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Řidičské průkazy vydané do roku 2000 
už v příštím roce nebudou platit

Zkontrolujte si proto svůj řidičský průkaz, pokud byl vydaný v letech 1994 – 2000, 
končí mu tento rok platnost. Chcete-li předejít frontám na konci roku, přijďte na 
odbor dopravy MěÚ Tanvald včas. Více informací najdete v TZ č. 2/2010.

Tuhá zima je pryč, už i v Tanvaldě se ukazují první kočičky.  (Foto: -abr-)

Jaro je tady, přesně podle předpovědi...

S oteplením se už naplno rozeběhnou 
práce na silnici 1/14. Jestliže vloni dojíž-
dějící školáci i pracující, ale hlavně řidiči, 
lamentovali nad rozkopanou silnicí s ně-
kolika semafory, letos se budou muset 
obrnit dvojnásobnou trpělivostí, nebo se 
jízdě do Jablonce přes Smržovku a 
Lučany vyhnout a jet třeba přes Hamrska 
a přes Zásadu. Silnice 1/14 z Tanvaldu 
do Jablonce nad Nisou prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí, která byla zahájena už 
vloni a bude pokračovat až do listopadu 
2010. Rekonstrukce je hrazena ze stát-
ního rozpočtu a byla vyčíslena na 250 
miliónů korun. To, že se dočkáme pěkné 
komunikace, však s sebou přináší ještě 
jednu sezonu mezi výmoly a v kolonách. 
Na trase bude umístěno 5 – 6 semaforů 
a další dopravní omezení, jako například 
zúžená silnice. Některé úseky budou 
pouze jednosměrné, druhým směrem se 
pojede objízdnou trasou. Úseky s ome-
zeným provozem budou vyznačeny 
dopravními značkami.

„Ve Střední Smržovce se provádí re-
konstrukce kanalizace a navíc se bude 
opravovat most u Bílého Mlýna. Od že-
lezničního mostu směrem na Krojčenk 
se začnou stavět opěrné zdi. V tomto 
úseku (od června do září) se pojede od 
Jablonce přímo, ale do Jablonce objízd-
nou trasou. Ta povede za železničním 
přejezdem směrem na Maxov a na Horní 
Lučany,“ uvádí Mgr. Ivan Drbohlav, ve-
doucí odboru dopravy MěÚ Tanvald, a 
pokračuje: „Na průjezdu Lučan se budou 

opravovat chodníky a autobusové za-
stávky. Velká rekonstrukce bude probíhat 
na křižovatce k Jindřichovu. Při opravě 
mostu u bývalého kluziště v Jabloneckých 
Pasekách bude určitě docházet k dlou-
hým kolonám v obou směrech. Finální 
povrch vozovky v celém úseku silnice 
1/14 by měl přijít na závěr října, či spíš 
v listopadu 2010.“ Kvůli dopravním opat-
řením a plánovaným objízdným trasám 
v souvislosti s rekonstrukcí silnice 1/14 
se začátkem března uskutečnilo jednání 
za účasti všech dotčených stran. Jako 
v minulém roce bude odkloněna náklad-
ní doprava z Jablonce přes Vrkoslavice 
na Maršovice na železnobrodskou křižo-
vatku na silnici 1/10. Pro nákladní dopra-
vu bude tedy výhodnější využívat vhod-
nější spojení Tanvaldu a Harrachova 
s Libercem přes Turnov. Pro nemotori-
zované občany bude lepší využít želez-
niční dopravu, ale zřejmě jen načas. „Jak 
vyplynulo na společném jednání, pokud 
budou mít České dráhy dostatek finanč-
ních prostředků, plánují, nejspíš o prázd-
ninách, dvouměsíční výluku kvůli opravě 
železničního svršku mezi Smržovkou a 
Lučany,“ uzavírá Mgr. I. Drbohlav z MěÚ 
Tanvald.  Lída Abrahamová

Do Jablonce nad Nisou budeme 
jezdit přes semafory a v kolonách

Příjemné Velikonoce!
Velikonoce jsou 
nejvýznamnější 
svátky křesťanské 
církve. Jsou spojené 
s památkou umu-
čení a vzkříšení 
Krista, je to vzpo-
mínka na jeho 
zmrtvýchvstání. 
Přejeme všem čtenářům krásné prožití 
velikonočních svátků.

Velikonoční pranostiky:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na
Velký pátek se zemí nehýbej!
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se
urodí.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání
úroda.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě 
nouze o vodu. 

(Čerpáno z knihy Lidové tradice:
D. Šottnerová)

Pozvání do kostela 
na velikonoční 

bohoslužby

Zelený čtvrtek 1. dubna 
 Šumburk  od 18 hod.
Velký pátek 2. dubna 
Křížová cesta a obřady s pašijemi 
 Šumburk  od 17 hod.
Bílá sobota 3. dubna 
Velikonoční vigilie 
  Šumburk  od 20 hod.
Neděle velikonoční 4. dubna 
  Smržovka kostel  9 hod.
  Albrechtïce  11 hod. 
 H. Maxov  15 hod. 
 Velké Hamry  17 hod.
Pondělí velikonoční 5. dubna 
 Horní Tanvald  9 hod.,

-red-

12. 4. 2010
Trhy na centrálním 

parkovišti 

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Ve velké zasedací místnosti se usku-
teční ve středu 21. dubna od 16 hodin 
jednání zastupitelů města. 

Novinka v Městském 
kině Jas

Přímý přenos klasického koncertu vážné 
hudby z Berlína je připraven na 27. 6. 
v tanvaldském Městském kině Jas. 
Můžete se pohodlně usadit do křesel kina 
a spolu s diváky z věhlasného koncert-
ního sálu v Berlíně sledovat v přímém 
přenosu koncert renomovaných filhar-
moniků. 
Vstupné 200 Kč.
l 1. koncert 27. 6. od 20.15 hod.
Filharmonie Berlín
Závěrečný koncert sezony 2009/10 – 
speciální host večera René Fleming. 
V tomto přímém přenosu se objeví i 
český hornový virtuóz Radek Baborák. 
Koncert z Waldbühne (Lesní arény) 
Olympijského parku, Berlín.

Vstupenky
do kina online

Vstupenky do tanvaldského kina si mů-
žete rezervovat už z domova. Službu –
online rezervaci – můžete využít k filmo-
vým i divadelním programům a nyní také 
k přímým přenosům z koncertů vážné 
hudby. Online rezervace vstupenek do 
Tanvaldského kina Jas je umístěna na 
www.tanvald.cz na hlavní straně vlevo 
pod programem kina nebo přímo na 
www.disdata.cz. Vstupenky je nutné 
vyzvednout a zaplatit nejpozději patnáct 
minut před začátkem představení v po-
kladně kina. Stačí nahlásit jméno, které 
jste zadali při rezervaci. 
 -red- 

27. 4. Akademie 
Gymnázia Tanvald

Pro rodiče a veřejnost
 v Městském kině Jas

 od 16 hod.

30. 4. 
Pálení čarodějnic 

Hřiště Honvart. Zapálení hranice ve 
20,30 h. Ohňostroj, občerstvení, hudba. 
Pořádá SDH Horní Tanvald a MěKK.
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Mateřská škola Tanvald, 
U Školky 579, 

příspěvková organizace, vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ 
do mateřských škol 

v Tanvaldě
na školní rok 2010 – 2011

který se koná v

 úterý 13. dubna 2010 
od 8 do 15 hod.

Zápis proběhne 
v těchto 

zařízeních:
MŠ U Školky 579

MŠ Radniční 540
MŠ Wolkerova 378
Do mateřské školy lze při-

hlásit dítě, které ke dni 31. 8. 
2010 dovrší tři roky, a dítě, 
které dovrší tři roky v průbě-

hu roku a poté do školky nastoupí. 
K zápisu přineste rodný list dítěte, 
občanský průkaz a potvrzení od lékaře, 
že dítě je řádně očkováno! 
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolní-
mu vzdělávání  v mateřské škole jsou 
v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, podle kterého 
správní orgán dbá, aby v rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných 
případech nevznikaly nedůvodné 
rozdíly.
 (Viz TZ 3/2010. Pozn. red.)

Jaro oživilo stavební ruch

Po zimním období pokračují práce na výstavbě hasičské zbrojnice. 
(Foto a text M. Tůma)

Z výběrového řízení Mediterry s.r.o. 
vzešel nový ředitel tanvaldské nemocni-
ce Ing. Robert Poskočil. Ing. Poskočil  
pochází z Děčína, kde má rodinné záze-
mí. Pracovně působil mimo jiné jako ře-
ditel Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. V Nemocnici Tanvald využije 
bohaté zkušenosti s vedením zdravotnic-
kého zařízení. Do křesla po bývalém 
řediteli Ing. Vladimíru Měrkovi usedl Ing. 
Robert Poskočil v pondělí 1. března 
2010. Připomeňme, že Mediterra, s.r.o., 
provozuje nemocnici v Sedlčanech, 
Neratovicích, Tanvaldě a v Praze na 
Malvazinkách. Hned na úvod čerstvý 
ředitel Ing. R. Poskočil dobře ohodnotil 
úroveň modernizované nemocnice, ať už 
po stránce stavební, nebo odborné: 
„Mým cílem je, aby nemocnice nadále 
dobře fungovala a aby plnila potřeby 
občanů města Tanvald a celé spádové 
oblasti. Rád bych zúročil všechny své 
zkušenosti, které jsem ve zdravotnictví 
získal, a zasadil se o zachování zdravot-
ní péče minimálně ve stejném rozsahu. 
Začátkem března již proběhlo jednání 
s MUDr. Tomášem Vernerem, který 
pracuje jako primář chirurgie v mladobo-
leslavské nemocnici a do Tanvaldu bude 
pravidelně od poloviny března každý 
čtvrtek dojíždět na plánované operace. 
Od května 2010 bude rozšířen rozsah 
služeb v oboru endoskopie pod vedením 
MUDr. Vaňkové. I v budoucnu bych rád 
při personálních otázkách využil své 
dosavadní kontakty, které mám. Na vel-
mi dobré úrovni je zde i rehabilitace, jejíž 
kolektiv by potřeboval rozšířit o dva 
fyzioterapeuty, aby byl plně pokryt poža-
davek pacientů na rehabilitační péči. Za 
mého krátkého působení bych rád vy-
zvednul nemocniční kuchyň, která je 

domácího charakteru a nemalou měrou 
se na tom podílí rekonstrukce stravova-
cího provozu z roku 2009 ve výši 7,2 mil. 
korun,“ uvádí ředitel nemocnice Ing. 
Poskočil a dodává: „V současné době 
má nemocnice kapacitu devadesát pět 
lůžek a počtem svých zaměstnanců (sto 
sedmdesát) patří k největším zaměstna-
vatelům ve městě a okolí. I v této neleh-
ké ekonomické situaci má Nemocnice 
Tanvald za 1. čtvrtletí vyrovnaný hospo-
dářský výsledek. 

Vzhledem k tomu, že jsem velmi spor-
tovně založen, se ve svém volném čase 
věnuji hraní tenisu a jízdě na kole. Budu 
se s obyvateli Tanvaldska rád setkávat i 
v těchto aktivitách."

Lída Abrahamová

Nemocnice má od března nového ředitele

Ředitel  nemocnice, aktivní sportovec, se 
na působení v Tanvaldě těší. Foto: abr

Zprávy 
z městské policie
l  V průběhu měsíce února provedla 
městská policie odchyt celkem tří psů na 
území města. Jelikož psi byli bez identi-
fikačních znaků, byli převezeni do útulku 
Dášenka v Lučanech nad Nisou a v jed-
nom případě do útulku Krásný Les.

l Dne 5. 2. 2010 v odpoledních hodinách 
PČR společně s MP provedla akci zamě-
řenou na zadržení celostátně hledané 
osoby z Tanvaldu, která byla podezřelá 
z několika trestných činů. Akce byla 
úspěšná a podezřelý byl nalezen a zadr-
žen ve svém bydlišti. Poté u něj byla 
provedena domovní prohlídka.

l Hlídky MP se v současnosti zaměřují 
na chování mládeže před školními budo-
vami v Tanvaldě na Výšině. V jednom 
případě byly zaznamenány dvě děti, 
které kouřily. Hlídka mládež upozornila, 
že se zde budou provádět častější kont-
roly se zaměřením na kouření. Oba pro-
vinilci se ve škole ke kouření doznali. 

l Hlídky MP procházely město a upozor-
ňovaly majitele objektů a budov na mož-
nost pádu rampouchů a sněhu ze střech 
budov a na možnost zranění lidí. Ve 
většině případů nebyly shledány závady.

l  MP upozorňuje občany, že v ul. 
Krkonošská na zákazech stání provádě-
jí zvýšený dohled i hlídky PČR a hlídka 
dopravní policie PČR Jablonec n. N.

- mpol -

Sběr železného 
šrotu

Sběr železného šrotu pořádá SDH 
Tanvald – Šumburk v sobotu 17. dubna 
v dopoledních hodinách. Kovový odpad 
odkládejte na obvyklá místa podél komu-
nikací. V případě velkorozměrných a 
těžkých věcí (kamna) je možné se 
s hasiči o odvozu z domu domluvit.

Volby v květnu 
a na podzim

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se konají v pátek 
28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Termín voleb do 
obecních zastupitelstev, které se budou 
konat na podzim, ještě vyhlášen nebyl.

Poděkování 
Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu oddělení následné 
péče nemocnice v Tanvaldě v čele s doktorem MUDr. Novým. Tito 
převzali péči o mého muže v době, kdy jsem se vzhledem k jeho 
vážné nemoci a mému špatnému zdravotnímu stavu o něho nemoh-
la postarat sama. Pečovali o něho velmi obětavě až do poslední 
chvíle jeho života. Za jejich velkou péči a starostlivost mnoho díků.

Markéta Radkovičová, Tanvald

Město Tanvald již druhým rokem po-
skytuje dlouhodobě nezaměstnaným, 
kteří jsou bez práce  delší dobu a nepo-
bírají už podporu v nezaměstnanosti, ale 
jen sociální dávky pomoci v hmotné 
nouzi, možnost výkonu tzv. veřejné služ-
by. Veřejná služba byla zřízena na  zá-
kladě novely zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. Na základě 
písemné smlouvy, uzavřené mezi obcí a 
osobou v hmotné nouzi, lze zabezpečo-
vat pomoc v záležitostech, které jsou 
konány ve prospěch obce a jejích obča-
nů. Jde zejména o zlepšování životního 
prostředí v obci, udržování čistoty ulic a 
jiných veřejných prostranství, pomoc 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální 
péče. Výkon veřejné služby, pokud se 
pro ni občan rozhodne, představuje po-
vinnost odpracování minimálně 20 hodin 
měsíčně. Za výkon veřejné služby nená-
leží odměna. Je však nutno podotknout 
že veřejná služba není pro příjemce dá-
vek povinná a ani obec není povinná 
institut veřejné služby zavést.

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou tímto 
institutem prakticky motivováni k tomu, 
aby i nadále mohli pobírat sociální dávky 
v hmotné nouzi ve výši životního minima, 
které u jednotlivce činí 3 126,-Kč na 
měsíc a udrželi si své pracovní návyky. 

Pokud dotyčný občan práce v rámci 
veřejné služby u obce nevykonává, 
klesne mu dávka na tzv. existenční mi-
nimum, které činí u jednotlivce pouze 
2 020,- Kč na měsíc. Krátce shrnuto, kdo 
je dlouhodobě nezaměstnaný, pobírá 
sociální dávky a nechce odpracovat ve 
prospěch společnosti ani 20 hodin za 
měsíc, obdrží méně peněz. Obráceně, 
kdo má snahu a odpracuje za měsíc 
dalších 10 hodin, tedy celkem 30 hodin 
za měsíc, je zvýhodněn a může tak 
obdržet místo 3 126,- Kč dávku ve výši 
3 679,- Kč. Město Tanvald umožňuje 
výkon veřejné služby svým občanům a 
vytvořilo podmínky pro 20 až 30 osob.

V samotném Tanvaldu by se dle evi-
dence sociálního odboru MěÚ o výkon 
veřejné služby mohlo ucházet více než 
100 občanů. Skutečnost je ale jiná. 
O výkon veřejné služby mělo v prvním 
čtvrtletí 2010 zájem pouze 10 občanů 
z Tanvaldu. Pro ostatní pravděpodobně 
není veřejná služba zajímavá nebo 
pracovat nechtějí a více peněz zřejmě 
nepotřebují.

Zájemci o veřejnou službu u Města 
Tanvald se mohou hlásit na oddělení 
dávek hmotné nouze sociálního odboru 
MěÚ Tanvald v Krkonošské ulici.

- meu -

O veřejnou službu je malý zájem



Tanvaldský zpravodaj /3

Usnesení Rady města Tanvald ze dne 17. 2. a 3. 3. 2010
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
(dále jen RO) č. 5/2010:
Příjmy
Účelové dotace 
příspěvek na péči  43 300 000 Kč
dávky sociální péče a dávky 
pomoci v hmotné nouzi  22 000 000 Kč
Výdaje
Sociální věci, sociální dávky – dotace
příspěvek na péči  43 300 000 Kč
dávky sociální péče a dávky 
pomoci v hmotné nouzi  22 000 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 6/2010:
Výdaje
Ostatní výdaje
Vratka účelové dotace na příspěvek na 
péči  27 000 Kč
Vratka účelové dotace na dávky 
sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  102 286 Kč
Vratka účelové investiční dotace na 
výstavbu hasičské zbrojnice  50 123 Kč
Rozpočtová rezerva  - 179 409 Kč
l RM schvaluje RO č. 7/2010:
Příjmy
Účelové dotace, na zajištění ošetření 
osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
  252 081 Kč
Výdaje
Zdravotnictví, dotace Nemocnici Tanvald 
s.r.o. – na zajištění ošetření osob 
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
  252 081 Kč
l RM schvaluje RO č. 8/2010:
Výdaje
Kultura, kino, provozní výdaje  6 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 6 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
9/2010:
Výdaje
Ostatní výdaje, silniční daň  65 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 65.000 Kč
l RM rozhodla:
1) schválit Smlouvu o spolupráci při pří-
pravě a realizaci díla „Terminál dopravy 
Tanvald – Šumburk nad Desnou, a sou-
visející akce I/10 OK Tanvald“ uzavřenou 
mezi městem Tanvald a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR;
2) doporučit zastupitelstvu města schvá-
lit Smlouvu o uzavření budoucí směnné 
smlouvy mezi Městem Tanvald a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o směně 
části p. p. č. 2592/1, k. ú. Šumburk nad 
Desnou, za části p. p. č. 34/3, 34/4, 34/1, 
vše k. ú. Šumburk nad Desnou;
3) doporučit zastupitelstvu města schvá-
lit výkup budovy č.p. 255 na s. p. č. 251 
a části p. p. č. 34/1, označené podle 
geometrického plánu jako p. p. č. 34/7, 
vše k. ú. Šumburk nad Desnou, od akci-
ové společnosti České dráhy za kupní 
cenu ve výši 180 000 Kč.
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579, použití 
investičního fondu v roce 2010 takto:
– odstranění nedostatků zjištěných kon-
trolou Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje, konkrétně rozšíření 
WC a umyvadel o 2 ks, výměna 2 ks WC 
a výmalba ve výši 125 000 Kč.
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576, použití 
investičního fondu v roce 2010 takto:
– odstranění nedostatků zjištěných kon-
trolou Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje, konkrétně zajištění 

přívodu TUV do hygienických zařízení 
školy, odvětrávání WC u malé tělocvičny, 
šaten sportovní haly a úklidové komory 
uklízeček a výmalba školní dílny ve výši 
128 500 Kč
– pokračování ve výměně oken v ZŠ ve 
výši 450 000 Kč 
l RM rozhodla poskytnout v rámci dob-
rých partnerských vztahů a za účelem 
propagace města Tanvald v partnerském 
městě Wittichenau finanční dar ve výši 
300 EUR „Karnevalovému spolku ve 
Wittichenau“. Finanční prostředky budou 
uvolněny z kapitoly Propagace města.
l RM rozhodla poskytnout Společnosti 
pro ranou péči Liberec o.s. příspěvek ve 
výši 10 000 Kč na činnost v roce 2010 a 
schvaluje RO č. 10/2010:
Výdaje
Příspěvky, příspěvek Společnosti pro 
ranou péči, o.s.  10 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 10 000 Kč
l RM bere na vědomí stav Portfolia cen-
ných papírů města u České spořitelny a.s. 
ke dni 31. 1. 2010 ve výši 10 048 043 Kč.
l RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje 
od 1. 3. 2010 vedoucím odboru dopravy 
MěÚ Tanvald Mgr. Ivana Drbohlava.
l  RM vydává Statut soutěže HAF – 
Humor v amatérském filmu 2010 –  dle 
předloženého návrhu.
l RM v souladu s ustanovením § 23 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., povoluje pro 
školní rok 2010/2011 výjimku z počtu dětí 
ve třídě na 25 dětí v každé třídě Mateřské 
školy Tanvald, U Školky 579.
l RM souhlasí se spoluprací s Minister-
stvem kultury ČR při administraci progra-
mu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností pro rok 2010“, nezřizuje komisi 
státní památkové péče a pověřuje výko-
nem prací spojených se spoluprací s 
Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald.
l RM souhlasí s průjezdem rychlostní 
zkoušky automobilové soutěže RALLY 
BOHEMIA, kterou pořádá Autoklub 
Bohemia Sport v AČR, v ulicích Popel-
nická, Vítězná, Český Šumburk a 
Českošumburská dne 3. 7. 2010.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru  
v ulici Horská naproti objektu č.p. 319, na 
p. p. č. 1831/1, 1 ks břízy u č.p. 501, 
Palackého ul., na p. p. č. 1958/1, 5 ks 
jehličnanů u č.p. 125, Radniční ul., na p.p. 
č. 328/59, 3 ks bříz na p. p. č. 322/10, 6 
ks jehličnanů na p. p. č. 75/155, 4 ks olše, 
1 ks buku, 2 ks modřínů a 3 ks javorů na 
p. p. č. 375/104, 1 ks břízy v blízkosti 
parkoviště v ulici Větrná na p. p. č. 375/1, 
vše k. ú. Tanvald, a s pokácením 1 ks 
javoru na p. p. č. 2674/1, k. ú. Šumburk 
nad Desnou, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV, s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
l RM vydává záměr na prodej části p. p.  
č. 201/7, označené podle geometrického 
plánu č. 1379-004/2010 ze dne 25. 1. 
2010 jako stavební parcela č. 279/4 o vý-
měře 1 m2, k. ú. Tanvald, za účelem ma- 
jetkoprávního vypořádání přístavby budo-
vy stojící na s. p. č. 279/2, k. ú. Tanvald.
l RM vydává záměr na pronájem části 
p. p. č. 703/1 o výměře 21 m2, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, za účelem zřízení 
dočasné odstavné plochy pro zajištění 
přístupu k rekreačnímu objektu č. ev. 48, 
Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk n. D.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit RO č. 11/2010:

Výdaje
Místní hospodářství, opravy, údržba a 
rozvoj svěřeného majetku, zřízené zá-
kladní školy, zázemí městského stadio-
nu č.p. 589 – PD  230 000 Kč
inženýrská činnost  70 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 300 000 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace Libereckému kraji z rozpočtu 
města Tanvald na projekt realizovaný 
Libereckým krajem z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Severo-
východ, oblast dopravní infrastruktura 
na financování nezpůsobilých výdajů v 
rámci projektu „Silnice III/29023 Tanvald 
– ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ a 
schválit RO č. 12/2010:
Výdaje
Místní hospodářství
– silnice a místní komunikace, účelová 
investiční dotace LK na projekt „Silnice 
III/29023 Tanvald“  2 730 000 Kč
– veřejné osvětlení, v tom 
VO ul. Nemocniční  + 220 000 Kč 
Rozpočtová rezerva  - 2 950 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 13/2010:
Výdaje
Sociální věci, domy s pečovatelskou 
službou
– provozní výdaje sociální ubytovna č.p. 

l ZM schvaluje RO č. 11/2010:
Výdaje
Místní hospodářství, opravy, údržba a 
rozvoj majetku svěřeného PO, zřízené 
základní školy, zázemí městského sta-
dionu čp. 589 –PD  230 000 Kč
inženýrská činnost 70 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 300 000 Kč
l ZM rozhodlo schválit Smlouvu o po-
skytnutí účelové dotace Libereckému 
kraji z rozpočtu města Tanvald na pro-
jekt realizovaný Libereckým krajem 
z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, oblast dopravní 
infrastruktura na financování nezpůso-
bilých výdajů v rámci projektu 
„Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod 
Špičákem – Tanvald“ a schválit RO č. 
12/2010:
Výdaje
Místní hospodářství, silnice a místní 
komunikace, účelová investiční dotace 
LK na projekt „Rekonstrukce ulic 
Nemocniční a Pod Špičákem – 
Tanvald“  2 673 000 Kč
Veřejné osvětlení   + 220 000 Kč
v tom VO ul. Nemocniční   220 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 2 893 000 Kč
l ZM rozhodlo: 
1) souhlasit s podáním žádosti o dotaci 

1309, Dolní Smržovka  50 200 Kč
– nákup vybavení sociální ubytovna č.p. 
1309, Dolní Smržovka  + 25 440 Kč
Rozpočtová rezerva  - 75 640 Kč
l RM po projednání zprávy odboru roz-
voje a KV rozhodla nesouhlasit s podá-
ním žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu životního prostředí na projekt 
„Plynofikace a zateplení ZŠ Horní 
Tanvald“, a to z důvodu neúměrně vyso-
kých nákladů a značného podílu města 
na spolufinancování akce.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podle předloženého návrhu 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcných břemen uzavřenou mezi 
Městem Tanvald a společností Telefónica 
02 Czech Republic, a.s.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podle předloženého návrhu 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-4007512/
P001 uzavřenou mezi Městem Tanvald 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.
l  RM projednala žádost společnosti 
AKTIV 95 Opava s.r.o. a souhlasí s užitím 
znaku města Tanvald za účelem vytvo-
ření sběratelské kolekce „BUTON“.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 -měú-

z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, prioritní osa – 
Rozvoj dopravní infrastruktury, oblast – 
Podpora projektů zlepšujících dopravní 
obslužnost území 18. kolo řízené výzvy 
na projekt „Terminál dopravy Tanvald – 
Šumburk nad Desnou“. Bere na vědomí 
rozpočet tohoto projektu, schvaluje před-
financování projektu z finančních pro-
středků města a zavazuje se uvolnit fi-
nanční prostředky z rozpočtů města 
v letech 2010 až 2012 na financování 
vlastního podílu města na způsobilých 
výdajích projektu a na nezpůsobilé výda-
je projektu dle důvodové zprávy;
2) schválit Smlouvu o uzavření budoucí 
směnné smlouvy mezi Českou republi-
kou –  Ředitelství silnic a dálnic ČR a 
městem Tanvald o směně části p. p. č. 
2592/1, kú Šumburk nad Desnou za 
části p. p. č. 34/3, 34/4, 34/1, vše k. ú. 
Šumburk nad Desnou;
3) schválit výkup budovy č.p. 255 na s. 
p. č. 251, s. p. č. 251 a části p. p. č. 34/1, 
označené podle geometrického plánu 
jako p. p. č. 34/7, vše k. ú. Šumburk nad 
Desnou, od akciové společnosti České 
dráhy za kupní cenu ve výši 180 000 Kč. 
 -měú-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald dne 17. 3. 2010

Změny v uspořádání PČR od 1. 1. 2010
Od 1. 1. 2010 bylo v Liberci uvedeno do chodu nové krajské ředitelství PČR. Policie 
jako celek prochází výraznou změnou. Z původních osmi krajských ředitelství jich 
v celé ČR vznikne čtrnáct a budou přesně korespondovat s územně správním 
členěním ČR. Ředitelem Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje je plk. Mgr. 
Milan Franko. Na území bývalého Okresního ředitelství PČR v Jablonci n. N. vznik-
ly dva Územní odbory. Jeden pro Vnější službu (uniformované policisty) a druhý 
pro Službu kriminální policie a vyšetřování. Velitelem Územního odboru Vnější 
služby je plk. Mgr. Bc. Petr Šikola a velitelem Územního odboru Služby kriminální 
policie a vyšetřování je plk. Ing. Miroslav Frydrych. Pro občany tyto změny nezna-
menají zásadní změnu při řešení jejich problémů, ale změny by měly výrazně 
změnit kvalitu a systém policejní práce.  por. Mgr. Ludmila Knopová

Městská policie Tanvald, tel.: 725 095 123
Vaše všímavost pomůže městské policii!
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Oprava:
Jó, to bývaly zimy aneb O sníh v kraji nebyla nikdy nouze

Děkujeme všem pozorným čtenářům, kteří si všimli překlepu v Tanvaldském 
zpravodaji 2/2010. Samozřejmě stará říšská silnice vedla z Liberce do 
Trutnova, nikoliv do Turnova.
(„Úřadům dělaly potíže s udržením provozu schopné staré říšské silnice Liberec – 
Trutnov, po které často jezdila vojenská nákladní auta k náchodskému průsmyku, 
kvůli zásobování střední fronty.“) Chyba vznikla při opisu textu, nikoliv vinou autora.
 -red-

Od 7. března 2010 došlo na základě 
požadavků veřejnosti a vyhodnocení 
využívání některých spojů k některým 
změnám v jízdních řádech linek ČSAD 
Jablonec nad Nisou a.s. 
Přehled změn na jednotlivých 
linkách:
l 742 Jablonec nad Nisou – Nová Ves 
n. N. – Smržovka
Časové polohy spojů se nemění, admi-
nistrativně bude linka rozdělena na linku 
535742 (Dopravní podnik města Liberce, 
a. s.) a 530742 (ČSAD Jablonec nad 
Nisou a.s.)
l 744 Tanvald – Desná – Albrechtice 
v Jiz. h. – Tanvald
spoj 4 pojede z některých zastávek až 
o 5 minut dříve (Jiřetín pod Bukovou odj. 
6.50), aby byl zajištěn včasný příjezd 
studentů škol do Jablonce n. N.
spoje 6 a 7 pojedou o 12 – 15 minut 
později (z Tanvaldu v 7.27 směr Dolní 
Smržovka a Údolí Kamenice, zpět z Údolí 
Kamenice v 7.38)
l  530010 Jablonec nad Nisou – 
Josefův Důl
z důvodu změny pravidel úhrady proka-
zatelné ztráty ze strany Libereckého 
kraje nebude linka provozována (páteč-
ní spoj v 16.30 z Prahy pojede z Jablonce 
n. N. jako linka 530020 do Smržovky, 
odkud je možné spojení vlakem směr 
Josefův Důl)
l  530020 Jablonec nad Nisou – 
Tanvald – Plavy – Zlatá Olešnice
úprava časových poloh ranních spojů a 
doplnění jednoho páru pravidelných 
spojů namísto posil v úseku Plavy – 
Tanvald a opačně (spoje jedou ve dny 
školního vyučování):
odjezdy z Tanvaldu budou v 6.47 a 
v 7.07

Pro koho: Kurz je určený pro majitele 
psů všech plemen. Psi, kteří potřebují 
zvládnout základy poslušnosti, musí být 
v dobrém zdravotním stavu, po provede-
ném očkování a odčervení. POZOR!! 
Počet míst omezen!!
Kdy: Od 18. dubna 2010 každou neděli 
od 9,00 do 10,00 hodin – deset lekcí. 
Před kurzem je možná individuální 
návštěva kynologického cvičiště.
Kde: Kynologické cvičiště Klubu psích 
sportů o.s. v Desné III – Merklov, které 
je v těsné blízkosti silnice Praha – 
Harrachov E65
Kdo: Výcvik povedou kynologové, kteří 
mají dlouhodobé zkušenosti ve sportov-
ní i služební kynologii. 
Proč: Každý pes by měl mít základní 
poslušnost, aby nepůsobil problémy 
svému majiteli a případně svému okolí. 
Výhodnější je problémům jednoduše 
předcházet, než je následně obtížně 
řešit.
Jak: Při individuálním výcviku naučit 
majitele i psa základním prvkům posluš-
nosti při užití nejnovějších výcvikových 
metod.
Co: Mezi základní ovladatelnost psa 
patří chůze u nohy na vodítku i bez něj, 
přivolání psa, sedni, lehni, vstaň, odlo-
žení psa, zdolávání překážek, sociální 
chování. Stejně důležité je ovšem naučit 
majitele správnému přístupu ke psu. 
K výcviku je potřeba mít vodítko, řetízko-
vý stahovací obojek, náhubek, odměny 
pro psa a vlastní dobré oblečení a obuv. 
POZOR! Bez patřičného vybavení 
nebude výcvik umožněn!!

Je úterý 9. března, v Základní škole na 
Horním Tanvaldě se zase něco chystá. 
Krátce před devátou hodinou se v jedné 
třídě scházejí první žáci. Nesměle, z po-
vzdálí, okukují bicí soupravu, rozestavě-
nou téměř po celé délce třídy. Někteří 
vidí bicí nástroje na vlastní oči úplně 
poprvé v životě. Ve třídě se schází celé 
osazenstvo školy, prvňáky počínaje, přes 
deváťáky a učitelky, ředitelem konče. 
Chystá se neobvyklá vyučovací hodina. 
Do školy přijel uznávaný bubeník Miloš 
Dvořáček a přichází tentokrát s novým 
progresívním projektem, oslovujícím 
nejmladší populaci. Tanvaldské publi-
kum bylo jedno z prvních, které mohlo 
vystoupení zažít na vlastní kůži.

„Při spolupráci s mnoha mladými na-
dějnými hudebníky jsem si všiml, jak 
důležitá pro hudební názor a vývoj jedin-
ce je jeho znalost, nebo alespoň pově-
domí o hudebních kořenech,“ říká M. 
Dvořáček, který v minulosti prošel mno-
ha kapelami a dodává: „Důležitým as-
pektem pro práci s žáky a mládeží je pro 
mne propojení aktuálních hudebních 
žánrů, třeba hip hop, Drum’n base nebo 
beatbox, s žánry klasickými, jako je jazz 
nebo latinskoamerická hudba, ze kterých 
ty současné vznikly a jsou mezi mladými 
dnes nejoblíbenější poslechovou hud-
bou, což můžeme vnímat jako velmi 
kreativní a perspektivní činnost naši 
nejmladší generace. Proniknou-li hlou-
běji ke kořenům, přestávají pro ně být 
tyto žánry už jen povrchní zábavou.“

Bubeník Dvořáček, který tentokrát 
pódium vyměnil za školní třídu, postupně 
představil jednotlivé nástroje a žánry, a 
to hrou na bicí, zpěvem, perkusemi i 
slovem. Během programu pak byli žáci 
nenápadně zataženi do hry a vyzváni ke 
spolupráci. Samozřejmě kdo chtěl a 
nebál se. Všichni měli možnost si hru na 
nejrůznější nástroje i vyzkoušet, to vše 
za profesionálního doprovodu a vedení. 

Program, který nenásilnou formou vzdě-
lává nejen v oblasti hudby, má k výchov-
ným koncertům, jak jsme je znali dříve, 
hodně daleko. Také proto, že se zde 
nenudili ani žáci, ani kantoři. V jednu 
chvíli byla třída jeden velký soubor, hra-
jící na dlaně, pusu i nástroje – nejprve 
ostýchavě, pak už s chutí, bez rozdílu, 
kdo je vyučující a kdo žák. Bylo vidět, jak 
se můžeme na úrovni hudby vyladit, 
shodnout a třeba jen na krátký okamžik 
vytvořit improvizovanou „píseň“. Hudba 
uvolňuje a přináší radost.

„Program byl ukázkovým spojením 
zábavy a výchovy. Děti se přitažlivou 
formou seznámily s kořeny svých oblíbe-
ných hudebních žánrů, jako například hip 
hop nebo beatbox. Skvěle se osvědčila 
komorní forma vystoupení. Děti se aktiv-
ně zapojily do „muzicírování“, perkusivní 
nástroje prošly rukama všech, Miloš 
Dvořáček dal odvážně k dispozici i svou 
bicí soupravu,“ říká zástupkyně ředitele 
ZŠ Tanvald Mgr. Daniela Hozdová a 
dodává: „Mohu říct, že děti byly unešené, 
pedagogové nadšení. Ilustrativní je situ-
ace, kdy Dvořáček na závěr vyzval děti 
k otázkám. První dotaz (holčičky z 2. 
ročníku) byl: „Přijedete zítra zase?“ 

Program děti strhnul natolik, že svou 
bezprostředností ukázaly svůj velmi po-
zitivní vztah k hudbě a rytmu vůbec. 
Někteří z žáků doslova překvapili ostatní. 
Možná, že za pár let některého ze sou-
časných žáků ZŠ Horní Tanvald zahléd-
neme v hudební skupině či v pořadu pro 
začínající talenty. Vystoupení během této 
vyučující hodiny bylo živé a překvapivé, 
také bude zřejmě pokaždé jiné, podle 
toho, jací žáci se sejdou. Vystoupení 
bubeníka Miloše Dvořáčka pro druhý 
stupeň základních škol a středoškoláky 
připravuje ke Dni dětí i Městská kulturní 
kancelář Tanvald na úterý 1. června 2010 
do Městského kina Jas.

Lída Abrahamová

Bubenická hodina ve škole

V jednu chvíli hrála celá třída s bubeníkem dohromady jako jedna kapela. 
(Foto: - abr -)

odjezdy z Plavů budou v 6.57 a v 7.15 
(spoj s odjezdem v 7.15 z Plavů pokra-
čuje směr Dolní Smržovka a Údolí 
Kamenice)
v pátek veden nově přímý spoj v 16.30 z 
Prahy Černého Mostu, který z Jablonce 
n. N. pokračuje v 17.45 přes Lučany n.N. 
a Smržovku do Tanvaldu
l  530031 Jablonec nad Nisou – 
Tanvald – Desná – Kořenov
„rychlíkový“ spoj 12 bude nově zastavo-
vat v zastávce Dolní Smržovka, U ráje 
v 6.14 hod.
l 530190 Jablonec nad Nisou – Praha 
(EXPRES)
spoje ve směru do Prahy budou ze za-
stávek v Rychnově u Jablonce n. N. a 
v Hodkovicích n. M. odjíždět o několik 
minut později
ranní spoj 1 bude nově zastavovat v zast. 
Jablonec n. N., u gymnázia (v 5.02)
l 530202 Jablonec n.N. – Liberec – 
Hradec Králové – Brno
páteční spoj 16 pojede v celé trase o 20 
minut později (nově z Brna ve 13.50 hod., 
z Hradce Králové v 17.25 hod.)
provoz linky bude rozšířen o sobotní 
spoje:
spoj 17: Jablonec n.N. 6.30 – Liberec 6:
55 – Turnov 7.20 – Jičín 7.50 – Hradec 
Králové 8.40/9.25 – Svitavy 10.50 – Brno 
12.05
spoj 18: z Brna ve 14:50 – ve stejné 
časové poloze jako v pracovní dny
l  000233 Jablonec nad Nisou – 
Tanvald – Harrachov – Jelenia Góra
provoz sobotních spojů Jablonec n. N. 
– Tanvald – Harrachov – Jelenia Góra 
bude zahájen na začátku dubna a ukon-
čen před vánočními svátky (v roce 2010 
tedy pojedou v období od 3. 4. do 18. 12.) 
 ČSAD Jablonec n.N.

Změny jízdních řádů ČSAD od 7. 3. 2010

Za kolik: Kurzovné je 1 100 Kč. 
Další informace získáte na cvičišti klubu 
psích sportů v neděli od 10 hodin, dále 
je možné sledovat dění na stránkách 
www.zko-desna-tufra.estranky.cz, email: 
ZKO-DESNA-TUFRA@seznam.cz.

(Ilustrační foto: -abr-)

V Desné pro veřejnost výcvik psů

Zájezdy 
do Polska
22. 4. Jelení Gora

20. 5. Kudova Zdroj 
(odjezd 6.30 hod., 200 Kč)

17. 6. Jelení Gora

Odjezdy do Jelení Gory 
v 8 hod., cena 110 Kč.
Přihlášky v infocentru.

Na sochu Járy Cimrmana 
může přispět každý

Finanční dary je mimo jiné možné posílat 
na číslo účtu 19-0001423451/0100, va-
riabilní symbol 21412321. Více v příštím 
čísle TZ.   -red-
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V dubnu 2010 
oslaví 

narozeniny
Suderová Emilie
Brož Miroslav

Neumannová Charlota
Valešová Hanna
Beránková Marie
Bošková Jutta

Doubková Zuzana
Hřeben Josef

Majorová Milena
Malec Miloslav
Mareš Jaroslav
Pácal Oldřich

Dohelská Alena
Chlumecká Blanka
Jakubcová Marie
Kabelková Hana
Medek František

Nepraš Karel
Reinischová Hana

Rypl Ladislav

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v dubnu

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

 e-mail: ddmtnv@iol.cz

Kam na tábor
Sdružení pro tábor, o.s., pořádá letos již 20. ročník táborů pro děti, tentokrát 
v Rabštejnské Lhotě u Chrudimi, základna Tallhoferův dol. Doprava autobusem 
z Jablonce nad Nisou. Cena: 2 800 Kč. Ubytování ve stanech s dřevěnou podsadou. 
Strava 5x denně. Více najdete na (www.sptlomnice.net), tel.: 606 384 400. Letáky 
v infocentru a v knihovně. Každý turnus se nese v nějakém tématu. Letos se mohou 
děti těšit na tyto turnusy: 

Vzhůru na Jeruzalém! (3.  – 17. 7.) Dear or alive! (17.  – 31. 7.)
Prometheova játra (31. 7. – 14. 8.) Cesta kolem světa za 80 dní (14.  – 28. 8.)

Velikonoční 
prázdniny 
l 1. 4. od 9 do 13 
hod. – Ošatky z 
pedigu – pro děti 
od 8 let.
l 2. 4. od 9 do 13 hod. 
– výtvarné dílny: Kraslice různými 
technikami, Pečení jidášů, Velikonoční 
dekorace.
l 6. a 13. 4. od 17 hod. – Keramika 
pro dospělé (6. 4. modelování, 13. 4. 
glazování výrobků.).
l 20. 4. od 15 hod. – Dárek pro ma-
minku – akce pro děti od 10 let, výroba 
vitráže technikou Tiffany (tulipán) – ke 
Dni matek.
l 12. 4. bude v Městské knihovně výsta-
va vítězných prací z výtvarné soutěže 
DDM na téma Co přinesla paní Zima.
l 14. 4. od 15 hod. proběhne v knihov-
ně vernisáž výstavy spojená s oceněním 
autorů těchto prací.
Letní tábor
POZOR!!! nabízíme poslední volná mís-
ta na letní turistický tábor v Beskydech 
– Ostravici, konaný od 23. do 30. 8. 2010. 
Závazné přihlášky přijímáme do 16. 4. 
Bližší informace a přihlášky na všechny 
akce obdržíte v Domě dětí a mládeže 
v Tanvaldě, tel. č. 483 394 301.

ddm

V posledním únorovém dnu se sešli děti, rodiče a prarodiče v hotelu Grand na 
maškarním plese šumburské školky. Bylo to překrásné odpoledne, kde si všichni 
přišli na své. Bylo tu mnoho krásných masek nejen dětských, ale i těch dospělých, 
bylo to odpoledne plné her pro děti i dospělé, odpoledne plné tanečků a vůbec 
pěkné zábavy. Za to bezesporu patří ohromný dík učitelkám mateřské školy a všem 
těm, kteří se na přípravě tohoto krásného odpoledne podíleli. Je to „hozená rukavi-
ce“ všem ostatním v Tanvaldě. Bude-li takových lidí, kteří se budou o naše nejmen-
ší takhle starat, víc, pak určitě o naši nejmladší generaci nemusíme mít ty nejmenší 
obavy. Ještě jednou dík všem těm, kteří se o to hezké odpoledne postarali a také 
všem těm, kteří se ho zúčastnili.  Text a foto: A. Svárovský

V rámci projektu IP 2, jenž je dotován 
z Evropského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu ČR, začali ve všech 
obcích s rozšířenou působností Liberec-
kého kraje působit odborní koordinátoři 
komunitního plánování. Jejich pilotním 
úkolem je zmapování potřebnosti a do-
stupnosti sociálních služeb v daných 
regionech. Cílem projektu IP 2 je podpo-
ra začleňování sociálně vyloučených 
osob a osob tímto ohrožených do spo-
lečnosti. Prvním krokem k dosažení to-
hoto cíle je monitorování a následné 
uspokojování potřeb občanů prostřednic-
tvím kvalitních a dostupných sociálních 
služeb.

Na území ORP Tanvald, které zahrnu-
je kromě města Tanvald obce Albrechtice, 
Desná, Harrachov, Kořenov, Plavy, 
Velké Hamry, Smržovka a Jiřetín pod 
Bukovou, se zatím komunitně neplánuje. 
Nicméně se obce aktivně snaží pro své 
občany zajišťovat potřebné sociální služ-
by. Máme zde nejeden Dům s pečova-
telskou službou, Dům pro seniory i další 
návazné sociální služby jako Mateřské a 
dětské centrum Maják, Dům dětí a 

Zlaté svatby a jubilanti
Každý měsíc se v Tanvaldském zpra-

vodaji setkáváte se jmény jubilantů, na-
rozenin a někdy i zlatých svateb. Často 
se ozývají občané, že se na jejich naro-
zeniny nebo zlatou svatbu zapomnělo. 
Snažíme se, aby tomu tak nebylo, někdy 
jde však jen o nedorozumění. 

U narozenin se v TZ uvádějí občané 
s trvalým pobytem v Tanvaldě při dosa-
žení sedmdesáti, pětasedmdesáti, osm-
desáti, pětaosmdesáti a devadesáti let, 
nad devadesát roků pak každoročně. 
Sedmdesátníci dostávají písemnou gra-
tulaci od Města Tanvaldu. Dárkové ba-
líčky od Města přinášejí členky Komise 
pro občanské záležitosti (KPOZ) jubilan-
tům v pětasedmdesáti a osmdesáti 
letech, od osmdesátky pak každý rok.

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat nebo osobně to sdělit 
L. Abrahamové v kulturní kanceláři MěÚ 
(v Krkonošské 350, vedle knihovny). 
Telefon: 483 369 652 (pozor na termín 
uzávěrky TZ!). Pokud si někdo nepřeje 
dárkový balíček, ať to sdělí A. Liškové, tel.: 
728 421 550 nebo jiné člence KPOZ.

Zlaté svatby
Trošku jiná situace je u zlatých svateb. 

Na rozdíl od přesné evidence narozenin 
na MěÚ Tanvald neexistuje evidence dat 
sňatků. KPOZ je tedy odkázán na infor-
mace jubilantů samotných či členů rodi-
ny. Pokud si tedy manželé chtějí své 
„ANO“ po padesáti letech zopakovat, 
mohou tak učinit na Městském úřadě 
nebo jiném s úřadem dohodnutém místě. 
V tomto případě je třeba předem se ob-
rátit na matrikářku MěÚ. Pokud si chtějí 
svůj významný den připomenout jen sami 
v kruhu rodinném nebo s přáteli, mohou 
i tak toto opět předem oznámit A. 
Liškové, předsedkyni KPOZ, nebo jiné 
člence komise. Potom jubilující manželé 
obdrží od města malý dárek a kytičku.

Členkami KPOZ jsou: A. Lišková, 
R. Vacková, J. Pražáková, V. Strnadová, 
H. Hlaváčová, E. Černá, A. Vondrová, 
H. Balášová, V. Krištofová, A. Škarýdová, 
Z. Barilová, I. Pavelková, J. Berková, 
J. Hubená, Š. Scheidelová, M. Potužá-
ková, M. Doležalová, M. Svárovská.

KPOZ

Informace o činnosti KPOZ

KPOZ  pořádá během roku mnoho akcí, mimo jiné i vítání občánků a výlety seniorů. 
Snímek je z vánočního posezení seniorů se starostou města.  Foto: - ali-

mládeže Ulita a jiné. Také činnosti 
Občanského sdružení pro zdravotně 
postižené Tanvald, Občanského sdruže-
ní Sněženka ve Smržovce a dalších jsou 
velmi aktivní a činorodé. I z těchto důvo-
dů věřím, že společnými silami a za při-
spění široké veřejnosti se tato situace 
změní ku prospěchu a spokojenosti nás 
všech.

Během dubna 2010 bude v distribuci 
Katalog sociálních služeb pro Turnovsko, 
kde jsou v přehledné formě začleněné i 
služby poskytované na území Tanvald-
ska. Katalog nepochybně velmi význam-
ně podpoří informovanost občanů o na-
bízených sociálních službách v našem 
mikroregionu.

Odborným koordinátorem pro ORP 
Tanvald je Ing. Žaneta Fišerová, Městský 
úřad Tanvald, Palackého 359, tel.: 
725 741 531, e-mail: zaneta.fiserova 
@kraj-lbc.cz

Přivítám vaši spolupráci, náměty, ná-
vrhy a připomínky, které by mohly pomo-
ci v první řadě vám – občanům našeho 
regionu. Těším se na další spolupráci.

Ing. Žaneta Fišerová

Sociální služby – věc veřejná!

Maškarní bál školky na Šumburku

30. 4. Čarodějnice na Špičáku od 15 hodin
Sedačková lanovka pojede od 15 do 20 hodin v hodinových intervalech.
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na duben

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
15. 4.  22. ročník oblastní divadelní přehídky dospělých hrajících
 dětem O Zlatý člunek města Tanvaldu 2010. 
 Program divadelních představení bude na plakátech 
 a na webu www.tanvald.cz.

Další akce:
12. 4.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
22. 4.  Zájezd do Jelení Gory
 Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 110 Kč.
23. 4.   Kostel sv. Františka z Assisi Tanvald – Šumburk n. D.
19 hod. 2. koncert 54. ročníku Tanvaldského 
 hudebního jara 2010
 Účinkují: Jiřina Pokorná – varhany, 
 Miroslav Kejmar – trubka (na snímku),
 Jan Kejmar – trubka 
 a Miroslav Kejmar ml. – tympány.
 Na programu skladby: G. Ph. Telemanna, 
; G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. S. Bacha aj.
 Vstupné: 120 Kč

Připravujeme na květen 2010:
21. 5.  3. koncert THJ kostel Sv. Františka z Assisi
 Dětský pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE!
 Sbormistr Tomáš Pospíšil a Drahomíra Matznerová – Chvátalová 
 – varhany.
23. 5.  Kůzlátka a Vlk, nedělní pohádka pro děti. Divadlo Špílberg 
 připravilo, tentokrát v muzikálové podobě a ve verších, známý příběh
 o vlkovi a kůzlatech. Od 15 hodin v Městském kině Jas Tanvald.

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

l Březen – měsíc čtenářů byl velmi 
úspěšný. Cestu do naší knihovny si 
našli noví čtenáři. Mnohým hříšníkům se 
ulevilo, protože mohli vrátit knihy bez 
sankčních poplatků. Hodně lidí si u nás 
našlo ve výprodeji zajímavé knihy a 
časopisy. 
l Počítačový kurz. Studenti Gymnázia 
Tanvald se po celý březen ochotně vě-
novali přihlášeným zájemcům. Počítačoví 
nováčci se pod jejich vedením naučili 
pracovat s počítačem a orientovat na 
internetu. Ti zkušenější již přicházeli 
s určitými problémy a s pomocí studentů 
je řešili. Chtěli bychom studentům pod 

vedením RNDr. Moravcové velmi podě-
kovat za jejich trpělivost a vstřícnost, 
s jakou přistupovali k našim čtenářům.
l Noc s Andersenem. 3. ročník mezi-
národní akce probíhal v naší knihovně 
v duchu pohádek od Františka Hrubína. 
Děti si vyrobily pohádkové kostýmy, 
v nichž pak soutěžily a zahrály si i diva-
dlo. Četli jsme si z našich oblíbených 
knih. Také jsme si společně vyrobili 
pomocníčka na psací stůl. 
l Soutěž. Zveřejňujeme správné odpo-
vědi: Soutěž pro nejmenší čtenáře: 
Otesánek. Soutěž pro mladé čtenáře: 
Robinson Crusoe.

Kultura v hledišti
Přiznávám, že novodobý zvyk chroupá-

ní popcornu a popíjení nápojů během 
produkce filmů v kině mi není po chuti. Ale 
trpím a mlčím, neboť trpím jen já a filmové 
herce na plátně to neuráží. Leč koná-li se 
v našem v kině divadelní představení, 
domnívám se, že návštěvníci by se měli 
chovat kulturně. To znamená kabáty a 
bundy odložit v šatně a hlavně: občerstvo-
vat se výhradně v bufetu. Do hlediště se 
popíjení vína ze sklenky ani sodovky z pet 
lahví jaksi nehodí. Vnímám takovéto cho-
vání jako hrubý projev neúcty především 
k účinkujícím umělcům. Stydím se za tyto 
spoluobčany a říkám si, jestli si nespletli 
návštěvu kulturní akce s fanděním na 
fotbalovém stadionu.  -dino-

Výstava v městském kině
Jako doprovodná akce festivalu Jeden 
svět je do 6. dubna v kině Jas výstava 
černobílých fotografií Hany Šebkové 
Štěstí a vítr jedno jsou. Otevřeno je vždy 
v době programů kina.  -red-

II. koncert THJ 2010
23. 4. 2010 v 19.00 hod. 

kostel sv. Františka z Assisi
PROGRAM

G. Ph. Telemann:
Gavota, Air, Fanfare pro 2 trubky,
tympány a varhany
Christian Ritter:
Sonatina d moll
G. F. Händel:
Voluntary 6, C dur pro 2 trubky
a varhany
Voluntary 5, D dur
Alessandro Scarlatti:
Toccata
Tomaso Albinoni:
Adagio – 3. věta z Koncertu 
pro křídlovku a varhany

Varhanní improvizace
W. A. Mozart:
Ave verum corpus pro 2 trubky a
varhany
Český anonym 18. st.:
Preludium a fuga D dur 
Johann Heinichen:
Andante pro 2 křídlovky a varhany
J. S. Bach:
Preludium a fuga G Dur BWV 541
Francesco Manfredini:
Koncert D dur pro 2 trubky, tympány 
a varhany
(Allegro, Lento, Allegro)

Mìstská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz)

l Výstava „Co nám přinesla paní zima“ 
výstavu DDM Tanvald můžete shlédnout 
ve výstavním sálku od 12. 4. 2010. 
l Fota z akcí si můžete prohlédnout na 
www.tanvald.cz/knihovna ve fotogalerii 
nebo na nástěnce ve vstupní části 
knihovny. Výherci soutěže jsou zveřej-
něni také na webu.

2. 4.  PÁ  17 h.
3. 4.  SO  17 h.
4. 4.  NE  17 h.  Jak vycvičit draka 3D
Americká animovaná dobrodružná pohádka z nehostinného Severu, kde žili 
válečníci Vikingové a odnepaměti bojovali s draky. Než si jeden z nich draka 
ochočil. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 97)

7. 4.  ST  19 h.  Nějak se to komplikuje
Americká romantická komedie o tom, že stará láska nerezaví a může váš život 
ještě pořádně zamotat. V hlavních rolích Meryl Streepová a Alec Baldwin.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 120)

9. 4.  PÁ  17 h.  Percy Jackson: Zloděj blesku
Americký fantastický rodinný film. Percy je napůl člověk a napůl Bůh. Teď se 
ukáže, jestli je také hrdina. V hlavních rolích Uma Thurman a Pierce Brosnan. 
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 118)

10. 4.  SO  17 h.  Alenka v říši divů 3D
Nový americký film Tima Burtona podle slavné dětské knihy. V hlavní roli Johnny 
Depp. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 145 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 109) 

12. 4.  PO  19 h.  Vlkodlak
Britský horor. Když je Měsíc v úplňku, dávná legenda ožívá. 
V hlavních rolích Benicio Del Toro, Emily Bluntová a Anthony Hopkins.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 102)

14. 4.  ST  19 h.  Morganovi 
Americká romantická komedie. Co se stane, když se vám rozpadá manželství 
a jde po vás nájemný vrah. V hlavních rolích Hugh Grant a Sarah Jessica 
Parkerová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 103) 

16. 4. PÁ  19 h. 
17. 4. SO  17 h.  Souboj Titánů 3D
Americký remake filmu z roku 1981. Perseus a jeho boj s bohem podsvětí 
Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 125)

21. 4.  ST  17 h.
   20 h.  Doktor od Jezera hrochů
Nová česká komedie na motivy knihy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. 
V hlavních rolích J. Šmíd, E. Holubová a B.Klepl.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 102)

23. 4.  PÁ  19 h.  Lítám v tom
Americká úspěšná hořkosladká komedie. Příběh muže, který žil s hlavou
v oblacích. V hlavní roli George Clooney.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 109)

28. 4.  ST  19 h.  Kniha přežití
Americký akční film. Příběh muže, který putuje napříč rozpadající se Amerikou 
a hledá posvátnou knihu. V hlavní roli Denzel Washington.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 118)

Na květen připravujeme 3D filmy: Toy Story – Příběh hraček, Street Dance 
a 2D filmy: Robin Hood, Kouzelná chůva Nanny McPhee 2

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
Pozor nově! 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.

DUBEN
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Odvoz 
a likvidace 

fekálií.
Telefon: 

777 822 890

AXA VÍCE NEŽ STANDARD
Povinné ručení – podle výkonu motoru (kW) již od 2 258 Kč

   è Odemkne dveře, když si zabouchnete klíče v autě
    è Přiveze benzín, když vám cestou dojde
     è Poskytne nebo zajistí asistenční služby – VŠE ZDARMA 

Kapitálové životní pojištění è zhodnotí peníze podle 
                            vašich představ
Penzijní připojištění è naspořte si na stáří bez vrásek
Podílové fondy è staňte se burzovním makléřem 
                                a sami si zvolte strategii
Pojištění bydlení è váš dům, váš hrad, vaše bezpečí
Cestovní pojištění è zvolte si expresní cestovní pojištění

Pokud si nevíte rady, obraťte se na poradce AXA, 
pana Vladimíra Koláře, tel.: 776 872 654

e-mail: vladakkk@seznam.cz

MANIKÚRA A PEDIKÚRA
Manikúra klasik  190,-  95,-
Manikúra a francouzská manikúra  390,-  195,- 
Pedikúra klasik 290,-  145,-
Pedikúra a francouzská pedikúra  450,-  225,-
Gelová pedikúra a francouzská manikúra  600,-  300,-
MODELACE UMĚLÝCH NEHTŮ
Gelové nehty klasik  500,-  250,-
Gelové nehty a francouzská manikúra  600,-  300,-
DOPLNĚNÍ UMĚLÝCH NEHTŮ
Gelové nehty klasik  300,-  150,-
Gelové nehty a francouzská manikúra  400,-  200,-
Gelová pedikúra a francouzská manikúra  500,-  250,-
ODSTRAŇOVÁNÍ UMĚLÝCH NEHTŮ
Gel  300,-  150,-
ÚPRAVA UMĚLÝCH NEHTŮ
Malá  50,-  25,-
Velká  200,-  100,-
Lakování  100,-  50,-
MALOVÁNÍ
Malování pistolí a ručně (1 nehet)  45,-  25,-
Komplet  300,-  150,-
Lepení diamantů na nehty (1ks)  20,-  10,-
Komplet diamantů na nehty  150,-  75,-
Třpytky (1 nehet)  20,-  10,-
Třpytky (komplet)  150,-  75,-

Pronajmu prodejní stánek 
v Krkonošské ulici 

naproti vlakovému nádraží.
Voda, elektřina a plyn zaveden. 

Vlastní pozemek o výměře 239 m2 
za měsíční nájem 3 000 Kč.

Tel.: 723 480 930,  720 570 093

Taneční: podzim 2010
Všichni, kteří se chtějí přihlásit do tanečních kurzů, 

které se budou konat od září v Desné ve Skláři, 
se mohou hlásit přímo na stránkách 

www.tanecnisvoboda.cz 
(případně v kulturní kanceláři Tanvald).

HN 
Nails studio

American Style

SLEVA
50%

Adresa: Krkonošská 364 – Tanvald 
(naproti hl. vlakovému nádraží)
Tel.: 728 272 222, 775 963 389

PO – SO: 8 – 19 hod., NE: dle objednání 

ê

Pozvánka do okolíDostupná PŮJČKA
pro každého

pro ženy na MD, RD, OSVČ, 
zaměstnance, důchodce…
n  BEZ doložení příjmu
n n  BEZ registru
n n n  BEZ ručitele

Stačí jen zavolat…
721 731 762

... do Smržovky
4. 4. Kostel sv. Michaela Archanděla – 
slavnostní mše svatá od 9 hodin
7. 4. Prezident Václav Klaus 
ve Smržovce
9. 4. Vernisáž výstavy „Tak nám ruce 
narostly…“  Zámeček od 18 hodin
10. 4. Kostel sv. Michaela Archanděla 
– smíšený pěvecký sbor Canzonetta 
Osečná, koncert od 16 hodin
20. 4. Podivní tvorové Jizerských hor, 
Jaroslav Procházka – setkání nad 
knihou a promítání fotografií, městská 
knihovna od 16 hodin
30. 4. Čarodějnice na Kedru a 
u Parkhotelu

... do Desné
Do 6. 4. Jednota – výstava abstraktních 
obrazů Věry Klucké v Riedlově vile. 
8. 4. – 30. 5. Suchou nohou 

– výstava fotografií Sboru dobrovolných 
fotografů. Vernisáž 8. 4. od 17.30 hod. 
v Riedlově vile
10. 4. Operní recitál sopranistky Ivety 
Hejdukové v doprovodu klavíristky Ireny 
Špinlerové. Od 19 hod. v Riedlově vile.
11. 4. Tam, kde žijí divočiny. Příběh 
o neposlušném klukovi Maxovi hraje 
Divadlo Marky Míkové Praha. Od 15 hod. 
v Riedlově vile. Vstupné 20 Kč.
24. 4. Poprvé vdaná: Taťjana Medvecká. 
Poetická komedie. Od 19 hod ve Skláři. 
Vstupné 100 Kč, senioři 70 Kč. 
Předprodej od 1. dubna 2010 v Riedlově 
vile nebo na tel.: 483 383 019 nebo 
483 383 730
27. 4. Koncert ZUŠ Tanvald
Od 17 hod v Riedlove vile.
Vstup volný.
14. – 16. 5. Velká desenská pouť 
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Dva tituly Nejvšestranější lyžař Libereckého kraje získali mladí lyžaři TJ SEBA 
Tanvald. Touto poctou byli oceněni ti sportovci, kteří se nejlépe umístili v seriálu 
podzimních přespolních běhů a zimních běhů na lyžích sezóny 2009/10. Dva krás-
né poháry v této soutěži putují do Tanvaldu zásluhou Tomáše Dufka a Vojty Vyhnálka. 
Medailová umístění získali i další sportovci TJ SEBA Tanvald Romana Jablůňková, 
Tereza Beranová, Adrian Šírek a Anna Sixtová. Na fotografii záběr z MČR na Zadově, 
semifinálová rozjížďka sprintu starších žákyň, na první pozici Anna Sixtová, TJ SEBA 
Tanvald.   Text a foto: V. Vyhnálek

TJ SEBA Tanvald má všestranné lyžaře

Již desátý rok výrazně přispívá Pohár 
běžce Tanvaldu do sportovního dění 
v Tanvaldě. Díky velmi dobrým sněho-
vým podmínkám se v letošním roce po-
dařilo uspořádat všechny plánované 
zimní závody: dva závody v běhu na ly-
žích s celkovou účastí přes sto padesát 
závodníků a jeden závod ve slalomu, ve 
kterém absolvovalo obě kola téměř 
sedmdesát závodníků. Závody jsou ur-
čené pro mladé adepty sportu od před-
školního věku až do páté třídy základní 
školy. A výborné výsledky oddílu běhu 
na lyžích TJ SEBA Tanvald v rámci celé 
ČR jsou postaveny právě na závodnících, 
kteří po absolvování těchto etapových 
závodů zahájili pravidelnou sportovní 
přípravu v TJ SEBA Tanvald. Poděkování 
si zaslouží nejen pořadatelé z TJ SEBA 
Tanvald, DDM Tanvald a Gymnázia 

Tanvald, ale hlavně sponzoři: Město 
Tanvald, Pekařství Jan Mašek, Reality 
Viktora a Česká Pojišťovna a.s. V jarní 
části ještě čeká na 486 účastníků letoš-
ního ročníku Poháru běžce Tanvaldu běh 
do vrchu a maratónský přespolní běh.

Za pořadatele Vladimír Vyhnálek

Zimní část Maškovy vánočky na 100%

Kategorie Mateřské školy I. při startu v běhu na lyžích na tratích U Lesíka. 
Foto: V. Vyhnálek

Ideální podmínky pro zimní sporty vy-
užívali v letošní zimní sezóně sportu- 
chtiví občané a návštěvníci Tanvaldu. Už 
v  prosinci bylo připraveno kluziště díky 
TK Tanvald a po napadnutí sněhu v led-
nu mohli své nádobíčko odzkoušet mi-
lovníci běhu na lyžích a sjezdového ly-
žování. Těm jak běžecké, tak sjezdové 
tratě upravuje TJ SEBA Tanvald. V le-
tošním roce mohli členové TJ SEBA pro 

Tak takhle mohli organizátoři z TJ Seba 
Tanvald zhodnotit VII. Tanvaldský spor-
tovní ples. Letos se 19. února ve vypro-
dané(!) sportovní hale sešli nejen tan-
cechtiví návštěvníci, ale i ti, které lákala 
představa příjemného večera. Příchozí 
dámy byly obdarovány tradičně kytičkou, 
pánský doprovod mohl využít uvítacího 
přípitku. O dobrou hudební atmosféru a 
hlavně k tanci hrál Universal Bohemia 
Band z Liberce. V úvodu plesu byly vy-
hlášeny výsledky ankety „O nejlepšího 
sportovce Tanvaldu 2009“ (pořadí viz 
tato strana TZ), následovalo předtanče-
ní Taneční skupiny Veroniky Vodrážkové 
a pak parket patřil až do třetí hodiny 
ranní všem přítomným. I letos organizá-
toři připravili, tak jako každoročně, 

1. 5. Hvězdicový výstup na Špičák – 11. ročník
l  rozhledna otevřena
l  občerstvení zajištěno – restaurace 
 v provozu
l  od 10 do 15 hodin budou vydávány
 číslované diplomy 
 (pro ty, co dojdou pěšky)
l vezměte s sebou jakýkoli pytel 
 na cestou posbírané odpadky 
l příležitostný pohled s datumovkou
 1. 5. 2010
l sedačková lanovka v provozu od 9 do 16 hodin v hodinových intervalech

Info: Ivana Hujerová, kulturní středisko Smržovka – 483 369 324
a Infocentrum Tanvald – 483 369 670

Na opětovné setkání s pravidelnými i novými účastníky se těší 
o. s. Zvony Tanvaldsko a Infocentrum Tanvald.

úpravu terénů využít sněžnou rolbu, 
kterou díky významné finanční podpoře 
Města Tanvald a Libereckého kraje 
TJ SEBA Tanvald zakoupila. Velkou 
odměnou pro členy oddílu lyžování byl 
pohled na lyžaře všech generací, kteří 
tratě u rozvodny či sjezdovku na sídlišti 
v hojném počtu využívali.

Za TJ SEBA Tanvald
V. Vyhnálek

Jaro volá: Do přírody! 
Pojďte s námi poznat nové cesty a zajímavé cíle, za kterými nechodíme 
jenom pěšky, ale i na kolech, lyžích nebo na kánoích. Naučte se mnoho 
tábornických dovedností, např. vázání uzlů a používání nože, sekery a 
pily, stavby stanů a nouzových přístřešků a bivaků, orientaci v přírodě a 
používání mapy. Turistický oddíl mládeže Zálesák přijímá nové členy: 
každé úterý od 16 hodin ve své klubovně u rozvodny, vedle tenisových 
kurtů pod Malým Špičákem. Kromě dětí od deseti let uvítáme i dospělé 
pomocníky vedení oddílu a trampy, kteří se chtějí podělit se svými zna-
lostmi. Nabídka trvá do poloviny května.

J. Kuna JOE (čti Joe) 

Super podmínky pro zimní sporty

Nejlepší sportovci Tanvaldu 2009
1. místo: Zelinka Vladimír – bojové umění a sporty 
2. místo: Šírek Adrian – lyže běh 
3. místo: Slavičová Miroslava – lyže běh handi 
Umístění na dalších místech: Martinovská Tereza – aerobic, Koucká Zuzana 
– lyže běh, Kunzová Karolína – lyže běh, Tauš René – stolní tenis handi, Sixtová 
Anna – lyže běh, Vyhnálková Anna – lyže běh, Anderová Dita – stolní tenis 
handi, Marousková Pavla – lyže běh, Bešťák Jonáš – lyže běh, Alblová Lenka 
– cyklistika handi, Šabacká Jana – snowbording handi, John Martin – snow- 
bording handi. 
Anketu pořádala TJ SEBA Tanvald pod záštitou starosty P. Poláka. Výsledky 
předchozích ročníků na www.tjsebatanvald.cz.  Milan Kozák 

sportovní klání – střelba na koš párů a 
florbálek. Kromě vyprodaného sálu letos 
organizátory potěšil i zájem sponzorů, 
bez kterých by se nedala tombola naplnit. 
Té letos dominovalo horské kolo věno-
vané společností SIZ, s.r.o., Velké Hamry, 
a peněžitá hotovost (7 000 Kč) od spo-
lečnosti S-Care ze Semil. Poděkování 
ovšem patří všem sponzorům – úplný 
seznam na www.tjsebatanvald.cz – i 
Cukrárně Ledo Tomáše Špidlena, která 
se postarala o pitný režim. Letošní 
úspěch určitě těší, ale zároveň i zavazu-
je. Uvidíme, zda se podaří TJ SEBA 
Tanvald udržet vysoký standard, který si 
sama nastavila. Držíme pěsti. 

Za TJ SEBA 
Milan Kozák

Letošní sportovní ples: úspěch! 

Sympozium Desná 2010
Devátý ročník dřevosochařského sym-
pozia se uskuteční v zahradě Riedlovy 
vily od pondělí 10. května do soboty 15. 
května. Akce vyvrcholí v sobotu velkou 
aukcí vyřezaných soch a slavnostní ver-
nisáží při svíčkách. Výtěžek bude věno-
ván na konto Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Jablonci nad Nisou, 
který dar využije na působení v oblasti 
první pomoci a dárcovství krve. 


