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Zima jak má být, dostatek sněhu, žád-
ná obleva. Spokojenost vlekařů a lyžařů 
však nesdílí silničáři, obce i města, kteří 
mají na starost schůdnost a sjízdnost 
komunikací, ani lidé, kteří se od začátku 
února prohazovali ze svých domovů a ke 
svým garážím. Kdo měl rozum a nemu-
sel, raději nevyjížděl. V noci z druhého 
na třetího února krajinu zasypal sníh, 
v krátké době přibylo 30 cm nového 
sněhu. Zaměstnanci Technických služeb 
města Tanvaldu museli řešit, kam s ním. 
Ulice pravidelně křížili pracovníci v oran-
žových vestách, vybavení lopatou a po-
sypovým materiálem. Na chodnících 
pracovali s velkým úsilím, navíc denně 
při mrazivých teplotách, kdy se rtuť tep-
loměru většinou držela mezi -10 a -5 °C. 
Spolu s moderní technikou a nasazením 
všech motorizovaných pracovníků tech-
nických služeb, kteří zasedli za traktory, 
pluhy a nakladače, zůstala většina míst-
ních komunikací i přes velké množství 
nového sněhu sjízdná. Postupně byl 
odklízen sníh zejména z parkovišť, chod-
níků a veřejných prostranství v centru 
města. Pohyb ve městě oproti lednu 
zhoustnul, do kraje zamířily lyžařské 
výcviky a rodiny s dětmi, začaly totiž 
jarní prázdniny. Zhruba v polovině února, 
naštěstí již s minimálními srážkami, přišel 
na řadu úklid sněhu z komunikací, ze-
jména v Krkonošské ulici. Velké sněhové 
mantinely, které díky mrazu nepovolova-
ly, působily problémy v dopravě a také 

snižovaly bezpečnost chodců. Tuhá zima 
se prodražuje a až na jaře se v plné míře 
projeví veškeré následky mrazů. 

To potvrzují i slova tajemníka úřadu 
Richarda Seidela: „Roční náklady města 
na zimní údržbu se pohybují ve výši mezi 
čtyřmi až čtyřmi a půl milióny korun dle 
průběhu zimy. Dosavadní průběh zimy 

si už v Tanvaldě oproti rozpočtu na rok 
2010 vyžádal navýšení nákladů na 
údržbu místních komunikací o čtyři sta 
tisíc korun. S příchodem jara lze v dů-
sledku dlouhotrvajících silných mrazů 
očekávat značné škody na místních 
komunikacích.“ 

L. Abrahamová

Tuhá zima se prodraží obcím i domácnostem

Upozornění pro 
žáky 5. a 9. tříd ZŠ
Ředitelství Gymnázia v Tanvaldě sdělu-
je, že i ve školním roce 2010/2011 oteví-
rá jednu třídu osmiletého (prima) a jednu 
třídu čtyřletého (1. R) studia.
Termín podání přihlášek ke studiu na 
Gymnáziu Tanvald končí v pondělí 
15. března 2010. Přihlášku můžete získat 
ve své ZŠ, v Gymnáziu Tanvald (Školní 
305), nebo si ji stáhnout z internetu 
(www.msmt.cz).   ředitelství GT

8. 3. 2010
Trhy na centrálním 

parkovišti 

Vstupenky
do kina online

Vstupenky do tanvaldského kina si mů-
žete rezervovat už z domova. Od února 
je v provozu nová služba: online rezer-
vace. 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.

29. – 31. 3. 2010 
Jeden svět 2010 

Festival dokumentárních filmů opět 
v Tanvaldě. Promítání pro veřejnost: viz 
str. 6. Slavnostní zahájení festivalu ve 
vestibulu kina v pondělí 29. března od 
17 hodin. Program bude upřesněn.
Doprovodná akce březen: 
výstava fotografií v Městském kině Jas 
„Štěstí a vítr jedno jsou“ Hanky Šebkové. 
Fotky vznikly při jejím studiu romské 
kultury. Více na str. 5.

Kolik sněhu máme
Kolik sněhu napadlo a kolik ho na 

Tanvaldsku leží, jsme se začátkem úno-
ra zeptali V. Hoška, který má na starosti 
krizové řízení města: „K dnešnímu dni, 
tedy 3. 2. 2010, se na území ORP 
Tanvald nachází přibližně deset milionů 
metrů kubických  vody ve sněhu. Další 
přibližně tři miliony kubíků vody jsou ve 
sněhu v sousedních ORP, ale spádem 
přejdou přes naše území. Rezervy vod-
ních děl jsou následující: Josefův Důl 8,5 
milionu m3, Souš 3 miliony m3. Z těchto 
čísel vyplývá, že i při rychlém tání sníh 
nad vodními díly vstřebají vodní díla be-
zezbytku, sníh pod vodními díly zvedne 
hladiny řek na 3. SPA na čtyřiadvacet 
hodin. To je případ extrémně rychlého 
tání, kdyby teplota vzrostla rázem o pat-
náct až dvacet stupňů a ještě do toho 
přišel déšť. Tato situace je velice neprav-
děpodobná. Skutečný průběh tání bude 
v březnu pravděpodobně pozvolný a bez 
komplikací.“

V. Hošek, 
MěÚ Tanvald

Oznámení
Honební společnost Zlatá Olešnice ozna-
muje termín konání Valné hromady 
Honebního společenstva, která se koná 
27. března 2010 v penzionu BROKOS 
ve Zlaté Olešnici od 17.00 hod.

 starosta Honebního společenstva

Sedmička je zdarma
Týdeník Sedmička, kde najdete zprávy 
a programy divadel a kin Libereckého 
kraje včetně týdenního programu televi-
ze, je k dostání zdarma v infocentru a na 
poště každý čtvrtek odpoledne.
  -red-

Pracovníci Technických služeb města Tanvaldu likvidovali v polovině února bariéry 
sněhu v Krkonošské ulici.  (Foto: E. Kráslová)

Tanec, zábava, střevíčky a slušivé účesy a šaty, to vše patří k plesové sezóně. Na 
Reprezentačním plese města Tanvaldu stejně jako v minulých letech nechyběla 
malá i velká tombola. Čtveřice mladých tanečníků si odnáší dárkové balíčky a koberec 
z malé tomboly. Poděkování patří všem sponzorům.  (-abr-)

Reprezentační ples města Tanvaldu
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(V souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, podle kterého 
správní orgán dbá, aby rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.)
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Tanvald, 
U Školky 579, stanoví následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při roz-
hodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, 
kdy počet žádostí podaných zákonnými 
zástupci dětí o přijetí překročí stanove-
nou kapacitu maximálního počtu dětí pro 
mateřskou školu:
Dosažení věku dítěte šesti let v ob-
dobí od 1. září do 31. srpna následu-
jícího kalendářního roku. (Podle § 34 
odst. 4 zákona 564/2004 Sb., školský 
zákon, se k předškolnímu vzdělávání 
přednostně přijímají děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní 
docházky.)
Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které 
mateřská škola sídlí. (Provozní výdaje 
MŠ financuje zřizovatel – obec. Bylo 
by proto nelogické, aby se v mateřské 
škole vzdělávaly děti, které v obci nema-
jí trvalý pobyt, a děti které tam trvalý 
pobyt mají, by do MŠ nebyly přijaty. 
Podle zákona o obcích obec dbá na 
zajištění podmínek pro vzdělávání svých 
občanů.)
Zaměstnanost rodičů. (Přednost do-
stanou děti, jejichž rodiče oba pracují, 
před dětmi, jejichž matka je například 
doma a pobírá rodičovský příspěvek.)
Délka docházky do mateřské školy. 
(Je logické, že přednost – i z finančních 
důvodů – budou mít děti, které budou 
docházet do MŠ po celý kalendářní rok 
a v celodenním režimu, před dětmi při-
hlášenými k docházce jen po část roku, 

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, 
příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ 
do mateřských škol 

v Tanvaldě
na školní rok 2010 – 2011

 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. 
2008 dovrší tři roky, nebo 
dítě, které dovrší tři roky 

v průběhu školního roku a potom na-
stoupí. K zápisu přineste rodný list 
dítěte, občanský průkaz, potvrzení od 
lékaře, že dítě je řádně očkováno! 

popřípadě jen po čtyři hodiny denně 
apod.)
V mateřské škole se již vzdělává 
starší sourozenec. (Jde o to nenarušo-
vat rodinné svazky mezi sourozenci, aby 
nechodili do dvou různých MŠ.)
Datum podání žádosti. Při rozhodová-
ní o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání v mateřské škole bude ředitelka 
mateřské školy brát v úvahu důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 
pořadí 1) až 6). 
Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ 
při rozhodování o přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání.

Milena Tomešová, ředitelka školy

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole

Stavební práce na výstavbě hasičáren v mrazivých měsících ustaly a roz-
běhnou se s prvním oteplením. To potvrzuje i vedoucí odboru výstavby MěÚ 
Tanvald J. Onderka: „Z důvodu klimatických změn se nově projednával nový 
harmonogram stavby, který je upraven tak, aby byl dodržen termín dokon-
čení stavby 31. srpna 2010. Zatím se připravují subdodávky instalací, zadá-
vány jsou výplně otvorů, tedy dveří a oken.“  - abr -  (Foto: TŮMA)

Stavba roku čeká na oteplení

Dvě lípy u sokolovny na Českém 
Šumburku na podzim padly. „Na vlastní 
žádost členů Sokola Český Šumburk 
jsme šetřili stav obou stromů. Úžlabí lip 
bylo prasklé, zatékala do nich voda. 
Větve byly po říjnových přívalech sněhu 
značně polámané – u jedné lípy šlo až 
o 90% primárních a sekundárních větví. 
Stromy byly ve velmi špatném stavu. 
Navíc byla ze strany vlastníků obava ze 
zranění, a to, že by větve mohly padnout 
na lidi, kteří se tam pohybují. Z těchto 
důvodů bylo vydáno kladné rozhodnutí 
o pokácení stromů,“ uvedla Ing. Zora 
Zemanová z MěÚ Tanvald. Na to, kdy se 
lípy sázely, už nepamatuje nikdo, historik 
Jaroslav Rýdl však z dochovaných vzpo-
mínek a vyprávění uvádí: „Jedna lípa už 
pod sokolovnou po 1. světové válce byla, 
druhá se sázela po nabytí svobody jako 
Lípa svobody. Po tři sta letech nadvlády 
Habsburků zavládla v zemi velká radost. 
Všude se po první světové válce začaly 
sázet lípy na znamení státnosti nově 
narozené republiky. Český Šumburk byl 
známý tím, že tu byla v pohraničí první 
česká škola. Měli zde již sokolovnu, 
která se začala stavět v roce 1910. 

Sázení lípy byla tehdy velká událost. 
V obci bylo veliké národní uvědomění, 
předseda Sokola Jiroš byl předsedou 
Krkonošské župy sokolské a další učitel 
Lysý odtud dokonce prosadil českou 
školu v Popelnicích,“ vypráví J. Rýdl, 
rodák z Českého Šumburku.  -abr-

Lípy u českošumburské sokolovny padly

Nejstarší továrna na výrobu hraček 
v České republice (založena roku 1908) 
otevřela návštěvnický okruh výrobními 
prostory. V továrně DETOA Albrechtice 
s.r.o. tak od 1. února 2010 můžete vidět, 
jak vznikají hračky. Návštěvníci zhlédnou 
výrobu od zpracování kulatiny až po 
závěrečnou montáž hraček a také uni-
kátní výrobu mechanik pro klavíry a pia-
nina. Výroba dodnes probíhá klasickým 
způsobem s velkým podílem ruční práce. 
Strojní vybavení pochází z období 1920 
– 2009. „Některé stroje, které dodnes 
fungují, jsou technickým unikátem z ob-
dobí let 1910 – 1930, které chceme za-
chovat za každou cenu i pro příští gene-
race. Dále návštěvníci uvidí i moderní 
stroje CNC na výrobu přesných dílů, 
barvírnu a kompletaci hraček,“ uvedl 
ředitel továrny Ing. Jaroslav Zeman.

Exkurze probíhá po předchozí domluvě 
od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin 
(kdy je možný poslední začátek prohlíd-
ky). Minimální počet je osm návštěvníků, 
maximální patnáct. Prohlídka trvá třicet 
až čtyřicet minut minut. Vstupenka pro 
jednu osobu stojí 50 Kč, s cizojazyčným 
výkladem 70 Kč. Na závěr si návštěvníci 
mohou zakoupit hračky v podnikové 
prodejně.
Objednávky  e-mail: exkurze@detoa.cz, 
tel: 483 356 322, fax  483 356 339.

DETOA Albrechtice s.r.o.

Do továrny
za hračkami

Řekněte to 
„svým kolínským“

„To, co pro jednoho může být štěstím, 
pro druhého trápením,“ pravil východní 
mudrc. O tom se nelze přít, vezmeme-li 
aktuálně například v úvahu sněhovou 
nadílku… Přísloví bych si dovolila para-
frázovat, že: „To, co pro domácí samo-
zřejmostí, je pro přespolní údiv“ (mírně 
řečeno). Domácími mám na mysli řidiče, 
kteří zde žijí, ale i ti, co vědí, jak se po-
hybovat po úzkých vypluhovaných silnič-
kách. Tedy, že řidič jedoucí z kopce 
zastaví na vhodném místě na vyhnutí 
nebo prostě trochu zapíchne svůj vůz do 
mantinelu, protože z kopce to vždycky 
rozjede. To bohužel není vždy samozřej-
mostí. Ať už jedete Šumburkem, Žďárem, 
na Polubný či Příchovicemi. Pohled na 
SPZ dává pak pochopit, kdo že to za 
volantem sedí... Jde dosud o nepsané 
pravidlo, které by mohlo být klidně usta-
noveno v silničních pravidlech, protože 
na zdravý rozum a cit pro danou situaci 
u některých řidičů nelze spoléhat. To 
sleduji už roky. Je to ani nenapadne, 
prostě jedou a víc je nezajímá. O pozná-
ní lépe jsou na tom lyžaři běžci, kdy 
platí zcela opačné pravidlo: Ten z kopce 
se veze, a ten, kdo šlape do kopce, 
uvolňuje stopu, je-li jedna. Proto máte-li 
poblíž nějakého krajánka z rovin, nená-
padně mezi řečí mu toto pravidlo pro-
zraďte, v březnových oblevách bychom 
se ještě mohli potrápit. 

L. Abrahamová

(Foto: archiv TZ) 
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Usnesení rady města 27. 1. 2009

Ze Zastupitelstva města 3. 2. 2010
l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 13. 1. 2010 do 27. 1. 
2010.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
TABYS s.r.o. Tanvald
Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1. na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 10, vel. 1+2, 
Sportovní 553, Tanvald, jedinému žada-
teli Martinu Říhovi za nabídnutou cenu 
451 000 Kč.
2. rozhodlo část p. p. č. 375/129 o výměře 
cca 150 m2, k. ú. Tanvald, neprodávat. 
3. rozhodlo v případě realizace zateplení 
pláště, střechy a výměny oken objektu 
čp. 559, Větrná ul., Tanvald, schválit 
poskytnutí půjčky ve výši 6 850 000 Kč 
společnosti TABYS s.r.o. Tanvald.
4. bere na vědomí stav Portfolia cenných 
papírů města u České spořitelny a.s. ke 
dni 31. 12. 2009 ve výši 10 032 706 Kč, 
což je navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 
o 485 906 Kč a rozhodlo i nadále inves-
tovat tyto finanční prostředky dle schvá-
lené Smlouvy o obhospodařování cen-
ných papírů s Českou spořitelnou a.s.
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/
2010:
Výdaje
místní hospodářství, silnice a místní 
komunikace – zajištění zimní údržby 
  + 400 000 Kč
Rozpočtová rezerva   - 400 000 Kč
l ZM rozhodlo poskytnout příspěvky na 
činnost a vybrané akce v roce 2010 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky nezisko-
vým organizacím takto:
TJ Jiskra Tanvald v celkové výši 
 93 000 Kč
z toho: pro oddíl volejbalu na turnaj žáků 
v Marcinowicích 4 000 Kč
pro oddíl volejbalu na mezinárodní turnaj 
žactva  3 000 Kč
pro oddíl volejbalu na turnaj 
superveteránů 4 000 Kč

pro oddíl stolního tenisu na reprezentaci 
René Tauše 5 000 Kč
TJ SEBA Tanvald včetně příspěvku na 
údržbu sjezdových a běžeckých tratí 
 95 000 Kč
Občanské sdružení – Mateřské a dětské 
centrum MAJÁK Tanvald 
v celkové výši 65 000 Kč
z toho na Cestu lesem pohádek
 5 000 Kč
l ZM rozhodlo:
1. schválit přílohu k OZV č. 8/2005 o roz- 
účtování nákladů za sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu za rok 2009;
2. ponechat sazbu poplatku pro rok 2010 
ve stávající maximálně možné výši, tj. 500 
Kč za poplatníka a kalendářní rok.
l ZM bere na vědomí vyhodnocení čin-
nosti a hospodaření „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ v roce 2009 a vyhlašuje 
v souladu s pravidly „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ výběrové řízení na získá-
ní půjčky z tohoto fondu na rok 2010 
s možností podání žádostí do 26. 3. 2010.
l ZM volí přísedícího Okresního soudu 
v Liberci na funkční období 2010 – 2014 
pana Jiřího Ramzera.
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, na 
valné hromady obchodních společností s 
majetkovou účastí města následující zá-
stupce: na valné hromady Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., konané 
v roce 2010, Petra Poláka, jako náhrad-
níka Miroslava Tůmu; na valné hromady 
ČSAD Jablonec nad Nisou, konané v ro-
ce 2010, Petra Poláka, jako náhradníka 
Miroslava Tůmu; na valné hromady 
Teplárenství Tanvald s.r.o., konané v ro-
ce 2010, Miroslava Tůmu, jako náhrad-
níka Petra Poláka; na valné hromady 
Nemocnice Tanvald s.r.o., konané v roce 
2010, p. Petra Poláka, jako náhradníka 
p. Miroslava Tůmu.

-měú-

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

l RM vydává záměr na prodej části p. 
p. č. 24/7, označené podle geometrické-
ho plánu č. 1375-760/2009 ze dne 2. 12. 
2009 jako p. p. č. 24/46, o výměře 38 m2, 
k. ú. Tanvald, za účelem majetkoprávního 
vypořádání zahrádky.
l RM:
1. souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy ze dne 24. 11. 1997 o pronájmu 
části pozemkové parcely č. 340/1 o vý-
měře 21 m2, k.ú. Tanvald, uzavřené mezi 
městem Tanvald a Dagmar Bukvicovou, 
dohodou ke dni 28. 2. 2010;
2. vydává záměr na pronájem části p. p. 
č. 352/18 o výměře 21 m2, k. ú. Tanvald, 
na které je umístěna montovaná garáž 
ev. č. 367, Tanvald.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2010:
Výdaje
Sociální věci, domy s pečovatelskou 
službou, provozní výdaje sociální 
ubytovny č.p. 1309, Dolní Smržovka 
 + 140 000 Kč
nákup vybavení sociální ubytovny č.p. 
1309, Dolní Smržovka  + 30 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 170 000 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 3/2010:

Výdaje
Místní hospodářství, silnice a místní 
komunikace, zajištění zimní údržby 
 + 400 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 400 000 Kč
l RM rozhodla poskytnout Základní ško-
le Tanvald, Sportovní 576, příspěvek ve 
výši 13 500 Kč z rozpočtové kapitoly 
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní 
hale, s tím, že škola sníží cenu účtovanou 
za užívání sálu o 13 500 Kč TJ SEBA 
Tanvald při pořádání VII. Tanvaldského 
sportovního plesu dne 19. 2. 2010.
l RM rozhodla poskytnout občanskému 
sdružení Hand for Help Europe Liberec 
příspěvek ve výši 15 000 Kč na podporu 
vypravení mobilní nemocnice na země-
třesením postižené Haiti a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2010:
Výdaje
Příspěvky, Hand for Help Europe, o.s. 
Liberec  15 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 15 000 Kč
l RM rozhodla zrušit s účinností od 1. 2. 
2010 oddělení životního prostředí v odbo-
ru stavební úřad a životní prostředí MěÚ 
Tanvald a schválit Organizační řád MěÚ 
Tanvald včetně příloh č. 1 a č. 2 dle 
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ.

Oznámení o konání veřejného 
projednání o upraveném a posouze-

ném Návrhu Územního plánu Tanvald
Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, oznamuje v soula-
du s ustanovením § 52 odst. a § 22 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, konání veřejného projednání o upraveném a posouze-
ném Návrhu Územního plánu Tanvald. Veřejné projednání se uskuteční dne 16. 
března (úterý) v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald. 
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Námitky 
mohou podat nejpozději při veřejném projednání pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Bližší informace včetně nahlédnutí do dokumentace je možné na www.tanvald.cz 
– sekce Městský úřad – odkaz Nový územní plán – pole Upravený a posouzený 
Návrh ÚP pro veřejné projednání.

Michal Štim, DiS., 
úřad územního plánování, MěÚ Tanvald

Vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky 
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

na území města Tanvaldu 
Zastupitelstvo města Tanvald vyhlašuje v souladu s pravidly „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ na území města Tanvaldu výběrové řízení na získání půjčky 
z tohoto fondu.
1. Fyzické a právnické osoby, které vlastní stavbu pro bydlení na území města 
Tanvald, a které přijmou závazek poskytnout půjčku podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel ve prospěch staveb pro bydlení použít, si mohou dát 
žádost do 26. 3. 2010 na Městský úřad v Tanvaldě.
2. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Kód  Účel  Lhůta  Úrok  Horní hranice
  splatnosti půjčky
01 Obnova střech starší 10 let (krytiny i  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč
 konstrukce) u objektů do 10 b.j.     na jeden dům 
02  Zřízení plynového nebo elektrického  3 roky  2 %  max. 30 tis. Kč 
 topení ve stávajícím domě     na jeden byt
03  Zřízení malé čistírny odpadních vod  3 roky  2 %  max. 30 tis. Kč
 ke stávajícímu domu     na jeden byt
04 Vybudování vodovodního nebo  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč 
 kanalizačního řadu, vodovodní nebo     na jeden dům
 kanalizační přípojky, studny pro pitnou 
 vodu nebo její prohloubení  
05  Obnova fasády domu včetně  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč 
 oplechování u domu staršího 15 let     na jeden byt
06  Zateplení obvodového pláště  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč 
 domu staršího 10 let     na jeden byt
07  Vybudování WC, koupelny nebo  3 roky  2 %  max. 40 tis. Kč
 sprchového koutu v bytě,     na jeden byt
 kde dosud není   
08  Obnova střechy starší 10 let (krytina  3 roky  2 %  max. 150 tis. Kč
 i konstrukce) u objektů nad 10 b.j.    na jeden dům
09 Výměna oken u domu staršího 15 let  3 roky 2 % max. 60 tis. 
      na jeden byt
10  Vestavba bytu do půdního prostoru  3 roky  2 %  max. 50 tis. Kč 
      na jeden byt

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 – obnova fasády a 
půjčka 06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden 
objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze 
čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky 
se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátka-
mi počínaje měsícem lednem následujícím po roce, v němž byla půjčka poskyt-
nuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
3. Žádost bude do výše stanoveného data podána písemně a bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: 
jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce, adresu bydliště nebo 
sídlo právnické osoby, přesné označení předmětné stavby pro bydlení (stavbou 
pro bydlení se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující ustanovení vyhláš-
ky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu § 3 písm. 
b) a c), adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely, výpis z katastru 
nemovitostí či jiný doklad o vlastnictví domu, stavební povolení nebo ohlášení 
vydané stavebním úřadem na stavbu, u které je žádáno o půjčku, příslušnou 
projektovou dokumentaci, předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na kterou je 
žádána půjčka s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, jež při realiza-
ci budou doloženy fakturami a účty, přesný popis účelu, na který je půjčka nebo 
půjčky požadovány (při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně), předpo-
kládaná lhůta dokončení předmětné akce, požadovaná částka úvěru podle druhu 
půjčky a způsobu jejího výpočtu, návrh na stanovení záruky. 

V Tanvaldě dne 3. 2. 2010
    Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
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Provoz FÚ v Tanvaldě v březnu 2010
V rámci zajištění kvalitních služeb poskytovaných Českou daňovou správou 
veřejnosti rozšíří Finanční úřad v Tanvaldě v závěru lhůty pro podávání daňo-
vého přiznání k daním z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 
svoje úřední hodiny a provoz pokladny pro platbu daní v hotovosti takto:

Datum Úřední hodiny Provoz pokladny pro platbu
   daní
Pondělí  22. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý  23. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 14.30 hod.
Středa 24. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 25. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 14.30 hod.
Pátek 26. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 14.30 hod.
Pondělí 29. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý  30. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Středa  31. 3. 2010 8.00 – 18.00 hod. 8.00 –11.00 a 12.00 – 18.00 hod.
Poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
zdaňovací období roku 2009 je středa 31. března 2010.
Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné na internetových stránkách České 
daňové správy http://cds.mfcr.cz Daňové tiskopisy
Daňové přiznání lze podat i elektronicky viz: http://cds.mfcr.cz Daně elektronic-
ky nebo prostřednictvím tzv. datové zprávy do datové schránky Finančního 
úřadu v Tanvaldě
Platbu daně lze uskutečnit: 
a) bezhotovostně na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele pla-
tebních služeb
b) na kterékoliv pobočce České pošty prostřednictvím tzv. „daňové složenky“, 
které jsou k dispozici na finančních úřadech či pobočkách pošty, při použití 
„daňové složenky“ není třeba hradit žádný poplatek.
Dnem platby je u způsobu platby uvedeného shora pod písmeny a) a b) den, 
kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce 
daně. V praxi to znamená, že na příkazu k úhradě musí být zadána taková 
splatnost, či daňová složenka uhrazena s takovým předstihem (zpravidla dva 
až tři pracovní dny) aby platba byla připsána na účet finančního úřadu nejpoz-
ději 31. března 2010.
c) v hotovosti na finančním úřadě v pokladně pro platbu daní, za den platby se 
považuje den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.
Pro vracení případných přeplatků vyplývajících z daňového přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob platí ustanovení § 64 zákona č. 337/1992 Sb., v platném 
znění. Ve většině případů by měl být vratitelný přeplatek odepsán z účtu správ-
ce daně nejpozději do 30. dubna 2010.

Ing. Ivan Škoda v.r., ředitel FÚ v Tanvaldě

Stejně jako v loňském školním roce, i letos proběhly pololetní třídní schůzky poněkud 
netradičně. Učitelé a děti pozvali rodiče na malé občerstvení v nově vyzdobené jí-
delně, krátký kulturní program a prohlídku celé školy. Teprve potom se konaly 
schůzky v jednotlivých třídách. Důležité je, že občerstvení pro své rodiče připravily 
pod vedením učitelek samy děti, a to dokonce ze surovin, které vypěstovaly na 
školní zahradě (brambory, česnek, jablka, bylinky na čaj..). Úspěch měla i vystou-
pení dětí v tělocvičně. Nejmenší děti předvedly skladbu s obručemi. Starší žáci 
některá z čísel programu nacvičili úplně sami, například tanec dívek, hru na elektro- 
nické piano nebo odvážné akrobatické vystoupení chlapců. 

D. Hozdová (foto: Hana Svobodová)

Setkání v ZŠ Horní Tanvald
Žijete na území Libereckého kraje? 

Pečujete o osobu blízkou nebo sami tuto 
pomoc potřebujete? Potřebujete poradit 
ohledně kompenzačních pomůcek (vo-
zíky, sedačky do vany, hole, polohovací 
postel, nástavec na WC, WC židle a 
mnoho dalších)?

Můžeme vám nabídnout naši půjčovnu 
kompenzačních pomůcek nebo k nahléd-
nutí katalog firmy DMA Praha, která tyto 
pomůcky zajišťuje. Firma nás informova-
la, že vybrané pomůcky zdarma přiveze 
k vyzkoušení, pokud klient neví, který 
druh si vybrat (záleží na sedu, výšce 
opěrky, tvaru a mnoha dalších parame-
trech). V katalogu naleznete i seznam 
zkratek lékařů, kteří svou odborností 
(chirurg, ortoped apod.) mohou vypsat 
poukaz na léčebnou a ortopedickou 
pomůcku. Tento katalog je k dispozici 
k nahlédnutí na sociálním odboru 
Městského úřadu Tanvald a v Městské 
knihovně Tanvald. 

Pokud by byl o tento katalog zájem, 
je možné si zavolat na Centrum pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje 
o.s., Liberec: paní Pisková, vedoucí 
centra, tel.: 731 653 005, paní Kohoutová, 
sociální pracovník, tel.: 731 653 100, 
nebo pevná linka: 485 104 044.
Najdete nás každý první pátek v měsíci 
od 9,30 do 11,30 hod. na MÚ Tanvald, 
sociálním odboru. Odborné sociální 
poradenství také poskytujeme v Liberci 
v ulici Zahradní 415/10, Růžodol.

Centrum pro zdravotně postižené pomáhá

Zájezdy 
do Polska
25. 3. Jelení Gora 
22. 4. Jelení Gora

20. 5. Kudova Zdroj 
(odjezd 6,30 hod, 200 Kč)

24. 6. Jelení Gora

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

l Naděje, o.s., Jan Vaněček, tel: 483 356 220, jan.vanecek@nadeje.cz, provozuje 
azylový dům a nízkoprahové denní centrum, organizuje terénní programy pro osoby 
bez přístřeší 
l Centrum intervenčních služeb, Ing. Radka Myšková, mail: myskova@cipslk.cz, 
tel.: 482 750 890, slouží jako intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
l Středisko rané péče Liberec, Bc. Lucie Hejralová, 489 109 564, liberec@ranapece.cz, 
pro podporu rodiny se zdravotně postiženým dítětem
l D.R.A.K, Mgr. Petra Kuntošová, 485 102 668, kuntosova@sdruzenidrak.org, 
poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v krizové sociální situaci, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat
l Diakonie Č. církve evangelické, Michaela Albrechtová, tel. 483 314 051,
m.albrechtova@diakoniecce.cz, provozuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
ve věku od 6 do 26 let 
l FOKUS Liberec, Bc. Lenka Schneiderová, 485 163 440, Fokus-myklub@volny.cz, 
provozuje sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením
l Rytmus Liberec, Ing. Antonia Dechťarová, 485 100 626, liberec@rytmus.org,  
provádí sociální rehabilitace směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti mentálně postižených osob

Sociální prevence na Tanvaldsku
Třem tisícům sociálně potřebných lidí 

zlepší v následujících třech letech pod-
mínky života projekt s názvem IP1 – 
Služby sociální prevence v Libereckém 
kraji. Evropský sociální fond uvolní pro-
střednictvím Libereckého kraje a konkrét-
ních organizací, zabývajících se sociální 
prevencí, rekordních 225 miliónů korun. 

Liberecký kraj na počátku vytipoval 
devět cílových skupin, kterým bude po-
skytována péče a sociální služby pro-
střednictvím poskytovatelů, což mohou 
být registrovaná profesionální zařízení, 
zabývající se sociálními službami. Na 
základě první vlny výběrových řízení 
v průběhu roku 2009 bylo uzavřeno 
celkem třiadvacet smluv s poskytovateli 
sociálních služeb za celkových 130 mili-
ónů korun. Cílem poskytování těchto 
služeb je napomoci ohroženým skupi-
nám se plně zapojit do ekonomického, 

sociálního a kulturního života. Některým 
skupinám také umožnit se vrátit na trh 
práce. Další poskytovatelé zahájí činnost  
od 1. 4. 2010. 
Zájemci o služby mohou dostat konkrét-
ní informace přímo u poskytovatelů nebo 
na následujících kontaktech Libereckého 
kraje: http://ip1.kraj-lbc.cz 
Pavel Petráček, radní pro resort sociál-
ních věcí, tel.: 485 226 355, 
pavel.petracek@kraj-lbc.cz
JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru, 
tel.: 485 226 540, 
ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz
Miroslav Kroutil, projektový manažer, 
tel.: 485 226 519, 
miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz

Pro oblast Tanvaldska jsou v součas-
nosti k dispozici v rámci projektu tito 
poskytovatelé z první vlny výběrových 
řízení:

Snímky uvidí celý svět
Jestli jste zachytili nějaký zajímavý záběr 
Tanvaldu v kvalitním a dobrém rozlišení, 
pošlete jej na adresu redakce. Mohou to 
být záběry z přírody kterékoliv části měs-
ta, ale i snímky z kulturního, společen-
ského či sportovního dění. Ty nejzajíma-
vější budou uveřejněny ve fotogalerii na 
www.tanvald.cz pod názvem: Zima oči-
ma čtenářů Tanvaldského zpravodaje. 
Na konci března bude jeden z vás vylo-
sován a obdrží triko s logem Tanvaldu. 
Fotografii/e označte krátkým názvem – 
titulkem, napište své jméno a zašlete na 
adresu: redakce@tanvald.cz.

Taneční kurzy
ve Skláři v Desné

pro mládež
i dospělé,

podzim 2010
 Začínáme 10. 9. 2010,

přihlášky a info
na www.tanecnisvoboda.cz,

tel. 603 512 887
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V březnu 2010 
oslaví 

narozeniny
Vrchovská Josefa

Bláhová Vlasta
Dyntrová Anastázie
Pospíšilová Emilie

Blažek Ladislav
Hůzová Jaroslava

Bělonožníková Zuzana
Nováková Helga
Ošinský Peter

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v březnu

Členky KPOZ navštěvují oslavence, 
kterým bude 75, 80 a více let, a pře-
dávají mu dárkový líček. Jubilanti  
sedmdesátníci pak dostávají písem-
nou gratulaci od města. Pokud si ně-
kdo balíček nepřeje, ať to oznámí 
předem na tel. č. 728 421 550 (A. 
Lišková). Pokud si někdo nepřeje být 
uveden v TZ v souvislosti se svým 
jubileem, ať to oznámí předem A. 
Liškové na telefonní číslo 728 421 550, 
nebo L. Abrahamové na telefonní číslo 
483 369 652 .

Vážení občané města Tanvaldu, ráda bych 
vás informovala o službách a činnostech, 
které vám nabízí tanvaldská nemocnice, 
i o změnách, které připravujeme.

Nemocnice v Tanvaldě byla založena 
již v roce 1890. V roce 1999 se stala 
soukromým nestátním zdravotnickým 
zařízením pod vedením společnosti 
Mediterra, s.r.o., a prošla kompletní re-
konstrukcí. Nemocnice poskytuje zdra-
votní péči pro hospitalizované pacienty 
na lůžkovém oddělení interním, chirur-
gickém, jednotce intenzivní péče (JIP) a 
na oddělení dlouhodobé intenzivní péče 
= DIP (dříve OCHRIP). Současně zajiš-
ťujeme rozsáhlou ambulantní péči v obo-
ru interním (všeobecná interna, kardio-
logie, diabetologie, gastroenterologie) a 
chirurgickém (cévní, mammologie-prsní, 
urologie, proktologie a kožní chirurgie). 
Doplňujícími obory je pak biochemická a 
hematologická laboratoř, rentgen včetně 
ultrazvuku a fyzioterapie.

Interní oddělení, pod vedením prim. 
MUDr. Josefa Póly, poskytuje diagnos-
tickou a léčebnou péči pacientům v roz-
sahu vnitřního lékařství, tj. choroby srdce 
a cév, plic, zažívacího traktu, ledvin a krve. 
Léčíme pacienty s cukrovkou, s porucha-
mi látkové výměny, s poruchami neuro-
logickými, onkologickými onemocněními 
i psychiatrickými.

Chirurgické oddělení je zaměřeno 
především na miniinvazivní operace, 
které co nejméně zatěžují pacienta. 
Spektrem laparoskopických operací se 
naše nemocnice řadí k předním chirur-
gickým pracovištím v České republice. 
Provádíme laparoskopické operace 
žlučníku, slepého střeva, plastiky třísel-
ných a břišních kýl, žaludku, tenkého i 
tlustého střeva, ledvin, jater a sleziny. 
Podle francouzských chirurgů metodou 
CHIVA operujeme křečové žíly na dolních 
končetinách. Jde o moderní nejefektiv-
nější metodu s minimální bolestivostí, 
krátkou rekonvalescencí a tím i kratší 
pracovní neschopností. Naše nemocnice 
je pravděpodobně jediným zdravotnic-
kým zařízením v Libereckém kraji, která 
tuto metodu používá.

Kromě laparoskopických operací pro-
vádíme ale i široké spektrum klasických 
operací, při kterých se snažíme uplatňo-
vat moderní trendy. Díky své poloze 
umístění na úpatí Jizerských hor a 
Krkonoš řeší chirurgické ambulance 
tanvaldské nemocnice ze 33% případů 
úrazy a chirurgické oddělení pak ve 20% 
traumatologické případy.

Velkou změnou, ke které na chirurgic-
kém oddělení nemocnice v letošním roce 
dochází, je odchod jeho dlouholetého 
primáře MUDr. Alojze Hanince, který se 
vrací na rodné Slovensko, aby zde po-
kračoval v prosazování laparoskopických 
operací. Chtěla bych využít této cesty a 
panu primáři Hanincovi poděkovat za 
jeho osobní přínos tanvaldské nemocni-
ci a popřát mu mnoho štěstí i profesních 
úspěchů na novém pracovišti. Vedení 
nemocnice intenzivně shání nového 
primáře, který by portfolio prováděných 
operací v nemocnici případně i rozšířil.

Významným úspěchem je navázání 
kontaktu s primářem chirurgicko-trauma-
tologického oddělení Klaudiánovy ne-
mocnice v Mladé Boleslavi, MUDr. 
Tomášem Vernerem. MUDr. Verner je 
významnýmn chirurgickým odborníkem 
v oboru laparoskopie, jehož operačních 
schopností pravidelně využívají i některé 
zahraniční nemocnice (v Německu 
apod.). Jsme proto velmi rádi, že je bu-
dou moci využít i tanvaldští obyvatelé. 
MUDr. Verner bude do naší nemocnice 
přijíždět jednou za čtrnáct  dní v pátek.

Co se týče hospodaření, tak i přes 
nemalé problémy, kterými české zdra-
votnictví v těchto letech prochází, pro 
Nemocnici Tanvald s.r.o. skončil rok 
2009 pozitivně. Za tento rok jsme v ne-
mocnici ošetřili 27 890 ambulantních  
pacientů (s unicitními rodnými čísly) a 
bylo u nás hospitalizováno 2 210 paci-
entů (s unicitními rodnými čísly) s prů-
měrnou ošetřovací dobou 18,2 dní 
(s přihlédnutím na následnou péči a DIP), 
8,2 dní z toho je akutní péče.

Další důležitou změnou, ke které došlo 
v závěru roku 2009, byl odchod bývalého 
ředitele Ing. Měrky. V současné době 
probíhají závěrečná jednání výběrového 
řízení na obsazení této vedoucí funkce. 
Předpokládáme, že nový ředitel bude 
pokračovat v dobrém trendu řízení ne-
mocnice, a to jak v oblasti hospodaření, 
tak v oblasti medicínské a ošetřovatel-
ské. Aby zaměstnanci nemocnice, ale 
především její pacienti, nezaznamenali 
absenci ve vedení nemocnice, je její chod 
zajištěn dočasně Ing. Ivanou Danešovou, 
a to až do doby, než bude jmenován nový 
ředitel nemocnice.

Vážení občané, za veškerý personál 
tanvaldské nemocnice vám mohu slíbit, 
že se i v letošním roce, a přes všechny 
personální i provozní problémy, budeme 
snažit, abyste byli s námi poskytovanými 
službami spokojeni.

Ing. Ivana Danešová
ředitelka Nemocnice Tanvald s.r.o.

Slovo ředitelky tanvaldské nemocnice Účast v projektu 
Třídíme ve škole
V multimediálním sále Krajského úřadu 

Libereckého kraje předal 5. 2. radní pro 
zemědělství a životní prostředí Jaroslav 
Podzimek výhry žákům škol Liberecka, 
kteří se zúčastnili pilotního projektu škol 
zaměřeného na třídění odpadů na ško-
lách „Třídíme ve škole 2009“. Žáci a 
studenti během tří měsíců plnili úkoly, 
které nalezli na webových stránkách 
www.tridimeveskole.cz a měli možnost 
zúčastnit se zajímavých exkurzí. 
Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: 
Literární soutěž, Vědomostní kvíz a 
Prezentace na téma třídění odpadu.

Jednou z dvanácti zúčastněných škol 
byla i ZŠ Tanvald, Sportovní 576. V cel-
kovém hodnocení škol jsme na vítězné 
pozice nedosáhli, ale žákyně 9. A naší 
školy Kačka Mašková se umístila na 3. 
místě v literární části soutěže, což je 
jistě velmi pěkný úspěch. Na vyhlášení 
ji doprovodili Štěpánka Bártová, Verča 
Seibtová, Michal Harik a pí uč. Müllerová. 

Kromě tohoto projektu jsme zapojeni 
ještě do programu „Recyklohraní“, který 
pro nás kromě motivačních odměn za 
tříděný odpad připravuje také spoustu 
zajímavých úkolů a soutěží. Mapovali 
jsme rozmístění kontejnerů v okolí byd-
liště žáků, vyráběli jsme krabice na sběr 
použitých baterií, sbíráme vyřazené 
elektrospotřebiče (více na www.recyklo-
hrani.cz). Snažíme se vést děti k třídění 
odpadu ve škole i doma, protože proble-
matika odpadů je všem velice blízká a 
může ji přímo ovlivnit každý z nás. Ve 
škole tak průběžně nebo jednorázově 
sbíráme PET lahve, tetrapaky, papír, 
vyřazené elektrospotřebiče a použité 
baterie. 

 - IM -

 Jako doprovodná akce festivalu Jeden 
svět bude od března v tanvaldském kině 
Jas výstava černobílých fotografií Hany 
Šebkové: Štěstí a vítr jedno jsou. Výstava 
potrvá do 6. dubna 2010. Otevřeno je 
vždy v době programů kina.
PhDr. Hana Šebková: Již od svých 
středoškolských let se věnovala studiu 
jazyků, jejichž prostřednictvím poznáva-
la mentalitu a zvyklosti jiných národů. 
Vystudovala na FF UK češtinu a fran-
couzštinu. Později se začala intenzivně 
zabývat romským jazykem a kulturou. 
Od r. 1982 se svou přítelkyní Editou 
Žlnayovou navštěvovaly romské osady 
u nás i v zahraničí a poznávaly hodnoty 
tohoto etnika. V roce 1994 založily ča-
sopis Romano džaniben. H. Šebková je 

l 8. 3. uzávěrka výtvarné sou-
těže Co přinesla paní Zima – 
vítězné práce uvidíte na výsta-
vě v kině Jas při příležitosti THJ 
dne 19. 3. 2010.
l  2. a 9. 3. od 17 hod. –
Velikonoční keramika pro dospělé 
– 2. 3. modelování, 9. 3. glazování vypá-
lených výrobků
l 16. a 23. 3. od 17 hod. – Velikonoční 
keramika pro rodiče a děti 
– 16. 3. modelování, 23. 3. glazování
l 24. 3. od 16 hod. – Velikonoční 
perníčky, akce pro děti (pečení a zdo-
bení perníčků s velikonočními motivy.)
l 30. 3. od 15.30 hod. – Jarní tiffany, 
akce pro děti od 10 let (výroba skleněné 

vitráže s motivem motýla)
l 31. 3. od 16 hod. 
Sladké kraslice, akce pro děti 
(pečení a zdobení kraslic 

z lineckého těsta)
l 31. 3. od 16 hod.

Velikonoční ošatky z pedigu, 
akce pro dospělé (pletení ošatek)
l Velikonoční prázdniny 1. – 2. 4.
výtvarné dílny pro děti:
1. 4. – pletení ošatky z pedigu
2. 4. – zdobení kraslic různými techni-
kami, pečení jidášů, výroba velikonoční 
dekorace.
Na všechny akce se přihlašujte v DDM 
co nejdříve vzhledem k omezené kapa-
citě dílen.

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

Městská policie Tanvald

Tel.: 725 095 123
Vaše všímavost pomůže 

městské policii!

mimo jiné autorkou učebnice romského 
jazyka a podílela se na vzniku dalších 
publikací o Romech, romském jazyce a 
kultuře. Později se věnovala pedagogice. 
(Čerpáno z knihy Štěstí a vítr jedno jsou 
nakladatelství BUK Příchovice. Hana 
Šebková byla tanvaldskou rodačkou a 
zemřela v roce 2004. Pozn. red.)   -abr-

Výstava v kině: Štěstí a vítr jedno jsou 
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na březen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
9. 3. 2010  Čarostřed a Černá paní
v 9 hod.  Strašidelná pohádka o mocném mágu Čarostředovi, 
 s písničkami, šermem a žertovnými kousky. Pro všechny ty, kteří 
 se nebojí přiznat si, že se rádi bojí. Určeno pro děti od pěti let. 
 Vstupné: 30 Kč
19. 3. 19 h.  František Kop Quartet a soubor Bardolino
 1. koncert 54. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2010
 Netradiční spojení jazzu, klasiky a lidové hudby. 
 Program: autorská díla a úpravy 
 z dílny umělců obou souborů: 
 C. Caller, P. Fischer, M. Klepáčová,
 P. Malásek, F. Kop.
 Vstupné: 170 Kč

František Kop Quartet: Soubor vznikl na po-
čátku roku 1995 ku příležitosti účinkování na 
festivalu Pražské jaro. Současné složení tvoří 
vedle vedoucího souboru saxofonisty Františka Kopa 
(1959) pianista Petr Malásek (1964), baskytarista Martin 
Lehký (1973) a bubeník Pavel Zbořil (1962). Ve výběru 
repertoáru je kladen důraz na vlastní tvorbu (Kop, 
Malásek), která směřuje k větší prokomponovanosti jed-
notlivých skladeb. Stylové rozpětí původních kompozic je 
poměrně široké, protože se inspiruje rozličnými hudební-
mi vlivy (blues, funk, latin, free). Soubor se ale také nevy-
hýbá interpretaci jazzových standardů a skladeb velikánů moderního jazzu 
(J. Coltrane, W. Shorter, T. Monk a další).

Soubor Bardolino: Pavel Fischer – housle, Margit Klepáčová – violoncello, 
Camilo Caller – perkuse. Tři špičkoví multižánroví instrumentalisté kombinují 
v programu skladby moderních autorů s vlastní autorskou tvorbou inspirovanou 
folklorem.

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

3. 3.  ST  17 h.
4. 3.  ČT  17 h.  Dešťová víla 2D
Nová česká romantická komedie. V hlavních rolích J. Gottwald, M. Donutil a S. 
Stašová. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 96)
5. 3.  PÁ 19 h.
6. 3.  SO 17 h.  Avatar 3D
Pro velký zájem diváků repríza amerického akčního sci-fi filmu Jamese 
Camerona. Film, který překonává všechny rekordy. Co se stane, když vědci 
vytvoří hybrida z lidské a mimozemské DNA. Jedinečný vizuální zážitek s 3D 
brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – ŠÚ – 166)
10. 3.  ST  19 h.  Čtvrtý druh
Americký sci-fi thriller. Natočeno podle skutečné události. Záhadné mizení lidí 
v odlehlém městě na Aljašce. V hlavní roli Milla Jovovich.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 98)
12. 3.  PÁ  17 h.
13. 3.  SO  17 h.  Alenka v říši divů 3D
Nový americký film Tima Burtona podle slavné dětské knihy. V hlavní roli Johnny 
Depp. Premiéra v kinech ČR 4. 3. 2010. Jedinečný vizuální zážitek s 3D brýle-
mi v digitální kvalitě.
Vstupné: 165 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 100) 
17. 3.  ST  17 h.  Alvin a Chipmunkové 2
Animovaná rodinná komedie o nových dobrodružstvích zpívajících veveřáků. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 88)
20. 3.  SO  19 h.  Sherlock Holmes
Americký dobrodružný film. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla 
Arthura Conana Doyla. V hlavních rolích Robert Downey Jr. a Jude Law.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 139)
24. 3.  ST  19 h.  Kawasakiho růže
Nový český film Jana Hřebejka. Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda 
ještě hlubší. V hl. rolích M. Huba, D. Kolářová, L. Vlasáková a L. Chudík.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 99) 
26. 3.  PÁ  16,30 h.  Kung Fu Kyborg 2D
Hong Kongská akční sci-fi komedie. Čínská odpoveď na Transformers.
Premiéra v kinech ČR 11. 3. 2010. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – 95)
26. 3.  PÁ  19 h.  Květ pouště 2D
Britský koprodukční film. Autobiografický příběh o cestě z africké pouště na 
světová přehlídková mola. Premiéra v kinech ČR 25. 3. 2010. Film bude pro-
mítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80, 83, 85 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 124) 
27. 3.  SO  17 h.  Avatar 3D
Pro velký zájem diváků repríza amerického akčního sci-fi. Jedinečný vizuální 
zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – ŠÚ – 166)
29. 3.  PO  18 h.  Nevítaní
Český dokument promítaný v rámci filmového festivalu Jeden svět 2010. 
Film o postižených lidech se silnou vůlí k životu.
Vstupné: 50 Kč  Mládeži přístupný.  (95)
30. 3.  ÚT  18 h.  Tibet zpívá
Dokument promítaný v rámci filmového festivalu Jeden svět 2010. 
Emocemi nabitý film o situaci mezi Tibetem a Čínou.
Vstupné: 50 Kč  Mládeži přístupný.  (82)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
Online předprodej vstupenek do kina 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.

BŘEZEN

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

19. 3. 2010  Městské kino JAS 
V 18.30 hod.  Vernisáž výstavy DDM Ulita Tanvald na téma „Co přinesla
 paní Zima“, hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
V 19.00 hod.  František Kop Quartet + Bardolino
23. 4. 2010  Kostel sv. Františka z Assisi 
V 19.00 hod. Miroslav Kejmar – trubka, Jan Kejmar – trubka
 Miroslav Kejmar ml. – tympány, Jiřina Pokorná – varhany
 Vstupné: 120 Kč
21. 5. 2010 Kostel sv. Františka z Assisi 
V 19.00 hod. Iuventus, gaude! – dětský pěvecký sbor 
 ZUŠ Jablonec nad Nisou, sbormistr Tomáš Pospíšil, 
 Drahomíra Chvátalová – varhany
 Vstupné: 80 Kč

Generální partneři: Česká spořitelna, ČEPS, a.s.
Hlavní partneři: ČEZ, Zentiva, Ministerstvo kultury ČR
Mediální partneři: Vltava, Hudební rozhledy
Spolupořadatel: Česká kultura,s.o.
Sponzoři THJ 2010: Putzteufel s.r.o., Teplárenství Tanvald s.r.o., SATO 
Tanvald, TABYS s.r.o., .A.S.A., Titan – Plastimex s.r.o., SEBA T a.s., ČSAD 
Jablonec n. N. a.s., NPS – Group s.r.o.

l V tomto roce vyhlásil Svaz knihovníků 
na měsíc březen novou kampaň Březen 
– měsíc čtenářů. Naše knihovna se 
k tomuto projektu také připojila.
l Koupili jste si počítač či jste se 
připojili k internetu a nevíte si rady? 
Připravili jsme pro naše čtenáře společ-
ně se studenty Gymnázia Tanvald pod 
vedením RNDr. Moravcové individuální 
kurz pro začátečníky zdarma po celý 
měsíc březen. 
l 26. 3. 2010 proběhne v knihovně již 
3. ročník mezinárodní akce Noc s An-
dersenem.  Společně si s dětmi budeme 
číst, hrát hry a vyprávět o oblíbených 

hrdinech dětských knih. Součástí  bude 
výtvarná dílnička. Přihlásit se v knihovně 
mohou naši malí čtenáři osobně do 15. 
3. 2010. Fotoreportáž můžete zhlédnout 
na www.tanvald.cz/knihovna ve foto- 
galerii 29. 3. 2010 a na nástěnce ve 
vstupní části knihovny.
l Jarní dílnička 31. 3. 2010 s Ivetou 
Zeidlerovou od 13.00 – 17.00 hod. 
Vyrobte si s námi jarní a velikonoční 
dekorace nejen do oken. Budete potře-
bovat ostré nůžky, pastelky či fixy a malý 
květináček. Vstupné 20 Kč (v ceně vstup-
ného je malé občerstvení a materiál).
l Soutěž pro naše nejmenší čtenáře (do 

8 let): Poznej pohádku a nakresli obrá-
zek: „Šel tatínek do lesa, že tam kluka 
vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě 
trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děc-
ko slupne skoro všecko.“ (Napovíme, že 
snědl pecen chleba, krajáč mléka, mámu, 
tátu…)
Soutěž pro naše mladé čtenáře (9 – 15 
let): Ze které knihy je tato ukázka: „Na 
kalendářovém stromě zjistil, že již uplynul 
měsíc od jeho příchodu na ostrov. Za tu 
dobu nespatřil, ačkoliv prošel již celé 
severní pobřeží ostrova, žádnou lidskou 
stopu. Vystoupil i několikrát na horu nad 
jeskyní, odkud se pozorně rozhlížel po 

ostrově. Nikdy však neuviděl, že by 
vystupoval někde kouř z lidského příbytku.“ 
(Napovíme, že měl ještě věrného druha, 
kterého pojmenoval po jednom dni v týd-
nu.) Správné odpovědi zasílejte na naši 
adresu nebo je můžete donést osobně. 
Uzávěrka je 31. 3. 2010 Na výherce obou 
soutěží čekají drobné dárky.
l Vystavíme čtenářský průkaz zdarma 
pro nové čtenáře.
l Vyhlašujeme amnestii dlužníkům.
l Bude probíhat prodej vyřazených knih 
a časopisů v ceně 2 Kč a 5 Kč.

-měk-
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SLEVY ZBOŽÍ V PRODEJNĚ

Konf. stolky na prodejně za 1 100 Kč (česká výroba)
Obývací sestava hrušeň za 10 990 Kč (česká výroba)

Sedací soupravy od 18 500 Kč k odběru ihned

Akce!!!! 
è Smrkové postele + rošt ZDARMA – k odběru ihned !!!

Cena postele 2 747 Kč, česká výroba

è Matrace Calipo 90x200 cm + zdravotní polštář ZDARMA !!!

Více na www.nabytek-arnostova.cz, tel: 483 382 900.

www.elektrop.cz 

10. ročník  veletrhu cestovního ruchu  

TOUR 2010

18. – 20. březen 2010
EUROCENTRUM JABLONEC N. N.

• kraje, regiony, cestovní kanceláře •
• prodejní výstava a soutěž „Regionální produkty“ • 

• Jizerský festival světla •
• 19. 3. od 18 hodin světelná show •

• diashow, cestopisné besedy a kulturní program •
• slosovatelné kupony • 

VSTUP ZDARMA

čtvrtek a pátek 9 –18 hodin, sobota 9 –12 hodin

www.eurocentrumjablonec.cz           www.jizerskyfestivalsvetla.cz

!!! Pozor!!!
Kadeřnictví U Svárovských
Tanvald, Vítězná ul. 360
!!! ZNOVU OTEVŘENO !!!
l Nový mladý kolektiv
l Kreativní účesy 
l Pro pány, dámy i děti
l Možno bez objednání

Telefonické objednávky:  Lucie Hásková  732 401 188
 Markéta Kadášiová  722 788 711 

!AKCE! 

Ke každém dámskému střih
u

regenerační maska zdarma!

BUFET – JÍDELNA SLUNEČNICE
Krkonošská 496, Desná II., tel.: 777 190 858

VEPŘOVÉ HODY 
DRUHÝ BŘEZNOVÝ VÍKEND 13. – 14. 3. 2010, 11 – 17 hod. 

zabijačkové speciality šéfkuchaře Nedvěda

PENSION SLUNEČNICE ***
Nabízí možnost ubytování v apartmánech nebo 2 – 4 lůžkových pokojích. 

Tel.: 775 149 363

Jsem šestiletá fenečka, jmenuji se 
Sára. Maminka byla špic, tatínka 
neznám. Moje panička je nemocná 

a tak sháním nový domov 
u hodných lidí. Vzrůstem nejsem 
veliká, ale jsem hodná a mám 

veliké srdíčko. 

Kontakt: Tanvald 602 770 132 
Lázně duchovní obnovy
Hledáme spolupracovníky a investory, 
kteří mají zájem se zapojit do projektu 

Lázně duchovní obnovy v Libereckém kraji. 
www.lazneduchovniobnovy.cz,

E-mail: janafadl@post.cz 
Tel.: 728 603 993,  608 243 378
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Odvoz 
a likvidace 

fekálií.
Telefon: 

777 822 890

Největší snowpark u nás O2 Extra Park 
v Rejdicích se stal dějištěm her IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže (ODM). 
Respektive snowboardová část her se 
usídlila právě v rejdickém snowparku. 
A vůbec nejrychlejší kvalifikační čas jízdy 
měla překvapivě dívka (kategorie star-
ších dívek) Ester Ledecká, která repre-
zentovala Prahu. Její talent se na olym-
piádě dětí a mládeže jasně ukázal, když 
v kvalifikaci projela snowboardcrossovou 
trať za pouhých 52,87 vteřiny. Celkově 
nejlepší z chlapců Filip Slončík přitom 
zajel stejnou trať za 56,72 vteřiny. Právě 
Filip z Olomouckého kraje si ve své ka-
tegorii dojel pro zlato. Mezi mladšími 
snowboardisty se blýskl Tomáš Bulva za 
Královéhradecký kraj. A v mladších dív-
kách ukázala soupeřkám záda Gabriela 
Čechová (Jihomoravský kraj).

Jak podotkla ředitelka závodů Lenka 
Kudláčková, počasí letos mladým 

V letošním roce oslavím padesát let 
života. Vyhecován přáteli maratónci jsem 
se rozhodl oslavit toto jubileum padesát-
kou – Jizerskou padesátkou. Moji přáte-
lé mě řádně dopředu přihlásili, prý abych 
nemohl ucuknout. A tak v neděli 10. 
ledna stojím, jako padesátiletý začáteč-
ník, v poslední, osmé vlně na startu to-
hoto těžkého závodu. V měnícím počasí 
si ještě stačím zkušeně (?) přemazat a 
vyrážím nezkušeně mezi posledními 
z čtyřtisícového davu. Začátek, fakt hrů-
za. Spousta lidí, tempo šneků a skoro 
všem se to smeká. Jedu v pohodě, ale 
do devátého kilometru jen tak, jak sou-
peři přede mnou dovolí. Potom již jedu 
své pohodové tempo. Posledních deset 
kilometrů jsem se trošku trápil a únava 

Pětice závodníků TJ SEBA Tanvald využila možnost reprezentovat ČR na tratích 
ZOH 1956 v italské Cortině. Ve dnech 23. a 24. ledna se zde konaly největší svě-
tové závody mládeže v běhu na lyžích TROFEO TOPOLINO. Na startu na olympij-
ském stadionu v Predazzu, odkud se vydal v letošním Tour de Ski vstříc bájné 
sjezdovce i Lukáš Bauer, se v jednotlivých kategoriích sešlo až sto sedmdesát pět  
závodníků. A pohled na hromadný start takovéto skupiny byl impozantní. Nejlépe 
si ve svých kategoriích vedli V. Vyhnálek (celkově 17. místo) a A. Šírek (18.), neztratily 
se ani Anna Sixtová (22), P. Marousková (45) a A. Vyhnálková (66.).

 Za TJ Seba Tanvald, Vladimír Vyhnálek

Pozvánka do okolí
Smržovka
www.smrzovka.cz, tel. 483 369 325 
l Výstava v Zámečku: Iva Smištíková 
a děti – „Moje kočky“ – keramika a 
fotografie.
l 18. 3. Putování za skřítky Jizerských 
hor s Krystynou Rataj Černou – 
Městská knihovna od 15.30 hodin.
l  20. 3. 13. Reprezentační ples 
Horské služby oblasti Jizerské hory 
– hraje kapela ECHO 91, vstupné 180 
Kč, předprodej Tip-sport Smržovka, 
odjezd autobusu směr Desná v 01,00.
l 27. 3. Potápěčský ples – hraje kape-
la ECHO 91, vstupné 250 Kč, potápěč-
ská tombola, více na www.snakesub.cz, 
tel. 482 710 515, 739 572 441.
l 29. 3. Důchodový dýchánek 
– od 14 hodin v Zámečku.
l 5. 3. Maturitní ples OA Tanvald
Eurocentrum JBC.
(http://mzsaoatanvald.cz) 

snowboardistům přálo, ačkoliv ráno 
museli pořadatelé bojovat s přívalem 
sněhu. „Přes noc a k ránu napadlo přes 
čtyřicet čísel sněhu. Nakonec se ale 
udělalo slunečno a celé závody proběh-
ly naprosto v pohodě,“ řekla s úsměvem 
Kudláčková. 

Mladí snowboardisté měli šanci projet 
letos nově zrekonstruovanou snow- 
boardcrossovou trať, která nyní vyhovu-
je evropským standardům. Ve stejném 
místě, kde se jela ODM, budou letos 6. a 
7. března v O2 Evropském poháru sou-
těžit také dospělí závodníci, a to i ze 
zahraničí.

Kompletní výsledky najdete na strán-
kách: 
http://www.odm2010.cz/nowboard.aspx. 
Více informací o rejdickém snowparku 
najdete na www.o2extrapark.cz a
www.rejdice.cz.

- red -

Lyžaři TJ SEBA na tratích ZOH Olympiáda dětí a mládeže přilákala na 
začátku února do Rejdic mladé talenty 

přece jen přišla, ale jinak velká spokoje-
nost. Čas, pravda, jen průměr, pořadí asi 
v polovině startovního pole. Ale v pade-
sáti si už člověk nemusí ve sportu asi nic 
dokazovat a já si dokázal, že to ještě 
zvládnu.

A co vy, nechcete to také někdy zkusit?  
Za rozvodnou na tanvaldské kotlině jsou 
letos díky nově zakoupené rolbě perfektně 
upravené lyžařské tratě. Tak do stopy.

Josef Průcha

Masopustní průvod šel Tanvaldem

Padesátník na Padesátce

Tip na jarní výlet
Rozhledna U borovice 

vyrostla v Roprachticích
Milovníci horských výhledů mají šanci 

jejich krásy obdivovat z další rozhledny. 
Za novou stavbou se mohou vydat do 
Roprachtic u Vysokého nad Jizerou. Rok 
a půl trvající stavba osmnáctimetrové 
kamenné věže s dřevěnou vyhlídkou byla 
slavnostně završena 17. listopadu, kdy 
se roprachtická rozhledna poprvé ote-
vřela veřejnosti. Rozhledna začala vy-
růstat loni v dubnu Přes sedm tun vážící 
nástavba se tyčí ve výšce 13 metrů a 
svým návštěvníkům nabízí panoramatic-
ké výhledy na Jizerské hory, Ještěd, 
Žalý, Kozákov nebo Krkonoše. Vidět jsou 
také Orlické hory, opatovická elektrárna 
i okolní rozhledny. Myšlenka na posta-
vení roprachtické věže se v mysli jejího 
iniciátora rodila několik let. Konkrétní 
rozměry začala získávat po revoluci, kdy 
se investorovi podařilo získat zpět vhod-
né pozemky. Vizi podpořila také samotná 
obec a svým dílem přispěli i místní oby-
vatelé. Mimo sezonu bude vyhlídka, po 
předchozí domluvě s majitelem, přístup-
ná pouze o víkendech. Od poloviny 
června do půlky září pak bude otevřená 
každý den.  -veš-

V době, kdy se nad masopustním průvodem na Tanvaldsku stahovala mračna, 
přišla vydatná pomoc ze strany členů KČT Tanvald. A tak se naplnila původní myš-
lenka, aby se do akce zapojili lidé a místní spolky. Napříště byl novým organizátorům 
předán klíč s polštářkem, který na tento den maskovanému průvodu symbolicky 
svěřuje starosta města.  -abr- (Foto: A. Svárovský)


