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Filmy ve formátu 3D 
(s brýlemi)

2. 1.  Avatar
19 h.   130 Kč 
8. a 9. 1. Herkules
17 h.   85 Kč 
16. 1.  Nezvratný osud 4 
19 h.  130 Kč  
23. 1.  Koralína a svět 
 za tajnými dveřmi
17 h.   105 Kč 

Filmy 2D (bez brýlí) 
v digitální kvalitě

29. 1.  Oko ve zdi 
19 h.  73, 75, 80 Kč

Ředitel nemocnice Ing. Vladimír 
Měrka odchází dohodou k 31. 12. 2009 
z funkce ředitele Nemocnice Tanvald, 
s.r.o. Prozatímním řízením byla pově-
řena Ing. Ivana Danešová, současná 
ředitelka neratovické nemocnice. 
„Rád bych Ing. Vladimíru Měrkovi 
poděkoval za více než desetiletou 
činnost ve funkci. Za jeho působení 
došlo v tanvaldské nemocnici k vý-
razným pozitivním změnám. Nemoc-
nice Tanvald hospodařila s kladnými 
výsledky. Spolupráce s Městem 
Tanvald byla za jeho působení na 
velmi dobré úrovni,“ zdůrazňuje 
starosta města pan Petr Polák.

Odcházejícího ředitele Ing. Vladimíra 
Měrky jsme se zeptali: Pane řediteli, 
v Tanvaldě jste působil více než deset 
let. Nemocnice, která zprvu řešila 
svoji existenci, však za vašeho půso-
bení obstála a navíc za provozu pro-
šla rekonstrukcí a svým přístrojovým 
vybavením i odbornou péčí se zařa-
dila k nejmodernějším zařízením 
v kraji. Jak se to podařilo?

 Bylo nutné mít připravený podrobný a 
kvalitní podnikatelský záměr a přesvědčit 
všechny zaměstnance, že pokud chceme 
nemocnici posunout někam jinam, tak je 
zapotřebí rozšířit a zkvalitnit spektrum 
poskytovaných služeb, vydržet rekon-
strukci za plného provozu a přečkat pár 
hubených let spojených s velkým 

uskromňováním – vynuceným splácením 
úvěru. To se myslím podařilo.

Co bylo podle vás nejtěžší?
Nejtěžší pro mne a jistě i pro všechny 

zaměstnance nemocnice bylo období 
celkové rekonstrukce, která probíhala za 
úplného provozu všech oddělení a trvala 
nepřetržitě dva a půl roku. Ti z vás, kte-
ří zažili ve svých domácnostech nějaké 
stavební úpravy spojené s bouráním, si 
dovedou představit to množství prachu, 
nepořádku, rámusu a stísněných zbýva-
jících prostor zastavěných nábytkem. 
Nyní si zkuste představit takovou akci ve 
velkém po jednotlivých etapách, kdy vám 
v mnoha případech nezůstávají ani 
všechny obvodové zdi, provádí se nová 
statika, natahují se kilometry drátů, roz-
vody vody, odpady, vzduchotechnika a 
vzniká nové prostorové uspořádání prak-
ticky všech oddělení, ambulancí i kom-
plementu. To vše za provozu, protože si 
nemůžete dovolit přestat plnit předmět 
činnosti nemocnice, a to je léčit. Toto bylo 
asi nejen pro mě, ale pro všechny za-
městnance nejhorším obdobím za těch 
necelých jedenáct let.  

A naopak, na co budete rád 
vzpomínat?
Na období hned po dokončení rekon-
strukce. Každý z nás zaměstnanců si 
vážil toho, jak nemocnice nyní vypadá a 
myslím si, že nám všem dělalo velmi 
dobře, když jsme viděli u pacientů údiv 

30. 1. 2010
Velký reprezentační 
ples města Tanvaldu 

14. ročník
Ve sportovní 
hale Výšina 
od 20 hodin. 
K poslechu a 
tanci zahraje 
Orchestr 
Vladimíra 
Janského 
z Liberce. 
Předtančení 
taneční 
skupina 
The Wings. 
Moderuje 
Jan Žíla. 

Bohatá tombola. Občerstvení. 
Cena slosovatelné vstupenky 200 Kč. 
Předprodej vstupenek v kulturní 
kanceláři od 11. 1. 2010.

Zastupitelstvo města
 se sejde v únoru

Hlavním bodem  programu  prosin-
cového zasedání zastupitelstva, 
které se uskutečnilo v pondělí 21. 
prosince 2009 (po uzávěrce TZ. 
Pozn. red.), bylo schvalování rozpoč-
tu na rok 2010.  Další jednání ZM se 
uskuteční ve středu 3. února 2010 
v 16 hodin ve velké  zasedací 
místnosti radnice.

Ani se nechce věřit, ale vstupujeme do roku 2010. Bilancujeme a plánujeme. Možná 
to pro mnohé nebude snadný rok. Proto dovolte za všechny, co do Tanvaldského 
zpravodaje přispívají, popřát Vám hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních 
úspěchů. Aby se vám i vašim blízkým dobře žilo a sníh a mráz, co udeří, nezasáhl 
vaše srdce, ale zůstal venku, za okny vašich domovů. Děkujeme za vaši přízeň a 
pozornost.

Redakce Tanvaldského zpravodaje 

nad změnou, kterou nemocnice prošla a 
slyšeli jsme samou chválu. V té chvíli si 
člověk řekne, že těch dva a půl roku 
stálo za ty nervy. Za to všechno patří 
velké díky všem zaměstnancům nemoc-
nice, vedení města, ve kterém jsme na-
cházeli oporu, a jsem velmi rád, že jsem 
u toho s nimi mohl být. 

Dovolte otázku, kam máte namířeno 
a nebude-li se vám po horách 
stýskat. 
Především si teď chci odpočinout v ro-
dinném kruhu. Nějaké nabídky se obje-
vily, tak uvidíme. Po horách se mi bude 
stýskat určitě, těch víc než deset let, 
které jsem v Tanvaldě strávil, to je kus 
života, který mi z paměti nezmizí. Za tu 
dobu jsem tady získal spoustu přátel a 
kamarádů, a ti mi chybět budou. Když se 
ohlédnu za obdobím, které jsem zde 
prožil, tak konstatuji, že nemocnice se 
změnila nejen po stavební stránce, ale i 
také především po stránce přístrojového 
vybavení, které je dnes na vysoké úrov-
ni. Všechny úvěry, které byly spojeny 
s rekonstrukcí a pořízením přístrojů, 
nemocnice již splatila a její hospodaření 
je stále ziskové a v černým číslech. 
Na závěr bych rád využil této příležitosti 
a popřál všem příjemné prožití Vánočních 
svátků, bohatého Ježíška, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce.

Za rozhovor děkuje a hodně štěstí
přeje Lída Abrahamová

Ředitel tanvaldské nemocnice Ing. Vladimír Měrka končí

Plesová sezóna 2010
16. 1. Myslivecký ples, Desná KD Sklář
16. 1. Mysliveský ples, Parkhotel Smr-
žovka, hraje DOMESTIC, předprodej na 
tel. 603 739 092 
22. 1. Maturitní ples Gymnázia Tanvald 
– oktáva (www.gymtan.cz), Sportovní 
hala Tanvald.
23. 1. Ples extrémistů, Parkhotel 
Smržovka (19 hod), hraje ECHT!, 
Maršál Bazén a Adept band, cena 190 Kč, 
předprodej na tel. 605 960 357
30. 1. Velký reprezentační ples města 
Tanvaldu (www.tanvald.cz). Sportovní 
hala Tanvald.
30. 1. 2. Obnovený všesportovní 
smržovský ples, Parkhotel Smržovka, 
hraje Big Band Marka Ottla, předprodej 
v Zámečku
30. 1.   8. fotbalový ples – Velké Hamry, 
Kulturní dům V. Hamry, 20.00 hod.
31. 1. Dětský karneval. Soutěže masek 
o ceny, občerstvení. Hraje DJ Vl. Josífek
Sportovní hala Tanvald.
5. 2. Maturitní ples Gymnázia Tanvald 
– IV. ročník (www.gymtan.cz), Sportovní 
hala Tanvald.
6. 2. Městský ples Železný Brod,
sokolovna Ž. Brod.
13. 2. Palírenský ples, Zásada 
sokolovna.
19. 2. Sportovní ples, Sportovní hala
Tanvald (www.tjsebatanvald.cz).
20. 2. Hasičský bál, Zlatá Olešnice 
(sokolovna).
21. 2. Dětský bál, Zlatá Olešnice 
(sokolovna)
5. 3. Eurocentrum JBC - Maturitní ples 
Obchodní akademie Tanvald
(http://mzsaoatanvald.cz) 
(Není-li uvedeno jinak, začátky ve 20 hod.)

Vše nejlepší v novém roce!



Tanvaldský zpravodaj /2

V prostoru u křižovatky ulice Vítězná a Protifašistických bojovníků v Tanvaldu 
úspěšně pokračuje výstavba Hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů 
Tanvald. Stavbu společně s Hasičskou stanicí pro profesionální hasiče provádí 
firma Stavby a.s. Říčany. V průběhu podzimu t. r. stavbu ovlivnila sněhová kalamita. 
Vzhledem k současnému příznivému počasí se však naplnily plánované objemy 
prací dle harmonogramu stavby. V měsíci prosinci probíhají vyzdívky 1. a 2. nad-
zemního podlaží s předpokladem osazení vodorovných konstrukcí a zajištěním 
provisorní vodorovné střechy, aby v zimních měsících mohly probíhat práce uvnitř 
objektu.  Foto + text: M.Tůma

Pokračuje výstavba hasičské zbrojnice SDH

Den otevřených tříd a zápis do 1. třídy 
Masarykovy školy

Aby rodiče budoucích prvňáčků mohli objektivně posoudit úroveň a styl výuky 
v našich jednotlivých třídách, zavádíme Den oteřených tříd. Rodiče budou moci 
se svými budoucími prvňáčky navštívit 1. a 2. třídu a poznají, jak vypadá školní 
život. Důležitá je skutečnost, že zápis proběhne v Den otevřených tříd, tj. 15. 
ledna 2010, jak na základní škole ve Školní ulici čp. 416, tak na Šumburku, 
Raisova čp. 333. Školy budou pro rodiče s dětmi otevřeny od 10.00 do 17.00 
hodin. Návštěvy tříd s výukou budou do 12.00 hodin.
Jsme školou, která uplatňuje progresívní metody školní práce s rozšířenou vý-
ukou informatiky již od 4. třídy a výukou angličtiny od 2. třídy. Na pracovišti 
šumburské školy probíhá výuka s prvky MONTESSORI, což je metoda, která 
umožňuje žákům snadnější přechod do školního života. Nabízíme vám nově 
zrekonstruovaný interiér školy, specializované učebny pro výuku fyziky, chemie 
a výpočetní techniky, výukový program na počítačích a interaktivních tabulích, 
dětský bar, možnost studia na Obchodní akademii. Byl také zrekonstruován 
školní výukový skleník. Sportovní vyžití je zajišťováno v nově rekonstruovaných 
tělocvičnách a přírodním sportovním areálu. Národním centrem pro podporu 
zdraví jsme byli zařazeni do programu Zdravá škola. K dispozici je žákům škol-
ní knihovna, infocentrum a internet. Pro prezentaci školy a žáků vydáváme Školní 
noviny oceněné jako nejlepší v celé republice.
V případě, že se rozhodnete pro naši školu, přijďte ve výše uvedeném termínu 
s dítětem, občanským průkazem a rodným listem dítěte. Během zápisu si budete 
moci spolu se svým dítětem prohlédnout školu za doprovodu pedagogů. 
Těšíme se na vás. 

- red -

Zápis do 1. třídy ZŠ Sportovní Tanvald
V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje ředitelka ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576, termín konání zápisu do 1. třídy pro všechny děti narozené od 
1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. 
Zápis se uskuteční v pátek 15. ledna 2010 od 13 do 17 hodin v budově ZŠ 
Sportovní 576. Srdečně vás zveme, můžete si prohlédnout prostory školy a 
školní družiny, od 8.00 můžete se svým dítětem navštívit a zúčastnit se výuky 
v 1. třídě naší školy.
V průběhu školní docházky nabízíme:
l výuku dle vlastního ŠVP s využitím moderních metod
l individuální přístup pro děti s pomalejším pracovním tempem 
l výborné podmínky pro bohaté sportovní vyžití
l všichni učitelé na 1. a 2. stupni jsou kvalifikovaní
l výuku jazyků kvalifikovanými odborníky 
l výuku anglického jazyka od 1. třídy 
l výuku programování, internet
l práci s interaktivní tabulí
l pro 1. stupeň logopedickou a dyslektickou nápravu
l využití školní knihovny
l pobyt dětí ve školní družině
l plavecký výcvik od 1. třídy, lyžařský výcvik
l kurz outdoorových aktivit, cyklokurzy, pohybové a sportovní hry
l třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
l zajištění volného času ve spolupráci s DMM Tanvald
l spolupráci mezi rodinou a školou
l seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd
l výměnné pobyty s družební školou, projektové dny

- red -

V pátek 4. 12. zavládla na ZŠ Sportovní vánoční atmosféra. Proběhl 1. letošní pro-
jektový den, tentokrát zaměřený na tématiku Vánoc. Žáci rozdělení do různorodých 
skupin od prvňáčků až po nejstarší deváťáky si pod vedením vyučujících prakticky 
vyzkoušeli výrobu vánočních ozdob. Vyráběli vánoční papír, adventní věnce, svícny 
a ozdoby z pedigu, jimiž si ozdobili stromeček. Připomněli si tradici Vánoc a někte-
ré vánoční zvyky. Ochutnali i nepečené cukroví, které si sami připravili. Ve hře 
„Aktivity“ uplatnili své slohové, výtvarné, taneční nebo pěvecké vlohy. Dopolední 
činnost pokračovala odpoledne návštěvním dnem pro rodiče, kdy se děti na výstav-
ce mohly svými výrobky pochlubit. Vánoční atmosféru umocnilo pěvecké vystoupe-
ní s pásmem koled. Vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci této zdařilé akce. Doufáme, že dětem i nám 
dospělým pomohla v tomto uspěchaném čase alespoň na chvíli navodit vánoční 
pohodu. Studenti i vyučující si akci velmi pochvalovali. 
 - red -

Vánoční den v ZŠ Sportovní

Přednáška Majáku pro žáky a studenty

Stejně jako v minulých letech se v předvánočním čase setkal starosta P Polák 
společně s místostarostou M. Tůmou se seniory. Snímek je z penzionu na Šumburku 
čp. 593. Akci pořádal 14. 12. KPOZ.  Foto: A. Lišková

Žáci a studenti ZŠ Horní Tanvald a 
Gymnázia Tanvald měli  možnost si 
v prosinci vyslechnout přednášku libe-
recké o.p.s. Maják . Tato nezisková or-
ganizace prostřednictvím svých zástupců  
nabízí mládeži přednášky na nejrůznější 
současná témata. Např. Alkohol, kouření, 
drogová závislost, dospívání, šikana, 
antikoncepce. Pohlavně přenosné nemo-
ci, křesťanství, náboženství, sekty, sexu-
alita apod. Jedna z takových  přednášek 
má na mládež velmi dobrý vliv, kolikrát 
účinnější než nekonečné  hodiny  
občanské nauky či ZSV.

Na otázku, jak se probíraná témata 
líbila, popř. co tomu říkali studenti, Jana 

Pražáková z Gymnázia říká, že: „Studenti 
i vyučující byli doslova nadšeni.“ Podob-
ný názor přišel i ze ZŠ Horní Tanvald: 
Již dlouho a opravdu velmi rádi spolu-
pracujeme s o.p.s. Maják, což je obecně 
prospěšná organizace pro preventivní 
pomoc mládeži. Dne 4. prosince se opět 
potvrdilo, že lektoři z této organizace to 
s dětmi opravdu umí. Zábavnou formou 
diskutovali o kamarádství, šikaně, do- 
spívání, partnerských vztazích, ale i 
o ožehavých tématech, jako je sexualita, 
antikoncepce, pohlavně přenosné nemo-
ci a v neposlední řadě i drogy, kouření a 
alkoholismus. 

- red -

Setkání vedení města se seniory
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Výpis z usnesení rady města 
dne 18. 11. a 2. 12. 2009

l RM schvaluje Smlouvu 
o provozování autokempu 
v „Motocyklovém a sportov-
ním areálu, autokempu 
Tanvaldská kotlina“, mezi 
Městem Tanvald a Stanis-
lavem Pacákem, na dobu 
určitou od 1. 1. 2010 do 31. 
12. 2010 dle předloženého 
návrhu. 
l  RM vydává záměr na 
prodej části p. p. č. 496/7 o 
výměře cca 21 m2, k. ú. Šumburk nad 
Desnou, za účelem rozšíření zázemí u 
rodinného domu č.p. 341, Na Balkáně, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
l RM vydává záměr na pronájem části 
p. p. č. 130/1 o výměře 140 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem parkování dvou 
osobních vozidel. 
l RM:
1. souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy o pronájmu části p. p. č. 328/66, k. ú. 
Tanvald, uzavřené mezi Městem Tanvald 
a panem Josefem Jírů, dohodou ke dni 
31. 12. 2009;
2. vydává záměr na pronájem části p. p. 
č. 328/66 o výměře 20 m2, k. ú. Tanvald, 
za účelem zřízení zahrádky.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podle předloženého návrhu 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-4005889/VB2 uzavřenou mezi 
městem Tanvald a společností ČEZ 
Distribuce, a.s.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
62/2009
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejné osvětlení – celkem 
 + 69 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 69 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
63/2009
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace 
 + 180 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 180 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
64/2009:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem, Masarykova ZŠ a 
OA, oprava regulace plynové kotelny
  + 142 000 Kč
Rozpočtové rezerva  - 142 000 Kč
l RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném 
znění, schválit příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Tanvald, ne-
mocniční 339, použití investičního fondu 
v roce 2009 takto:
oprava žlabů a svodů  2 200 Kč
oprava střechy  7 259 Kč
podlahářské práce  6 434 Kč 
l RM rozhodla poskytnout společnosti 
Vltava – Labe –  Press, a.s. – divize 
Sever příspěvek ve výši 5 000 Kč + DPH 
na uspořádání IX. ročníku ankety 
„O nejúspěšnějšího sportovce Liberec-
kého kraje za rok 2009“ a schválit 
rozpočtové opatření č. 65/2009:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY – celkem
příspěvek Vltava-Labe-Press, a.s. –  
divize Sever  5 950 Kč
Rozpočtová rezerva  - 5 950 Kč
l RM bere na vědomí oznámení ředitelky 
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 

o přerušení provozu 
Mateř-ské školy Tanvald, 
U Školky 579, v období 
23. 12. 2009 – 1. 1. 2010.
l RM schvaluje dle Smlouvy 
o pronájmu lesů města 
Tanvald, uzavřené mezi 
městem Tanvald a společ-
ností TABYS s.r.o., nájemné 
za rok 2009 ve výši 345 000 
Kč.
l RM schvaluje rozpočtové 

opatření (dále jen RO) č. 66/2009:
Příjmy
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře  + 142 812 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy - 
celkem, činnost odborného lesního hos-
podáře  + 142 812 Kč
l RM schvaluje RO č. 67/2009:
Příjmy
Účelové dotace na výsadbu melioračních 
a zpevňujících dřevin  5 900 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy - 
celkem, výsadba melioračních a zpevňu-
jících dřevin  5 900 Kč
l RM schvaluje RO č. 68/2009:
Příjmy
Účelové dotace na výdaje jednotek SDH
  22 041 Kč
Výdaje 
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
– celkem, opravy a údržba techniky 
 + 20 496 Kč
Pohonné hmoty  + 1 545 Kč
l RM schvaluje RO č. 69/2009:
Příjmy
Účelové dotace na projekt ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576, „Doprava žáků na veletrh 
vzdělávání a prac. příležitostí 2009“ 
 2 200 Kč
Výdaje
Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 
– účelový příspěvek na projekt „doprava 
žáků na veletrh vzdělávání a prac. příle-
žitostí 2009“  2 200 Kč
l RM schvaluje RO č. 71/2009:
Příjmy
Transfery na zajištění provozu kamero-
vého systému  70 300 Kč
Příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
Kamerový systém –  - 70 300 Kč
l RM schvaluje:
1. složení ÚIK a dílčích inventarizačních 
komisí k provedení inventarizace majetku 
města Tanvald ke dni 31. 12. 2009 dle 
předložené přílohy;
2. harmonogram inventarizačních prací 
dle předložené přílohy.
l RM souhlasí s pokácením 3 ks smrků  
u objektu č.p. 519, Radniční ul., Tanvald, 
na pozemkové parcele č. 328/7, k. ú. 
Tanvald dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV, s tím, že dřevo bude pou-
žito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
l RM projednala předložený návrh roz-
počtu Města Tanvald na rok 2010 (viz 
příloha) a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta tento návrh schválit.
l RM projednala rozpočtový výhled měs-
ta Tanvald do roku 2013, zpracovaný 
firmou Regionservis, s.r.o. Praha 5 (viz 
příloha) a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta tento rozpočtový výhled schválit.

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

Díky velké podpoře Města Tanvald získala TJ SEBA Tanvald kvalitní stroj Bombardier 
Yeti na úpravu zimních běžeckých a sjezdových terénů. Prozatím do dvouletého 
pronájmu, v případě získání dotace z Libereckého kraje do trvalého užívání. Věříme, 
že kvalitně upravené terény přispějí k podpoře zimních sportů i k rozvoji turistického 
ruchu.   V. Vyhnálek 

Tratě pro běh i sjezd budou upravené

Kvalitnější pitnou vodu pro téměř tři 
tisíce obyvatel Tanvaldska by měla 
přinést probíhající rekonstrukce vodo-
vodního přivaděče do vodojemu Krásná. 
Dvacet čtyři let starý vodovodní řád, 
který spojuje Tanvald s vodojemem 
Krásná, je vyroben z ocelových trubek 
o průměru 300 mm a chybí mu vnitřní 
ochranný nátěr. Kvůli malému průtoku 
se do vody uvolňuje železo. Znečišťování 
vody mají zabránit probíhající opravy, 
které přijdou Severočeskou vodáren-
skou společnost na více než dvacet pět 
milionů korun. „Rekonstrukce dvanácti 
kilometrů vodovodního přivaděče zajistí 

Rekonstrukce železniční trati z Har-
rachova do Sklářské Poruby nabírá 
zpoždění. V nových jízdních řádech 
cestující spoje do Polska ještě neobjeví. 
Zatímco na české straně je trať téměř 
hotová, polská stále čeká na dokončení. 
Co se nestihne dokončit před definitiv-
ním nástupem zimy, bude muset počkat 
do jara. „Pravidelný provoz by měl být 
zahájen snad v květnu příštího roku,“ 
uvedl Martin Soukup z harrachovské 
radnice. Od války chátrající úsek trati 
z Harrachova na polskou stranu v uply-
nulých měsících ožil stavebním ruchem. 

do budoucna dodávky kvalitní pitné vody 
pro téměř tři tisíce obyvatel této lokality 
zásobované z veřejného vodovodu,“ řekl 
předseda představenstva SVS Petr 
Skokan. V rámci plánovaných prací zís-
ká téměř dvanáct tisíc metrů vodovodní-
ho řádu ochrannou vrstvu potrubí cemen-
tací. Cementový postřik zabraňuje 
korozi a vyplavování železa do vody. 
Zároveň dojde k výměně 28 nefunkčních 
šachet na trase, vzdušníků a kalníků a k 
vystrojení začáteční a koncové revizní 
šachty. Stavební práce by měly být do-
končeny do října příštího roku.

 (veš)

Rekonstrukce přinese kvalitnější vodu

Dolnoslezká správa silnic a železnic ve 
Vratislavici na projekt záchrany unikátní 
železnice získala finance z Operačního 
programu příhraniční spolupráce České 
a Polské republiky. Česká strana želez-
nice je až ke státním hranicím zrekon-
struovaná. Byly na ní položeny nové 
kolejnice, výhybka a celý úsek je kom-
pletně vyštěrkovaný. Obojživelný bagr se 
postaral o čištění příkopů a úpravy okolí 
tratě. S pokládkou kolejí se začalo také 
na polské straně. Neočekává se však, že 
by se práce stihly dokončit ještě před 
příchodem zimního období.   (veš)

Vlaky do Polska budou nejdřív na jaře

Od 13. prosince se změnily autobusové 
i vlakové jízdní řády. Nové jsou v prode-
ji v infocentru. Změny na místních lin-
kách, které nastaly, se týkají například  
autobusu Tanvald – Šumburk – Český 
Šumburk – Světlá – Pustiny – Desná. 
Některé spoje ubyly. Z Tanvaldu na 
Český Šumburk v pracovních dnech 
vyjedete (z aut. nádraží) v 5,20, 10,55, 

13,10, 14,10 a v 16,30 hod. Na sídliště 
Výšina ve všední den už nejede autobus 
(vše z aut. nádraží) v 5,30, v 6,10 a v 
6,45 hod., následující ano, poslední jede 
o pět minut déle – v 22,30 hod. V sobo-
tu pak první autobus na sídliště jede až 
v 11,00 hod. (v 7,35 hod. je zrušen) a 
v neděli autobus v 15,05 hod už nejede.
    -red-

Změny jízdních řádů autobusů i vlaků

Zrušené představení
Představení Tři na lavičce, které se mělo 
hrát v neděli 6. 12. 2009 v Městském 
kině Jas Tanvald, bylo z důvodu hospi-
talizace Ladislava Trojana zrušeno. 
Vstupné bylo vráceno v pokladně kina. 
Náhradní představení této hry je plánová- 
no na 18. února 2010. Předprodej bude 
v pokladně kina od poloviny ledna.

Infocentrum Tanvald
nabízí 

Pamětní certifikát za dar na sochu 
Jára Cimrman v mlze v nominální 
hodnotě 200, 500 a 1000 korun. 
Jak bude socha imaginárního génia 
vypadat, se můžete přesvědčit na 
novém DVD Cyklostezka Járy 
Cimrmana aneb Na kole okolo 
Liptákova 13. června 2009 (99 Kč).
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l Zima se nejprve ozvala mírnými sráž-
kami, posléze silnými mrazy, které si 
i v našem regionu vyžádaly několik obě-
tí. Jednou z nich byla například žena 
v Josefově Dole. Vlekaři zimu velmi 
kladně hodnotili, patřila mezi nejvydaře-
nější za posledních pár let, zejména co 
se doby provozu lanovek a vleků týká.
l Diváci v Tanvaldě poprvé viděli film ve 
3D kvalitě. Firma AV Media Praha 
v Městském kině Jas v polovině února 
představila nejmodernější projekci v di-
gitální kvalitě 3D dle současných hol-
lywoodských standardů DCI prostřednic-
tvím filmu Cesta na Měsíc. Jak vypadá 
tato technologie, mohli vidět členové 
širšího vedení města a také zájemci z řad 
veřejnosti. Ukázka digitální projekce byla 
provedena v souvislosti s úvahou digita-
lizace kina jako snahou vytvořit podmín-
ky pro zachování a filmový provoz kina 
v Tanvaldě i v budoucích letech.
l Na Tanvaldsku došlo v lednu 2009 
k nárůstu počtu nezaměstnaných o 90 
na 1041 uchazeče. Představuje to nárůst 
na 9,5%. Špatná ekonomická situace se 
projevila i v zaměstnanosti a počtu pra-
covníků hlavních firem Tanvaldska.
l Festival Jeden svět se už potřetí, díky 
iniciativě studentů OA Tanvald pod ve-
dením Z. Juklové, představil v tanvald-
ském kině. Festivalu, jehož tématikou 
jsou lidská práva, ani letos nechyběl 
doprovodný program. Pomalu, ale jistě 
si již vyšlapává cestu k místním divákům.
l V novodobé historii festivalu Tanvald-
ské hudební jaro se po dlouhé době 
stalo, že kapacita tanvaldského kina Jas 
byla vyprodána, a to při prvním koncertu 
53. ročníku THJ, kdy na jevišti vystupoval 
houslista Pavel Šporcl, kterého na klavír 
doprovázel Petr Jiříkovský. Ani během 
dalších dvou koncertů nebyla o diváky 
nouze. Festival, který patří k nejvýznam-
nějším akcím roku, přesahuje svým vý-
znamem hranice města, i když cesta 
diváka za kulturou je v této době těžká.
l Divadelníci tanvaldského DS E. F. 
Burian si přivezli z krajské ochotnické 
přehlídky z Lomnice n. P. celkem čtyři 
ocenění. Na soutěži vystoupili s hrou 
Rejžák z Prahy.
l Velmi úspěšná byla zimní sezóna i pro 
tanvaldské mladé lyžaře. Sedm zlatých, 
čtyři stříbrné a pět bronzových medailí 
získali mimo jiné lyžaři na mistrovství ČR 
žactva a dorostu. V družstvech obsazu-
je TJ SEBA Tanvald na závodech v 
konkurenci mnoha oddílů z celé ČR ve-
doucí pozici. 
l Rekonstrukce cyklotrasy (č. 3025) od 
rozvodny přes kotlinu na křižovatku s ul. 
Údolí Kamenice trvala do července 2009. 
Tato investiční akce, která si vyžádala 
přes 7 miliónů korun, byla realizována 
díky dotaci z prostředků EU v rámci 
Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Severovýchod.
l ZUŠ Tanvald oslavila šedesát let trvá-
ní. Školou během její historie prošla řada 
talentů, někteří se hudbě věnují dodnes, 
mnozí z nich i profesionálně. 
l Na jaře se začali z Tanvaldu, podobně 
jako z ostatních měst a obcí, vystěhová-
vat někteří Romové především do 
Kanady, a to údajně z důvodu malé 
bezpečnosti a špatných příležitostí. 
Avšak už na podzim se někteří začali 
vracet zpátky například s tím, že v 
Kanadě nemohli sehnat práci z důvodu 
jazykové neznalosti.
l V první polovině roku se uskutečnila 

řada sportovních i společenských akcí, 
které se mezi lidmi ujaly a patří již k tra-
dičním lákadlům jak pro diváky, tak pro 
samotné aktéry. Je to například štafetový 
závod v lezení, cyklistice a běhu 
Muchovman ve Zbytkách, kde nechybí 
ani extrémní sportovci. Další akcí byl také 
Masopust nebo tento rok jubilejní 10. 
ročník Prvomájového výstupu na Špičák 
(v srpnu si rozhledna připomněla 100. 
výročí otevření). V červnu se uskutečnila  
Cesta lesem pohádek, na které se spo-
lečně podílí MDC Maják, KČT Tanvald a 
TJ Seba Tanvald. Ani tento rok nechy-
běla Spanilá jízda na historických kolech 
ze Zlaté Olešnice cyklostezkou J. 
Cimrmana s programem u šumburského 
kostela. Tentokrát byla akce obohacena 
jízdou historickým vlakem po zubačce 
z Tanvaldu do Kořenova. Představen byl 
i model sochy „Jára Cimrman v mlze“, 
která by měla zdobit vnější balkón kina a 
na niž může každý přispět. Jubilejní 20. 
ročník měl i Přespolní běh Českým 
Šumburkem, na kterém startovalo 101 
závodníků ve všech kategoriích.
l Vyvrcholením sezóny v trialovém spor-
tu bylo červencové mistrovství Evropy a 
mistrovství ČR, tzv. Šlapačky na kotlině. 
Do Tanvaldu přijely opět špičky trialové-
ho sportu od nás i ze zahraničí a diváci 
se dočkali atraktivní zajímavé podívané.
l Tanvald uhájil loňské vítězství v anke-
tě vyhlášené týdeníkem Ekonom, a vy-
hrál titul Nejlepší město pro byznys 
Libereckého kraje r. 2009. V celorepub-
likovém kole se pak Tanvald umístil 
v konkurenci dvou set pěti měst na 23. 
příčce (www.mestoprobyznys.cz ). 
l V roce 2009 byla na sídlišti Výšina 
rekonstruována část veřejného osvětlení 
a opraveny některé komunikace a chod-
níky. Nové asfaltové povrchy dostaly 
části ulic Raisova na Šumburku a K Dubu 
na Horním Tanvaldě.
l V autokempu Tanvaldská kotlina vy-
rostly dvě nové dřevěné chatky, ve kte-
rých se turisté mohou ubytovat. Celková 
kapacita je šestnáct lůžek. Kromě toho 
zde bylo provedeno pevné zastřešení 
pódia a části salaše, které by mělo být 
odolnější vůči povětrnostním vlivům.
l Z centra na sídliště Výšina začal od 
června jezdit moderní, nízkopodlažní 
autobus v barvách města.
l Na Šumburku byla zahájena výstavba 
objektů hasičáren pro profesionální ha-
siče a sbor dobrovolných hasičů. Obě 
stavby by měly být dokončeny v druhé 
polovině roku 2010.
l Od července se stalo plátcem DPH i 
Město Tanvald. Promítlo se to nepatrně 
do zvýšení cen za služby a zboží, napří-
klad v infocentru. 
l Město nechalo do městského kina 
nainstalovat špičkovou digitální techno-
logii. Od podzimu 2009 tak kino  návštěv-
níkům může nabízet i projekci filmů 
v digitální kvalitě 2D a 3D dle současných 
hollywoodských standardů DCI. 
l O prázdninách se ohlásily přívalové 
lijáky, bouřky a vichřice. Extrémní poča-
sí napáchalo na Tanvaldsku mnoho škod, 
zejména na elektrickém vedení. Situace 
si vyžádala vyhlášení kalamitního stavu 
a energetici měli několik dní plné ruce 
práce. Některé objekty byly vytopeny, na 
jednom domě v Tanvaldě vítr strhnul 
střechu.
l Tanvaldské slavnosti byly poprvé pře-
sunuty do centra města. Byly jiné jak 
umístěním, tak i pojetím. Kromě obvyk-

lých pouťových atrakcí a stánků měli lidé 
možnost si zakoupit produkty místních 
výrobců, podívat se na předváděná ře-
mesla, využít jízdy historickým vlakem 
s parní lokomotivou nebo se svézt starým 
autobusem. V doprovodném programu 
se předvedla i historická hasičská 
technika, automobily a motorky. 
l Nezaměstnaných stále přibývá. Město 
se snaží zmírňovat dopady nezaměstna-
nosti na nejohroženější skupiny obyva-
telstva. Na základě dohody s Úřadem 
práce v Jablonci n. N. Město zřídilo i 
v roce 2009 čtrnáct míst v rámci takzva-
ných veřejně prospěšných prací. Mimoto 
začalo Město Tanvald od poloviny roku 
pro příjemce sociálních dávek hmotné 
nouze poskytovat i "veřejnou službu".
l Alkoholismus, vandalismus, hlučnost, 
krádeže, vloupání, ale i napadení a pře-
padení, to jsou problémy, které celoročně 
sužují občany města. Zostřený dohled 
nad kritickými místy mají strážníci měst-
ské policie ve spolupráci s Policií ČR. 
Město i veřejnost tíží problémy s nepři-
způsobivými občany zejména z řad 
romské populace.
l 41. ročník filmové amatérské soutěže 
HAF se nesl v duchu nejen mnoha kva-
litních filmů, ale i nových mladých autorů, 
což je příslibem do budoucna. V dopro-
vodné výstavě byly k vidění historické 
filmové přístroje. Účastníkům přehlídky 
byly předvedeny ukázky filmů v 3D.
l V polovině října, kdy ještě nestačilo 
opadat listí ze stromů, přišly přívaly sněhu, 

které ochromily dopravu, rozvody elektřiny 
a způsobily škody v celém kraji.
l V listopadu byly otevřeny rekonstruo-
vané vstupní prostory na Policii ČR v 
Tanvaldě, které slouží široké veřejnosti 
jako kontaktní a koordinační centrum. 
l Nejistá budoucnost visí nad klubovnou 
Tomka i celým oddílem pro mládež, 
který nemá dále kdo vést. Zrušení je pro 
většinu nepředstavitelné a nový vedoucí, 
který by vedl děti jako Josef Kuna – Joe, 
se zatím jen těžko hledá. 
l Fond Městské knihovny v Tanvaldě 
čítá 24 000 výtisků. Městská knihovna 
Tanvald je lákavá i pro lidi z okolních 
obcí. Nabízí nejen oddychovou literaturu, 
poučení a vzdělání v knihách a publika-
cích, přístup k internetu, ale stalo se již 
tradicí, že sem lidé chodí i za kulturním 
zážitkem. Zpravidla každý měsíc je zde 
nějaká výstava. Vystavovány jsou práce 
dětí, studentů i dospělých. Knihovna 
pořádá i soutěže a výtvarné dílny pro 
nejmenší.
l Dobrovolní hasiči jsou nepostradatel-
nými pomocníky při likvidaci živelních 
pohrom a nehod a spolupracují s profe-
sionálními hasiči při likvidacích požárů. 
Významným sborem je SDH Tanvald – 
Šumburk, který čítá cca 80 členů včetně 
dětí. Dobrovolní hasiči z Šumburku i 
Horního Tanvaldu skvěle město repre-
zentují v požárním sportu a pomáhají při 
organizaci některých společenských 
akcí.

Vybrala: -abr-

Události ve zkratce, zaznamenané od ledna do prosince 2009

DS E. F. 
Burian se 
21. 11. 2009 
zúčastnil 
divadelní 
přehlídky v 
Hrádku n. N. 
„Hrádecký 
divadelní 
podzim“ 
s hrou Rejžák 
z Prahy od 
J. Břehového 
v režii Vlast. 
Hozdy. 
Vstřícná atmo-
sféra plného 
sálu vybičova-
la náš soubor 
k vynikajícím výkonům. Představení 
provázely výbuchy smíchu i potlesk na 
otevřené scéně. Závěr byl odměněn 
skandovaným potleskem a nádhernou 
kyticí od pořadatelů. Krátce řečeno, 
derniéra hry se mimořádně podařila. 
V neděli bylo slavnostní vyhodnocení 
přehlídky v obřadní sini Městského úřa-
du. Ocenění a pamětní listy předávali 
Martin Půta, starosta Hrádku n. N., a 
režisér Rudolf Felzmann, předseda od-
borné poroty. Náš soubor si šel pro ceny 
celkem 6x. Vlastimil Hozda obdržel cenu 
za režii, DS E. F. Burian za inscenaci hry 
a za herecké výkony byli oceněni Vlaďka 
Koďousková, Luděk Špráchal, Jan Lála 
a Dana Hozdová.

Druhým, velice dobře hodnoceným 
souborem, byl místní Vojan s hrou 
Zdravý nemocný, kterou budou mít 
tanvaldští diváci možnost zhlédnout 
pravděpodobně v únoru 2010. 

Na obzoru nová hra
V současné době připravujeme novou 

hru s pracovním názvem „Portugálie“ a 

doufáme, že se povede ji co nejdříve 
uvést do života. Těšíme se, že se na 
premiéře, kterou včas oznámíme, opět 
setkáme s našimi věrnými diváky v kině 
JAS. Ovšem bez podpory Města Tanvald 
a Kulturní kanceláře Tanvald bychom 
těžko mohli takovouto činnost provádět. 
To dosvědčují mnohé smutné příběhy a 
trable amatérských divadelníků po celé 
naší republice. Chtěli bychom tedy i 
touto cestou vyjádřit poděkování za pod-
poru naší činnosti a popřát všem přáte-
lům amatérského divadla krásné svátky 
a pohodový rok 2010.

Za DS E. F. Burian, 
Dana Hozdová, vedoucí souboru.

Poděkování souboru
Váš divadelní soubor vystoupil na 

Hrádeckém divadelním podzimu s hrou 
„Rejžák z Prahy“. Hra měla mezi diváky 
a také u odborné poroty velký úspěch. 
Dovolte mi tedy poděkovat touto cestou 
souboru za předvedené představení.

Jan Sladký, vedoucí DS VOJAN

Rejžáka z Prahy viděli naposledy v Hrádku

Tanvaldský soubor E. F. Burian při děkovačce.
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V lednu 2010 
oslaví 

narozeniny

Lelková Marie
Holanová Jaroslava
Konárek František

Šídová Božena
Šurminová Zlata

Janele Otto
Syrovátka Karel
Křenovská Marie
Mousková Alena

Erben Horst
Hanušová Drahomíra
Sirovátko František

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v lednu

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Turisté o prodeji 
TOMky nerozhodli
Již tradičně končí tanvaldští turisté 

z KČT sezonu na Poslední šlápotě. 
O letošní „Šlápotu“ byl tentokrát větší 
zájem jak mezi turisty, tak i mezi ostatní 
veřejností. A to proto, že se mělo rozho-
dovat o prodeji klubovny turistického 
oddílu mládeže, mezi veřejností známou 
jako „Tomka“. Plakáty oznamovaly, že 
se bude jednat o prodeji, a v nabídce 
jedné tanvaldské realitní kanceláře se 
dokonce objevila cena k prodeji klubov-
ny. Mnozí nad takovým postupem jen 
nevěřícně kroutili hlavou, hlavně lidé, 
kteří se v minulosti podíleli na přestavbě 
a fungování klubovny. Jeden bývalý člen 
TOM dokonce napsal otevřený dopis, 
který zřejmě směřoval k výboru KČT 
Tanvald, připravujícímu tento prodej.

Nakonec se na Poslední šlápotě o pro-
deji nerozhodovalo, dle mého názoru ani 
nemohlo, protože toto nebyla řádná 
členská schůze, která jediná může o pro-
deji rozhodovat. Přesto ale „Šlápota“ 
něco ukázala. Většinový názor přítom-
ných byl, že prodej klubovny je hloupost 
a hlavně nevratný krok. K tomuto názoru 
velmi přispěl dlouholetý vedoucí oddílu 
mládeže Pepa Kuna, který své vystou-
pení podpořil i promítáním dnes již histo-
rického filmu o přestavbě klubovny. 
Samozřejmě pomohla i přítomnost dětí 
z oddílu s jejich transparenty a hlavně 
velice rozumná slova starosty Petra 
Poláka. Zdá se tedy, že mládeži v našem 
městě neubude místo, kde může trávit 
svůj volný čas. Rozhodovat o tom ale 
bude až řádná členská schůze Klubu 
českých turistů Tanvald, která se bude 
konat v lednu 2010. Věřím, že i zde 
zvítězí zdravý rozum! 

 Josef Průcha

Okolnostmi smrti osmaosmdesátileté-
ho důchodce, který zemřel v pátek 4. 
prosince na následky podchlazení a 
poranění hlavy u jedné z chat nedaleko 
Kořenova na Jablonecku, prověří také 
policejní inspekce. Zabývat se bude 
otázkou, zda policisté nespáchali trestný 
čin, když nepustili k muži, v domnění, že 
je už mrtvý, přivolaného lékaře. První 
pomoc mu tak byla poskytnuta s prodle-
vou asi 35 minut.

Naše posádka dorazila na místo v 11 
hodin a teprve v 11:35 pustili policisté 
lékaře k pacientovi, protože se čekalo na 
policejní techniky. Když lékař pacienta 
prohlédl, zjistil, že je u něho ještě mini-
mální dechová aktivita, napojil ho na 
umělou plicní ventilaci a začal ho zahří-
vat,“ popsal Právu ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 
(ZZS LK) Michal Havlíček. 

I přes veškerou péči záchranářů muž 
zemřel po dalších asi 45 minutách při 
převozu do nemocnice. „Měl poranění 
hlavy a byl silně podchlazený. Jeho 
zranění byla vážná. Říci, že kdybychom 
mu poskytli pomoc o 35 minut dříve, tak 
by přežil, je spekulace. Postup policie byl 
ale zcela nestandardní,“ reagoval 
Havlíček.

Podle mluvčí jablonecké policie 
Ludmily Knopové podali sami jablonečtí 
policisté podnět policejní inspekci, aby 
případ prošetřila. Policisté se podle 
ní domnívali s ohledem na polohu těla 
a viditelná zranění, že je muž mrtvý. 
Místo proto ohraničili a nikoho k tělu 

V listopadu 2009 oslavila krásné šestadevadesáté narozeniny paní Božena Jandová 
z Českého Šumburku. Ač byla v mládí těžce nemocná, překonala těžkou chorobu 
a je nyní nejstarší občankou Tanvaldu. Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, veselou 
mysl, stále dobrou náladu a hodně radosti s vnoučaty i pravnoučaty. 

Foto + text: A. Lišková

Nejstarší z Tanvaldu bydlí na Českém Šumburku

nepouštěli. Za policejní páskou zůstal 
stát ale i lékař, kterého si sami přivolali, 
aby potvrdil, že je muž mrtvý a určil 
předběžnou příčinu smrti. Policisté čeka-
li na příjezd policejního technika. Teprve 
po jeho příjezdu, když vše zadokumen-
toval, směl k muži i lékař, který zjistil, že 
senior ještě žije. 

„K takovým případům jezdíme poměrně 
často, ale nikdy se nám nic podobného 
nestalo. Nepamatuji si na to. Lékaři dob-
ře vědí, jak se na místě mají v takovém 
případě chovat, aby neznehodnotili sto-
py. Pokud je potřeba manipulovat s tě-
lem, tak většinou policisté ještě před 
příjezdem techniků aspoň vyfotografují 
tělo, aby bylo zřejmě, v jaké poloze se 
nacházelo,“ popsal Havlíček.

Provedená pitva následně vyvrátila, že 
by muži zranění někdo způsobil. Zároveň 
by znalci z oboru soudního lékařství měli 
odpovědět na otázky, zda by včasná 
pomoc lékaře muži zachránila život.

Muž se ztratil ve čtvrtek odpoledne a 
jeho rodina se na policisty obrátila ve 
večerních hodinách. Při následném pát-
raní se ho policistům nepodařilo najít. Do 
terénu vyrazili muži zákona znovu v 
pátek časně ráno i s vrtulníkem a za 
pomoci horské služby. 

„Na základě nově získaných informací 
v pátek ráno se pátrání zaměřilo do jiného 
prostoru a u objektu jedné rekonstruova-
né chaty byl pohřešovaný muž nalezen“, 
upřesnila Knopová.  

 (net)

Policisté si o zraněném mysleli, že nežije

Krátký jest život lidský, ale nastane-li 
doba nadšení, v níž vyvine se rozkvět 
blaha v míru a svornosti, dobra do neko-
nečna. Rozdílné jest smyšlení jak přispět 
ku blahu a rozkvětu národa. Tak vznikla 
také myšlénka mezi společnými druhy, 
by v osadě Šumburku n. D. založil se 
podporující spolek národnosti české.

Rok 1910
Úmrtí v roce 1910 nebylo žádné.
Spolek pořádal 29. ledna v hostinci p. J. 
Nepasického „U koruny“ v Hoř. Hamře 
ples, jehož výtěžek obnášel 90 K 25h.
Dne 26. června byl pořádán zahradní 
koncert v místnostech p. Petra Kotrby 
v Popelnicích, z něhož při nepěkném 
počasí čistý zisk byl 57 K 67 h. 
Dne 21. srpna pořádán spolkový výlet do 
Řemeslnické výstavy ve Vysokém n. Jiz. 
Zastoupeno bylo p. členů 18, členek 9. 
Dne 10. dubna na počest p. Josefům 
uspořádán zábavní večírek v hostinci p. 
Jáchyma Škrabálka v Šumburku n. D. 
z něhož příjem činil 32 K,vydání 32 K. 
Dne 31. prosince pořádán silvestrovský 
večírek ve spolkových místnostech 
v hostinci pana Arnošta Sitte v Šumburku 
n. D. Příjem obnášel 35 K 50 h, vydání 
42 K 35 h. 

Milodary spolku odvedené: Pan Jáchym 
Škrabálek daroval důstojnickou šavli, 
1 mysliveckou bluzu a podium v ceně 
8 K., pan Adolf Čtverák daroval knihu 
„Třemi díly světa“. Cena 5 K. Pan 
František Bartoníček daroval 3 knihy 
v ceně 2 K.
Spolek daroval: Matici Školské Dolno-
Kounické na Moravě 5 K, Matici Školské 
v Místku dvakrát po 2 K = 4 K, na vánoč-
ní nadílku chudé mládeže školní bylo 
darováno: do Rejdic 5 K, do Českého 
Šumburku 5 K, do Popelnic 10 K.
Spolek čítá: 83, členek 30, celkem 113.
Spolkový příjem činil 953,20
Spolkové vydání: 447,80.
Při valné hromadě zvoleni tito pánové: 
Předseda: p. Karel Pekař, místopředse-
da: p. Fr. Stach, jednatel: p. Fr. Reichlík, 
účetní: p. Adolf Čtverák, pokladník: p. Jan 
Hrozný, knihovník: p. Josef Kudr
5 p. členů výboru: p. Jos. Oliva, p. Fr. 
Bulušek, p. Alois Vitvar, p. Frant. 
Zuzánek, p. Frant. Kubín.
Náhradníci: p. Josef Strnad, p. Josef 
Kořínek, p. Jaroslav Blahout.
Revisoři účtů: p. Machač Frant., p. Eder 
Jan, zábavní předseda: p. Jos. Kudr, 
praporeční předseda: p. Ant. Reichlík.

 Přirozeným mezníkem pro počítání času 
a pravděpodobně nejstarším počátkem 
kalendáře byl zimní slunovrat. Některé 
pravěké kultovní stavby byly orientovány 
tak, aby právě v tento den sluneční pa-
prsky svítily na obětiště. Pro vývoj naše-
ho kalendáře měli klíčový význam 
Římani, kteří původně počítali rok od 1. 
března, kdy přebírali úřad konzulové. 
Roku 153 př. n. l. však nastoupili 1. led-
na. Toto datum přijal jako výchozí G. J. 
Ceasar a podle něj upravil kalendář 
(zvaný juliánský). Platil od roku 46 př. n. 
l. až do roku 1582, kdy ho reformoval 
papež Řehoř XIII. (jako kalendář grego-
riánský). Juliánský se od gregoriánského 
lišil tím, že jako přestupné roky počítal 

Spolkový život aneb Jak to bylo před sto lety 
Vážení čtenáři, po roce se vracíme ke knize šumburského spolku Lidumil a 
čteme v krasopisných rukou psaných řádcích. Pamětní kniha 1. vzájemně se 
podporujícího spolku LIDUMIL pro Šumburk n. D. a okolí mapuje život spol-
ku od roku 1903 do 1933. Kniha je dar od jednoho místního občana, kterému 
patří dík. Jako připomenutí doby vám i tento rok přinášíme doslovný přepis, 
co se v knize Lidumil před sto lety psalo. (Historická vzácná kniha je 
k nahlédnutí v Městské knihovně Tanvald.)  -abr-

všechny, které byly dělitelné čtyřmi.
Podle juliánského kalendáře se za počá-
tek roku bral 1. leden, ale většina středo-
věkých zemí tuto tradici nedodržovala. Ve 
Francii se dlouho přidržovali starořímské-
ho kalendáře, počátkem roku byl 1. bře-
zen, někdy i Velikonoce. V bulách papeže  
Řehoře XIII. se datovalo od 25. března. 
Staří Čechové vycházeli ze zimního slu-
novratu: ještě kazatel Tomáš Štítný počí-
tal rok od 25. prosince. Teprve od 17. 
století se prosazovalo sjednocování, 
které ustanovilo za počátek občanského 
roku 1. leden (na rozdíl od liturgického 
roku, pro něž byl počátkem advent).
 Podle knihy Vl. Vondrušky Církevní rok 

a lidové obyčeje připravila -abr-

Začátek roku se vždy od ledna nepočítal
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na leden

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
30. 1. Velký reprezentační ples města Tanvaldu 14. ročník
Sportovní hala Výšina, od 20 hod. K poslechu a tanci zahraje Orchestr Vladimíra 
Janského z Liberce. Předtančení taneční skupina The Wings. Moderuje Jan 
Žíla. Bohatá tombola. Občerstvení. Cena slosovatelné vstupenky 200 Kč. 
Předprodej vstupenek v kulturní kanceláři od 11. 1. 2010.

31. 1. Dětský karneval
Sportovní hala Výšina od 14 hod. Soutěž o nejlepší masku. Občerstvení. K tanci 
hraje DJ Vláďa Josífek.

Připravujeme na únor 2010
Dne 18. 2. 19 h. Městské kino Jas Tanvald
Divadelní představení: Aldo Nicolaj - TŘI NA LAVIČCE
Náhrada za zrušené představení z 6. 12. 2009
Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě. Nejznámější autorova hra ve skvě-
lém hereckém koncertu. Hrají: Květa Fialová, Petr Nárožný a Ladislav Trojan.

Taneční kurzy
Jarní taneční kurzy J. Svobody, plánované od února ve Skláři, se přesouvají 
kvůli minimálnímu počtu uchazečů až na září. Zájemci, kteří byli přihlášeni a 
mají nadále zájem, budou automaticky přihlášeni do podzimního kurzu. Více na 
www.tanecnisvoboda.cz. Přihlášky do kurzů můžete podat i osobně v kulturní 
kanceláři MěÚ Tanvald (po + st: 7 – 17 hod.). 

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

2. 1.  SO  19 h.  Avatar  3D
Americký akční sci-fi film Jamese Camerona. Co se stane, když vědci vytvoří 
hybrida z lidské a mimozemské DNA. V hlavní roli Sigourney Weaver. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – ŠÚ – 166)
6. 1.  ST  17 h.  Astro Boy
Americký animovaný akční film podle japonského komiksu. Příběh odvážného 
kluka, který se stane hrdinou. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 94)
8. 1.  PÁ  17 h.
9. 1.  SO  17 h.  Herkules  3D
Americký rodinný film. Příběh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat. 
V hlavní roli Hulk Hogan. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D 
brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 85 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92)
13. 1.  ST  19 h.  Můj život v ruinách
Americký romantický film. Okouzlující komedie o turistické průvodkyni, která 
najde opravdovou lásku. 
V hlavních rolích N. Vardalos a R. Dreyfuss. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 95)
15. 1.  PÁ  19 h.  Zemský ráj to napohled
Nová česká mrazivá komedie, jak se žilo v 70. letech. Režie Irena Pavlásková. 
V hlavních rolích Vilma Cibulková a Ondřej Vetchý.
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 119)
16. 1.  SO  19 h.  Nezvratný osud 4  3D
Americký horor. Smrt si nechala to nejlepší pro 3D. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 82) 
20. 1.  ST  19 h.  Twilight sága: Nový měsíc
Americký romantický horor. Pokračování upíří romance podle bestsellerů 
S. Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewart a Robert Pattinson.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 130)
22. 1.  PÁ  19 h.  3 sezóny v pekle
Nové české milostné drama režiséra Tomáše Mašína. Dokud sníš, nejseš 
mrtvej! V hlavní roli Kryštof Hádek.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 110)
23. 1.  SO  17 h.  Koralína a svět za tajnými dveřmi  3D
Americký rodinný animovaný film. Kouzelný svět, ve kterém se snoubí rozkoš 
s hrozbou. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální 
kvalitě. České znění.
Vstupné: 105 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 101)
27. 1.  ST  19 h.  Zombieland
Americká hororová komedie. To nerozchodíš… 
V hlavní roli Woody Harrelson.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 88)
29. 1.  PÁ  19 h.  Oko ve zdi  2D
Nový český thriller podle předlohy Ivy Hercíkové. Jenom jeden přežije. 
V hlavních rolích Karel Roden a Jürgen Prochnow. Film v digitální kvalitě.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč Přístupné od 12 let.  (80)

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.

Leden

Mìstská knihovna 

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

Pozvánka do Desné a do Smržovky

l Soutěž. V Městské knihovně Tanvald 
probíhala v měsíci listopadu tvořivá sou-
těž ,,Sněhová vločka“, viz foto, které se 
zúčastnily děti z Tanvaldu a blízkého 
okolí. Porota hodnotila celkem jedna- 
padesát prací. Na našich internetových 
stránkách byla zveřejněna jména výher-
ců. Další podrobnosti naleznete tamtéž. 
Hodnotné ceny byly předány vítězům. 
Všechna dílka si návštěvníci knihovny 
mohou prohlédnout ve výstavním sálku 
knihovny. Výstava bude probíhat do 
29. 1. 2010.
Výherci podle věkových kategorií: 
4 – 5 let, Hynek Erlebach
6 – 7 let, Lucie Balcarová, ZUŠ Tanvald
8 – 9 let, Lucie Nygrínová, DDM Tanvald
10 let, Michaela Ježová, ZUŠ Tanvald
11 let, Tomáš Malý
14 – 15 let, Karolina Knopová, Gymná-
zium Tanvald
16 let, Karolína Pánková, ZUŠ Tanvald.
l Fotografická výstava „Vodní nádrže 
Jizerských hor“, kterou připravili 
studenti OA Tanvald, trvá do konce 
prosince.
l „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou 
pro ptáky křídla.“ (Ruskin John)
Jedna z možností, jak se setkat se zají-
mavou knihou, je vypůjčit si ji v knihovně. 
Fond Městské knihovny v Tanvaldě čítá 
24 000 výtisků. Čtenáři si zde mohou 
vypůjčit krásnou literaturu od klasiky po 
dnešní autory české i zahraniční, nauč-
nou literaturu, která je provede světem 
vědy a techniky a zároveň je pobaví. Dále 

časopisy o zahradě, 
bydlení, sportu, zá-
bavě, rodičovství, 
cestování, dětské a 
pro dospívající. 
Knižní trh je v sou-
časné době velmi 
rozsáhlý, není proto 
v našich silách mít 
všechny tituly v na-
šem fondu. Jsme 
však schopni tyto 

knihy půjčit v ostatních knihovnách 
Libereckého kraje i celé republiky. 
l Krádež v knihovně a podezřelí pro-
dejci. Stalo se již tradicí, že si lidé k nám 
do knihovny chodí nejen pro knihy, ale i 
za kulturním zážitkem. Každý měsíc je 
ve výstavním sálku instalovaná výstava. 
Ať jsou to práce dětí, studentů či dospě-
lých, vždy obdivujeme jejich originalitu a 
snahu vydat ze sebe to nejlepší. Právě 
proto nás nesmírně mrzí, že poprvé 
v historii naší knihovny došlo ke krádeži 
dvou vystavených vitráží vytvořených 
paní Schmiedovou. Z tohoto důvodu 
jsme nuceni sál uzamykat a vydávat 
klíče na požádání. 
Po Tanvaldě chodily menší děti, které 
sázely na dobrá srdce lidí, prodávaly 
časopisy Biblio a Školní noviny. 
Upozorňujeme občany, že tyto časopisy 
jsou zdarma k dostání v knihovně. 
Nekupujte je.

l Výstavu obrazů Vladimíra Balcara 
– Barvy Jizerských hor je možné na-
vštívit do 31. ledna 2010 ve výstavních 
prostorách Riedlovy vily. Výstava je 
prodejní, vstupné 10 Kč.
l 10. 1. Nejkrásnější narozeniny – 
v Riedlově vile od 15.00 hod. – loutková 
pohádka pro nejmenší v podání Antonína 
Novotného. Vstupné 20 Kč.
l 14. 1. Zelené potraviny – nejsou 
lékem a přeci léčí – v Riedlově vile 
od 17.00 hod. – přednáška MUDr. 
Miloslava Laciny o zelených potravinách, 
jejich složení, účincích a využití v praxi. 
MUDr. Lacina se dlouhodobě věnuje 
otázkám zdravého životního stylu a 
homeopatii. Přednáší o zelených potra-
vinách a potravinových doplňcích. 
Vstupné 30 Kč.
l Desenské divadelní předjaří – 
začínáme
23. 1. Včera se mi zdálo aneb život 

ženy ve dvaceti minutách – v Riedlově 
vile od 19.00 hod. – divadelní předsta-
vení studentek Třetího věku z Loun. Šest 
posluchaček univerzity 3. věku lounské 
knihovny připravilo recitační pásmo, 
které spojilo osobní zážitky každé členky 
s písněmi a verši Jiřího Suchého. 
Představení bude doplněno vystoupením 
lidové vypravěčky Slávky Hubačíkové 
z Vysokého nad Jizerou. 
Vstupné 50 Kč.
l 8. 1. Cestujeme v pátek... Potápění 
na Filipínách – RNDr. Jiřina Vargová,  
Kinoklub Smržovka od 17.30 hodin
l 22. 1. Cestujeme v pátek... Kinoklub 
Smržovka od 17.30 hod., Malajsie, 
Indonésie, Thajsko – Kamila Hamplová
l 23. 1. Erlenhof 1945, Muzeum vojen-
ské techniky ve Smržovce – vojensko- 
historická ukázka bojů jednotek ROA, 
Wermachtu a Waffen-SS proti Rudé 
armádě. Bude upřesněno na plakátech.

Městská policie Tanvald

Tel.: 725 095 123
Vaše všímavost pomůže 

městské policii!
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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

VEDENÍ DAŇOVÉ 
EVIDENCE, 
PODVOJNÉ 

ÚČETNICTVÍ, DPH, 
MZDOVÉ AGENDY
Renata Nepimachová

Palackého 550
468 41 Tanvald

723 464 655

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ V TANVALDĚ
l navštěvujeme klienty v oblastech hůře dostupných vzhledem k umístění 
teritoriálních pracovišť
l v mobilní kanceláři si můžete vyřídit veškerá svá podání: změny, přihlášky 
pojištěnců, podání přehledů, atd.

KDE NÁS NAJDETE?  POLICIE ČR (recepce), Poštovní 242, TANVALD
ÚŘEDNÍ HODINY:   v úterý jednou za 14 dní od 13.00 do 15.00 hodin 
 dle rozpisu na www.zpmvcr.cz 
 „výjezdy mobilního pracoviště“

    infolinka: 844 121 121              infomail: info@zpmvcr.cz             internet: www.zpmvcr.cz

• Zednické práce
• Lepení izolací

• Podřezávky budov
• Hromosvody
• Nátěry střech

• Zateplení budov

Radek Bláha
Tanvald, Žďár 134
Tel.: 602 659 808
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Podpořte Nadaci 
EURONISA! 

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
EURONISA na tel. č. 87777. Cena DMS 
je 30 Kč, Nadace EURONISA obdrží 27 
Kč. Nově můžete přispívat i po dobu 
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve 
tvaru DMS ROK EURONISA na číslo 
87777 a každý měsíc vám bude odečtena 
částka 30 Kč.
Nadace EURONISA l Rumjancevova 3, 
460 01 Liberec 1, tel.: 485 102 753, 
mobil: 604 473 478, www.euronisa.cz.
Nadace EURONISA je nevládní nezisko-
vá organizace založená v roce 1995. 
Jejím cílem je podpora činnosti organiza-
cí, které usilují o řešení závažných spo-
lečenských problémů především v soci-
ální oblasti, a to na území české části 
Euroregionu Nisa. Od začátku existence 
podpořila 945 projektů neziskových or-
ganizací formou grantů a do současnos-
ti rozdělila více než dvacet milionů korun. 
V roce 1998 se stala členem Asociace 
nadací při Fóru dárců v ČR.

Hasiči děkují 
za podporu

Za celoroční podporu děkuje
SDH Tanvald – Šumburk 
těmto sponzorům: 
Titan Plastimex, s.r.o.
RNDR Alexandra Polová
MUDr. Šťastný
Ing. Miroslav Prašivka
Teplárenství Tanvald, s.r.o.
SATO Tanvald, s.r.o.
Sebatrans, s.r.o.
Autoopravna Pavel Kadaš
Odtahová služba Melichar.
Poděkování patří též i všem 
nejmenovaných příznivcům 
za jejich podporu. 
Přejeme hodně zdraví a úspěchu 
v novém roce 2010!

Infocentrum Tanvald nabízí zdarma
l Jizerské noviny; Zima 2009/2010. Čerstvé turistické informace z Jizerských hor jsou opět k dostání na pultech 
tanvaldského infocentra. Čtenáři se zde mohou dočíst zajímavé tipy na výlety po Jizerských horách, ať už pěší nebo na 
lyžích, nabídku lyžařských areálů či novinky z turistické nabídky místních měst a obcí. Nechybí ani druhy zábavy a relaxace 
v regionu nebo jízdní řády skibusů.
l Krkonošská sezona. Zimní turistické noviny dorazily i ze sousedních Krkonoš. Zpravodajství ze života nejvyšších čes-
kých hor nabízí historickou vzpomínku na průkopníky lyžování, dozvíte se zde, co to byly staniční knihy a co se z nich 
můžete dozvědět, seznámí vás se slavnými českými filmy, které se v Krkonoších natáčely a v neposlední řadě také pozve 
na spoustu lákavých výletů po hřebenech hor.
l Tanvald: Město obklopené zelení a horami. Barevná publikace čtenářům nabízí pohled do historie i současnosti 
města. Návštěvníci i místní obyvatelé se zde mohou dočíst řadu zajímavostí, dozvědět se něco o zdejších památkách nebo 
se nechat inspirovat tipy na výlet. Text doplňují nevšední letecké pohledy na město. 

LEVNÉ LYŽOVÁNÍ
(1/2 DNE = 100 Kč)

pro DĚTI a ZAČATEČNÍKY
(organizujeme lyžařskou školu)

TANVALD – ŽĎÁR
(1 km z Albrechtic v J.h. – Špičák II směr Desná)
(2 km z centra Desné směr Albrechtice v J. h.)

PROVOZNÍ DOBA: 9 – 16 hod
Telefon: 602 942 890
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TJ SEBA Tanvald pod záštitou staros-
ty města Petra Poláka vyhlašuje již V. 
ročník ankety o nejlepšího sportovce 
Tanvaldu 2009. Letošní ročník proběhne 
dvoukolově. V prvním kole (1. 12. 2009 
až 10. 1. 2010) máte možnost nominovat 
jednotlivce, i ten může být členem kolek-
tivu, s trvalým bydlištěm v Tanvaldu nebo 
musí být alespoň členem tanvaldského 
oddílu. Věk nominovaného sportovce 
není omezen. Ve druhém kole, které 
skončí 12. 2. 2010, se bude hlasovat pro 

již nominované sportovce. Anketa bude 
slavnostně vyhlášena na VII. Tanvald-
ském sportovním plese, který se usku-
teční 19. 2. 2010. Pro nominaci můžete 
využít nominační lístek, otištěný v tomto 
TZ, a odevzdat v tanvaldském infocentru, 
kde jsou k dispozici rovněž i lístky. 
Vyznavači elektrotechniky mohou využít 
ankety na stránkách www.tjsebatan-
vald.cz . 

Za TJ Seba Milan Kozák 

Nominujte nejlepšího sportovce Tanvaldu

NOMINAČNÍ LÍSTEK

Nejlepší sportovec Tanvaldu 2009
Jméno .........................................................................
Sport  .........................................................................
Úspěch .........................................................................
...............................................................................................
Anketu pořádá TJ SEBA Tanvald pod záštitou starosty města pana Petra Poláka

Jizerská padesátka 
Špičkové obsazení bude mít 43. ročník 

Patria Direct Jizerské 50, který se koná 
v termínu 8. – 10. ledna 2010. Do závo-
du se nově přihlásil dvojnásobný olym-
pijský vítěz a také mistr světa z liberec-
kého šampionátu Andrus Veerpalu.

Veerpalu má nač vzpomínat – vždyť 
v běžeckém areálu ve Vesci v únoru 
2009 získal zlatou medaili v závodě na 
patnáct kilometrů klasicky na mistrovství 
světa. Ve stejné disciplíně získal zlato na 
OH v Salt Lake City, na 50 km klasicky 
byl na tamtéž stříbrný a na stejné trati 
vyhrál před deseti lety mistrovství světa 
v Ramsau. Dlouhé tratě umí a ve svých 
sedmatřiceti letech rozhodně nepatří 
k běžcům, kteří by byli za zenitem.

„Andrus má Jizerskou 50 v plánu. Na 
olympijských hrách ve Vancouveru bude 
závod na 50 kilometrů s hromadným 
startem jeho hlavní disciplínou, takže je 
pro něj Jizerská 50 ideální příležitostí 
vyzkoušet si, jak na tom je,“ říká Paavo 
Nael, šéf běžeckého úseku Estonské 
lyžařské federace.

Jak silného soupeře bude mít na Patria 
Direct Jizerské 50 ve Stanislavu Řezá-
čovi, se Veerpalu dozví už za deset dní 
při závodě Světového poháru ve slovin-
ské Rogle. Člen Patria Direct Teamu tam 
bude na trati 30 km klasicky s hromad-
ným startem bojovat o nominaci na 
olympijské hry. Tu má naopak jedna 
z hvězd současného běžeckého lyžování 
jistou…  - red -

Pohodlnou přepravu, bezstarostné 
lyžování a skvělé sportovní vyžití nabízí 
nová autobusová linka z českých měst 
do Harrachova, kterou zřídila společnost 
ČSAD Semily a.s. Pohodlné autobusy 

Lyžařský areál Špičák má jako jeden 
z mála výhodu, že k němu lyžaři mohou 
přijet vlakem. Lidé tak nemusí hledat 
volné místo k parkování. Každý den 
sněhové pokrývky přináší areálům, po-
tažmo celému regionu, zisky, každý 
zimní den bez sněhu zas naopak ztráty. 
A tak není divu, že jakmile napadne 
požadované množství sněhu, začíná 
pomyslný boj o zákazníky. Vyhrávají ti, 
kteří své služby zlepšují a každoročně 
přijdou s nějakou novinkou či zlepšením. 
Jednou ze zajímavostí byl například 
vloni ledový bar na Příchovicích U čápa 
(viz foto). Většina skiareálů si své lyžaře 
přiveze k lanovce sama. „Jednotlivé 
skiareály si provozují své skibusy. 
Například Vítkovice mají skibus, který 
jezdí mezi Jilemnicí a Horními Mísečkami 
a areál Černá Hora - Mega provozuje 
skibusy mezi Svobodou nad Úpou, 
Janskými Lázněmi, Černým Dolem a 
Pecí pod Sněžkou. Rozpis lidé najdou 
v jejich propagačních materiálech,“ 
uvedla Alena Bedrníková z Regionálního 
turistického informačního centra 

KČT Tanvald zve jako každoročně 
1. ledna na Štěpánku od 11 do 16 hod. 
Také letos budou připraveny diplomy i  
občerstvení. 

Na Nisanku (10 – 14.30 hod.)
Na Kozákov (9 – 15 hod.)

Lyžování zlevní
Jizerskohorské areály letos přichystaly 

příjemné překvapení pro všechny příz-
nivce zimních sportů. Většina z nich totiž 
snížila ceny. Nejvýraznější slevy hlásí 
skiareál Špičák, který lyžařům od loňské-
ho roku nabízí komfortnější požitek 
z jízdy na rozšířené červené sjezdovce, 
lepší parkování i zasněžovací techniku, 
umožňující umělé zasněžování při vyš-
ších teplotách. Ceny jednodenních per-
manentek spadly z loňských 510 korun 
pro dospělé a 390 korun pro děti na 480 
a 370 korun. Taky na Severáku se bude 
jezdit levněji. Jednodenní jízdné přijde 
oproti loňským 390 korunám pro dospě-
lé na 380 korun, dětské jízdné zůstává 
stejné. Deset korun na jízdném ušetří i 
dospělí lyžaři v Bedřichově. Sem je letos 
lákají nejen nižší ceny, ale rovněž zre-
konstruovaný pětikilometrový běžecký 
okruh s parametry mistrovské lyžařské 
soutěže. Běžkaři se mohou těšit na širší 
trasy, které je díky rekonstrukci možno 
upravovat na nižší vrstvě sněhu. Spořícím 
domácnostem vyšli vstříc také v desen-
ském areálu Černá Říčka, kde na rozdíl 
od minulé sezony nezdražili a zůstali na 
jednodenním jízdném za 360 a 300 ko-
run. Podobně se zachovali provozovate-
lé skiareálů v Krkonoších; zdražovat se 
nebude v Harrachově ani ve Vysokém 
nad Jizerou. Jediné výrazné zdražení 
hlásí z Ještědu. Zatímco před rokem zde 
lyžaři za celodenní jízdné zaplatili 430 
korun, letos si připlatí sedmdesát korun. 
Provozovatelé zdražení zdůvodňují mi-
mořádně nízkými cenami, které byly loni 
zavedeny kvůli mistrovství světa.  (veš)

Novoroční výstupy

KRKONOŠE z Vrchlabí. Tradiční sezónní 
linkové spoje budou jezdit například 
v Rokytnici či v Harrachově od vlakového 
nádraží. Navíc do Harrachova budou až 
do března jezdit skibusy z Hradce 
Králové, Jičína, Rumburku, České Lípy 
a Mladé Boleslavi, s plánovanou 

zastávkou i v Tanvaldě. Skibusy budou 
vypraveny při minimálním počtu deseti 
lidí na základě rezervace. 
Více najdete na www.skibusharrachov.cz, 
www.csadsm.cz, v propagačním materiálu 
v infocentru i v článku na této straně. 

- abr -

Skiareály přinášejí každoročně novinky a zlepšení

Skibus Harrachov klienty ráno dopraví 
přímo ke sjezdovce a odpoledne je zase 
odvezou domů.

„Lidé všechny starosti přenechají nám, 
tedy řízení, přepravu lyží a parkování. 
Naši klienti musejí jedině být včas na 
zastávce a místě odjezdu. Dokonce si 
mohou dát po náročném sportovním dni 
i horký čaj s rumem a cestou domů si 
zdřímnout,“ vysvětluje Tomáš Roubiček, 
generální ředitel ČSAD Semily a.s.

„Přímo u sjezdovky lze také uschovat 
osobní věci zdarma do zamykatelných 
schránek. Jediným „úkolem“ našich kli-
entů je dobře si zalyžovat a pobavit se. 
Ostatní nechte na nás a našem týmu 
profesionálů,“ dodává Roubiček. 

Občané mají na výběr z pěti linek, 
z nichž všechny končí v Harrachově 

u lanové dráhy v Rýžovišti – autobusy 
vyrážejí z České Lípy, Hradce Králové, 
Jičína, Mladé Boleslavi a Rumburku 
o víkendech, svátcích, pololetních a 
jarních prázdninách a vlastně kdykoli od 
5. prosince 2009 do 25. dubna 2010, 
pokud se najde dostatečný počet zájem-
ců. Navíc si šestnáct a více lidí může 
pronajmout autobus a domluvit si indivi-
duální trasu. Rezervovat místa lze tele-
fonicky nebo prostřednictvím internetu. 
Podrobnosti o spojích a další informace 
lze nalézt na internetové adrese 
www.skibusharrachov.cz.

 - red -

Skibus Harrachov přináší lyžování bez starostí

JISKRA TANVALD
Oddíl kopané, úsek mládeže, děkuje 
sponzorům, kteří zajištují sportovní vyži-
tí fotbalové mládeže v Tanvaldě a přeje 
jim hodně úspěchů v roce 2010: 

MÚ Tanvald
Sato - reklama, tisk
Milan Halama - kovovýroba
Berner - sekce auto
Tonerman - Miroslav Hollmann
Ascot MB Liberec


