RM po projednání žádosti TJ Turnov 
– Musher Club Český Ráj souhlasí 
s konáním svodu zvířat „Jizerskohorský 
dogtrekking“ dne 21. 8. 2010 dle 
předloženého materiálu. 
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 -měú-

l  ZM bere na vědomí činnost rady 
města v období od 5. 5. 2010 do 16. 6. 
2010, informace o činnosti finančního a 
kontrolního výboru a informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města TABYS s.r.o. Tanvald a 
Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1) Na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravi-
del veřejné soutěže byt č. 71, vel. 1+1, 
byt běžný, Větrná 558, Tanvald, včetně 
spoluvlastnického podílu 403/32825 na 
společných částech budovy a s.p.č. 
1208/2 žadatelům v pořadí:
– Mgr. Ireně Lodinové za nabídnutou 
cenu 305 570 Kč;
– Luďkovi Plecháčovi za nabídnutou 
cenu 294 100 Kč.
2) Bere na vědomí přechod vlastnického 
práva p.p.č. 77/6, k.ú. Tanvald, z majet-
ku ČR do majetku města Tanvald. 
3) Rozhodlo schválit bezúplatný převod 
části p.p.č. 1932/5 a p.p.č. 1932/6 a č. 
1951, vše k.ú. Tanvald, zastavěných 
tělesem silnice č. III/29046a, a převod 
p.p.č. 2588, k.ú. Šumburk nad Desnou, 
zastavěné tělesem silnice č. III/29048, 
Libereckému kraji za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů. 
4) Rozhodlo schválit podle předložené-
ho návrhu Smlouvu o zřízení věcného 
břemene číslo IE-12-4000518/3 mezi 
Městem Tanvald a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., s tím, že úplata za zří-
zení věcného břemene bude ve výši 
1 000 Kč včetně DPH. 
5) Rozhodlo schválit zřízení věcného 
břemene spočívajícího v položení kana-
lizačního potrubí na části p.p.č. 1459/1, 
č. 1677/5, č. 1897/1 a č. 1961, vše k.ú. 
Tanvald, v rozsahu vyznačeném v geo-
metrickém plánu č. 1385-10/2010 ze 
dne 30. 03. 2010 a v právu vstupu na 
tyto pozemky za účelem údržby, oprav 
a odstranění havárií na položeném za-
řízení ve prospěch každého vlastníka 
domu č.p. 88 Žďár, Tanvald, na s.p.č. 

79, k. ú. Tanvald, a jeho právních nástup-
ců. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou náhradu ve 
výši 100 Kč za 1 bm + DPH.
6) ZM mění své usnesení č. 1 z 27. 1. 
2010 následovně:
ZM schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí podpory v rámci Operačního progra-
mu životního prostředí, oblast podpory 
3.2.1. Realizace úspor energie a uvolně-
ní finančních prostředků na předfinanco-
vání akce „Oprava a zateplení mateřské 
školy Radniční 540, Tanvald“ ve výši 
5 457 604 Kč, s tím, že z toho náklady 
města na tomto projektu budou ve výši 
do 2 900 000 Kč.
ZM schvaluje RO č. 1/2010:
Výdaje
Oprava a zateplení mateřské školy 
Radniční 540, Tanvald
 5 457 604 Kč
Financování: převod z fondu rozvoje a 
rezerv  5 457 604 Kč
7) Rozhodlo podpořit projekt Policie 
České republiky na vznik cyklohlídek v 
Mikroregionu Tanvaldsko a přilehlých 
obcích a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 30/2010:
Výdaje
Příspěvky, příspěvek Policii ČR na vyba-
vení cyklohlídek  55 000 Kč
Financovaní: převod z fondu rozvoje a 
rezerv  55 000 Kč
8) bere na vědomí stav Portfolia cenných 
papírů města u České spořitelny a.s. ke 
dni 22. 6. 2010 ve výši 10 147 944,21 Kč, 
což je navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 
o 601 144,56 Kč, a rozhodlo nejpozději 
k 31. 7. 2010 ukončit investování těchto 
finančních prostředků dle schválené 
Smlouvy o obhospodařování cenných 
papírů s Českou spořitelnou a.s. 
l ZM volí přísedícího okresního soudu 
v Jablonci nad Nisou na funkční období 
2010 – 2014 Lubomíra Poláka.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  -měú-

V rámci projektu IP2 – Podpora střed-
nědobého plánování a rozvoje kvality 
sítě sociálních služeb v Libereckém 
kraji, financovaného z Evropského so-
ciálního fondu a ze státního rozpočtu 
ČR, schválil Mikroregion Tanvaldsko 
zahájení procesu Komunitního plánová-
ní. Jeho nedílnou součástí je vytvoření 
odborných pracovních skupin, a to:
v Senioři a zdravotně postiženi
v Rodina, děti a mládež
v Sociálně vyloučeni a osoby tímto 
ohrožené
Cílem činnosti skupin je vzájemná 
komunikace mezi představiteli obcí, 
poskytovateli sociálních služeb a vámi 

– občany. Jde hlavně o vás, vaše příbuz-
né či známé. Každý z nás se totiž může 
dostat do situace, kdy bude potřebovat 
určitý druh sociálních služeb. Je jen po-
třeba vyjádřit se k tomu, co vnímáte jako 
nejlepší a nejpotřebnější pro vás.
Přijďte mezi nás a řekněte svůj názor, co 
vás tíží či naopak těší…
Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte 
mne prosím: Ing. Žaneta Fišerová, tel.:
+420 725 741 531, mail: zaneta.fiserova 
@kraj-lbc.cz, nebo osobně v budově 
radnice, Palackého 359, Tanvald, 3. 
patro. 
Těším se na vás… 

Žaneta Fišerová

Přijďte mezi nás… 
sociální služby jsou tu pro vás…
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Zkoušku nervů připomínala v uplynu-
lých měsících cesta do Jablonce nad 
Nisou. Během léta si jízdu mezi semafo-
ry a na objížďkách vyzkoušeli všichni – 
řidiči osobních vozů, autobusoví cestující 
i pasažéři vlaků. Dopravu na frekvento-
vaném úseku silnice I/14 z Tanvaldu do 
Jabloneckých Pasek stále komplikují 
práce na rekonstrukci a rozšíření vozov-
ky. V červenci začala také oprava kana-
lizace ve Velkých Hamrech a na řidiče 
tak čekaly semafory v obou směrech – na 
Jablonec i na Železný Brod. 

Opravy se nevyhnuly ani železnici. Od 
poloviny července do poloviny srpna 
probíhala pokládka nových kolejnic na 
trati mezi Tanvaldem a Jabloncem, takže 
rozkopanou silnici křižovala nejen osob-
ní auta a autobusy hromadné dopravy, 
ale nevyhnuli se jí ani vlakoví cestující, 
kteří museli přesednout do autobusů.

Podle manažera projektového týmu 
Jana Stacha by opravy silnice měly 
skončit v říjnu letošního roku. Dokončení 
rekonstrukce už by se mělo obejít bez 
větších objížděk. „Dlouhodobé objížďky 
řidiče nečekají. V současné době je ve 
stadiu předjednání krátkodobá úplná 
uzavírka pro pokládku vozovkového 
krytu v celé šíři po jednotlivých úsecích. 
Zatím není nic dohodnuto (Pozn. red.:
před uzávěrkou zpravodaje.), rozhodují-
cí bude stanovisko stavebního úřadu,“ 
uvedl Jan Stach. Na jízdu bez semaforů 
si řidiči budou muset počkat. „V součas-
né době jsou na celé stavbě čtyři sema-
forové soupravy. Spíše se dá říci, že 
jeden ubude, ale z dalšího úseku se 
postupem stavebních prací stanou dva 
kratší,“ doplnil Stach. Během léta probí-
haly práce na objektech odvodnění a zdí. 
Na místech, kde už bylo vybavení komu-
nikace hotovo, proběhla pokládka 

živičných vrstev vozovky. Od podzimu 
se řidiči mohou těšit na jízdu po oprave-
né silnici bez uzavírek a semaforů. „Řekl 
bych, že z pohledu řidiče už je výrazné 
zlepšení vidět. Zejména v lučanských 
zatáčkách,“ dodal manažer projektového 
týmu. Na opravách zhruba desetikilome-
trového úseku silnice I/14, která zajišťu-
je významné dopravní spojení mezi 
Libercem, Jabloncem, Harrachovem a 
polskou stranou, se pracuje již od roku 
2007. Kvůli horskému podnebí musely 
práce čekat na příznivé počasí a během 
zimy proto stály. Postupně zde proběhly 
opravy vodovodu a splaškové kanaliza-
ce, opravy dešťové kanalizace, rekon-
strukce železničního mostu, rozšíření 
vozovky, pokládka nového povrchu, 
opravy chodníků i autobusových zastá-
vek. Rekonstrukce přišla na 250 milionů 
korun a je hrazena ze Státního rozpočtu.

  -hoš-

Udržování pořádku na silnici i chodní-
cích, zajišťování sjízdnosti komunikací při 
kalamitním počasí nebo údržba zeleně, 
to vše mají na starosti Technické služby 
města Tanvaldu. Ani v létě se pracovní-
ci místních technických služeb nenudí. 
Každý den se starají o to, aby vše ve 
městě fungovalo, jak má. „Každý den 
čistíme fontánu v centru. Často tady 
nacházíme střepy, lahve od vína nebo 
zbytky ovoce,“ uvedl Pavel Morávek 
z Technických služeb města Tanvaldu. 
Odhazování ostrých předmětů do fontá-
ny je velice nebezpečné, protože si zde 
nezřídka hrají děti a mohly by se zranit.

Technické služby mají na starosti i 
bezpečnost na silnicích. Odstraňují po-
padané větve a prořezávají stromy, aby 
se možným překážkám na silnici přede-
šlo. O pořádek ve městě se starají i při 
kalamitním počasí, přívalových deštích 
nebo vichřicích. „Při deštích uklízíme 
písek, který voda spláchne na silnici. 
Musí se čistit kanály a někdy se stane, 
že u některého vyletí poklop, což by 
mohlo někoho zranit, takže na to je také 
potřeba dávat pozor a hned připevnit,“ 
doplnil Pavel Morávek. 

Denním chlebem pracovníkům TS je i 
vyvážení odpadu nebo uklízení nepořád-
ku před sběrným dvorem. Tady se přes 
neděli, kdy je sběrný dvůr zavřený, na-
střádá někdy i plný náklaďák odpadu. 
Během sezony se musí také posekat a 
shrabat přerostlý travní porost. Technické 
služby mají v Tanvaldu na starosti všech-
ny veřejné travnaté plochy. Za sezonu 
je trávu nutné posekat hned několikrát. 
„Záleží na počasí, ale sečeme minimálně 

třikrát za sezonu. K sekání trávy jsme 
vybaveni dobrou technikou, ale práci 
nám ztěžují nezodpovědní řidiči, kteří 
neodstraní auto v době sekání nebo 
špatně parkují, takže vůz částečně za-
krývá travnatou plochu. Potom je nutné 
se na místo i několikrát vrátit,“ dodal 
Pavel Morávek. Obyvatelé Tanvaldu se 
nemusí bát, že by trávník v jejich oblasti 
zůstal bez údržby. Pracovníci Technických 
služeb si na něj ve svém nabitém progra-
mu vždy čas najdou. Stejně jako na 
opravy silnic nebo zvelebování dětských 
hřišť.

-hoš-

Kolony na semaforech skončí v říjnu 

Zastávek na semaforech si řidiči užijí 
minimálně do října (pokud budou mít 
opravy hladký průběh). (Foto: - hoš-)

Technické služby stále v pohotovosti

Nová okna, vybavená trojskly pro zvýšení tepelně-technických vlastností, zdobí 
mateřskou školu v Radniční ulici. Město Tanvald na zateplení objektu, včetně stře-
chy, získalo dotaci od Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady činí 5,2 
miliónu korun a město se na této částce podílí zhruba padesáti procenty. Práce byly 
zahájeny počátkem srpna a přes mírný skluz, když výrobce oken byl zasažen srp-
novými povodněmi, by provoz školky v době uzávěrky tohoto listu již měl být opět 
obnoven.  -red-

Školka od srpna v novém hávu

Technické služby v létě pomáhaly i při 
zvelebování dětských hřišť. Na snímku 
pracovník TS Rudolf Hnyk. 

(Foto: - hoš-)

Zájezd KPOZ pro seniory
Zájezd KPOZ pro seniory se uskuteční 
7. října. Informace a přihlášky v infocentru 
Tanvald.  - kpoz-

Pozvánka na křest knihy
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko zve 
srdečně na křest knihy Líby Novotné 

Tanvaldsko mezi zemí a nebem, který se 
koná dne 12. 9. 2010 od 14.00 hodin ve 
foyer Kina JAS Járy Cimrmana v Tanvaldě.
  -kapr-

Beseda v městské knihovně
Beseda na téma Irisdiagnostika, hlíva 
ústřičná – cesta k trvalému zdraví, se 
koná 27. 9. od 16.00 hodin v Městské 
knihovně Tanvald. -mk-

Jednou větou...

Odborníci radili, jak žít bez dluhů

Na centrálním parkovišti se v srpnu uskutečnil seminář občanského sdružení Most 
ke vzdělání, které podává pomocnou ruku nezaměstnaným.  (Foto: -hoš-)

Jak nakládat s rodinným rozpočtem, 
jak se vyhnout exekucím a co si počít, 
pokud už exekutor takříkajíc klepe na 
dveře, to se mohli dozvědět návštěvníci 
semináře o. s. Most ke vzdělání, který 
odstartoval 5. srpna na tanvaldském 
centrálním parkovišti. „V době hospodář-
ské krize a zvyšující se nezaměstnanos-
ti roste počet osob, které se potýkají 
s nedostatkem prostředků, zadlužováním 
a následnou špatnou finanční situací. 
Zejména pro ně připravil Úřad práce 
v Jablonci nad Nisou projekt Finanční 
gramotnost,“ informoval analytik trhu 
práce Michal Holý. Cyklus seminářů se 
postupně koná v šedesáti městech 
Libereckého kraje. Přednášky jsou urče-
ny uchazečům a zájemcům o práci i 

široké veřejnosti. Na osmdesát tanvald-
ských návštěvníků semináře se naučilo, 
jak se zachází s Portálem Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR a dalšími 
pracovními portály. Součástí semináře je 
mobilní učebna včetně počítače a přístu-
pu na internet. Lektoři lidem poradili, jak 
jednat se zaměstnavateli a jak co nejlé-
pe prodat své schopnosti. „Domnívám 
se, že na této netradiční vzdělávací akci 
je přínosem především její dostupnost 
– to, že lidé mají možnost dostat se 
k důležitým informacím, aniž by museli 
někam jezdit či složitě hledat na interne-
tu, k čemuž často ani nemají přístup,“ 
informoval ředitel Úřadu práce v Jablonci 
nad Nisou František Schier. 

-hoš-

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tanvaldský zpravodaj /5

V září 2010 
oslaví 

narozeniny
Ježková Marie

Syrovátková Dagmar
Valtrová Antonie

Austel Ernst
Erlebach Jiří
Jelínek Kurt

Karasová Arnošta
Nechanický Jaroslav

Přibyl František
Vydrová Hana

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v září

Pokud si někdo nepřeje být uveden 
v TZ, stačí zavolat na telefon: 
483 369 671. (Pozor na termín uzá-
věrky TZ!) Pokud si někdo nepřeje 
dárkový balíček, ať to sdělí A. Liškové, 
telefon: 728 421 550, případně jiné 
člence KPOZ.

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

 e-mail: ddmtnv@iol.cz

Oblasti postižené povodní 
může podpořit každý

Pomoc lidem z oblastí postižených po-
vodní organizují humanitární organizace 
Člověk v tísni, Charita ČR, Adra a 
Diakonie ČCE. Veřejnost může přispívat 
na povodňové konto Člověka v tísni 
72 02 72 02/0300 nebo zasláním dárcov-
ské SMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE 
na číslo 87777. Liberecký kraj zřídil po-
vodňové konto Liberecký kraj – povodně 
2010. Číslo účtu: 99 11 11 99/0300. Tato 
pomoc bude sloužit postiženým obcím a 
jejich občanům a rozdělí se podle poža-
davků jednotlivých starostů a potřeb lidí. 
Sbírka je zproštěna všech režijních ná-
kladů, konto je vedeno u Československé 
obchodní banky, a.s. Sbírka Libereckého 
kraje bude ukončena ke dni 31. prosince 
2010. Podporu zatopeným oblastem 
nabídla také Nadace Euronisa, která na 
obnovu povodní zasažených obcí přispě-
je srpnovým výtěžkem sbírky Pozvedněte 
slabé. Tu mohou lidé podpořit několika 
způsoby – zasláním DMS ve tvaru DMS 
EURONISA na číslo 87 777 (cena DMS 
je 30 korun, z toho 27 korun přispěje 
postiženým obcím), dále podpořením 
sbírkového účtu 705 705 705/ 2700 nebo 
použitím elektronické peněženky Paysec. 
Více informací na www.euronisa.cz. 
Humanitární organizace ADRA otevřela 
na pomoc lidem v zaplavených oblastech 
číslo účtu 40 28 40 28/0300, variabilní 
symbol 391. Přispět lze také dárcovskou 
SMS Nadace ADRA ve tvaru DMS ADRA 
na číslo 87777. Diakonie ČCE zprovoz-
nila pomoc zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 
87777 nebo příspěvkem na sbírkové 
konto 27 19 63 49/0800, variabilní sym-
bol 2010. Charita ČR má charitní sbírko-
vé konto 501 500 34 34/5500 u Raif-
feisenbank, variabilní symbol 444, nebo 
lze zaslat dárcovskou SMS na pomoc 
obětem povodní ve tvaru DMS 
POVODNE2010 na číslo 87777. 

-red-

Ulita naučí, jak vyzrát 
na jazyky 
i na počítače. 
Osvojit si nové znalosti 
a zručnosti mohou malí 
i velcí obyvatelé Tanvaldu v DDM Ulita. 
Přihlášky do zájmových kroužků se mo-
hou podávat od září, a to do těchto 
kroužků: výtvarný, výtvarný speciál, ke-
ramika (Tanvald, Desná), výtvarně kera-
mický pro předškoláky a prvňáky, hra na 
zobcovou flétnu, kytara k táboráku, an-
gličtina pro I. a II. stupeň ZŠ a pro do-
spělé, dívčí klub, divadelní, šachy, taneč-
ní, lyže běh, fotbal, florbal, volejbal, 
plavání, turistický (Tanvald, Desná), 
stolní tenis, aerobic, logopedie, rybářský 
(proběhne formou kurzu ve 2. pololetí 
školního roku 2010/2011). Do výtvarně 
keramického kroužku pro předškoláky a 
prvňáky, do výtvarného speciálu a do 
keramiky v Tanvaldě proběhne zápis pro 
děti, které již kroužek v letošním roce 
navštěvovaly, v pondělí 13. 9. v 15 hodin, 
pro nové zájemce pak v úterý 14. 9. v 15 
hodin. Při zápisu je bezpodmínečně 
nutné zaplatit poplatek za kroužek. 
Letáčky s nabídkou kroužků obdrží děti 
také během září ve školách a budou 
k dispozici v DDM Ulita. Počítače pro 
dospělé, to je kurz určený pro začáteč-
níky a mírně pokročilé. Kurz proběhne 
od října 2010 v osmi lekcích po 1,5 hodi-
ně (den a čas bude upřesněn v září) v ZŠ 
Výšina v Tanvaldě. Vedoucí kurzu je paní 
Dagmar Dyntrová. Účastníci se naučí 
pracovat s textovým editorem Word, 
s tabulkovým editorem Excel, s prezen-
tačním programem Power Point a naučí 
se celkové obsluze počítače. Cena kurzu 
je 1 000 korun. Případní zájemci se 
mohou přihlásit přímo v DDM Ulita.  -red-

První školní zvonění v září tanvaldským 
školákům definitivně ukončí dvouměsíční 
pauzu od učení a odstartuje nový školní 
rok. Na svou cestu za vzděláním na 
Masarykovu ZŠ letos nastupuje třicet 
prvňáčků. ZŠ Sportovní letos do první 
třídy přijala pětadvacet žáčků. Do prvního 
ročníku Obchodní akademie se přihlásilo 
sedmdesát zájemců a z úspěšných 
uchazečů byla naplněna jedna třída. 

Přesto, že školní rok začíná až v září, 
ve školách se horečně pracovalo i přes 
prázdniny. Studenti Obchodní akademie 
se mohou těšit na opravenou učebnu i 
kabinet chemie nebo výkonnější počíta-
če. „Vzhledem k velkému počtu počítačů 
bylo nutné posílení serveru, nákup no-
vých licencí a s použitím IT technologií 
se rekonstruují jazykové učebny. Celková 
investice je okolo tří set padesáti tisíc 
korun a bude financována z krajského 
projektu,“ uvedla ředitelka OA a ZŠ 
Masarykova Tanvald Jana Prokešová. 
Ve školách se také malují poškozené 
prostory, šatny a chodby. „Ve všech tří-
dách se odstraňují drobné nedostatky a 
závady tak, aby byla škola 1. září co 
nejlépe připravená. Prázdniny vyplňuje-
me prací a přípravami na nový školní rok,“ 
doplnila Jana Prokešová. Masarykova 
ZŠ a OA mají dobrou pověst v regionu i 
po celé republice. 

Základní škola na Šumburku je jako 
jedna z mála škol v kraji zapojená do 

unikátního projektu Montessori. Jeho 
základní myšlenkou je důraz na přiroze-
né vzdělávání a individualitu dítěte. 
„Projekt Montessori je financován v rám-
ci dotace z EU a jsme do něj zapojeni 
jako partner školy 5. května v Jablonci 
nad Nisou. Výuka s prvky Montessori 
bude na Šumburku probíhat již třetím 
rokem a spočívá v nenásilném přechodu 
dětí z mateřských škol do školy základní. 
Zároveň bychom chtěli pro šumburskou 
školu získat žáky z nedalekého okolí. 
Tato metoda je jak rodiči, tak dětmi klad-
ně přijímána,“ popsala projekt ředitelka 
školy. Podle odborníků děti touto meto-
dou získávají sebevědomí a dokážou se 
o sebe více postarat. 

Úspěchy sklízí také Obchodní akademie 
Tanvald. Místní školní noviny zvítězily 

v celorepublikové soutěži EDU Exellence 
a studentská společnost třetího ročníku 
se umístila mezi deseti nejlepšími stu-
dentskými společnostmi z celé republiky. 
OA Tanvald byla letos dějištěm mistrov-
ství ČR v grafických předmětech, v němž 
se místní studenti umístili na třetím místě. 
Studenti se rovněž zapojují do různých 
ekologických projektů, spolupracují s 
nadací Člověk v tísni a každoročně po-
řádají filmový festival dokumentárního 
filmu o lidských právech Jeden svět. 
„Dále připravujeme projekt Cvičebnice 
pro interaktivní výuku ICT, posilujeme 
výuku cizích jazyků, hlavně angličtiny, a 
to jak vybavením, tak profesionálně: ve 
škole budou učit noví aprobovaní peda-
gogové s dlouholetým pobytem v USA,“ 
dodala Jana Prokešová.   -hoš-

Tanvaldským školákům začal nový školní rok

Zakladatel někdejšího filmového kroužku, jeden 
z prvních HAFáků, tvůrce řady filmových rodin-
ných dokumentů, jako jsou svatby, křtiny, pro-
moce, autor řady dnes již historických dokumen-
tů Tanvaldu, které mohou občané zhlédnout na 
TIKu, ale hlavně KAMARÁD, tím vším byl 
Bohumír Medlík. Blíží se další ročník HAFu, jehož 
znělku rovněž vytvořil. Budeme ho postrádat 
v porotě, jejímž členem byl po několik ročníků 
festivalu. Budeme na něho vzpomínat my všichni, 
kteří jsme ho znali a nebo s ním spolupracovali, 
a to nejen při HAFu.  A. Lišková

Vzpomínka na Bohumíra Medlíka

Stále více lidí na Tanvaldsku se právě 
v této životní situaci ocitá. Firmy se zaví-
rají, stroje a zařízení se likvidují, tovární 
budovy chátrají a nemají využití. Žádná 
výroba se do nich už asi nikdy nevrátí. 
Taková je skutečnost v Tanvaldě a okolí. 
Lidé chodí na úřad práce, kde jsou sice 
evidováni, ale většinou jim stejně žádná 
práce nabídnuta není. 

Po uplynutí doby, kdy je vyplácena 
podpora v nezaměstnanosti, padají do 
sociální sítě. Východisko ze sociální sítě 
není v dohledu. Lidé mají problémy s pla-
cením základních životních potřeb, ná-
jemného, služeb, energií, vody a dalších. 
Setkávám se s lidmi, kteří celý život vy-
konávali fyzicky náročnou práci v textilce 
nebo ve sklárnách a nyní, když je jim přes 
padesát let, zůstali ne vlastní vinou bez 
práce. Jsou z toho nešťastní. Mnozí 
z nich mají existenční problémy, nemají 
žádné nebo minimální finanční rezervy, 
někteří se neobejdou bez pomoci příbuz-
ných nebo známých, za svou situaci se 

stydí. Přijali by jakoukoliv práci, ale práce 
není. Nikdo jim není schopen pomoci. 

Vím, že tato slova vyznívají příliš pesi-
misticky, ale je v nich pravda. Zamysleme 
se nad nimi. Dnes je opravdu sociální 
vše, co může lidem přinést práci. Pokud 
chceme mít spokojené občany, musíme 
těm, kteří opravdu chtějí pracovat, být 
schopni všemožně pomoci k tomu, aby 
jejich pracovní místo zůstalo zachováno 
nebo práci opět získali a mohli tak vést 
důstojný život. 

Město musí za všech okolností, s vyu-
žitím všech svých možností a za podpo-
ry státu, vytvářet po celý rok odpovídají-
cí počet míst takzvaných veřejně 
prospěšných prací a být schopno prak-
ticky v neomezeném počtu poskytovat 
svým občanům práce v rámci veřejné 
služby. K těm nezaměstnaným, kteří mají 
odpracovány desítky let, by náš sociální 
systém měl být spravedlivější. 

 -rs-

Nezaměstnanost je strašákem dneška

Od 1. 9. 2010 nastupuje na chirurgické 
oddělení naší nemocnice jako primář 
MUDr. Jaroslav Vopelka. Je mu jedena-
padesát let a pochází z Brna. Vystudoval 
Lékařskou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně, kde také absolvoval I. a II. 
atestaci z chirurgie a nástavbovou ates-
taci z traumatologie. MUDr. Jaroslav 
Vopelka začínal jako lékař na chirurgic-
kém oddělení nemocnice ve Vyškově, 
později pracoval na traumatologii nemoc-
nic v Prostějově a v Táboře. Nějaký čas 
působil jako primář chirurgického oddě-
lení nemocnice Dačice a nemocnice 
Bruntál. 

Nyní působí jako traumatolog v Úrazové 
nemocnici v Brně, odkud byl vyslán na 
odborné stáže do Rakouska, Francie a 
v poslední době především na odbornou 
stáž chirurgie ruky do Německa. Mimo 
svoji lékařskou činnost MUDr. Jaroslav 
Vopelka publikuje a přednáší v oblasti 
problematiky zlomenin horního konce 
pažní kosti, hlezení kosti, patní kosti, 
polytraumatu a kompartementu syndro-
mu po úrazech na dolních končetinách.

Přejeme novému primáři mnoho úspě-
chů v jeho práci, aby se mu v naší 
nemocnici dobře pracovalo a v našem 
městě dobře žilo.  J. Dzianová

Na chirurgické oddělení tanvaldské 
nemocnice nastupuje nový primář

Ztratit práci a nemít vyhlídky na nalezení nové
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na září

V září začínají zájezdy do Polska
První zájezd do Jelení Hory se uskuteční 23. září. Odjezd je v osm hodin z cen-
trálního parkoviště a cena zájezdu je 110 korun. Přihlášky si můžete podávat 
už nyní v infocentru Tanvald. V říjnu se za nákupy můžete svézt 21., tentokrát 
je v jízdním plánu Kudova Zdroj. Jede se už v 6.30 z centrálního parkoviště a 
cena je 200 korun. Další zájezdy do Jelení Hory Kulturní kancelář města pořádá 
18. listopadu a 9. prosince. I na tyto zájezdy se můžete přihlašovat v infocentru 
Tanvald.

Na podzim zahajují taneční kurzy
Zájemci, kteří si chtějí osvojit znalost nejznámějších společenských tanců, se 
mohou přihlásit do podzimních tanečních kurzů. Základní kurz pro mládež a 
Základní kurz pro dospělé bude zahájen v desenském Kulturním domě Sklář 
od 10. září v 19 hodin. V rámci kurzu všichni absolvují 13 lekcí, z toho deset 
vyučujících, dvě prodloužené a věneček. Přihlášky a další informace můžete 
získat na webových stránkách www.tanecnisvoboda.cz nebo na telefonním 
čísle 603 512 887. Vyučuje profesionální učitel tance, absolvent konzervatoře 
a bývalý tanečník mezinárodní třídy Josef Svoboda. Pořadatelem tanečních 
kurzů je Město Tanvald – Kulturní kancelář a Město Desná.

5. 10.   Městské kino Jas
Vila s věčným břemenem
První říjnové úterý bude v Kině Jas Járy Cimrmana patřit detektivní komedii 
Boženy Šimkové s názvem Vila s věčným břemenem. V napínavém příběhu 
z dvacátých let minulého století se divákům představí Gabriela Vránová 
(v alternaci Ivanka Devátá), Petr Štěpánek (Jiří Čapka), Vlasta Žehrová (Milena 
Steinmasslová) a další.   

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, v budově bývalého soudu, 1. patro.

1., 3. a 4. 9. ST, PÁ, SO 19 h.  Kajínek 2D
Český úspěšný krimi thriller inspirovaný příběhem nájemného vraha Jiřího 
Kajínka. Film plný akčních scén a emocí. V hlavních rolích Konstantin Lavroněnko 
a Tatiana Vilhelmová.
Vstupné: 85 Kč      Mládeži nepřístupný. (118)
6. 9.  PO   19 h.  Salt 2D
Americký akční thriller. Agentka CIA chce očistit své jméno. 
V hlavních rolích Angelina Jolie a Liev Schreiber. 
Vstupné: 100 Kč      Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 100)
8. 9. ST   18 h.  Čarodějův učeň 2D
Americký dobrodružný fantasy film ze studia Walta Disneye. Nejlepší džob 
všech dob začíná. V hlavních rolích N. Cage a Alfred Molina. České titulky.
Vstupné: 90, 100 Kč      Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 110)
10., 11. a 12. 9. PÁ – NE 16 h.  Sammyho dobrodružství 3D
Animovaný film pro děti. Když máš kámoše, je možné úplně všechno! 
Velká jízda malé mořské želvy. České znění.
Vstupné: 130 Kč      Mládeži přístupný.  (ČV – 88) 
10. a 11. 9. PÁ – SO  19 h.  Let´s Dance 3D
Americký romantický hudební film. Opravdová 3D taneční show. 
Vstupné: 140 Kč      Mládeži přístupný.  (t – 107) 
13. 9. PO   19 h.  Machři 2D
Americká bláznivá komedie. Někteří kluci dospívají později. 
V hlavních rolích Adam Sandler, Chris Rock a Salma Hayek. 
Vstupné: 100 Kč      Přístupné od 12 let.  (t – 102)
15. 9. ST   19 h.  Ženy v pokušení
Česká vášnivá komedie Jiřího Vejdělka. Tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak 
moc jsou si podobné. V hlavních rolích Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří 
Macháček a Vojtěch Dyk.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč     Mládeži přístupný.  (118)
17. 9. PÁ   18 h.  Čarodějův učeň 2D
Americký dobrodružný fantasy film ze studia Walta Disneye. Nejlepší džob 
všech dob začíná. V hlavních rolích N. Cage a Alfred Molina. České titulky.
Vstupné: 80 Kč      Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 110)
18. 9. SO   18,30 h.  
   Gustavo Dudamel a Vídeňská filharmonie
Satelitem živě přenášený koncert ze Švýcarska v HD kvalitě. Nová dirigentská 
špička G. Dudamel původem z Venezuely. Na programu skladby od G. 
Rossiniho, J. Orbóna, L. Bernsteina a M. Ravela (např. Boléro).
Vstupné: 200 Kč      Mládeži přístupný.  (cca 120)
22. 9. ST   17 h.  Karate Kid 2D
Americký rodinný film. Příběh dvanáctiletého chlapce a jeho učitele bojového 
umění. V hlavních rolích Jackie Chan a Jaden Smith. České znění.
Vstupné: 100, 110 Kč      Mládeži přístupný. (ČV – ŠÚ – 140)
24. – 27. 9. PÁ – PO  19 h.  Román pro muže 2D
Nová 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. Premiéra v kinech ČR 23. 9. 2010. 
Vstupné: 85 Kč      Přístupné od 12 let.  (100) 
29. 9. ST   19 h.  Sexy 40 
Americká romantická komedie o nečekané přitažlivosti. Láska vrací do hry! 
V hlavních rolích Catherine Zeta – Jones a Justin Bartha.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč     Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 95)

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 – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

ZÁŘÍ

Podzimní Tanvald opět ožije smíchem. 
2. října proběhne dvaačtyřicátý ročník 
Mezinárodního festivalu HAF 2010 - 
Humor v amatérském filmu. Letošní 
ročník festivalu se poprvé odehraje pod 
dohledem fiktivního národního génia Járy 
Cimrmana, podle něhož bylo kino v červ-
nu přejmenováno na Kino Jas Járy 
Cimrmana a jehož socha bude návštěv-
níky i účastníky festivalu vítat z balkonu 
kina. Uzávěrka pro zasílání filmů je 17. 
září. 

Pro letošní ročník jsou vypsány tyto 
kategorie: filmy humorné a satirické do 
15 minut, filmy s neomezenou tematikou 
do jedné minuty (Minuta film) a parodie 
na reklamu do tří minut. Soutěž, jejímž 
pořadatelem je Město Tanvald, prezen-
tuje amatérské nezávislé, neprofesionál-
ní filmy a slouží k podpoře amatérské 
filmové tvorby v tuzemsku i v zahraničí. 
Hlavním sponzorem letošního ročníku 
festivalu HAF je společnost ČSAD 
Semily. Do soutěže budou zařazeny filmy 
zaslané na adresu Městského úřadu 
Tanvald. 

Na festival HAF se každoročně vrací 
desítky spokojených soutěžících i 
návštěvníků. „Festival HAF je podle mě 

nejlepší z festivalů, na kterých jsem byla. 
Organizátoři i diváci mají úctu k dílům, a 
i tak jsou promítány, uváděny a sledová-
ny. Festival je pro tvůrce a diváky, a 
ačkoliv se promítají amatérské filmy, 
festival je profesionální a soutěž spra-
vedlivá. Na HAF určitě pojedu znovu,“ 
uvedla začínající filmařka Rosana 
Zvelebilová, která si z loňského ročníku 
festivalu HAF odvezla Čestné uznání 
ředitele soutěže za parodii na reklamu 
Kroketmachr 1000. 

Tanvaldské kino, které svým vybave-
ním patří mezi nejlepší jednosálová kina 
v zemi, umožňuje kvalitní promítání filmů 
v digitální kvalitě dle současných hol-
lywoodských standardů DCI. Humorných 
děl začínajících i zkušenějších filmařů se 
už 1. října dočkají studenti tanvaldských 
škol, kteří z příspěvků vyberou vítězný 
snímek na Cenu mladého diváka. Loni 
se o přízeň poroty i diváků ucházelo 
celkem čtyřicet filmů. Kromě poroty mo-
hou o výsledcích festivalu rozhodovat i 
sami diváci, kteří prostřednictvím anket-
ních lístků vyberou vítěze Ceny diváka. 
Akce se pořádá za finanční podpory 
Libereckého kraje.

-hoš-

Kino se připravuje na festival humoru

V neděli 27. června 2010 jsem byla, 
bohužel jen s hrstkou diváků, svědkem 
neobyčejné události, a to přímého pře-
nosu koncertu Berlínské filharmonie 
s dirigentem Yon Marinem a sólistkou 
Renée Fleming, sopranistkou světového 
věhlasu. Těžko bychom se mohli bez 
obtíží takového koncertu zúčastnit. 
Koncert byl přenášen z obrovského 
amfiteatru ve Waldbűne u Berlína. 
Hrubým odhadem tam bylo deset tisíc 
lidí. Díky špičkové technice tanvaldského 
kina byl zvuk i obraz na takové úrovni, 
že vznikla iluze, že se nacházíme přímo 
na místě činu. Kamera nezabírala jen 

účinkující, ale poskytla nám pohled přímo 
do tváří posluchačů, z nichž vyzařovalo 
upřímné zaujetí, soustředěnost, okouz-
lení, pohoda, nadšení. Bylo evidentní, že 
je hudba zcela pohltila, stejně jako nás 
daleko od Berlína. Dovolím si pochybovat 
o tom, že by všichni zúčastnění mohli být 
znalci klasické hudby. Nepřišli tam pro 
poučení, ale pro silný zážitek. A my v sále 
tanvaldského kina jsme byli šťastní, že 
máme báječnou příležitost prožít to, co 
prožívali oni. Renée Fleming zazpívala 
mimo jiné árii z Dvořákovy Rusalky a ze 
Smetanova Dalibora.

L. Vedralová

Renée Fleming v tanvaldském kině byla famózní
Liberecký kraj letos mezi regionální 

včelaře rozdělí 900 tisíc korun. Příspěvek 
by měl včelařům pomoci zakoupit nové 
úly a další drobné potřeby. Přihlášky 
s žádostí o dotaci mohou včelaři podávat 
od 1. září. Uzávěrka žádostí je poslední 
den v měsíci. 

Včelařů i včel v Libereckém kraji rok od 
roku výrazně ubývá. Právě dotační 
program by je měl více motivovat. 
„Prezentace včelařství, podpora lidí, 
kteří se tomuto náročnému, ale krásné-
mu koníčku věnují, a nábor nových 
mladých včelařů, to jsou hlavní důvody, 
proč včelaře v našem kraji podporujeme 
finančně,“ uvedl krajský radní Jaroslav 
Podzimek. Úbytek včel se projevuje 
třeba v nižších výnosech řepky a dalších 

zemědělských plodin. Oproti loňskému 
roku kraj pro včelaře uvolnil o sto tisíc 
korun více. Pravidla se ale zpřísnila. Kraj 
zvýšil povinnou spoluúčast na dvacet 
procent. Dotaci loni obdrželo třiatřicet 
včelařů z kraje. 

Místní včelaři si od dotace moc nesli-
bují, žádost si ale podají. „Včelaření zde 
není nic lehkého. Nemáme prakticky 
žádné příspěvky. Podle mých zkušenos-
tí i zkušeností kolegů, podobné dotace 
začínající včelaře moc nemotivují. Žádost 
si ale z principu podáme. Jde ale jen o to 
mít štěstí, jako ve Sportce,“ míní včelař 
Michal Štumpf ze ZO Zlatá Olešnice. 
Zařízení malovčelského provozu do de-
seti včelstev se podle něj pohybuje 
okolo 70 tisíc korun.   -hoš-

Kraj včelařům nabízí dotaci na úly
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Město Tanvald pořádá

Tanvaldské slavnosti 2010
17. ročník

10. – 12. září 2010
Bude: jízdy parní lokomotivy 423.0145 s historickými vozy (Liberec – Tanvald 
– Velké Hamry a zpět, okružní jízdy historických autobusů (viz jízdní řády na 
str. 1), řemeslný jarmark, místní výrobci a prodejci, pouliční divadlo, jarmareční 
a staropražské písně, country, dechovka i beat šedesátých let, představení na 
chůdách, kulturní program na venkovní scéně, filmová představení v kině Jas 
(ve formátu 3D), občerstvení, pivní stan, stánkový prodej, pouťové atrakce, 
jízda auto i motoveteránů aj…

Místo: Centrální parkoviště v Krkonošské ulici, Kino Jas Járy Cimrmana, 
parkoviště u Koruny, Poštovní ulice a přilehlé okolí

10. 9. Pátek – program
Centrální parkoviště: 13 hod. otevření pivního stanu 
(pá a so do 24 hod.)
Od 18 hod. /HUDBA/ Tanvaldský výběr – živá hudba v pivním stanu 

Kino Jas Járy Cimrmana: 15 – 20 hod. otevřena kavárna
Ü /VÝSTAVA/ Na kole kolem Liptákova po Cimrmanově stezce 
(k 5. výročí cyklostezky). Výstava otevřena po všechny dny Tanvaldských slavností.
Ü 16 hod./ FILM/ Sammyho dobrodružství 3D – animovaný film pro děti
Ü 19 hod./FILM/ Let´s Dance 3D – opravdová 3D taneční show 

11. 9. Sobota – program
Ü /VLAK/ Historická vlaková souprava 
– vlak s parní lokomotivou (dle jízdního řádu)
Ü Historické autobusy – veteráni – okružní jízdy (odjezdy od vrátnice SEBA T a.s.)
Ü Od 9 hod. /SOUTĚŽ/ O pohár starosty města Tanvaldu: 
Hasičská soutěž v požárním útoku s mezinárodní účastí – 15. ročník. 
Na sídlišti Výšina u nákupního centra.

Kino Jas Járy Cimrmana: 10 – 20 hod. otevřena kavárna
Ü 16 hod. /FILM/ Sammyho dobrodružství 3D – animovaný film pro děti
Ü 19 hod. /FILM/ Let´s Dance 3D – opravdová 3D taneční show 

Venkovní scéna v Krkonošské ul.: 
Dopoledne s dechovkou
Ü 10 – 12 hod. /HUDBA/ Turnovanka (www.turnovanka.cz) 
Odpoledne s country 
Ü 12,30 – 16 hod. /HUDBA / NONSTOP (www.nonstop–liberec.cz) 
     a  KYNOUTI  
Ü 14 hod. /DIVADLO pro děti/ Divadlo Mimotaurus: DlouŠiBy 
    (www.mimotaurus.com) 
Ü 16 hod. /DIVADLO/ Divadlo Mimotaurus: Hrozné příběhy
Ü Sobotní podvečer s taneční hudbou 
Ü 17,30 – 22 hod. /HUDBA/: k tanci a poslechu hraje skupina HUDBA 
TANVALD (www.hudbatanvald.ic.cz)

12. 9. Neděle – program
Ü /VLAK/ Historická vlaková souprava – vlak s parní lokomotivou
Ü Historické autobusy – veteráni – okružní jízdy 
Ü Den otevřených dveří ve školní restauraci EUREST na Výšině 
    (11 – 13 hod.)

Kino Jas Járy Cimrmana: 10 – 16 hod. otevřena kavárna
Ü 16 hod. /FILM/ Sammyho dobrodružství 3D – animovaný film pro děti 

Venkovní scéna v Krkonošské ul.:
Ü 10 hod. /HUDBA/ Dopoledne se staročeskou písní na rtech
Jarmareční hudební těleso NEŠLAPETO (www.neslapeto.ic.cz)
Ü 11,15 hod. /DIVADLO pro děti/ Divadlo z Praku: 
    O perníkové chaloupce (www.divadlozpraku.cz )
Ü 12 hod. /HUDBA/ country skupina VOLUPSIJE (www.volupsije.com)
Ü 14 hod. /HUDBA/ skupina DOMESTIC (www.orchestr–domestic.cz)
Ü 16,30 hod. /HUDBA/ koncert THE BEATLES REVIVAL PANGEA 
     (www.beatles-revival.cz)

Ü Ü Ü ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Û Û Û

Den otevřených dveří ve ŠR EUREST Tanvald
Tanvaldský Eurest si na neděli 12. září pro mlsné návštěvníky slavností připra-
vil Den otevřených dveří. Příchozí se od 11 do 13 hodin mohou těšit na polévku 
(Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi a Dršťková), z hlavních jídel se 
bude podávat Svíčková pečeně na smetaně s houskovými knedlíky, Kuře a la 
kachna s bramborovými knedlíky a dušeným zelím, Chalupářský šmytec s du-
šenou rýží (případně Vepřová kýta s česnekem, cibulí, žampiony, uzeninou, 
kečupem a feferonkami) a Smažený telecí řízek s vařenými brambory. 
Školní restaurace Eurest zve všechny z Tanvaldu a okolí na tradiční nedělní 
oběd.

Vážení majitelé,

HLEDÁM SLUŠNÝ BYT 
PRO JEDNU OSOBU
do dlouhodobého podnájmu 
v klidném místě v oblasti 
Tanvald, Desná, nejraději 
v rodinném domě. 
Cca listopad 2010. 

Zn. solidně.  Tel: 606 341 362

Pronajmu prostory 
k podnikání v centru 

Tanvaldu. 
1. p vedle ordinace

Nosní-krční. 
1 x 50 m2 – volné ihned.

1 x 25 m2 – volné 
od 1. 11. 2010.

Lukrativní místo + nájem.
Tel: 736 683 187

ZASKLÍVÁNÍ
 BALKÓNŮ 

a teras
rámovým a bezrámovým 

systémem Thermalux
 Podzimní nabídka!!

Tel: 483 306 469, 
775 03 71 03

www.gazafol.cz

NOVÁ KRYTÁ MOTOKÁROVÁ 
DRÁHA S CELOROČNÍM 

PROVOZEM
Velké Hamry v okr. Jablonec nad Nisou 
(v areálu bývalé továrny Seba 02 Svárov)

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE A REZERVACE:
http://www.kartingmania.cz/
kartingmania@seznam.cz
+420 777 980 064

Máte obavy, kdo se postará 
o vaši maminku či babičku 
v době vašeho zaměstnání? 

Žena 34 let, mám zkušenosti i praxi 
v oblasti péče o seniory. Jsem 

pracovitá, spolehlivá a přátelská. 
Vlastním ŘP sk. B. 

Kontaktujte mě prosím 
na tel: 602 341 500

Pozvánka
Na Hamrskách 
zahraje Mišík

Koncert Vladimíra Mišíka & 
ETC se uskuteční v Pohostinství 
"U Kašparů"na Hamrskách 
17. září. Předprodej a rezervace 
míst pouze v restauraci.
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12. ročník Maškovy vánočky zahajuje 

Největší česká sportovní akce pro 
mentálně postižené sportovce, kterou 
jsou 10. letní hry české speciální olympi-
ády – Memoriál Olgy Havlové, se v čer-
venci uskutečnila v Praze. V jedenácti 
různých druzích sportu se představila 
kompletní česká elita sportovců s men-
tálním postižením a mezi více než tisícem 
účastníků byla i skupina třinácti sportov-
ců z našeho regionu a města, zástupci 
TJ Seba Tanvald – oddíl Handi a SK 
Sluníčko SPMP Jablonec nad Nisou. 

V moderní gymnastice patřily gymnast-
ky ze Sluníčka k nejlepším a Jana 
Broulíková (viz www.gymchso2010.cz) 
potvrdila 1. místem jednoznačnou roli 
favoritky. V dobré formě se 3. místem 

představila i stolní tenistka Dita Anderová, 
rovněž ze Sluníčka, a dvě nejvyšší příčky 
v atletickém čtyřboji obsadili naši atleti 
Ondřej Nikodým (Sluníčko) a Milan 
Tomek (Seba Handi). To, že se nám ve 
sportu handicapovaných daří dobře a že 
naši sportovci mají dobré jméno, se po-
tvrdilo i v nominaci na zahraniční závody. 
V současné době se budou naši dva 
sportovci připravovat na Světové hry 
Speciál Olympic 2011. 

Děkujeme všem, kteří sport handica-
povaných podporují, realizačnímu týmu, 
bez kterého se neobejdeme, a těšíme se 
na další spolupráci s vámi. 

Zdenka Synovcová
(redakčně kráceno) 

Sportovci ze Sluníčka přivezli zlato

Pořadatelé z TJ SEBA, DDM a 
Gymnázia Tanvald opět připravují pro 
nejmladší sportovní nadšence z řad dětí 
předškolního a mladšího školního věku  
Pohár běžce Tanvaldu. Seriál závodů je 
i letos složen z osmi částí: dvou závodů 
v přespolním běhu (podzimní a jarní 
maratónský), atletickém trojboji (sprint, 
hod míčkem, skok daleký), běhu na lyžích 
(krátké a dlouhé tratě), běhu do vrchu, 
závodu v alpském lyžování (slalomu) a 
cyklokrosu (pouze 1. – 5. třída). 

Soutěž je vypsána pro 14 kategorií. 

Čtyři kategorie pro předškolní děti a 
deset kategorií pro děti navštěvující prv-
ní stupeň ZŠ. Mimo tradičních vánočeka 
pohárů se soutěží i o „vánočková“ trička. 
Ty obdrží ti závodníci, kteří absolvují tři 
zimní závody ze čtyř bez ohledu na 
umístění (čtvrtým závodem bude Veřejný 
závod v běhu na lyžích O pohár města 
Tanvaldu, který pořádá TJ SEBA 
Tanvald, ale není zařazen do PBT).

V září se uskuteční přespolní běh 
(3. 9. 2010) a atletický trojboj, v říjnu 
cyklokros.   Vladimír Vyhnálek

Fotbalisté jdou do nové sezóny se 
třemi družstvy. Muži obhajují 3. místo 
Okresního přeboru Autoškola Čičmanec 
a s novým trenérem Kavanem se chtějí 
pokusit o postup do vyšší soutěže. 
Přípravka se stejně jako vloni zúčastní 
turnajů v rámci jabloneckého okresu a 
mladší žáci hrají okresní přebor. V mlá- 
dežnických oddílech se letos objeví celkem 
čtyřicet šest hráčů.

Přehled utkání na domácím trávníku 
v září:

Sobota 11. 9. 
10,30  Tanvald – Mšeno (ml. žáci)
17,00  Tanvald – Smržovka (muži)
Středa 22. 9. 
16,30  Tanvald – Lučany (ml. žáci)
Sobota 25. 9. 
17,00  Tanvald – Velké Hamry B (muži)

K. Soldát

Fotbalisté Jiskry 
Tanvald před sezónou

Přijďte se podívat na desetiboj. Pořádá 
ho společnost ABB s.r.o. v rámci celore-
publikové akce „Zanechme zážitek, který 
spojuje dva světy“, zaměřené na pomoc 
mentálně postiženým spoluobčanům, 
spolu s oddílem Handi TJ Seba. Start 
závodu je 2. září od 9.30 v areálu sportu 

Handi desetiboj na motokrosu
Autokempu Tanvald. Pořadatelé připra-
vili pro asi šedesát závodníků, rozděle-
ných do tříčlenných družstev, desetiboj, 
skládající se z následujících disciplín: 
hodu na vertikální cíl, hodu na horizon-
tální cíl, stříkání na cíl hasičskou ruční 
stříkačkou, zdolání horolezecké stěny, 
střelby na florbalovou branku, přetaho-
vání lanem, střelby ze vzduchovky, jízdy 
na koloběžce, stavby kostek a chůze 
s míčkem na lžíci. Pevně věříme, že 
zajímavý nápad, podpořený dobrou or-
ganizací, se setká u všech příchozích 
s kladným hodnocením. Držíme pěsti.

Za TJ Seba Tanvald 
Milan Kozák, 

Zdena Synovcová 
a Vladimír Vyhnálek

POSKYTUJI SLUŽBY 
sociální péče 

seniorům, zdravotně 
a tělesně 

postiženým i dětem
(pomoc v domácnosti, nákupy, 

ošetřování)

Tel.: 728 066 030
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