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Filmy ve formátu 3D 
(s brýlemi)

5. 2.  19 h.
6. 2.  17 h. 130 Kč

Avatar
11. 2.  17 h. 130 Kč

Vzhůru do oblak
13. 2.  17 h.  130 Kč

Avatar
27. 2.  17 h.  100 Kč

Doba ledová 3 
– Úsvit dinosaurů

27. 2.  19 h. 90 Kč
Krvavý Valentýn

 

Filmy 2D (bez brýlí)
v digitální kvalitě

19. 2.  17 h. 70, 73, 75 Kč
20. 2.  17 h.

Skřítek Rolli
20. 2.  19 h.  73, 75, 80 Kč

Pouta

Některé spoje do okrajových částí 
města jezdí od 11. ledna v jiných časech, 
než které vyšly v nových jízdních řádech, 
vydaných v prosinci 2009. „Spoje jsou 
nyní uvedeny v nových časových polo-
hách, které byly stanoveny na základě 
veřejného projednávání s obyvateli, 
které proběhlo v prosinci“, uvedl Jaško 
z ČSAD Jablonec nad Nisou. Nový jízd-
ní řád nevyhovoval některým dojíždějícím 

Plesová sezóna
Tanvald a okolí 

5. 2. Maturitní ples Gymnázia 
Tanvald,  IV. ročník, Sportovní hala 
Tanvald, (www.gymtan.cz) 
6. 2. Městský ples Železný Brod, 
sokolovna.
13. 2. Palírenský ples, Zásada, 
sokolovna.
19. 2. Sportovní ples, Sportovní hala 
Tanvald, (www.tjsebatanvald.cz).
20. 2. Hasičský bál ve Zlaté Olešnici 
(sokolovna).
20. 2. Šipkařský ples, Parkhotel 
Smržovka. Hraje Kontakt, lístky na tel. 
603 273 055 a 603 591 543.
21. 2. Dětský bál ve Zlaté Olešnici 
(sokolovna).
5. 3. Maturitní ples Obchodní akademie 
Tanvald, Eurocentrum JBC, 
(http://mzsaoatanvald.cz).

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva města

Zasedání zastupitelstva se uskuteč-
ní 3. 2. 2010 od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Tanvald 
(program viz str. 3).

Rozpočet na rok 
2010 je vyrovnaný

Rozpočet Tanvaldu na rok 2010 byl 
schválen na zasedání zastupitelstva 
města 21.12. 2009 ve výši 109 285 026 
korun jako vyrovnaný. I přes obecný 
nedostatek financí se tanvaldské zastu-
pitelstvo snaží o hospodaření s vyrovna-
ným rozpočtem, což se mu daří. To však 
není všude samozřejmostí. Stále častěji 
můžeme v televizi a v dalších médiích 
vidět, jak některá města i obce nejsou 
v současnosti schopny ze svého rozpoč-
tu financovat ani základní potřeby a 
úkoly příslušející samosprávě. Do hos-
podaření obcí a krajů se promítá nepříz-
nivý vývoj ekonomiky a z toho plynoucí 
nepříznivý vývoj daňových příjmů. Při 
sestavování rozpočtu na letošní rok tedy 
muselo i město Tanvald víc než jindy 
pečlivě počítat, plánovat jen nezbytné 
investiční akce a se střízlivým odhadem 
předvídat příjmy, které se do městské 
pokladny dostanou. „Vzhledem k probí-
hající krizi byla příjmová strana rozpočtu 
sestavena tak, abychom měli přiměřenou 
jistotu, že se naplní. Ve výdajové části 
počítáme se všemi provozními náklady, 
které souvisí s chodem města,“ říká sta-
rosta Petr Polák, nahlíží do rozpočtu a 
pokračuje: „Uspořeno bylo třeba na 
vnitřní správě v personálních výdajích 
zhruba jeden milión korun. Jde o jeden 
příklad úsporného opatření, s tím, že 
v rozpočtu jsou zahrnuty pouze velké 
opravy, které je nezbytně nutné realizovat. 
Na druhou stranu je v rozpočtu rezerva 
ve výši 6 750 000 korun. O použití těch-
to prostředků rozhodnou zastupitelé 
v dubnu. To už bude znám přesný výsle-
dek hospodaření za rok 2009 a také 
skutečné daňové výnosy za první čtvrt-
letí 2010. Samozřejmě se v rozpočtu 
počítá s dostavbou hasičárny. Rovněž je 
nutné počítat s případným spolufinanco-
váním akcí, na které se nám podaří za-
jistit dotace z fondů Evropské unie (na-
příklad výstavba přestupního terminálu),“ 
uzavírá starosta P. Polák. Další podrob-
nosti k rozpočtu na rok 2010, se kterým 
bude Město Tanvald hospodařit, najdete 
na www.tanvald.cz.  -abr-

Do posledního místečka byla zaplněná 
restaurace Hotelu Grand na výroční 
členské schůzi Klubu českých turistů 
Tanvald v pátek 15. 1. 2010. Na progra-
mu byly dva hlavní body. „Volil se nový 
výbor našeho klubu a rozhodovalo se o 
prodeji TOMKY,“ říká J. Kuna a pokra-
čuje: „Po uvítání přítomných a vzpomínce 
na Vlastičku Šourkovou, která v jedena-
devadesáti letech opustila řady turistů, 
poděkovala předsedkyně Věra Vacková 
starému výboru a předala slovo jednot-
livým komisím. Své zprávy a plány před-
nesli vedoucí výletů, značení a mládeže. 
To však již paní Vacková odešla, aniž 
bychom jí stačili poděkovat za její práci. 
Tak se nedočkala ani výsledku hlasová-
ní o prodeji či zachování klubovny 
Zálesák. Po předchozí diskuzi byla náhle 

občanům zejména ze Světlé a Českého 
Šumburku. Proto byly jízdní řády upra-
veny. Schůzku s občany inicioval staros-
ta města Petr Polák, který osobně do 
českošumburské sokolovny společně se 
zástupcem ČSAD Jablonec a zástupcem 
z Krajského úřadu Liberec - KORID 
přišel. Všechny jízdní řády najdete na 
www.csadjbc.cz, v prodeji jsou pak 
v infocentru.  -red-

Změny v nových jízdních řádech autobusů

při hlasování mezi turisty naprostá shoda 
a pro prodej se nezvedla jediná ruka.“ To 
potvrzuje i J. Průcha: „Schůze proběhla 
klidně a věcně. Pro prodej nehlasoval 
vůbec nikdo. Nikdo se nezdržel, všichni 
byli proti. A tak mě jen napadá otázka: 
Kdo vlastně prodej té klubovny vůbec 
chtěl? Tanvaldští turisté jsou opět v po-
hodě a všichni jsou jistě natěšeni na 
mnoho výletů a zájezdů ze zde také 
schváleného kalendáře akcí.“  

„Nyní se hledá vhodný správce Tomky, 
který se o provoz a údržbu domku bude 
starat. To už je však úkol pro nový výbor 
KČT, jehož předsedou se stal Arnošt 
Svárovský. Přejeme mnoho zdaru a 
správných rozhodnutí,“ uzavírá Josef 
Kuna.

-red- 

Průběh letošní zimy snad zatím nezklamal ani děti, ani sportovce. O tom, jaké také 
bývaly zimy na Tanvaldsku, se můžete přesvědčit na fotografiích Miroslava Kučery 
a v článku J. Rýdla na str. 5.

Klubovna TOM Zálesák se prodávat nebude

Bývalá předsedkyně KČT V. Vacková a dole vpravo nový předseda A. Svárovský. 
Po hlasování zavládla v Grandu pohodová atmosféra.   (Foto: - ali -)
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Nezaměstnanost dolehla v minulém 
roce na řadu lidí z Tanvaldska. Je to 
velký problém, nezaměstnanost stále 
roste a v samotném Tanvaldu míra ne-
zaměstnanosti již překročila čtrnáct 
procent! Nezaměstnanost čím dál tím 
více ovlivňuje život ve městě. Pokračuje 
trend ubývání pracovních míst a nové 
pracovní příležitosti se prakticky nevytvá-
řejí. Lidé, kteří přišli o práci a skončilo jim 
období, po které pobírali podporu v ne-
zaměstnanosti, spadli do sociální sítě. 
Město bohužel tento fakt není schopno 
přímo ovlivnit. Poskytuje dlouhodobě 
nezaměstnaným od poloviny roku 2009 
možnost výkonu veřejné služby. Této 
možnosti zachovat si vyplácení sociální 
dávky ve výši životního minima nebo 
jejího zvýšení při odpracování dvaceti 
nebo třiceti hodin měsíčně využívá 
v Tanvaldě ze zhruba stovky dlouhodobě 
nezaměstnaných v průměru měsíčně 
pouze deset osob. „Již mnoho let ve 
spolupráci s Úřadem práce v Jablonci 

Území jabloneckého okresu je členěno 
na tři mikroregiony, shodně pojmenované 
podle sídel pověřených obecních úřadů 
a pracovišť Úřadu práce v Jablonci nad 
Nisou: Tanvald, Železný Brod a Jablonec 
nad Nisou. Každý z mikroregionů před-
stavuje specifickou hospodářskou oblast 
s nosnými odvětvími a odlišnou situací 
na trhu práce. Porovnání hlavních ukazate- 
lů trhu práce v jednotlivých mikroregionech 
znázorňuje tabulka 1.

Mikroregion Tanvaldsko zaměřený 
především na zpracovatelský průmysl 
kovodělný, sklářský a textilní představu-
je v rámci okresu stále oblast s nejvyšší 
nezaměstnaností. K tomuto stavu přispí-
vají zejména omezená nabídka pracov-
ních příležitostí, nepříznivá skladba 
obyvatelstva s větším podílem sociálně 
slabších vrstev společnosti a osob s niž- 
ším stupněm vzdělání, špatná dopravní 
obslužnost některých horských částí obcí 
a další faktory. V roce 2009 se přidal vliv 
celosvětové ekonomické krize, následný 
nedostatek zakázek a vytvářených no-
vých pracovních míst u zaměstnavatelů. 
Dalším negativním faktorem byla reorga-
nizace výroby ve firmě Cutisin a.s., která 
v květnu 2009 uzavřela svoji provozovnu 
v Kořenově, a následný výrazný růst 
nezaměstnanosti v Kořenově a okolních 
obcích. Ke konci roku 2009 byli v Tan-
valdu a okolí evidováni 1442 uchazeči. 
V meziročním srovnání tak došlo k ná-
růstu o 492 uchazeče. Růst míry neza-
městnanosti se k 31.12. 2009 zastavil na 
hodnotě 13,4%, před rokem činila hod-
nota 8,3%. Meziroční nárůst počtu evido-
vaných i míry nezaměstnanosti činil 

nad Nisou vytváří Město Tanvald pracov-
ní příležitosti v rámci veřejně prospěš-
ných prací. I v roce 2010 bude u Města 
Tanvald takto zaměstnáno čtrnáct osob 
z dlouhodobě nezaměstnaných, které 
doporučí úřad práce. Město chce takto 
vytvořená pracovní místa obsazovat 
zejména občany s trvalým bydlištěm 
v Tanvaldě. Velký zájem o veřejně pro-
spěšné práce v Tanvaldě mají však i 
nezaměstnaní z okolních měst a obcí,“ 
uvádí tajemník úřadu Richard Seidel a 
dodává: „Bylo by proto vhodné, kdyby 
veřejně prospěšné práce jako vstřícný 
krok pro své občany ve větším rozsahu 
poskytovaly i další města a obce na 
Tanvaldsku. V současné době občané 
vykonávající veřejnou službu a zaměst-
nanci v rámci veřejně prospěšných prací 
uklízejí sníh, starají se hlavně o schůd-
nost chodníků a komunikací a dalších 
veřejných prostranství, a jsou tak vý-
znamnou pomocí při zajišťování zimní 
údržby města.“   -abr-

65,6%, tento nárůst byl však ve srovná-
ní s ostatními mikroregiony okresu nej- 
menší. Hlavní příčinou tohoto rozdílu je 
skutečnost, že ostatní regiony byly více 
postiženy masivním propouštěním a 
ukončením výroby v jednotlivých provo-
zech podniku Jablonex Group a.s. (bý-
valé firmy Železnobrodské sklo v Želez-
ném Brodě, Bižuterie Česká mincovna 
a Jablonex v Jablonci nad Nisou). Oproti 
tomu v Desné byla zachována výroba 
sklářské suroviny v nově vzniklém 
subjektu Preciosa Ornela a.s. 

V důsledku poklesu zakázek u zaměst-
navatelů registroval úřad práce již zmí-
něný výrazný pokles poptávky po nových 
pracovnících, a to prakticky ve všech 
hlavních odvětvích regionu. Ke konci 
roku 2009 tak nabízeli zaměstnavatelé 
19 volných pracovních míst, na konci 
roku 2008 to bylo 34 míst. Mezi nejžá-
danější patří v současnosti místa ve 
zdravotnictví pro střední zdravotnický 
personál v Nemocnici Tanvald s.r.o. a 
místa pro kuchaře v hotelích a penzio-
nech Jizerských hor. Dlouhodobě nejžá-
danější profese v kovodělném průmyslu 
a strojírenství (zámečník, opravář strojů, 
obráběč kovů aj.) zaznamenaly díky 
poklesu zakázek výrazný pokles poptáv-
ky. Počet uchazečů na jedno volné 
pracovní místo (U/VM) se zvýšil z 28.0 
v prosinci 2008 na rekordních 75,9 na 
konci roku 2009 v důsledku uvedeného 
zvýšeného počtu nezaměstnaných a 
výrazného snížení počtu volných 
pracovních míst. 

Mgr. M. Holý, 
analytik ÚP v Jablonci nad Nisou

Tanvaldští nezaměstnaní odklízejí sníh

Nejhorší nezaměstnanost na Tanvaldsku je v Kořenově, pak v Tanvaldě a Velkých 
Hamrech. Tanvaldští nezaměstnaní pracují v rámci veřejně prospěšných prací, 
v zimě zejména při odklízení sněhu.  (Foto: -abr-)

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?
Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí do padesáti let věku zaměstnance maxi-

málně pět měsíců, do pětapadesáti let věku zaměstnance maximálně osm měsíců 
a zaměstnancům, kterým je více než pětapadesát let, maximálně jedenáct měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti činí první dva měsíce 65% průměrného měsíčního 
čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukon-
čeném zaměstnání. Další dva měsíce je to 50% a po zbývající dobu 45%. Maximální 
měsíční podpora v nezaměstnanosti pro rok 2010 je 13 280 Kč.  -red-

 Nezaměstnanost roste už rok a půl. A 
poté, co se její nárůst v posledních mě-
sících trochu zmírnil, nabral koncem roku 
opět na dramatičnosti. Za prosinec při-
bylo na úřadech práce více než třicet tisíc 
lidí. To je nejvíce od února 2009. Celkem 
bylo na konci roku bez práce 539 136 
lidí.

Experti specializující se na trh práce 
sice říkají, že je tento příbytek způsobený 
sezonností a nárůst počtu uchazečů na 

Nejméně volných míst od roku 1995
přelomu roku je obvyklý jev. „Způsobují 
ho faktory, jako je ukončování prací 
v zemědělství a ve stavebnictví, ukončo-
vání veřejně prospěšných prací a přede-
vším ukončování pracovních poměrů 
sjednaných na dobu určitou, obvykle do 
konce roku,“ říká Štěpánka Filipová 
z ministerstva práce a sociálních věcí. 
Přesto jde o historicky druhý největší 
prosincový nárůst v historii, hned po 
předloňském prosinci.  -red - 

Situace na trhu práce v roce 2009

Tabulka 1: Vybrané ukazatele trhu práce v jednotlivých mikroregionech okresu 
Jablonec nad Nisou na konci let 2008 a 2009. Pro výpočet míry nezaměstnanosti 
v obcích a mikroregionech okresu byly použity počty ekonomicky aktivních obyva-
tel z konečných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001. 

Ukazatel                       Jablonecko              Tanvaldsko             Železnobrodsko

                                     08         09      mezir.      08        09       mezir.    08      09    mezir.
                                                            index                              index                        index
                                                             (%)                                 (%)                            (%)

Počet EAO  28511 28511 100,0 10301 10301 100,0 6838 6838 100,0

Počet uchazečů 1717 2852 166,1 951 1442 151,6 594 970 163,3

z toho dosažitelných 1517 2780 183,3 854 1414 165,6 543 918 169,1

Míra 
nezaměstnanosti(%)  5,3 9,8 183,3 8,3 13,7 165,6 7,9 13,4 169,1

Počet volných míst 326 121 37,1 34 19 55,9 12 12 100,0

Počet U/VM 5,3 23,6 445,3 28,0 75,9 271,1 49,5 80,8 163,2

Tabulka 2: Ukazatele trhu práce v jednotlivých obcích Tanvaldska.

Obec                            Počet       Ekonomicky     Počet         Z toho     Počet          Míra 
                                  obyvatel        aktivní          uchazečů     ženy    uchazečů    nezamě-
                               k 31. 12. 08    obyvatelé        dosažitel.                                   stnanosti

Albrechtice v J. h. 321 151 19 9 19 12,6

Desná 3454 1883 223 109 222 11,8

Jiřetín p. B. 593 369 48 29 48 13,0

Kořenov 956 511 87 33 85 16,6

Plavy 1072 525 69 28 67 12,8

Smržovka 3654 1766 259 119 253 14,3

Tanvald 6979 3562 521 246 513 14,4

Velké Hamry 2829 1294 195 93 186 14,4

Zlatá Olešnice 546 240 21 10 21 8,8

Tanvaldsko 20404 10301 1442 676 1414 13,7

l 11. 12. 2009 a dne 17. 12. 2009 hlídka 
MP vyjížděla do prodejen Penny a LIDL 
v Tanvaldě, kde musela opětovně řešit 
krádež potravin. Za obě krádeže byla 
pachatelům udělena bloková pokuta.
l 5. 1. 2010 ve 14.00 hodin bylo na 
služebnu MP přijato oznámení z pokusu 
krádeže měděného svodu na budově 
nemocnice v Tanvaldě. Hlídka na místě 
zjistila, že se neznámý pachatel pokusil 
odcizit kus měděného okapového svodu 
v zadní části budovy. Z místa byla poří-
zena fotodokumentace a o celé záleži-
tosti byla informována policie ČR.
l 7. 1. 2010 v 10.30 hodin byl hlídkou 
MP zaznamenán výskyt volně pobíhají-
cího psa v Horním Tanvaldě. Hlídka na 
místě provedla jeho odchyt a dle známky 

bylo zjištěno, že pes se zaběhl až z Pla-
vů. Hlídka psa předala majitelce, které 
uložila blokovou pokutu.
l 15. 1. 2010 v odpoledních hodinách 
provedla hlídka MP odchyt psa 
v Tanvaldě na sídlišti Výšina. Pes svému 
majiteli, bezdomovci, neustále utíkal a 
tím ohrožoval veřejnost. Ze strany maji-
tele nebylo o psa řádně pečováno, pes 
ani nebyl hlášen na MÚ Tanvald a proto 
byl odvezen do útulku Krásný Les.

Z deníku městské policie Tanvald

Městská policie Tanvald

Tel.: 725 095 123
Vaše všímavost pomůže 

městské policii!
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Výpis z usnesení rady města dne 16. 12. 2009 a 13. 1. 2010

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 21. 10. do 16. 12. 2009.
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: Nemocnice Tanvald s.r.o., 
TABYS s.r.o. Tanvald a Teplárenství 
Tanvald s.r.o.
l ZM schvaluje rozpočet města na rok 
2010 dle předloženého návrhu.
l ZM schvaluje rozpočtový výhled města 
do roku 2013 dle předloženého návrhu.
l K majetkoprávním záležitostem zastu-
pitelstvo města:
1) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat 
a) část p. p. č. 1847/2, k. ú. Tanvald, 
označené podle geometrického plánu 
č. 1354-727/2009 ze dne 4. 9. 2009 jako 
s. p. č. 1717/2 o výměře 12 m2, k. ú. 
Tanvald, manželům Zdeňku a Věře 
Čepelovým za účelem majetkoprávního 
vypořádání za smluvní cenu 6 000 Kč.
b) část p. p. č. 496/7, k. ú. Šumburk n. 
D., označené podle geometrického plánu 
č. 906-297/2009 ze dne 30. 11. 2009 jako 
p. p. č. 496/7 díl „a“ o výměře 27 m2, k. 
ú. Šumburk n. D., paní Ivě Zaplatílkové 
za smluvní cenu 10 700  Kč.
2) rozhodlo p. p. č. 1185/2 a 1193/2, vše 
k. ú. Šumburk n. D., neprodávat.
3) vydává záměr na prodej bytu č. 10, 
vel. 1+2, Sportovní 553, Tanvald včetně 
spoluvlastnického podílu 573/38820 na 
společných částech budovy a s. p. č. 
985/1, k. ú. Tanvald, dle schválených 
pravidel veřejné soutěže. Základní cena 
pro podání žádosti je 419 665 Kč. Termín 
pro podání žádosti je nejpozději do 2. 2. 
2010 do 14.00 hodin.
4) schvaluje:
a) Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-4005889/VB 2 mezi městem 
Tanvald a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., dle předloženého návrhu.
b) zřízení věcného břemene na části p. p. 

č. 87/1, k. ú. Šumburk n. D., ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v rozsa-
hu uvedeném v geometrickém plánu č. 
862-116/2008, ze dne 29. 4. 2008 na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 1 000 Kč plus DPH. Náklady za 
jeho zřízení ponese oprávněný. Právo 
odpovídající věcnému břemenu bude 
spočívat v povinnosti strpět zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy 
– kabelové smyčky NN IV-12-4002612 
včetně umístění tohoto zařízení na části 
p. p. č. 87/1, k. ú. Šumburk n. D., se 
všemi s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními a ruší své 
usnesení č. V/3 z 14. 10. 2009.
5) schvaluje 
a) rozpočtové opatření (RO) č. 70/2009:
Výdaje 
oprava chodníků na sídlišti 
Výšina  – 1 850 000 Kč
rekonstrukce chodníků na 
sídlišti Výšina  1 850 000 Kč
b) RO č. 78/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na veřejně prospěšné 
práce od úřadu práce  982 968 Kč
Výdaje
Středisko TS Žďár – personální výdaje 
na VPP – platy  746 071 Kč
personální výdaje na VPP 
– sociální zabezpečení  169 751 Kč
personální výdaje na VPP 
– zdravotní pojištění  67 146 Kč
6) bere na vědomí vyřazení hodnoty akcií 
SEBA a.s. ve výši 19 743 000 Kč z účet-
ní evidence majetku města Tanvald.
7) bere na vědomí stav Portfolia cenných 
papírů města u České spořitelny a.s. ke 
dni 9. 12. 2009 ve výši 9 989 140 Kč, což 
je navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 
o 442 340 Kč.
l ZM zvolilo přísedící Okresního soudu 
v Jablonci nad Nisou na čtyřleté funkční 
období:
a) paní Annu Buďárkovou
b) paní Marii Kouckou

l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
(RO) č. 72/2009:
Příjmy
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře  + 142 812 Kč
Výdaje
Činnost odborného lesního hospodáře  
 + 142 812 Kč
l RM schvaluje RO č. 73/2009:
Příjmy
Účelové dotace – příspěvek na péči 
 + 11 338 000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  - 3 000 000Kč
Výdaje
Sociální dávky – příspěvek na péči
  + 11 338 000 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci 
v hmotné nouzi  - 3 000 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 74/2009:
Výdaje
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– personální výdaje  - 27 384 Kč
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
– Městská policie – personální výdaje 
 + 27 384 Kč
l RM schvaluje RO č. 75/2009:
Výdaje
ZŠ Tanvald Sportovní – účelový příspěvek 

Usnesení ze Zastupitelstva města 
Tanvald dne 21. 12. 2009

na stravování žáků  + 152 103,70 Kč
Rozpočtová rezerva  - 152 103,70 Kč
l RM schvaluje RO č. 76/2009:
Výdaje
Vratka účelové inv. dotace na výstavbu 
hasičské zbrojnice
  50 123 Kč
Rozpočtová rezerva  - 50 123 Kč
l RM schvaluje RO č. 77/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění výkonu agendy 
sociálně právní ochrany dětí
  + 118 709 Kč
na zajištění výkonu agendy sociálních 
služeb  - 3 810 Kč
Výdaje
Vnitřní správa (radnice) – provozní výda-
je hrazené z dotace na zajištění výkonu 
agendy soc. služeb  - 3 810 Kč
Provozní výdaje hrazené z dotace na 
zajištění výkonu soc. právní ochrany 
dětí  + 118 709 Kč
Rozpočtová rezerva   + 114 899 Kč
l RM Tanvald schvaluje předání 2 ks 
plechových buněk skladových inv. č. 
282111/2 a inv. č. 281111/3 a jedné ple-
chové buňky se sociálním zařízením inv. 
č. 281111/1, umístěných v areálu stadio-
nu Výšina, k hospodaření Základní škole 
Tanvald, Sportovní 576.

l RM schvaluje pořízení vybavení do 
Školní restaurace EUREST Tanvald 
v celkové výši 30 250 Kč, z důvodu 
havárie vodovodního potrubí a násled-
ného vytopení kanceláří školní restaura-
ce, dle předloženého návrhu.
l RM nesouhlasí s poskytnutím příspěv-
ku občanskému sdružení Advaita Nová 
Ves – Chrastava a občanskému sdru-
žení Most k naději Liberec na protidro-
govou politiku v roce 2010 v Libereckém 
kraji.
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 9. 12. 2009 ve výši 
9 989 140 Kč.
l RM souhlasí s podnájmem nebyto-
vých prostor o výměře 20 m2 v prvním 
nadzemním podlaží objektu č.p. 183, 
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, 
část Šumburk n. D., jehož nájemcem je 
TABYS s.r.o.
l RM vydává záměr na prodej části p. 
p. č. 1847/1 o výměře cca 470 m2, k. ú. 
Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
část p. p. č. 375/129 o výměře cca 150 
m2, k. ú. Tanvald, neprodávat. 
l  RM projednala žádost p. Michala 
Štumpfa o zřízení bezplatného vyhraze-
ného parkování na místní komunikaci na 
p. p. č. 2601/11, k. ú. Šumburk n. D. a 
rozhodla této žádosti nevyhovět a 
zachovat současný stav. 
l RM rozhodla:
1) poskytnout příspěvek v celkové výši 
39 000 Kč ZŠ Tanvald, Sportovní 576, 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky, z části 
příspěvky na pořádání plesů ve sportov-
ní hale, s tím, že ZŠ Tanvald sníží cenu 
účtovanou za užívání sálu takto:
o 13 500 Kč Gymnáziu Tanvald při po-
řádání maturitního plesu oktávy dne 
22. 1. 2010, o 13 500 Kč Gymnáziu 
Tanvald při pořádání maturitního plesu 
IV. ročníku dne 5. 2. 2010 a o 12 000 Kč 
TJ Jiskra Tanvald, oddílu volejbalu, při 
pořádání dětského karnevalu dne 31. 1. 
2010.
2) poskytnout příspěvek ve výši 4 000 
Kč TJ Jiskra Tanvald, oddílu volejbalu, 
z rozpočtové kapitoly Příspěvky – z části 
příspěvky na pořádání plesů ve sportov-
ní hale, na ceny pro dětský karneval 
pořádaný dne 31. 1. 2010 ve sportovní 
hale v Tanvaldě.
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 31. 12. 2009 ve výši 
10 032 706 Kč.
l  RM bere na vědomí předloženou 
zprávu odboru rozvoje a KV o vizuální 
kontrole stromů rostoucích mimo les na 
veřejných prostranstvích města.
l RM souhlasí s pokácením 5 ks jív, 
nacházejících se na p. p. č. 144/1, 4 ks 
bříz na p. p. č. 340/1 a 1 ks břízy na p. 
p. č. 375/138, vše k. ú. Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a 
KV, s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
l  RM projednala žádost Autoklubu 
Bohemia Sport v AČR o souhlas s prů-
jezdem rychlostní zkoušky automobilové 
soutěže RALLY BOHEMIA v ulicích 
Popelnická, Vítězná, Českošumburská 
a Český Šumburk dne 3. 7. 2010 a 
rozhodnutí v této věci prozatím odkládá. 
RM podmiňuje vydání souhlasu závaz-
ným sdělením Autoklubu Bohemia Sport 

v AČR, jakým způsobem bude umožněn 
přístup místním obyvatelům do dotče-
ných ulic v době od 8,30 do 18,00 hodin 
a jak o tom budou vyrozuměni.
l RM po projednání žádosti Železniční 
společnosti Tanvald, o. p. s., vyjadřuje 
souhlas s projektem „Zubačka – ozubni-
cová železnice jako magnet cestovního 
ruchu“, který je v souladu s koncepcí 
rozvoje města Tanvald.
l RM schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města, které se uskuteční 
dne 3. 2. 2010, s tím, že program může 
být dle potřeby doplněn.
Zahájení
Činnost rady města 
Činnost výborů zastupitelstva města
Činnost organizací s majetkovou účastí 
města
Majetkoprávní záležitosti
Schválení příspěvků neziskovým organi-
zacím
Schválení přílohy k OZV č. 8/2005 o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů – rozúčtování nákladů za sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu 
za osobu za rok 2009
Vyhlášení výběrového řízení na získání 
půjčky z Fondu na zlepšení úrovně byd-
lení
Volba přísedícího Okresního soudu 
v Liberci
Delegování zástupců města na valné 
hromady obchodních společností s ma-
jetkovou účastí města 
Náměty, připomínky, diskuze
Závěr

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

Zkontrolujte si 
řidičský průkaz

 

l Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 
do 31. 12. 2000: lhůta pro výměnu do 
31. 12. 2010.
l Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004: lhůta pro výměnu do 
31. 12. 2013.
Žádáme držitele řidičských průkazů 
podléhajících výměně do 31. 12. 2010, 
aby výměnu řidičského průkazu neod-
kládali na poslední chvíli, ale řešili ji 
v průběhu celého roku 2010.
Děkujeme. 
l Výměna řidičského průkazu 
Žadatel musí předložit:
• žádost o vydání řidičského průkazu 
(vyplní na místě u přepážky registru 
řidičů)
• platný doklad totožnosti žadatele 
(občanský průkaz)
• jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm
Řidičský průkaz bude vyhotoven maxi-
málně do dvaceti dnů. Při běžné výměně 
za nový zdarma, výměna se změnou 
(bydliště, jména) s poplatkem 50 Kč, 
vydání do 5 pracovních dnů 500 Kč. 
Mezinárodní řidičský průkaz (mimo země 
EU) je vyhotoven na místě s poplatkem 
50 Kč (+ 1 foto).
l Pracoviště registr řidičů, 
Krkonošská 350, Tanvald:
Po + St:  7,00   –  11,30 hod.
 12,15   –  17,00 hod.
Út:  7,00  –  11,30 hod.
 12,15   –  15,00 hod.
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Ve čtvrtek 14. 1. 2010 odpoledne se 
na Tanvaldsku uskutečnila velká pátrací 
akce po pohřešovaném muži. Těsně po 
16. hodině oznámil personál domova 
důchodců ve Velkých Hamrech prostřed-
nictvím operačního střediska PČR, že 
pohřešují čtyřiapadesátiletého muže. 
Muž šel odpoledne se svým otcem na 
pravidelnou vycházku do okolí Velkých 
Hamrů a zhruba ve 14 hodin se otci 
ztratil z dohledu. Pravidelný okruh, po 
kterém spolu chodí na vycházku, měří 
zhruba 1,5 km. V průběhu vycházky šel 
pohřešovaný muž velmi pomalu a poně-
kud zaostával za svým otcem. Ve chvíli, 
kdy otec zjistil, že syna ztratil z dohledu, 
pokoušel se na něj nejprve volat, poté 
jej hledal sám a nakonec se o pomoc 
obrátil na PČR. Pátrání po muži ztěžo-
vala skutečnost, že se jedná o mentálně 
retardovaného muže. Vzhledem ke 
zdravotnímu stavu pohřešovaného, za-
čínající tmě a počasí, zalarmovala PČR 
ku pomoci kromě vlastních policistů i 

Policie po Novém roce podrobuje řidiče při každé silniční kontrole dechové zkouš-
ce na alkohol. Policie se tak snaží eliminovat vysoký počet dopravních nehod, za-
příčiněných motoristy pod vlivem alkoholu. Dosud se přitom zkoušky na přítomnost 
alkoholu prováděly pouze namátkově, při podezření nebo automaticky u účastníků 
dopravních nehod. -web-

Vlakem na Špičák se slevou. 
Na tanvaldský Špičák se můžete vydat 
vlakem a ještě přitom ušetřit 10% z ceny 
jednodenního skipasu. Akce platí v so-
botu a neděli, v období od 9. 1. do 28. 3. 
2010. Na základě předložené platné 
jízdenky vám na Špičáku poskytnou 
slevu 10% na jednodenní permanentku. 
Jistě oceníte, že ve vlacích Českých drah 
je přeprava lyží, snowboardů, sáněk i 
bobů bezplatná. 
Více o projektu ČD Ski, tipech na vlako-
vá spojení do Skiareálu Tanvaldský 

Horskou službu a různé složky hasičů. 
Policisté provedli důkladnou prohlídku 
všech prostor Domova důchodců a pro-
hledávali trasu procházky a její okolí. 
Poté provedli kontrolu vlakových stanic, 
autobusových nádraží, nemocnice, re-
staurací. Širší důkladné pátrání přineslo 
dílčí informace o pohybu pohřešovaného, 
který se vydal velkou oklikou na trasu 
Velké Hamry – Zásada. K vypátrání po-
hřešovaného přispěly i informace od 
občanů, kteří muže zahlédli. Muž byl 
nakonec v 18,30 hodin vypátrán na au-
tobusové zastávce v Loužnici. Během 
pohřešovaní, kdy ušel více než dvacet 
kilometrů, neutrpěl žádné zranění, a tak 
mohl být ve večerních hodinách v pořád-
ku předán otci. Šťastný a rychlý konec 
pátrací akce svědčí o dobře koordinova-
né práci policistů a dalších složek, které 
se v podobných případech na pátrání 
podílejí. 

Tisková mluvčí
por. Mgr. Ludmila Knopová

Včasné vypátrání pohřešovaného muže

Dechová zkouška je součástí všech kontrol
Škola je místem, kde děti mají získávat 

nejen vědomosti, ale i správné návyky 
pro zdravý a smysluplný život. V základ-
ní škole na Horním Tanvaldě, kterou 
navštěvují děti s částečně omezenými 
schopnostmi pro vzdělávání, považuje-
me tuto složku edukačního procesu za 
velmi důležitou, ne-li nejdůležitější. Proto 
kromě přirozeného začlenění preventiv-
ních aktivit do běžného vyučování orga-
nizujeme každý měsíc nejméně jednu 
mimořádnou, pro děti přitažlivou aktivitu 
většího rozsahu, zaměřenou na primární 
prevenci patologických jevů a na výcho-
vu žáků k odpovědnému občanství. Akcí 
je poměrně mnoho, všechny jsou zmíně-
ny na webu školy www.zshortan.cz. Rádi 
bychom zde ve zkratce uvedli alespoň 
několik z těch, které se uskutečnily v prv-
ních čtyřech měsících školního roku.

V září jsme se již poněkolikáté zúčast-
nili výchovných programů v ekologickém 
centru STŘEVLIK v Oldřichově v hájích. 
Ekologické výchově se dlouhodobě vě-
nujeme také v projektech Správy CHKO 
Jizerské hory – letos se žáci prvního 
stupně věnují projektu Jizerky za humny 
– Louka. 

Každoroční tradicí již je celoškolní 
projekt s názvem Poznejme se. Děti se 
na něj vždy těší a dočkaly se 18. září. 
Hlavním cílem je budování příznivého 
klimatu a „rodinné“ atmosféry školy. 
Potvrzuje se nám, že ve škole, kde se 
všichni znají a mají možnost prožívat 
společně něco příjemného a nejlépe 
veselého, je mnohem méně problémů 
jak ve vztazích žák – učitel, tak i mezi 
žáky vzájemně (šikana a podobně). 

Letos se „dovádělo“ s podtitulem Hravě 
žiju zdravě a „na paškál“ jsme si hravou 
formou vzali vážná témata, jako jsou 
drogy, kouření, alkohol, zdravá výživa, 
poskytnutí první pomoci a další. 

V říjnu jsme se byli se staršími dětmi 
seznámit s novým zařízením pro odpo-
lední volný čas – „Kruhák“ v Jablonci nad 
Nisou. Děti a mládež se tu mohou odpo-
ledne scházet, hrát hry, brouzdat na in-
ternetu, poslouchat hudbu, sledovat fil-
my, poprosit o pomoc s učením anebo si 
jen tak povídat s kamarády. Našim žá-
kům se návštěva Kruháku líbila, škoda, 
že podobné zařízení není také v našem 
městě. Je možné, že by přispělo k řeše-
ní problémů s mládeží, o kterých jsme 
mohli číst i v Tanvaldském zpravodaji.

Jelikož se naše škola nachází v záto-
pové oblasti, nacvičujeme alespoň je-
denkrát za rok evakuaci. Letos v listopa-
du nám tuto akci pomohl zpestřit pan 
Hošek z Městského úřadu, který má na 
starosti krizové řízení. Touto cestou by-
chom mu rádi ještě jednou poděkovali. 
Dětem přiblížil problematiku přehradních 
nádrží v naší oblasti a navíc zorganizoval 
pro děti přitažlivou ukázku práce a tech-
niky tanvaldských hasičů a policistů.

Jak již bylo zmíněno v minulém zpra-
vodaji, často zveme do naší školy lekto-
ry z o.p.s. Maják. Děti je již znají a vždy 
se na besedování s nimi těší. V tomto 
školním roce o různých tématech ze ži-
vota dětí a dospívajících diskutovali 
s našimi žáky 4. prosince a jako vždy 
bylo nejen „poučno“, ale i veselo.

 Ke zdravému životnímu stylu a formo-
vání osobnosti neodmyslitelně patří také 
sportovní aktivity. Naši sportovci, organi-
zovaní v TJ Seba – oddíl Handi, se zú-
častňují všech akcí, pořádaných tělový-
chovnou jednotou. Dále je při pohledu na 
webové stránky školy možno vidět, že od 
září jsme pořádali nebo se zúčastnili 
turnajů ve stolním tenise, nohejbalu, pře-
hazované, byli jsme závodit na Sportovním 
dnu s Policií ČR, bojovali jsme na 
Krakonošově trojboji v Semilech a cyklis-
tických závodech v Račicích a zorganizo-
vali tradiční orientační závod pro žáky 
partnerských škol z jabloneckého okresu. 
Na tomto místě bychom rádi srdečně 
poděkovali studentům Gymnázia Tanvald, 
kteří nám ochotně a přívětivě pomáhají při 
organizování akcí, jakož i vedení gymná-
zia, které tuto spolupráci umožňuje.

Za ZŠ Horní Tanvald
Daniela Hozdová

Škola vychovává děti hravě i zdravě 

Závodníci školy s Krakonošem na trojboji v Semilech.  Foto: D. Hozdová

Zimní sklářské pátky 
v Železném Brodě

Vždy v 10 hodin ve sklářské škole začíná 
exkurze, kde je také vybíráno vstupné na 
celou akci Zimní sklářské pátky, a to 
v ceně 50 Kč za dospělé, zlevněné 
vstupné 30 Kč (studenti, důchodci). Tato 
vstupenka opravňuje k návštěvě všech 
pěti účastnických objektů akce. Zájemci 
budou nejprve provedeni školními dílna-
mi s odborným výkladem a navštíví také 
jedinečnou sklářskou huť. Zakončení 
exkurze je ve školní prodejně student-
ských prací. V době školních prázdnin, 
které připadají na pátky 31. ledna a 12. 
února 2010, je ve sklářské škole přístup-
na pouze prodejna, exkurze není v tyto 
dny možná. - red -

Cesta za lyžováním se slevou i zdarma
Špičák (www.skijizerky.cz.) a nejvýhod-
nějších jízdenkách najdete na webu 
www.cd.cz/cdski. 
Autobusem na lyže zdarma. 
S nabídkou pro skupiny přišel také 
Sportovní areál Rejdice, který nabízí 
dopravu skibusem pro skupiny od pat-
nácti osob zdarma a pro školy skupinové 
slevy na pernamentky a k tomu učitelské 
skipasy zdarma. Nabídka platí pro oblast 
celého Tanvaldska. Info: 602 377 428, 
www.rejdice.cz. 

l 2. a 9. 2. Keramika pro dospělé 
– modelování a glazování, od 
17.00 hod.
8. – 12. 2. – Jarní prázdniny 
s Domečkem:
l 8. 2. – zábavní centrum 
Babylon v Liberci – IQ park
l 9. 2. – Zábavný den v Ulitě 
– výtvarná činnost a hry
l 10. 2. – exkurze ve firmě Kortanglass 
v Železném Brodě – výroba vinutých 
perel a skleněných figurek, muzeum 
Běliště.
l 11. 2. – zábavní centru Babylon 
v Liberci – lunapark
l 12. 2. – plavecký bazén v Jablonci 
n. N.
Děti obdrží letáčky s podrobnými infor-
macemi ve školách a v DDM. 
Změna programu vyhrazena!
l 16. a 23. 2. – Kurz Tiffany pro do-
spělé, výroba jarních vitráží ze skla. Od 

17 do 20 hod. Cena 500 Kč.
l 17. 2. – 17. 3. Mladý rybář – 

začíná kurz pro děti: každou 
středu 15 – 16,30 hod., kurz 

bude zakončen znalostním 
testem, na jehož základě zís-

kají rybářský lístek a povolenku. 
Přihlásit se mohou děti od 9 let. Kurz 
povede p. Z. Malec.
l Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na 
téma Co přinesla paní Zima, pro věko-
vé kategorie dětí od MŠ po SŠ. Uzávěrka 
soutěže je 8. 3. 2010. Práce odevzdávej-
te v DDM, musí být označeny jménem 
autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, 
kterou navštěvuje. Nejlepší práce budou 
vystaveny v Městském kině Jas a v 
Městské knihovně v Tanvaldě. Autoři 
vítězných prací obdrží věcné ceny.
Na všechny akce se přihlašujte včas 
vzhledem k omezené kapacitě dílen! 
Bližší informace obdržíte v DDM Ulita.

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

Seznamování s angličtinou již od školky
Kromě běžného předškolního vzdělávání se již osmým rokem v našich mateřských 
školách seznamují děti s angličtinou. Hravou formou se učí pojmenovat barvy, zví-
řata, pamatují si jednoduché pojmy a výrazy, zazpívají anglicky písničku, zapama-
tují si říkanku a mají tak dobrý základ pro další pokračování ve vzdělání. Všemi 
činnostmi prolíná radost, zábava, a to především díky profesionálnímu přístupu 
lektorů a V. Homoláčové z J&VC Slunce.

 MŠ U Školky a MŠ Wolkerova
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MDC Maják
Výšina, ul. U školky 579, 

tel.: 774 825 085,
e-mail: m.c.majak@email.cz

V únoru 2010 
oslaví 

narozeniny
Bělonožník Miloslav

Bartoň Jan 
Kleinová Julie 
Černý Miloslav 
Korbelář Jiří

Koldovský Jindřich 
Trýzna František 
Seidlová Jiřina 
Dedera Václav

Souček Jaroslav 
Iwanský Miroslav
Strnádek Miroslav 

Jiránek Vít
Věchtová Marie 

Sklenička Václav
Šťastná Anna

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v únoru

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 .

Na Tanvaldsku v minulých letech při-
pravila zima dvakrát velké překvapení 
v podobě množství napadaného sněhu. 
Letos, i když padalo víc jinde, své po-
slední slovo ještě neřekla. Na extrémní 
zimy přinášíme vzpomínku historika a 
pamětníka Jaroslava Rýdla.

V tomto kraji bylo téměř každou zimu 
dostatek sněhu, ale v roce 1905 ho na-
padlo takové množství, až to zastavilo 
veškerou dopravu. Bylo nutno přikročit 
k ručnímu odstraňování sněhu z ulic, 
silnic a hlavně z nádraží. Firmy uvolňo-
valy muže, aby doprava byla co nejdříve 
obnovena a tím i zásobování obyvatel-
stva a průmyslu. Tkalcovna pana 
Preislera na Kovářově potoce pod 
Příchovicemi zastavila výrobu, protože 
zásobování přízí přes Český Šumburk 
bylo přerušeno. 

Nejvíc byly vždy postiženy Příchovice, 
kde mimo jiné byla v té době snaha 
přejmenovat obec na Stephansruh. 
V této obci bylo praktičtější zřídit u vý-
chodu z domu ze sněhu tunel. (Viz foto 
vpravo nahoře.) Zachovaly se z tohoto 
roku informace, že v zavátém hřbitově 
v Příchovicích byly provedeny dva po-
hřby pouze do sněhu, druhá informace 
pak hovoří o třech. 

Na rok 1905 již bohužel nejsou pamět-
níci, ale na válečnou zimu 1943, která 
množstvím sněhu předčila i rok 1905, si 
lidé vzpomínají. Této zimy napadlo tako-
vé množství sněhu, že ochromilo veške-
rou železniční i silniční dopravu na celém 
Tanvaldsku. Protahování silnic koňmi 
bylo naprosto nemožné. Městské a 
obecní úřady byly nuceny vyhlásit pra-
covní povinnost pro muže k odklízení 
sněhu. Mnoho mužů německé národnos-
ti však již bylo ve válce. Svoji roli sehrá-
val silný vítr a veliké závěje, které se 
tvořily na dříve odklizených místech. 
Úřadům dělalo potíže udržení provozu-
schopné staré říšské silnice Liberec – 
Turnov, po které často jezdila vojenská 
nákladní auta k náchodskému průsmyku, 
kvůli zásobování střední fronty. Obec 
Příchovice byla opět téměř zavátá. 
K zvládnutí provozu na silnici zde byla 
nasazena sněhová fréza, poprvé zde 
k vidění. Ani ta ale nestačila, protože vítr 

Jó, to bývaly zimy aneb O sníh v kraji nebyla nikdy nouze

odklizená místa často znovu zavál. 
Zavátý sníh místy dosahoval velmi blízko 
k drátům elektrického vedení. Na 
Příchovicích byli proto nasazeni fran-
couzští zajatci, ubytovaní v prázdné 
chalupě. Pohled na tyto zajatce byl skli-
čující. Byli na zimu velmi chatrně obleče-
ni, a ten, který přežil válku, na příchovic-
kou zimu do smrti nezapomněl... 

Osada Český Šumburk byla dopravně 
nepřístupná a zavátá silnice ztěžovala 
občanům cestu do práce i z práce. Proto 
všichni muži z osady od začátku silnice 
v Dolních Příchovicích až k silnici v Dol-
ním Šumburku v neděli dopoledne sníh 
odhazovali lopatami.

Jaroslav Rýdl 

Jak vznikají tradiční dřevěné hračky, 
o tom se již brzy přesvědčí návštěvníci 
albrechtické firmy Detoa. Uvnitř továrny 
s více než stoletou tradicí vznikne nauč-
ná stezka, která zvědavcům odhalí, jak 
se dřevěná kulatina může proměnit v ta-
hací šneky, tučňáky nebo mrkací mašin-
ky. „Otevření okruhu v továrně Detoa 
plánujeme na únor letošního roku. Okruh 
ale budeme postupně vylepšovat a do-
plňovat; počítáme, že to potrvá ještě 
zhruba jeden rok,“ informoval ředitel 
společnosti Detoa Albrechtice Jaroslav 
Zeman.

Jeden z posledních výrobců dřevěných 
hraček nejen v Čechách, ale i v Evropě, 
se rozhodl odhalit taje výroby na četná 
přání zákazníků. „Poptávka škol a turistů 
po exkurzích trvá již od devadesátých let. 
Zároveň nám výrazně vzrostl prodej 
hraček v České republice, a proto chce-
me ukázat našim zákazníkům výrobu 
klasických dřevěných výrobků,“ zdůvod-
ňuje Jaroslav Zeman.

A na co se návštěvníci mohou těšit? Na 
zhruba čtyřicetiminutovém okruhu je 
čeká několik zastavení, kde spatří výrobu 

hraček od zpracování dřeva až po finální 
podobu výrobku. Ve výtvarné dílně si 
zase budou moci některé postupy sami 
vyzkoušet a na konci prohlídky si v nové 
firemní prodejně zakoupit místní výrobky. 
Továrna z roku 1908 si dodnes zacho-
vala svou původní podobu. Autorem 
výrobního areálu je známý architekt 
Robert Hemmrich, který je podepsaný 
pod řadou rozhleden v Jizerských ho-
rách. „Některé stroje, které dodnes fun-
gují, jsou technickým unikátem z období 
let 1910 – 1930 a chceme je zachovat i 
pro příští generace. Návštěvníci ale uvidí 
i moderní stroje CNC na výrobu přesných 
dílů, barvírnu a kompletaci hraček,“ dodal 
ředitel společnosti. Exkurze budou pro-
bíhat v českém, německém a anglickém 
jazyce a minimální počet účastníků bude 
osm.

Jedním z nejznámějších výrobků, „vy-
nalezených“ firmou Detoa, jsou takzvané 
mačkací figurky, které se po zmáčknutí 
pohybují. Stálým evergreenem jsou ob-
líbené figurky českého Krtečka od 
Zdeňka Milera. 

Veronika Hošková

Výrobna hraček se otevře turistům

l 13. 2. – Valentýnské závody na
sněhu – zápis v 15 hodi, startovné 10 Kč
l 27. 2. – Karneval pro nejmenší – 
začátek od 16 hod. 
Info R. Nepimachová, 723 464 655

Poděkování
Děkujeme starostovi města panu 
Petru Polákovi za jeho aktivitu a 
osobní účast při veřejném projedná-
váním nových časů v jízdním řádu na 
Český Šumburk a Světlou.

Hana Preislerová

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali MUDr. Štěpánkové a celému ko-
lektivu interního oddělení tanvaldské 
nemocnice za ošetřování a vzornou 
péči o pana Karla Wagnera.
Děkujeme.
 Manželka a děti

Poděkování MUDr. Z. Poláčkovi a 
sestře Ivaně Brožové za zdravotní 
péči a lidský přístup při ošetřování 
paní Kolmanové, a to i v domácím 
prostředí.

M. Kolář

MDC Maják Tanvald děkuje všem 
svým sponzorům a přátelům za fi-
nanční i nefinanční podporu při zajiš-
ťování akcí, které proběhly během 
roku 2009: 
Město Tanvald, Město Smržovka, LIDL 
ČR v.o.s., Klub turistů Tanvald, SK 
Sluníčko SPMP Jablonec n. N., ZŠ Horní 
Tanvald, Adéla Prašivková, Stanislav 
Pacák, Sato Tanvald s.r.o., Pekárna 
Tanvald Schneider & spol., Jan Mašek, 
pekařství Smržovka, Jednota Dvůr Králo-
vé n. L., Maja Tanvald, KB a.s.- Tanvald, 
Billa s.r.o., Poštovní spořitelna Tanvald, 
Smržovka a Jablonec n. N., Vlastimil 
Kubů, Tanvald, Eva Štrojsová, Tanvald, 
MUDr. Jana Dionýsiová, MUDr. Alena 
Foglová, MUDr. Jitka Michalíková, Teplá-
renství Tanvald s.r.o. a všem ostatním. 
Pokud jsme na někoho zapomněli, tak 
se omlouváme. 

Předsedkyně 
Nikola Studená – Munzarová 

a všechny členky 
i nečlenky MDC Maják

Vaše 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.

Zimní nadílka, pro děti ráj.  (Fotografie z archivu M. Kučery)

Tak vypadala válečná zima na Příchovicích 1943
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na únor

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
 4. 2.  Koncert žáků ZUŠ Tanvald
17 h.  Vstupné dobrovolné. 
16. 2.  J. B. Moliére – Zdravý nemocný
19,30 h. Divadelní představení známé komedie. Hraje divadelní spolek
  Vojan z Hrádku nad Nisou. Příběh hypochondra, který terorizuje
 svoje okolí, ale který je ovládán prohnanou manželkou, toužící po
 jeho majetku a spřádající intriky k jeho získání. V neposlední řadě 
 se také hra vysmívá lékařskému řemeslu. Jedná se o skutečnou
 veselohru, která neustále lechtá divákovu bránici. Vstupné: 50 Kč
18. 2.   Divadelní představení: Aldo Nicolaj – Tři na lavičce
19 h. Náhrada za zrušené představení z 6. 12. 2009
 Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě. Nejznámější autorova
 hra ve skvělém hereckém koncertu. 
 Hrají: Květa Fialová, Petr Nárožný, Ladislav Trojan
 Vstupné: 230, 220, 210 Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina
 před každým filmovým představením.

Připravujeme na březen 2010
  1. koncert 54. ročníku THJ 2010
19. 3. 19 h.  František Kop Quartet a soubor Bardolino
Festival Jeden svět opět v Městském kině Jas, a to ve dnech 29. – 31. 3. 
2010. V rámci festivalu bude výstava černobílých fotografií Hany Šebkové: Štěstí 
a vítr jedno jsou. 

Zájezdy do Polska
 25. 3. Jelení Góra v 8 hodin, 110 Kč
 22. 4. Jelení Góra v 8 hodin, 110 Kč
 20. 5. Kudova Zdroj v 6,30 hodin, 200 Kč
 24. 6. Jelení Góra v 8 hodin, 110 Kč
 Přihlášky a platby v infocentru.

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

3. 2.  ST  19 h.  Vyfič!
Americká komedie o jedné mladé holce, které se život rozjede na plné obrátky. 
V hlavních rolích Ellen Page a Drew Barrymore.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 111)
5. 2.  PÁ  19 h.
6. 2.  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. V hlavní roli Sigourney Weaver. 
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – ŠÚ – 166)
8. 2.  PO  17 h.  Mikulášovy patálie
Francouzská rodinná komedie. Hrdinové senzačních příběhů dětských knížek 
o Mikulášovi se konečně dostávají na filmová plátna. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 91)
10. 2.  ST  17 h.  Arthur a Maltazardova pomsta
Francouzský animovaný film pro malé i velké. Další příhody malého hrdiny a 
jeho přátel. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 93)
11. 2.  ČT  17 h.  Vzhůru do oblak  3D
Americký rodinný animovaný film. Příběh starého prodavače balónků, který 
odletí i s domem do divočiny Jižní Ameriky. 
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 102)
12. 2.  PÁ  19 h.  Trable v ráji
Americká romantická komedie. Může se i ráj proměnit v peklo? 
V hlavních rolích Vince Vaughn, Jon Favreau a Kristen Bell.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 113) 
13. 2.  SO  17 h.  Avatar  3D
Repríza amerického akčního sci-fi filmu Jamese Camerona. 
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let. (ČV – ŠÚ – 166)
17. 2.  ST  19 h.  Fame – Cesta za slávou
Americký hudební film. Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších umělců. 
Inspirováno filmovým hitem z roku 1980.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 107)
19. 2.  PÁ  17 h. 
20. 2.  SO  17 h.  Skřítek Rolli  2D
Animovaná pohádka pro celou rodinu o velikém dobrodružství malého skřítka. 
Premiéra v kinech ČR 18. 2. 2010. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 78)
20. 2.  SO  19 h.  Pouta  2D
Nový český thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. 
Režie Radim Špaček. V hlavních rolích Ondřej Malý, Oldřich Kaiser a Kristína 
Farkašová. Premiéra v ČR 4. 2. 2010.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži přístupný.  (147) 
24. 2.  ST  17 h.  Princezna a žabák
Animovaný film ze studia Walt Disney. Veselá pohádka plná písniček. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 91)
26. 2.  PÁ  19 h.  Stínu neutečeš
Nový český film. Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. 
V hlavních rolích Jaroslava Adamová, Pavel Landovský a František Němec.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 106)
27. 2.  SO  17 h.  Doba ledová 3 – Úsvit dinosaurů  3D
Americký rodinný animovaný film. Další putování pravěkých zvířecích hrdinů. 
Vstupné: 100 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 96)
27. 2.  SO  19 h.  Krvavý Valentýn  3D
Americký horor. Jízda do pekla právě začíná. První 3D horor. 
Vstupné: 90 Kč  Přístupné od 18 let.  (t – 101)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
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.

ÚNOR

Mìstská knihovna (tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz)

 Od ledna do 22. února jsou v Městském 
kině Jas Tanvald k vidění staré pohled-
nice Tanvaldu, pocházející převážně ze 
soukromé sbírky Jaroslava Rýdla. 
K porovnání je i pár srovnávacích 
pohledů na Tanvald včera a dnes. 
Výstava je otevřena ve dnech provozu 
kina (www.tanvald.cz).

Staré pohlednice 
Tanvaldul Individuální kurz pro začátečníky 

v práci s počítačem a internetem. 
Zájemci se mohou přihlásit v knihovně 
osobně do konce února.
l 26. 3. 2010 Noc s Andersenem, 
3. ročník mezinárodní akce v tanvald-
ské knihovně. Přihlásit se v knihovně 
mohou naši malí čtenáři osobně do 15. 
3. 2010. l Soutěž pro čtenáře do 8 let: 
„Poznej pohádku a nakresli obrázek“
„Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. 
Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spra-
vit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne 
skoro všecko.“ (Snědl pecen chleba, 
krajáč mléka, mámu, tátu…)

l Soutěž pro čtenáře od 9 do 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 věr-
ného druha, kterého pojmenoval po 
jednom dni v týdnu.) 
Správné odpovědi zasílejte na adresu: 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 

350, 468 41 Tanvald, nebo je můžete 
k nám donést osobně. Uzávěrka soutěže 
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.
l Výstava Krásní a chudí od Karla 
Strachoty. Vernisáž za účasti Karla 
Strachoty ve středu 3. února od 16 do 17 
hod. 
l Výstava 1000 families od 22. 3. 

Aldo Nicolaj – Tři na lavičce

Náhrada za zrušené představení z 6. prosince se koná ve čtvrtek 18. února 2010.

Digitalizace kina přilákala další diváky. 
Rekordní návštěvnost zaznamenaly 3D 
filmy Avatar a Cesta na Měsíc, z dět-
ských filmů pak Madagaskar 2.  
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!!! 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 i bez objednání

Telefonické objednávky:
Markéta Kadašiová 722 788 711 PO – PÁ 9 – 17 
Lucie Hásková 732 401 188 dále po domluvě SO dle objednání

VEDENÍ UČETNICTVÍ 
A ZPRACOVÁNÍ 

DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
pro fyzické 

i právnické osoby 

ØØØØØØØØØØØØ
Ø Aktuální nabídka 
pro živnostníky, kteří 

nevedou měsíční účetnictví

l zpracování účetnictví a daňového 
přiznání pro fyzické osoby se slevou 
až 30% (při podpisu smlouvy 
minimálně na 2 účetní období)

Ø Pro nové klienty 
– právnické osoby a střední a 

velké živnostníky

l převzetí účetnictví + 2 měsíce 
vedení ZDARMA (při podpisu smlouvy 
minimálně na 2 účetní období)

ØØØØØØØØØØØØ 

Ø Dále nabízíme: 

l vedení podvojného účetnictví
l daňové evidence
l vedení personální a mzdové
    agendy
l kontakt s úřady
l daňové poradenství

ØØØØØØØØØØØØ
Veronika Porubská

tel.: 739 080 921

NOVINKA! OD 1. 1. 2010 ZAHÁJEN PRODEJ 
HUTNÍHO MATERIÁLU
n ocel profilová, plochá, kruhová, čtvercová n ocel betonářská hladká, 
žebírková n jäckly, trubky svařované, bezešvé

PRODEJ PLECHŮ 
n hliníkové, pozinkové, ocelové n lakované, nelakované  
Plechy dodáváme v tabulích i v pásech

 ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ 
 n Rámový a bezrámový systém 
(otočný a posuvný)

   
 

OKENNÍ FÓLIE:     
n Bezpečnostní, ochranné, privátní, 
tepelně-izolační

ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
n řezání, broušení, stříhání, ohýbání, frézování, soustružení, 
svařování apod…

PROVÁDÍME VÝROBU A VÝMĚNU BALKÓNOVÝCH 
ZÁBRADLÍ

n brány, vrata, schodiště, zábradlí, ploty, regály, stojany a další…

Nabízíme slevy při jednorázovém odběru, bonitní slevy pro stálé zákaz-
níky a smluvní ceny. Bližší informace na tel. č: 483 313 618, 737 248 476

Krkonošská 101, Tanvald – Šumburk nad Desnou
www.orila2000.cz, orila2000@volny.cz

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, pracoviště

HARRACHOV
Anenské údolí 155, 512 46 Harrachov, www.ssharrachov.cz, 

tel.:481 529 049, e-mail: soulharrachov@volny.cz

Nabízí pro školní rok 2010/11 studijní obory:

PODNIKÁNÍ 
(dvouleté nástavbové studium pro dívky a chlapce s výučním listem) 

Nabízí učební obory:
MECHANIK OPRAVÁŘ

(tříletý učební obor pro studenty základních škol)

TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU
(dvouletý učební obor)

Návštěvu školy lze uskutečnit v kterýkoliv den po telefonické dohodě.

Tel/fax: 483 382 900 
Mob: 721 209 207
Arnoštová Dagmar 

Smržovka, 468 51 Havlíčkova 878  www.nabytek-arnostova.cz
IČO: 63132036 DIČ: CZ7156112524 nabytek.arnostova@seznam.cz

Nábytek od českých výrobců
Kuchyňské studio 

Akce: leden – únor 2010 – české kuchyně
Tlumení na kuchyňská dvířka – Zdarma
Dřez rohový nebo s odkapem – Zdarma 

Osvětlení do kuchyně – Zdarma 

Využijte Akce již nyní.
3D návrhy kuchyní a vest. skříní – Zdarma

MÁTE RÁDI KONĚ?
Chcete se starat o koně a zdarma na 
nich jezdit? Ranč pod Štěpánkou na 
Příchovicích hledá děvčata i kluky, 
kteří by chtěli chodit ke koním.
Věk 13 let a výše se základními 
znalostmi péče o koně a ježdění.
Přijďte mezi nás!

Kontakt: Kateřina Karbanová, tel.: 732600682, kkarbanova@seznam.cz

Milé dámy, připravte se na plesovou sezonu 
a dopřejte svým rukám zaslouženou péči včas.

Ü MANIKÚRA DÁMSKÁ I PÁNSKÁ
Ü MODELÁŽ NEHTŮ
Ü NEHTOVÝ DESIGN NA PŘÍRODNÍ 
    I UMĚLÉ NEHTY
Ü PARAFÍNOVÉ ZÁBALY

ŠÁRKA MAŠKOVÁ TEL: 777 98 19 08 
www.nehtytanvald.wbs.cz
Krkonošská 536 (nad Optikou)

Pozvánka do okolí
Desná 

l Výstava fotografií Josefa Hlavatého 
– Toulky přírodou. Od 3. do 27. 2. 2010 
v Riedlově vile. 
l 7. 2. Jarní dračí pohádka – od 15.00 
v Riedlově vile. Hraje Jarmila Enochová 
z divadla Rolnička. Vstupné 20 Kč.
l 13. 2. Festival Expediční kamera od 
17.00 hodin v kině Alfa. Čtyřhodinové 
pásmo filmů o lidech a jejich zážitcích 
v extrémním prostředí hor, řek, pralesů 
a pouští pro milovníky dobrodružství, 
extrémních sportů a divoké přírody. 
Filmy: Bhútán – Hledání štěstí, Hliněná 
řeka (remake), Uruca, The Sharp End, 
Slzy Konga, Expedice Dhaulágiri –
Makalu 2008, Lightning Strike – Arwa 
Tower a Matrix reloaded.
l Desenské divadelní předjaří – 
pokračujeme. 4x amatérští herci a 1x 
profesionální. Info na tel. č. 483 383 019 
nebo na desenske.noviny@seznam.cz. 
V březnu a dubnu uvedeme:
27. 3. Já měla hezkej život, pane
24. 4. Poprvé vdaná
l 13. 3. O desenského medvěda. 
Oblastní kolo přehlídky dětských divadel-
ních, loutkařských a recitačních souborů.

Smržovka 
l 13. 2. Reprezentační ples města
Smržovky – předprodej v Zámečku.
l 20. 2. Šipkařský ples, Parkhotel.
l 28. 2. Masopust aneb Velká dětská 
klauniáda Inky Rybářové. Parkhotel od 
15 hodin.
l Výstava: Petr Nutil – Krajina ve 
fotografii, vernisáž 8. 2. od 18 hodin. 
Info www.smrzovka.cz 
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Již tradičně pořádal 1. ledna Klub čes-
kých turistů Tanvald Novoroční výstup 
na rozhlednu Štěpánka v Příchovcích. 
Pamětníci dokonce tvrdí, že to byl již 32. 
ročník. Počasí letos výstupu nepřálo, ale 
přesto si k rozhledně Štěpánka našlo 
cestu kolem sedmi set padesáti účastní-
ků výstupu. Menší účast místních, pře-
devším skalních turistů, doplnili letos 
hlavně rekreanti, kteří přijeli do Jizerských 
hor oslavit příchod nového roku. A tak 
bylo před rozhlednou tolik lidí, že to vy-
padalo jak na náměstí nějakého velkého 
města. Členové KČT nestačili nalévat čaj 
a populární grog, rozdávat diplomy, 

Hledá se nová Kateřina Neumannová.  
Výbornými výsledky zahájili lyžaři TJ 
SEBA Tanvald novou sezónu. Nejenže 
na prvních závodech Hledá se nová 
Kateřina Neumannová získali tři zlaté 
(Kopal, Dufek, Vyhnálek), jednu stříbrnou 
(Sixtová) a dvě bronzové (Beranová, 
Koucká) medaile, ale zároveň se závod-
nice Anna Sixtová v kategorii žákyň no-
minovala na Zimní olympijské hry mlá-
deže 2010. Další člen lyžařského oddílu 
TJ SEBA Tanvald Vojta Vyhnálek je 
prvním náhradníkem. 

Pozvánka na VII Tanvaldský sportovní ples 
TJ SEBA TANVALD si Vás dovoluje pozvat na 
VII. TANVALDSKÝ SPORTOVNÍ PLES dne 19. 
února 2010 ve sportovní hale ZŠ Výšina od 
20.00 hodin 
Hraje: BOHEMIA UNIVERSAL BAND, vstup ve 
společenském oděvu, předprodej vstupenek 
v infocentru Tanvald, vstupné v předprodeji 180 
Kč nebo na místě 200 Kč, celkový počet míst 
omezen. 
Bohatá tombola, sportovní soutěže, losování 
deseti hlavních cen, hlavní slosovatelná cena 
7 000 Kč (v hotovosti!!!), dražba garážových vrat 
firmy VVA s.r.o. 

pohlednice a velmi oblíbené odznaky. Po 
odznacích se jen zaprášilo a tak nešťast-
ný autor odznaků Pepa Joe Kuna již ve 
14 hodin neměl co nabízet. (Podle po-
sledních zpráv se podařilo ještě několik 
desítek kusů přidělat a tak ti, na které se 
nedostalo, mají ještě šanci.) 

Novoroční výstup se navzdory počasí 
vydařil a turisté touto akcí vykročili do 
nového roku správnou nohou. Lze si jen 
přát, aby v tom pokračovali celý rok.

První příležitost k tomu měli v lednu na 
členské schůzi KČT, kde neodhlasovali 
prodej TOMky      Josef Průcha

Na Nový rok opět na Štěpánce

Lyžaři TJ SEBA informují
Zuzka Koucká vítězkou Českého po-
háru. Historicky první vítězství v Českém 
poháru dorostenců v běhu na lyžích vy-
bojovala pro TJ SEBA Tanvald Zuzka 
Koucká na trati 5 km klasicky v Novém 
Městě na Moravě. Svoji výbornou připra-
venost potvrdila i na trati 7,5 km volně, 
kde získala bronzovou medaili a potvrdi-
la nominaci do reprezentačního družstva 
Olympijských nadějí. Gratulaci si zaslou-
ží i osobní trenér Miroslav Koucký. 

Vladimír Vyhnálek

Jizerské tisícovky 
V den akce 16. 1. 2010 objelo všech 
čtrnáct vrcholů osm borců a další tři si 
k nim přidali i polský vrchol Stog Izerski. 
Celkem se zúčastnilo čtyřiatřicet lyžařů 
a další se chystali jet ještě další týden, 
neboť samoobslužné kontroly ještě byly 
na místě.

TJ SEBA Tanvald – basketbal
Program domácích zápasů v únoru v hale Na Výšině:
26. 2. Pátek 18.00 Tanvald – Slavia Liberec Juniorka

Tabulka
                                                      Vítěz.   Poráž.     Body           Skóre
1. Bižuterie Jablonec A 7 1 15 645 : 515
2. Draci Jablonec 7 1 15 611 : 505
3. VSK Slavia TU Liberec juniorka 6 2 14 662 : 488
4. SK Liberec 4 3 11 420 : 415
5. TJ Turnov 3 5 11 513 : 531
6. BK Vratislavice 3 4 10 488 : 444
7. SEBA Tanvald 1 7 9 517 : 620
8. Bižuterie Jablonec B 0 8 8 336 : 674

V. Hošek

Oskar Svärd vyhrál Patria Direct 
Jizerskou 50, Řezáč doběhl třetí. Švéd 
Oskar Svärd vyhrál Patria Direct 
Jizerskou 50, tradiční závod v dálkovém 
běhu na lyžích, který je součástí FIS 
Marathon Cupu. Druhý skončil Nor 
Thomas Alsgaard, třetí Stanislav Řezáč. 
Závodu žen kralovala švédská běžkyně 
na lyžích Sandra Hanssonová.  5023 – 
takový je přesný počet běžců na lyžích, 
kteří byli dohromady ve startovní listině 
všech závodů Patria Direct Jizerské 50. 
Nejobsazenější byl závod na 50 km 
s 3 373 běžci, následuje poloviční distan-
ce na 25 km s 899 účastníky. Páteční 
Bedřichovská 30 měla 385 závodníků, 
firemní štafeta 216 běžců na lyžích a do 
dětského závodu odstartovalo 150 dětí. 

Elitní pole odstartoval výstřelem prezi-
dent Václav Klaus. 
Smutné výročí. V roce 2010 uplyne 
přesně čtyřicet let od výpravy patnácti 
horolezců československé expedice do 
Peru, kde se chystali pokořit nejvyšší 
horu peruánských And – Huascarán. 
O smutné události, která tuto výpravu 
postihla, bylo popsáno již mnoho. 
Členové této expedice se shodou okol-
ností účastnili prvních ročníků začínající-
ho závodu Jizerská padesátka. A právě 
jejich osud změnil nejen tento závod, ale 
běžecké lyžování v Jizerských horách 
vůbec. Z Jizerské padesátky se stal vý-
znamný závod, na jehož start se každo-
ročně chystají tisíce lidí.

- red -

Jizerská padesátka v režii Seveřanů

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže 
(ODM) 2010 hostí Liberecký kraj. Ve 
dnech 31. 1. – 5. 2. 2010 budou mladí 
sportovci bojovat o medaile v devíti spor-
tovních disciplínách (alpské lyžování, běh 
na lyžích, biatlon, lední hokej, krasobrus-
lení, rychlobruslení, severská kombina-
ce, skok na lyžích, snowboarding). 
Součástí ODM 2010 budou i dvě umě-
lecké disciplíny (korespondenční výtvar-
ná soutěž, standardní tanec). ODM je 
republiková soutěž krajských reprezen-
tací v kategoriích mladších a starších 

žáků a žákyň. Svým charakterem navo-
zuje atmosféru opravdových olympij-
ských her. Mladí účastníci tak nejsou 
ochuzeni o zapálení olympijského ohně, 
slavnostní ceremoniály, soužití v olym-
pijské vesnici nebo složení olympijské 
přísahy. Na Tanvaldsku se uskuteční 
skoky na lyžích a závody v severské 
kombinaci v Harrachově a snowboardis-
té budou závodit pár dní v O2 areálu 
v Rejdicích. Bližší informace najdete na 
www.odm2010.cz .  -red-

Mladí sportovci ČR míří do našeho kraje

l  6. 2. Saně – Přebor okresu a 
Memoriál Miroslava Šeffera, sáňkařská 
dráha od 9 hodin.
l 7. 2. Saně – Přebor Libereckého 
kraje, sáňkařská dráha od 9 hodin.
l 13. 2. Saně – 4. ročník setkání 
veteránů ČR a přátel z okolních zemí. 
l 20. 2. Saně – Memoriál Miloslava 
Beldy, sáňkařská dráha od 9 hodin.
l 20. 2. Lyžníci od 13.15 hodin, Ski 
areál Kedr, Smržovka. Závodníci v do-
bové výstroji a výzbroji let předváleč-
ných. Disciplíny: Paraslalom, Sjezd na 
dojezd, Hup-skok-let. Vyhlášení výsledků 

v Hospůdce KINO, hraje Tanvaldský 
výběr Vaška „Obra“ Černého.
Informace a přihlášky do 17. 2.:
Marek Hotovec, tel.: 483 369 333,
kulturní středisko tel.: 483 369 325, 
e-mail: magda.rajtarova@smrzovka.cz
l 21. 2. Sáňkování na Kedru – pro děti 
jízda na čemkoliv od 14 hodin.
l 21. 2. Saně – závod na ukončení 
sezony, sáňkařská dráha od 9 hodin.

Více na www.smrzovka.cz 
nebo tel.: 483 369 325

Za sportem do Smržovky

Pohyb obyvatel 
v roce 2009 

narození  77
zemřelí 69
přistěhovaní 177
odstěhovaní  189 
Obyvatel celkem  
(stav k 15. 1. 2010) 6792

Nejlepší sportovec Tanvaldu 2009 
Jak jste si mohli přečíst v předchozích číslech TZ, vyhlásila TJ SEBA Tanvald pod 
záštitou starosty města Petra Poláka již V. ročník ankety o nejlepšího sportovce 
Tanvaldu 2009. Po předchozí možnosti nominovat tanvaldské sportovce nyní mů-
žete ze všech nominovaných zvolit toho nejlepšího. Nominováni byli tito sportovci 
Tanvaldu (uvedeni abecedně): Alblová Lenka, cyklistika handi (1. místo MČR), 
Anderová Dita, stolní tenis handi (2. a 3. místo MČR), Bešták Jonáš, lyže běh (3. 
místo MČR), John Martin, snowbording handi (účast Winter World, Special Olympic 
Games USA), Koucká Zuzana, lyže běh (2. místo MČR, členka reprezentačního 
družstva olympijské naděje), Kunzová Karolína, lyže běh (4x 1. místo MČR), 
Marousková Pavla, lyže běh (3x 1. místo MČR, 2. místo MČR), Martinovská Tereza, 
aerobic (3. místo ME, 2x 1. místo Pohár Federací 2009, 1. místo Czech Aerobic 
Open 2009), Sixtová Anna, lyže běh (2. místo MČR), Slavičová Miroslava, lyže běh 
handi (1. místo, 2x 3. místo Winter World Special Olympic Games USA), Šabacká 
Jana, snowbording handi (účast Winter World, Special Olympic Games USA), Šírek 
Adrian, lyže běh (2. místo MČR), Tauš René, stolní tenis handi (1. místo ME, 2. 
místo ME, 3x 1. místo MČR, 3. místo MČR), Vyhnálková Anna, lyže běh (3. místo 
MČR), Zelinka Vladimír, bojové umění a sporty (2x 1. místo MČR, 2x 2. místo MČR). 
Na hlasovacím lístku můžete označit jednoho, dva či maximálně tři sportovce – pořadí 
nehraje roli. Pro hlasování můžete použít hlasovací lístek v infocentru, kde je i zajištěn 
sběr lístků. Hlasovat můžete rovněž prostřednictvím internetové pošty na adresu 
tjseba@tjsebatanvald.cz. Také stačí poslat jen jména sportovců, pro které hlasuje-
te, opět však maximálně jen tři. Z jedné e-mailové adresy je možno hlasovat jen 
jednou! Hlasování bude ukončeno 12. 2. 2010 ve 24.00 hodin. Vyhlášení ankety 
proběhne slavnostně na VII. Tanvaldském sportovním plese, který se uskuteční 
19. 2. 2010.  Za TJ Seba Milan Kozák


