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Vážení
spoluobčané
dovolte mi,
abych Vám
za vedení
města popřál hodně
zdraví, spokojenosti
a pracovních i osobních
úspěchů po celý rok 2011.
Petr Polák,
starosta

Na kole z Tanvaldu
po nové cyklostezce
Tanvaldsko cyklistům nabídne další
zajímavou novinku. Z Tanvaldu do Desné
povede nová cyklostezka, podél níž
turisté najdou i několik odpočinkových
míst. Zázemí pro cyklisty na turisticky
přitažlivých místech regionu vybuduje
Mikroregion Tanvaldsko. „Cyklostezka
povede podél řeky Desná kolem
Elektropragy. K tomuto účelu bude zrekonstruována komunikace od žďárské
silnice směrem na Desnou k bývalému
objektu Dioptra,“ informoval starosta
Tanvaldu Petr Polák. Stávající silnice
není v současném stavu pro cyklisty
vyhovující.
Příznivci cyklistiky i pěší turistiky se
mohou těšit nejen na bezpečnou a pohodlnou cestu směrem na Desnou, ale
také na místa k odpočinku a relaxaci.
„Projekt tvoří síť přístřešků, odpočívadel,
stojanů na kola, laviček i okrasných prvků
na místech, která mají co nabídnout turistům. Celkem pro ně bude vybaveno 16
míst,“ doplnila manažerka Mikroregionu
Tanvaldsko Kateřina Preusslerová. Kromě
siesty si zde turisté budou moci vychutnat
krásný výhled do krajiny, dozvědět se tipy
na další zajímavé trasy a turistické atraktivity v regionu nebo se dobře zorientovat
v terénu. „Součástí takto vybavené sítě
tras bude i zmapování nabídky služeb pro
turisty - orientační systémy,“ popisuje projekt Kateřina Preusslerová. Mikroregion
Tanvaldsko projektem podpoří rozvoj
šetrných forem cestovního ruchu.
Na projekt s názvem Dopravní turistická
infrastruktura Tanvaldska Mikroregion
získal dotaci z Regionálního operačního
programu v programu na podporu cestovního ruchu. Spolufinancovat ho budou
i ostatní zainteresované obce. „Každá
obec v Mikroregionu si bude financovat
svůj podíl, podle nákladů, které v jednotlivých obcích budou,“ dodal starosta města
Petr Polák.
-hoš-
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Profesionální hasiči už vyjíždějí z nové základny
Před krátkým časem jsme slavnostně
otevírali
zbrusu
novou
moderní
hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných
hasičů Tanvald – Šumburk v ulici
Protifašistických
bojovníků,
kterou
město pořídilo za velice výhodných
finančních podmínek. O dva měsíce
později, 26.listopadu, se pak svého
důstojného stánku dočkali rovněž
profesionální hasiči. Stěhování ze staré
zbrojnice ve Velkých Hamrech bylo sice
náročné, ostatně jako každé stěhování,
ovšem podmínky, které v Tanvaldě
profíci nalezli, jsou nesrovnatelně lepší,
co se prostoru i vybavení zázemí týče.
Dislokace základní složky integrovaného
záchranného systému přímo ve středu
správního území obce s rozšířenou
působností Tanvald je mimořádně
šťastným řešením. Dojezdové časy
k zásahům se zkrátí na únosnou míru,
což je potěšující zpráva zejména pro
severní a východní část území, jež
byla z Velkých Hamrů hůře dostupná.
Nespornou výhodou pak je umístění
obou zbrojnic v těsném sousedství, což
umožní dokonalou souhru profesionální
výjezdové
jednotky
a
jednotky
dobrovolných hasičů, která pokud
nevyjíždí k zásahu, drží pohotovost pro
případ dalšího požáru či jiné mimořádné
události.
Dobrovolní hasiči vyjíždějí do ulice
Protifašistických bojovníků, profíci přímo
na hlavní silnici, ulici Krkonošskou,
zhruba dvě stě metrů pod nádražím ČD.
Výjezd je zde označen semafory, ovšem
někteří řidiči si na tuto změnu dosud
nezvykli a červené světlo na semaforu
nerespektují. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti v tomto úseku, dodržujte
předepsanou rychlost a sledujte, je-li
semafor v provozu. Věřme, že si řidiči
rychle zvyknou a začnou vozidla IZS
respektovat. Hasiči jsou sice pozorní
a nevjíždějí na hlavní silnici bezhlavě,

Stanici pro profesionální hasiče slavnostně otevřel starosta města Petr Polák spolu s náměstkem pro IZS
a operačního řízení HZS ČR plk. Františkem Zadinou, architektem stavby Pavlem Janouškem, ředitelem
HZS Libereckého kraje plk. Josefem Zajíčkem a zástupcem stavební firmy CGM Czech a.s. Říčany
p. Kazdou. Foto: -vho-

třebaže mají přednost v jízdě, ovšem
postaví-li se osobní vůz do cesty rozjeté
cisterně, jde doslova o život, nejen
hasičům, ale především osádce menšího
vozu, která je mnohem zranitelnější.
První ostré výjezdy se naštěstí obešly
bez zranění a doufejme, že tomu tak
bude napořád. Nejlepší by ovšem bylo,
kdyby hasiči nemuseli vyjíždět vůbec,
což je ovšem, bohužel, science fiction.
Buďme rádi za naše hasiče, popřejme
jim mnoho štěstí na novém působišti,
zásahy pokud možno jen úspěšné
a nechť se vždycky všichni ve zdraví
vrátí na svou základnu.
Václav Hošek

Profesionální hasiči už sjíždí z nové zbrojnice.

Odborníci ocenili ekologii i bytovou výstavbu ve městě
Druzí nejspokojenější s prací své radnice
jsou tanvaldští podnikatelé. Vyplívá to
ze závěrečného hodnocení projektu
Město pro byznys, které již třetím
rokem sleduje nejlepší podnikatelské
podmínky v českých obcích s rozšířenou
působností. Tanvald se po dva předchozí
roky v průzkumu držel na první příčce
jako nejperspektivnější město pro
podnikání v Libereckém kraji a v roce 2010
skončil na stále pěkném třetím místě.
V závěrečném hodnocení odborníci
z časopisu Ekonom pozitivně ohodnotili
Tanvald nejen z hlediska spokojenosti
místních podnikatelů, ale i co se týče růstu
počtu ekonomických subjektů ve městě,

který převyšuje skoro o polovinu
krajské hodnoty. Kapacity ubytovacích
zařízení jsou zde podle výzkumu skoro
trojnásobné, bytová výstavba o polovinu
převyšuje průměr sledovaných měst a je
zde nejlépe ekologicky vyvážená krajina.
V celorepublikovém průzkumu Tanvald
skončil na 45. místě. Nejlépe ohodnoceno
bylo podnikatelské prostředí, kvalita
lokality a cenové podmínky. Průzkum
provádí odborníci na základě 50ti kritérií.
-hoš-

Starosta Tanvaldu Petr Polákv v roce 2010 převzal
z rukou zástupkyně týdeníku Ekonom Marcely
Honsové diplom za třetí místo v průzkumu Město
pro byznys v Libereckém kraji.

Kaple svatého Gotharda se dočká záchrany
Téměř zapomenutá kaplička svatého
Gotharda, k níž se v minulých staletích
scházeli věřící z celé české země
a kterou v šedesátých letech minulého
století zničil blesk, se dočká záchrany.
Významné poutní místo na Českém
Šumburku se rozhodla obnovit obecně
prospěšná společnost Jizerky pro vás.
Kaple
svatého
Gotharda
byla
postavena v první polovině 19. století
při cestě od Šumburku do Příchovic.
Každoročně k ní putovalo procesí
věřících z širokého okolí. V roce
1952 byla kaplička zničena a o od té
doby postupně upadla v zapomnění.
„V příštím roce budeme tuto kapli
opravdu obnovovat. Věděli jsme, že
pod Sluneční chatou v minulosti stála
kaplička, která byla zničena úderem
blesku, při němž vyhořelo vše dřevěné
a jelikož se nikdo nepokusil kapli opravit,
tak se postupně úplně rozpadla,“ uvedl
Stanislav Pelc, předseda Správní rady
Obecně prospěšné společnosti Jizerky
pro vás, která má v náplni také obnovu
kulturních památek.
Na
obnovu
sakrální
památky
společnost Jizerky pro vás ve spolupráci

Kaple sv. Gotharda byla postavená v roce 1817.
Historický snímek pochází ze sbírky historika
p. Rýdla.

s Informačním centrem ze Staré
Kamienice získala grantovou podporu
euroregionu Nisa v rámci přeshraničních
projektů. Stavba by měla být hotová
ještě do konce června příštího roku.
„Kaple bude postavena v duchu původní
stavby kapličky. Uvnitř bude umístěna
socha svatého Gotharda, která bude
vyřezána v Polsku,“ doplnil Stanislav
Pelc.
Podle obecně prospěšné společnosti
by obnova kdysi významné památky
mohla regionu prospět i z hlediska
cestovního ruchu. Dnes si jí pamatuje
jen málokdo. Dočíst se o ní ale můžete
v nové knize Tanvaldsko mezi zemí
a nebem nebo v novém kalendáři Kláry
Hoffmanové. Vypráví o ní i někteří
pamětníci. „Pamatuji si kapličku ze 48.
roku, kdy jsme okolo ní chodili s panem
učitelem Tryznou na Sluneční chatu.
Často jsme do ní zvědavě nakukovali
a pamatuji si, že vevnitř byly obrázky
a sošky svatých. O pár let později byla
kaplička zničena,“ vzpomíná Alena
Vondrová z Českého Šumburku.
Kapli svatého Gotharda čeká vzkříšení
už po druhé. Poprvé byla kaple téměř

S novými jízdními řády zmizí přestupování jen někde
V prosinci začaly platit nové jízdní řády
autobusů. Lidé, kteří doufali, že se
jim podaří přesvědčit tvůrce jízdních
řádů, že časté přestupování není pro
cestující nejlepší motivace proč cestovat
autobusem, se mohou radovat. Ale jen
z části, protože jejich připomínky padly
na úrodnou půdu pouze u některých
spojů. Dalšími novinkami jsou přidané
páry autobusů, nová zastávka nebo
posun času u odjezdů tak, aby lidé lépe
stíhali začátek pracovní doby a studenti
vyučování.
Právě přestupování se stalo nejčastějším
terčem kritiky cestujících. Kdo chtěl
totiž cestovat třeba z Harrachova
nebo Desné do Jablonce, musel si
přestoupit v Tanvaldu. Při plánované
jízdě z Tanvaldu do Zásady, třeba zase
v Držkově. Takzvané dopravní uzly byly
zavedeny v červnu s cílem zefektivnit
veřejnou dopravu a nabídnout cestujícím
množství nových alternativ spojení. To
vše ale za cenu přestupů, kterou se
lidem platit nechce.
„Je to úplný nesmysl. Dokonce se
mi párkrát i stalo, že jsem musel při
jízdě z Desné do Jablonce v Tanvaldě

vystoupit a znovu si do TÉHOŽ autobusu
nastoupit a koupit si další jízdenku,
abych mohl jet až do Jablonce. Nevidím
v tom logiku natož výhodu,“ rozhořčuje
se jeden z cestujících. V připomínkách
k jízdním řádům si lidé stěžovali, že
jim přestupování připadá zbytečné
a často ani přestoupit nestihnou.
Tato obava se v zimním období, kdy
bývají spoje opožděné, ještě zvyšuje.
Společnost Korid LK, která koordinuje
veřejnou
dopravu
v
Libereckém
kraji, jejich přání u některých spojů
vyslyšela. Přestupy zmizí na lince
Harrachov - Jablonec nad Nisou, která
je od poloviny prosince vedena přímo,
bez vystupování v Tanvaldě. Přímý je
i spoj Jablonec n.N. - Tanvald - Vysoké
nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí. Jiné
připomínky na své splnění ještě čekají.
Nebyly obnoveny přímé spoje z Plavů
a Velkých Hamrů do Rýnovic a prozatím
nedošlo ani k prodloužení spoje Tanvald
- Zásada až do Držkova.
Z důvodu nízkého vytížení byly zrušeny
tři spoje z Tanvaldu do Příchovic
a Vysokého a dva spoje z Tanvaldu
do Vrchlabí. Nově byly naopak zavedeny

další víkendové spoje z Tanvaldu
do Vysokého. O víkendech a svátcích
byla zavedena linka 743, která nabídne
pravidelné spojení z Jablonce přes
Novou Ves do Tanvaldu a dále přes
Harrachov až do Rokytnice nad
Jizerou a je jí přizpůsobeno i spojení
na sídliště. Přibyl také spoj v 19.16
z Tanvaldu do Kořenova, kteří si přáli
lidé, aby mohli v Kořenově navázat
na vlak do Szklarszke Poreby a nový
spoj v 19.50 z Kořenova, aby se s ním
mohli svézt lidé, kteří z polského vlaku
vystoupí.
Cestujícím na trase Tanvald - Jablonec
n.N. také přibyla nová zastávka
Smržovka, pekárna, na které by měly
stavět všechny spoje v tomto směru.
Připomínky k novým jízdním řádům
mohou lidé vznášet ústně na telefonním
čísle: 485 110 074 nebo elektronicky
na webových stránkách www.iidol.
cz. Podle Koridu bude nové podměty
možné zohlednit až v nejbližším termínu
dalších řádných změn, který připadá
na 6. března.
-hoš-

Tanvald, aut.st. - Tanvald, sídliště: 5.00, 5.30, 6.06, 6.41, 7.21, 7.41, 8.21, 8.52 (so+ne), 9.01, 10.01, 10.52 (so+ne), 11.01,
12.01, 12.41, 12.52 (so+ne), 13.21, 14.01, 14.21, 14.41, 14.52 (so+ne), 15.01, 15.21, 15.41, 16.21, 16.52 (so+ne), 17.01, 17.41,
18.25, 19.16, 19.45, 20.21, 22.35.
Tanvald, u Sportovní haly - Tanvald, aut.st.: 5.06, 5.36, 6.12, 6.47, 7.27, 7.47, 8.27, 8.58 (so+ne), 9.07, 10.07, 10.58 (so+ne),
11.07, 12.07, 12.47, 12.58 (so+ne), 13.27, 14.07, 14.27, 14.47, 14.58 (so+ne), 15.07, 15.27, 15.47, 16.27, 16.58 (so+ne), 17.07,
17.47, 18.31, 19.22, 19.51, 20.27, 22.39.

Jízda vlakem od prosince podražila

Tanvaldský zpravodaj
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pouze pro jednu osobu.
Snížila se také výhodnost nákupu
zpáteční jízdenky. Dříve s ní lidé měli
slevu deset procent z ceny z jízdného,
dnes už jenom pět procent. Peněženku
si více provětrají i věční zapomnětlivci
nebo
pasažéři
přibíhající
často
na poslední chvíli. Za to, že si nestihli
koupit jízdenku na nádraží, ve vlaku
zaplatí 40 korun k ceně jízdenky
navíc. Zpáteční jízdenku z Tanvaldu
do Jablonce by tak měli o sto procent
dražší, jednu jízdu dokonce o dvě stě
procent dražší.
Mezi příjemnějšími novinkami Českých

zničena v roce 1918. Patronem památky
byl tehdy jeden ze zaměstnanců
Liebigovy firmy, který ji ale nechal
na počest své matky znovu postavit
a vyzdobit. Dokonce ji chtěl zabezpečit
i do budoucna, aby ji nebylo možno
poškodit. Vlivu počasí ale o třicet čtyři
let později stejně podlehla.
-hoš-

Krimi zpravodajství
Po městě řádí „benzínový upír“

Že cena pohonných hmot stoupá, toho
si dobře všimli i zloději. Úsporné řešení
potom hledají u cizích aut. Palivo ze tří
zaparkovaných vozidel „vysál“ neznámý
pachatel v ulici Horská v noci z 29.
na 30. listopadu. „Pachatel provrtal plastové nádrže vozidel Fiat Punto, Škoda
Roomster a Škoda Felicia a odčerpal
z nich veškeré pohonné hmoty. Vzniklá
škoda byla vyčíslena na částku 19 tisíc
korun,“ informovala tisková mluvčí policie ČR Ludmila Knopová. Podle policie
se podobných případů v poslední době
objevuje čím dál tím více.
-hoš-

Zloděj si ze Stavebnin odnesl 20 kilo

Dvě
desetikilové
propan-butanové
lahve si z noční výpravy do žďárských
Stavebnin odnesl neznámý zloděj.
V průběhu noci přelezl dva a půl metru
vysoký plot okolo provozovny a vloupal
se do kovové klece, kde byly plynové
lahve umístěné. Způsobil škodu ve výši
dva a půl tisíce korun.
-hoš-

Dávejte si pozor na své peněženky

Výběr z jízdních řádů:

Cestování vlakem do příhraničních
oblastí od prosincové změny jízdních
řádů výrazně podražilo. Zvýšila se i cena
zpátečních jízdenek a manipulačních
poplatků za nákup jízdenek ve vlaku.
Kdo by chtěl od Nového roku vyrazit
vlakem za nákupy do Německa,
musí počítat, že si na jízdence oproti
loňskému roku připlatí. Jednodenní
víkendová jízdenka z Libereckého kraje,
která platí pro dva dospělé a tři děti, nyní
přijde na 300 korun, zatímco dříve si ji
cestující mohli zakoupit za 250 korun.
Ve všední den mohou lidé do příhraničí
cestovat za 250 korun, ale jízdenka platí

Zhruba sto metrů pod bývalou Sluneční chatou
ještě dnes můžete najít zbytky základů kapličky,
zarostlých v křoví.

drah je možnost zakoupení ročních
zákaznických In-karet se slevou 25
nebo 50 procent. Žákovské traťové
jízdenky už také nejsou jenom týdenní,
ale i měsíční a čtvrtletní. V rámci
zkvalitnění služeb České Dráhy zavedly
také zajištění náhradní přepravy při ujetí
posledního přípoje.
V jízdních řádech vlaků přibyly dva nové
spoje na trati Tanvald - Železný Brod
v 8.13 a 14.13 hod z Železného Brodu.
Přidané vlaky jsou také na trati Tanvald
- Desná, Riedlova vila s odjezdem
v Tanvaldu v 7.01 a ve 14.55 hod.
-hoš-

Nákup v tanvaldské prodejně se pěkně
prodražil třiapadesátiletému muži ze
Smržovky. Když nakládal nakoupené
věci do tašky, neprozřetelně na odkládací pult odložil svoji peněženku a při
odchodu z prodejny na ní zapomněl.
Svůj omyl si sice hned uvědomil, ale
bohužel už bylo pozdě. Neznámý zloděj
byl rychlejší. Osiřelou peněženku odcizil
i s osobními doklady a platební kartou.
„Muž svojí lehkomyslností přišel o téměř
dva tisíce korun,“ informovala mluvčí
Policie ČR Ludmila Knopová.
-hoš-

Do auta se dostal dlažební kostkou

Betonovou dlažbou se vybavil neznámý
pachatel, který se v ranních hodinách 18.
listopadu rozhodl vloupat do zaparkovaného vozu Mercedes – Benz Sprinter
v Tanvaldě na Šumburku. Dlažbou
rozbil okno vozidla a odcizil z něho
přenosný DVD přehrávač Hyundai. „Při
vloupání pachatel poškodil i čalounění
vozidla, čímž se škoda na vozidle zvedla
na téměř šest tisíc korun,“ informovala
mluvčí Policie ČR Ludmila Knopová.
-hoš-

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 15. 11. 2010
● RM vydává Jednací řád Rady města
Tanvald.
● RM vydává záměr na prodej bytu č. 7,
vel. 1+3, byt běžný, U Školky 560, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 602/33700
na společných částech budovy a stavební
parcele č.1225/2, vše katastrální území
Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 400.000 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 10.12.2010 do 14.00 hodin.
● RM souhlasí s provozováním autokempu
v „Motocyklovém a sportovním areálu,
autokempu Tanvaldská kotlina“ v roce 2011
p. Stanislavem Pacákem za stejných podmínek jako v roce 2010.
● RM projednala dopis manželů Oldřicha
a Aleny Gutových a rozhodla nabídku na bezplatné užívání části objektu č.p. 144, Žákova
ul., Tanvald neakceptovat.
● RM:
1/ pověřuje členy zastupitelstva města paní
Alexandru Hyškovou a pana Mgr. Miroslava
Šíra k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění pozdějších předpisů;
2/ stanoví užívání závěsného odznaku jinými
členy zastupitelstva města a tajemníkem
městského úřadu podle § 108, odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

a) pro přijímání prohlášení o uzavření manželství a při významných příležitostech místostarostovi panu Josefu Průchovi, paní Alexandře
Hyškové a panu Mgr. Miroslavu Šírovi.
b) pro přijímání státoobčanského slibu panu
Richardu Seidelovi, tajemníku městského úřa
du;
3/ určuje:
a) obřadní síň Městského úřadu Tanvald,
Palackého 359, úředně určenou místností
k přijímání prohlášení o uzavření manželství;
b) sobotu dnem pro přijímání prohlášení
o uzavření manželství, a to v době od 10.00
do 13.00 hodin.
● RM schvaluje Organizační řád Městského
úřadu Tanvald s účinností od 16.11.2010.
● RM nesouhlasí s pokácením 1 ks břízy a 1 ks
dubu rostoucích v parku Masarykovy ZŠ a OA
Tanvald, na pozemkové parcele č. 259/2, katastrální území Tanvald.
● RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 1 ks
břízy rostoucích u řadových garáží pod střediskem SčVK, a.s., na pozemkové parcele č.
340/1, katastrální území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že
dřevo bude použito pro potřeby města nebo
prodáno dle platného ceníku.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
-měú-

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

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 1. 12. 2010
● RM vydává Nařízení města Tanvald
č. 2/2010 určující úseky komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí dle předloženého návrhu.
● RM vydává Nařízení města Tanvald
č. 3/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách
odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, chodnících
a průjezdních úsecích silnic dle předloženého návrhu.
● RM rozhodla pronajmout objekt č.p.
1309, ul. Hlavní, Smržovka na stavební
parcele
č. 4221/2 a stavební parcelu č. 4221/2
a pozemkové parcely č. 4219, 4221/1,
4231, 4232,4233, vše katastrální území
Smržovka, společnosti ANASIS s.r.o., se
sídlem 1. Máje 97/25, Liberec 3 pro činnost komunitního centra a další nekomerční
využití za účelem zajišťování sociálních
služeb s účinností od 1.1.2011 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné 1.000,- Kč ročně.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout nenabízet opětovně k prodeji
za sníženou cenu byt č. 51, vel. 1+3, byt
běžný, U Školky 560, Tanvald a ponechat ho
jako nájemní byt.
● RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 1333/6 o výměře 901 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou.
● RM vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1684/4 o výměře cca 4006
m2, katastrální území Tanvald za účelem
stavby rodinného domu.
● RM vydává záměr na prodej částí pozemkových parcel č. 1808/5, č. 1818/3, č. 1960/1,
č. 1960/2, katastrální území Tanvald dle
přílohy Desenské teplárenské spol. s r.o., se
sídlem Žďár 159, Tanvald za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.
● RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 57/1 o výměře 561 m2, katastrální
území Šumburk nad Desnou za účelem
stavby rodinného domu s kancelářskými
prostorami;
2/ schválit zřízení zástavního práva
k pozemkové parcele č. 57/1 o výměře
561 m2, katastrální území Šumburk nad
Desnou ve prospěch Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., se sídlem Bělohradská
128, č.p. 222, Praha 2.
● RM schvaluje Smlouvu č. 10067883
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního

programu Životní prostředí uzavřenou
mezi Státním fondem životního prostředí
ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11
a městem Tanvald, se sídlem Městský úřad,
Palackého 359, Tanvald ze dne 10. 11. 2010
na akci „Oprava a zateplení objektu mateřské školy Radniční 540, Tanvald“.
● RM s okamžitou účinností zrušuje
Sazebník úhrad za poskytování informací
schválený Radou města Tanvaldu dne 8. 12.
1999.
● RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 60/2010:
Příjmy
Účelové dotace na projekt „Humor v amatérském filmu HAF 2010“ ............. 10.000 Kč
Výdaje
KULTURA – celkem
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost - celkem
Humor v amatérském filmu........ + 10.000 Kč
Humor v amatérském filmu......... - 10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA........ + 10.000 Kč
● RM města schvaluje rozpočtové opatření
č. 61/2010:
Příjmy
Účelové dotace na projekt DDM Tanvald
„Putování třemi státy kolem nejvyšší hory
Evropy“............................................ 5.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Dům dětí a mládeže - celkem
účelový příspěvek na projekt „Putování
třemi státy kolem nejvyšší hory Evropy“......
........................................................ 5.000 Kč
● RM schvaluje rozpočtové opatření č.
62/2010:
Příjmy
Účelové dotace na zajištění voleb do zastupitelstva města............................ 170.000 Kč
Výdaje
Volby do zastupitelstva města..... 170.000 Kč
● RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 63/2010:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
oprava části ulice Vnitřní........- 1.000.000 Kč
rekonstrukce části ulice Vnitřní.. 1.000.000 Kč
● RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 64/2010:
Příjmy
Účelové dotace na výstavbu hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk.... - 25.133,36 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv ..................

.............................................. + 25.133,36 Kč
● RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 65/2010:
Výdaje
Půjčka TABYS s.r.o. na zateplení objektu
č.p. 559..................................... 6.850.000 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv...................
..............................................+ 6.850.000 Kč
● RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 66/2010:
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ
a MAJETKU – celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald
Šumburk................................... + 327.504 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
Mateřská škola Tanvald
oprava a zateplení mateřské školy Radniční
540, Tanvald.............................. - 327.504 Kč
● RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 67/2010:
Příjmy
Příjmy kapitálové - z prodeje investičního
majetku..................................... + 425.000 Kč
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár
– celkem
pořízení osobního automobilu.... 425.000 Kč
● RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 68/2010:
Příjmy
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ – celkem
DANĚ – celkem
Sdílené daně – celkem.............. + 63.000 Kč
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Školní 305 - gymnázium-celkem..................
.................................................... +63.000 Kč
● RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje
od 1. 1. 2011 vedoucí sociálního odboru MěÚ
Tanvald paní Mgr. Vladimíru Tomšovou.
● RM v souladu s ustanovením § 55, odst.2,
písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere
na vědomí rezignaci p. Miroslava Tůmy
na mandát člena zastupitelstva města
ke dni 30. 11. 2010 a osvědčuje, že v souladu s § 56, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se stal členem zastupitelstva

města dnem 1.12.2010 první náhradník
za volební stranu ODS p. PharmDr. Milan
John.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místním poplatku ze psů.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
● RM doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010,
kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
a stanoví další případy, kdy právnické osoby
a podnikající fyzické osoby zřizují požární
hlídky.
● RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne
20. 12. 2010 s tím, že program může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Schválení slibu člena zastupitelstva
3. Činnost rady města
4. Činnost výborů zastupitelstva města
5. Činnost organizací s majetkovou účastí
města
6. Schválení rozpočtu města na rok 2011
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Vydání obecně závazných vyhlášek
9. Volba člena kontrolního výboru
10. Delegování zástupců města na valné
hromady obchodních společností s majetkovou účastí města
11. Náměty, připomínky, diskuze
12. Závěr
-měú-

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

Seminář Ještědské oblasti KČT v Tanvaldě

Náš KČT Tanvald hostil ve dnech
23. – 24. října účastníky každoročního
semináře cvičitelů, vedoucích, značkařů a organizátorů turistických akcí
Ještědské oblasti KČT.
V Penzionu ČD v Tanvaldě jsme přivítali šedesát pět zástupců turistických
odborů od České Lípy až po Jilemnici.
Do programu jsme přispěli odbornou
přednáškou na téma jóga a relaxace,
kterou měla naše členka Dáša Dyntrová.
S praktickým vyzkoušením cviků sklidila
nečekaný úspěch. Po obědě jsme
navštívili úpravnu vody na Souši, kde
jsme vyslechli a na vlastní oči viděli, jak
citlivě je úprava vody prováděna.
Další naše cesta vedla na Jizerku.
Někteří účastníci neodolali výstupu
na Bukovec a kochali se krásným pohledem na rozseté chalupy této krásné
lokality a ostatní zvolili procházku dole,
s návštěvou musea, kde náš Pepa Kuna
zaujal odborným a nadšeným výkladem
o historii Jizerských hor. Ten, po návratu
z odpoledního výletu, pokračoval ještě
v povídání s promítáním diapozitivů
o pomníčcích Jizerských hor.
Večer se rozproudila diskuse o činnosti
jednotlivých odborů, ale byl to i čas,
k přátelskému posezení a družné
zábavě, kdy si všichni krásně zazpívali
při kytaře Václava Černého.

V neděli, na závěr semináře jsme
účastníky
vyvedli
na
Terezínku,
abychom se mohli z nadhledu pochlubit naším Tanvaldem i jeho okolím.
Pokračovali jsme na Muchov, kde se
nám, jako za odměnu, otevřel pohled až
ke Kozákovu. Sestoupili jsme na Dolní
Smržovku a cestou kolem Kamenice se
vrátili zpět do penzionu.
Dík patří Vláďovi Kouckému, který se
úspěšně zhostil role ubytovatele, včetně
zajištění obědů a večeří pro tolik lidí.
Hlavní poděkování patří všem organizátorům z řad domovského KČT, kteří
k veliké spokojenosti všech účastníků
bezvadně seminář připravili a zajistili.
Díky AS
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Zima zamávala i s železniční dopravou Technické služby zasahovaly na Souši
Teploty hluboko pod bodem mrazu
zkomplikovaly dopravu na železnici
hned první prosincový víkend. Lidem,
kteří v sobotu chtěli vyrazit vlakem
do práce nebo otestovat první hojnou
nadílku sněhu na běžkách, se čekání
pěkně protáhlo. Přes noc udeřil mráz
a vlak na Tanvald po osmé hodině ranní
nepřijel, protože mu zamrzla nádrž.
„Situace byla o to nepříjemnější, že
v sobotu na Tanvald nejezdí ani autobusy, takže jsou lidé odkázáni na vlaky.
Ostatní vlaky jezdily poměrně načas.
Jen ten náš nepřijel. Ještě horší to měli
lidé, kteří čekali na zastávkách, kde není
výpravčí, protože vůbec nevěděli, že se
něco stalo a jen nevěřícně sledovali, jak
za sebou jedou dva vlaky na Liberec
a žádný na Tanvald. Do práce jsem přijela pozdě, ale přes zimu s tím člověk asi
musí tak trochu počítat, protože počasí
nikdo neporučí,“ popisuje svou zkušenost jednadvacetiletá Jana z Lučan.
České dráhy cestující varovaly už
na začátku prosince, že z důvodu
povětrnostních podmínek může dojít
ke zpoždění vlaků až o desítky minut
a některé spoje mohou být i odřeknuty.
„V počasí, kdy byla situace na mnoha
místech republiky označena za sněhovou kalamitu, a na řadě míst byly
mrazy, které překonaly desítky let staré
rekordy, dochází k většímu počtu závad,
jak na železniční infrastruktuře, tak
na vozidlech,“ uvedl Petr Šťáhlavský
z tiskového centra Českých drah.

Podle Českých drah není v podobné
situaci vůbec jednoduché vypravit
náhradní vlak, takže nezbývá, než ho
odřeknout úplně. „Náhradní dopravu
nebo vozidlo vystavujeme podle místních podmínek hned, jak je to možné.
Při hustotě dopravy na mnoha tratích
však přijede následující spoj dříve, než
může z depa na místo poruchy přijet
náhradní vlak nebo souprava, a cestující
tak přijedou dříve nejbližším vhodným
spojem,“ doplnil Petr Šťáhlavský. Lidé
si kvůli možným problémům v práci
mohou na nádraží požádat o potvrzení,
které doloží, že vlak byl zpožděn nebo
odřeknut.
Mráz řádil také na jiných místech republiky. Přetrhl trolej a znehybnil výhybky.
7. prosince se zastavil provoz na trati
Smržovka – Josefův Důl, protože
na koleji uvízla sněhová fréza. Namísto
vlaků zde proto dopravu zajišťovala
náhradní autobusová doprava.
Doprava na železnici se zastavila i 14.
prosince. Kvůli poruše vlaku na Liberec
nevyjel vlak v 16.20 ani v 17.02.
Zoufalým cestujícím nezbylo nic jiného,
než doufat v příjezd autobusu, kterého
se s menším zpožděním nakonec
dočkali. Bohatá nadílka sněhu dopravu
komplikovala také druhý den. Přes noc
napadlo místy až 40 centimetrů sněhu.
Zastavil se provoz na trati Liberec –
Turnov, Tanvald - Harrachov a vlaky
mezi Tanvaldem a Harrachovem nabraly
více než půlhodinové zpoždění.
-hoš-

Na konci roku vypne analogový dokrývač ČT2
Koncem roku dojde k dalšímu masivnímu
vypínání
analogových
dokrývačů
České televize. Na konci prosince nebo
začátku ledna se odmlčí i dokrývač ČT2
Tanvald, na kterém zatím mohli někteří
lidé v Tanvaldu sledovat programy
veřejnoprávní televize postaru, jak byli
zvyklí. Lidé se ale s vysíláním ČT2
nemusí loučit navždy, stačí si ho naladit
přes digitální vysílač Ještěd (na 43.
kanálu), Černá hora (40. kanál) nebo
Krásné (32. kanál).
Jak mají lidé postupovat, když jim
vysílání ČT2 s příchodem Nového roku
skončí, na to jsme se zeptali jablonecké
firmy NCOM, která příjem digitálního
televizního signálu zajišťuje.
„Po vypnutí analogového televizního
signálu mají lidé několik možností.
Jednou z nich je příjem DVB-T signálu
prostřednictvím nové „placaté“ televize,
která již obsahuje tuner pro příjem
uvedeného signálu. Ale pozor na starší
výprodejové typy bez tohoto tuneru!
Všechny nové televize na trhu jsou

Některým obyvatelům Tanvaldu od Nového roku
zmizí vysílání ČT2. Na přelomu roku se totiž odmlčí
analogový dokrývač ČT2 Tanvald. Foto: -hoš-

minimálně DVB-T tunerem osazeny.
Další možností je zakoupení externího
přijímače DVB-T (neboli set-top-boxu)
ke starší televizi. Tato možnost příjmu
je ale jen tam, kde je dostatečný signál
DVB-T,“ radí Jaroslav Najman ze
společnosti NCOM.
Lidem, kteří mají vyšší nároky na kvalitu
obrazu nebo chtějí větší počet programů,
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odborník doporučuje příjem digitálního
signálu ze satelitu. Ten je možné sehnat
v široké škále kvality i ceny.
„Příjem přes společný rozvod TV
v objektu řeší provozovatel, případně
kabelovka. Příjem přes internet zase
místní poskytovatel s dostatečným
datovým tokem,“ doplnil Jaroslav
Najman. Koupi set-top-boxu nebo
satelitního přijímače je určitě lepší
provést přímo ve specializovaném
kamenném obchodě. „Cenové relace
set-top-boxů jsou cca od 500 Kč. Záleží
na citlivosti, spolehlivosti a vlastnostech
zařízení, třeba možnosti nahrávání nebo
dvojitý tuner. Běžná cena solidního
zařízení je okolo 1000,- korun,“ uvedl
jednatel firmy.
Set-top-boxy jdou připojit k naprosté
většině i starších televizních přístrojů.
Nákup nové televize má ale také své
výhody. Třeba větší kvalitu obrazu,
nižší spotřebu elektrické energie a lidé
při ladění programů nemusí používat
dva ovladače. S radou a instalací se
lidé mohou obrátit na specializovanou
prodejnu, elektroservis nebo třeba
přímo na NCOM.
Přestože vypnutí dokrývače Tanvald
Česká televize naplánovala na 31.
prosince, reálně k němu může
dojít až o několik dní později. Lidé,
kteří dokrývač využívali, by s tím
každopádně měli počítat. „Vysílání
tohoto analogového vysílače s malým
výkonem z technických důvodů není
před vypnutím označené piktogramem
ani textovou lištou. Diváci musí sami
ověřit, zda přijímají daný signál, a to
podle kanálu naladěného v televizním
přijímači,“ informoval redaktor České
televize Štěpán Janda.
S dalšími dotazy se mohou lidé obracet
také na horkou linku digitalizace
Diváckého centra ČT: 261 137 474
denně od 7.30 do 20 hod.
-hoš-

Těsně před zimním uzavřením silnice kolem Souše, 22. listopadu, došlo
k nebezpečně vyhlížející havárii. Řidič
osobního vozu Opel Astra jedoucí
směrem na Smědavu na přehledném
úseku ztratil kontrolu nad vozidlem,
nejspíše vlivem nepřiměřené rychlosti,

a sjel do příkopu, kde se zastavil až
po třiceti metrech takřka hluboké orby.
K vážným zraněním naštěstí nedošlo,

ovšem pohonné hmoty a olej pochopitelně vytekly do příkopu a dostaly se
až na břeh do bezprostřední blízkosti
vodního zdroje. Díky rychlému zásahu
tanvaldských vodohospodářů, pracovníků Povodí Labe a Technických služeb
z Tanvaldu, se podařilo kontaminovanou
zeminu včas odtěžit, takže ke znečištění
pitné vody nedošlo. Mech zde zapůsobil
jako účinný filtr a většinu ropných látek
zachytil. Naskýtá se však otázka, jak
by si s následky podobné havárie dělníci poradili, kdyby kolem silnice byly
metrové závěje sněhu, zejména když
na straně odvrácené od vody chybí
účinná svodidla. Nyní je však tento úsek
až do jara opatřen závorou a na silnici se
místo automobilů prohánějí pouze běžkaři, od nichž hrozí jen velmi nepatrné
nebezpečí znečištění vodního zdroje.
-vho-

Hasiči z Tanvaldu – Šumburku děkují

Děkujeme sponzorům za podporu
a příspěvky věnované na sportovní
hasičskou činnost našeho sboru, díky
níž jsme se mohli účastnit soutěží, a tak
skvěle reprezentovat Město Tanvald.
Sponzory jsou: RNDr. Alexandra
Polová, Titan Plastimex, s.r.o. (ing. Petr
Tischer), Teplárenství Tanvald (Martin
Vávra), Sebatrans, s.r.o. (Jaroslav

Malý), Sato Tanvald (Miroslav Tůma),
MUDr. Martin Šťastný, ing. Miroslav
Prašivka, Květinářství (Vladimír Špicar),
Pavel Kadaš, Marcel Vlček a Odtahovka
Melichar.
Zároveň všem našim sponzorům
i jejich rodinám přejeme vše nejlepší
do Nového roku, hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Psy v zimě trápí solení i vysedávání před krámem
Zima nedělá potíže jen lidem a dopravcům, ale může pořádně potrápit i zvířata.
Pejskům škodí prosolené silnice, mráz
a někdy i nadité stoly s vánočním menu,
odkud jim občas pod čenich upadne
pěkně škodlivá lahůdka. Jak dopřát
klidné vánoce i domácím mazlíčkům,
na to jsme se zeptali veterinářky Kláry
Pospíšilové.
„Pro ochranu psích tlapek před nepříznivým počasím (hlavně sůl, mráz,
ale i v létě horký asfalt, prach a písek)
existují speciální krémy. Vyrábějí je jak
zahraniční, tak i naše firmy, některé
jsou například s přídavkem propolisu.
Stačí si vybrat značku, která bude vyhovovat jak majiteli, tak psovi,“ radí Klára
Pospíšilová.
Podle ní ale není nutné v mrazech
s pejsky chodit ven jen na pět minut,
aby se nenachladli. „Pokud se zvíře
dostatečně pohybuje, může být venku,
jak chce dlouho. Nejhorší je, když jde
pán do obchodu a psa uváže venku.
Tam stačí i poměrně krátká doba a zvíře
nachladne,“ doplňuje veterinářka.
Stravu je třeba doplňovat o tuky pouze
u venkovních psů. Ostatní by měli mít
stejnou stravu jako po celý rok. Pokud
je kvalitní, nemusí mít majitelé strach, že
by pejskovi něco chybělo. Veterinářka
ale upozorňuje, že levné granule ze
supermarketů mnoho výživy nenabízí
a nespraví to ani potravinové doplňky.
Běžným kýchnutím, kdy zvířata někdy

vyfrknou drobné kapky čistého hlenu,
by se majitelé neměli znepokojovat.
„Jakýkoli zbarvený výtok z nosu ale
signalizuje nějaké onemocnění a je
potřeba zajít k veterináři,“ doplňuje
Klára Pospíšilová. Oblečky se doporučují u hladkosrstých plemen a u psů
s onemocněním páteře, močových cest
nebo kardiaků. U dlouhosrstých a hrubosrstých psů se oblečky nedoporučují,
protože jejich používání snižuje kvalitu
srsti a ničí tak přirozenou termoregulaci
zvířat.
„Pokud budou mít lidé na paměti, že
čokoláda je pro psy jedovatá a rybu je
nutné před podáváním řádně vykostit,
můžeme jim popřát jen Šťastné a veselé.
A kdo si tuhle radu nevezme k srdci, tak
ať se připraví, že si zajede na pohotovost, která je nejblíže v Jablonci nad
Nisou a rozhodně není zadarmo, jak
se mnozí chovatelé domnívají,“ dodala
na závěr veterinářka z Velkých Hamrů.
-hoš-

Parkování pro kreativní řidiče
Umělecky zaměřeným řidičům zřejmě
nedělá dobře parkovat na „nudně“
vyznačených parkovacích pruzích, a tak
si zážitek z parkování musí alespoň
okořenit tím, že zastaví napříč přes dvě
parkovací místa. Nebo, že by si vzali
tak k srdci heslo „čas jsou peníze“, že
se raději nastavili rovnou k odjezdu, aby
při vyjíždění z parkoviště neztratili ani
vteřinu?
-red-

Proč nás trápí povodně?

Krimi zpravodajství
Mikuláše zřejmě slavili i řidiči

Protože opilých řidičů na silnicích
záhadně přibývá v období, kdy děti slaví
příchod svatého Mikuláše, Policie ČR si
na ně v tento čas počíhala. Na hříšníky
pod vlivem alkoholu za volantem policisté dohlíželi v neděli 5. prosince od čtyř
do devíti hodin. Při kontrole 153 vozidel
policie zjistila 12 dopravních přestupků
a řidiči za ně zaplatili šest tisíc korun
na pokutách. Mezi kontrovanými se
našli i dva hříšníci, kteří usedli za volant
opilí a vykoledovali si za to správní řízení
a na nějaký čas i absenci řidičského
průkazu. „Jedním z dvou přistižených
řidičů byl 48-letý muž z Desné, kterého
policisté kontrolovali v Tanvaldě u vlakového nádraží. Muž řídil vozidlo Škoda
Felicia. Přístroj Drager muži naměřil
hodnotu 3,21 promile alkoholu v dechu.
Na místě přišel o řidičský průkaz a delší
dobu nebude moct usednout za volant,“
informovala mluvčí policie Ludmila
Knopová.
-hoš-

Záchrana staré paní

O tom, jak důležité je mít dobré přátele
by mohla vyprávět třiaosmdesátiletá
paní z Tanvaldu. Když se na ni její mladší
kamarádka nemohla dozvonit, nenechala to jen tak a obrátila se na městskou policii. Strážníci zjistili, že klíč je
zevnitř v zámku a to znamená jediné, že
stařenka neotvírá, protože z nějakého
důvodu nemůže. Ihned zajistili otevření
bytu a současně přivolali záchrannou
službu. Obavy byly na místě. Starou paní
nalezli na zemi neschopnou pohybu.
Záchrana naštěstí přišla včas, a tak
díky všímavosti kamarádky a profesionalitě policistů i zdravotníků, oslaví paní
další Vánoce v teple domova, tentokrát
čtyřiaosmdesáté.
-vho-

Red Bull mu měl dát křídla

Podle reklamy by vám Red Bull měl dát
křídla. Totéž si myslel jednadvacetiletý
mladík z Tanvaldu, když pronášel kradené pití pod bundou z Penny marketu.
Ovšem jaké bylo jeho zklamání, když se
u pokladny nejenže nevznesl a nepřeletěl nad hlavami konsternovaných
prodavaček, nýbrž byl odhalen a skončil
v rukou strážníků městské policie. Zda
se mladík bude s firmou soudit za klamavou reklamu, to nám již není známo,
ovšem bez paragonu to u soudu asi
půjde stěží.
-vho-

Předvánoční pečeně se strážníci
nedočkali

Zraněnou srnu nalezli strážníci městské
policie poblíž tanvaldské nemocnice.
Leckdo by možná pomyslel na chutnou
pečínku, ovšem naši strážníci jsou
zákona dbalí a srnu předali do péče
myslivcům. Zda se nebohé zvíře vyléčilo, či zda myslivci ukončili jeho trápení,
to bohužel již netušíme. Ovšem řidiči
by v tomto pošmourném zimním počasí
měli být opatrnější. Srnky, stejně jako
chodci, totiž na kluzkém povrchu nedokážou tak rychle odskakovat, jak by si
leckterý rádoby závodník představoval.
-vho-

Lidé se často ptají: „Proč poslední
dobou u nás tak řádí povodně? Vždyť
tohle nebývalo?“ Dřív než na tuto otázku
odpovím, rozeberme si možné příčiny
vodního řádění.
Činnost
člověka?
Nepochybně.
Mýcení lesů a jejich poškození
přispívá ke snížení schopnosti půdy
absorbovat vodu, to je jasné. Ovšem
zajímavým faktem zůstává, že zatímco
za nejhoršího, doslova kalamitního stavu
jizerskohorských lesů v osmdesátých
letech se v povodí řeky Labe vyskytla
jediná větší povodeň bez fatálních
následků, v letech devadesátých a nyní,
kdy kvalita lesního porostu na našich
horách utěšeně vzrůstá, se jedná již
o čtvrtou velkou povodeň v poměrně
krátkém časovém úseku. To je nesporný
fakt, který může nasvědčovat jedné
velice zajímavé teorii. Stejně tak, jako
se v minulosti střídala studená období
s těmi teplejšími, doby ledové a ty méně
ledové, se vyskytují i doby bohatší či
chudší na vodu. Říkejme jim třeba doby
sucha a doby mokra. A v jedné takové

době mokra se právě nacházíme. Prý.
A má trvat zhruba čtyřicet let. Je-li to tak
doopravdy, či jedná-li se o náhodnou
shodu výskytu přírodních živlů, to
netuším, ovšem tato teorie nahrává
skeptikům typu pana prezidenta, že
vliv člověka na přírodu se všeobecně
přeceňuje. Kdo má pravdu, to ukáže
teprve čas. Je-li však tato teorie
pravdivá, mám pro vás dobrou zprávu
alespoň v tom, že již máme z této mokré
doby nějakých dvanáct let za sebou.
Vrátím se k původní otázce. Bývalo
to, anebo nebývalo? Ale ovšemže
bývalo, jenomže lidská paměť je
neobyčejně krátká. Ostatně i lidský
život je ve srovnání s přírodou jen
mikroskopickým zlomkem. Kraj kolem
Jizerských hor a Krkonoš od nepaměti
sužovaly povodně, a to ne ledajaké.
Voda se z hor do údolí často valila se
stejnou, nebo ještě větší ničivou silou,
jako to předvedla letos v srpnu, jenom si
to už nikdo ze zdejších lidí nepamatuje.
Ale o tom si povíme až v příštím čísle.
Václav Hošek

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. 2004 do 31. 8. 2005.
Zápis se uskuteční v pondělí

17. ledna 2011 od 13 do 17 hodin

v budově ZŠ Sportovní 576.
V době od 10 do 11.30 hodin mají děti
i jejich rodiče možnost navštívit výuku
v 1. třídě naší školy.
V průběhu školní docházky nabízíme:
výuku dle vlastního ŠVP s využitím
moderních metod, individuální přístup
pro děti s pomalejším pracovním
tempem, výborné podmínky pro bohaté
sportovní vyžití, všichni učitelé na 1. a 2.

stupni jsou kvalifikovaní, výuku jazyků
kvalifikovanými
odborníky,
výuku
anglického jazyka od 1. třídy, výuku
programování, internet, práci s interaktivní tabulí, pro 1.stupeň logopedickou
a dyslektickou nápravu, využití školní
knihovny, pobyt dětí ve školní družině,
plavecký výcvik od 1.třídy, lyžařský
výcvik, kurz outdoorových aktivit, cyklokurzy, pohybové a sportovní hry, třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy,
zajištění volného času ve spolupráci
s DMM Tanvald, spolupráci mezi rodinou a školou, seznamovací pobyty pro
žáky 6.tříd, výměnné pobyty s družební
školou, projektové dny.

Všichni ježci nepatří do útulku

Útulky pro zvířata se v zimním období
plní ježky, které tam s dobrým úmyslem
přinesou jejich zachránci. Všichni „bodliňáci“ ale do útulku rozhodně nepatří
a v zimním období si hravě poradí samy.
Jak poznat, kdy pomoci a kdy do přírody
nezasahovat?
„Ježci, kteří mají bez problémů přežít
zimu, by měli mít hmotnost více než
400 gramů. Jejich velikost by měla být
zhruba stejná jako velikost velkého
grepu. Takto velcí ježci se normálně
uloží k zimnímu spánku. Pokud je jejich
hmotnost menší, pravděpodobně zimu
nepřežijí. Lidé, kteří na svých zahrádkách takto malé ježky najdou, je mohou
odnést do útulku,“ říká Radek Drahný
ze Správy Krkonošského národního
parku. Pracovnice útulku nalezené ježky
zbaví parazitů a pokusí se je vykrmit.
I přes veškerou poskytnutou péči se ale
jarního sluníčka dočká pouze zhruba

polovina přinesených ježků.
„Často se stává, že lidé do útulku přinášejí i ježky, kteří mají větší než kritickou
hmotnost a zimu by bez problémů
přežili. V takovém případě nezbývá nic
jiného, než ježka vzít a zavézt ho zpátky
do vhodného prostředí. Je třeba víc než
kdy jindy si uvědomit, že jakýkoliv zásah
člověka do přírodních procesů narušuje
rovnováhu, která v divočině funguje,“
dodal Radek Drahný.
Kam se obrátit o radu:
ZOO Liberec: 482 710 616-7
ZO ČSOP Liberec: 485 151 317,
606 691 871
Útulky pro zvířata v okolí:
Útulek Dášenka,
Lučany nad Nisou 627: 483 300 208

Šimáňková Andrea, Finanční poradce
České pojišťovny, tel.: 606 657 897,
kancelář vedle hospůdky Mexico

Provozní doba: St a Pá 14 - 18 hod.

v jiné dny
na objednání

Hrabálek Jaroslav
Froschová Olga
Fucknerová Sylvia
Krejčová Olga
Menčíková Hana
Řehořková Hana
Strnadová Anna
Týlová Milena
Zeman Josef
Kučaba Valdemar
Balatka Karel

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v lednu
Pokud si někdo nepřeje být
uveden v TZ, stačí zavolat
na tel.: 483 369 671 ( Pozor
na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje
dárkový balíček, ať to sdělí A.
Liškové, telefon: 728 421 550,
event. jiné člence KPOZ.

Partnerská návštěva
v Tanvaldu
Zároveň s největší sněhovou nadílkou
přijela do Tanvaldu návštěva z partnerského města Wittichenau, v čele s panem
starostou Udo Popellou. Kromě jiného
si hosté prohlédli ještě novotou vonící
hasičské zbrojnice a nešetřili přitom
uznáním. Exkurzi prováděl a výkladem
doplnil velitel stanice nadporučík Žák,
který na závěr osobně předvedl, jak
naši hasiči sjíždějí na pohotovostní skluzavce v případě vyhlášení poplachu.
Nikdo z hostí se k němu sice nepřipojil,
vzhledem k tomu, že pro netrénované
osoby není tato jízda zcela bez rizika,
ovšem ukázková akce sklidila zaslouženou pochvalu.
-vho-

Centrum pro zvířata v nouzi,
Ostašovská 570,
Liberec 11, tel: 485 106 412

-hoš-

Nejen o pojištění
I.díl: P o j i š t ě n í
Čím slabší je Vaše finanční pozice, tím více
potřebujete pojištění. Osoby, pojistné částky,
pojistnou dobu a produkty odvozujte od důsledků
pojistných událostí a finančních možností
rodiny. Dávejte přednost pojištění bez spoření,
kde přesně víte, kolik za jakou pojistku platíte.
Maximalizujte pojistné částky u finančně nejnáročnějších důsledků, které by Vás mohli potkat:
např. progresivní plnění pro případ těžké invalidity, trvalé následky. invalidní renta.

V lednu 2011
oslaví narozeniny

Kosmetika Tanvald
Koutná Helena
Krkonošská 134
Pernametní prodloužení
a zhuštění řas
Diamond Lashes

Dornova metoda
(technika jemného ošetření páteře a kloubů)

Ruční lymfodrenáž
Kinezio tejpování

MASÁŽE DUŠEK
Okružní 521, Tanvald
Tel: 604 154 133
www.masazedusek.cz
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Městská kulturní kancelář Tanvald

LEDEN

Kulturní pořady v lednu 2011
29.  1.    20 hod.      Reprezentační ples města Tanvaldu.

Taneční střevíce si mohou Tanvalďané chystat na poslední lednovou sobotu,
kdy ve Sportovní hale na Výšině vypukne tradiční Reprezentační ples města
Tanvaldu. K poslechu a tanci zahraje kapela Bohemia Universal Band. Vstupenky
seženete v infocentru Tanvald od 12. ledna 2011.

30. 1.    14 hod.     Sportovní hala Výšina - Dětský karneval

Soutěž o nejlepší masku. Občerstvení. K tanci hraje DJ Vláďa Josífek.

Mateřské a dětské centrum Maják

Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz
Od února připravujeme kurz anglického jazyka pro nejmenší:

Angličtina hrou - každou středu v MDC Maják mezi

14:30 - 16:30 hod (dle zájmu). Cena kurzu - 1200 Kč / 20 lekcí,
věk dětí 3-6 let. Přihlášky zasílejte do 19. 1. 2011, kurzy jsou
pro omezený počet dětí (max. 6). Děti budou rozděleny podle
věku a znalostí. Ukázková lekce zdarma proběhne 19. 1. 2011
v prostorách herny MDC Maják. Kontakt: Renata Nepimachová
- mobil:723 464 655, e-mail: mdc.majak@gmail.com,

Herna Desánek, Krkonošská 500 - Angličtina hrou - každé úterý

od 17:00 - 18:00. Cena kurzu - 1200 Kč / 20 lekcí. Přihlášky zasílejte
do 18. 1. 2011, kurzy jsou pro omezený počet dětí (max. 6). Děti budou
rozděleny podle věku a znalostí. Ukázková lekce zdarma proběhne dne 18. 1.
2011 v prostorách rozšířené herny MDC Maják DESÁNEK, Desná.
Kontakt: Michaela Rejnová - mobil: 606 463 600,
e-mail: michaela.rejnova@seznam.cz,  mdc.majak@gmail.com.

Sobota 15. 1. - Karneval pro nejmenší - začátek v 16 hod. Pro děti jsou

připraveny soutěže, diplomy, medaile a něco zdravého na zub. Vstupné 20,Kč/osoba. Kontakt: Renata Nepimachová mobil: 723 464 655.

Sobota 22. 1. - Polární výprava - trasa přírodou cca 3 km, pro děti budou
připraveny pohybové aktivity. Startovné 30 Kč/rodič+dítě. Kontakt: Lidmila
Hlaváčková mobil: 723 233 806

Městská knihovna Tanvald

Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

Výstavy

„Vánoční stromeček“ – výstava prací dětí od 1. 1. 2011
ve výstavním sálku knihovny.

do

31. 1. 2011

Jak si poradit ve webové divočině

Ve středu 26. ledna budou počítače v naší knihovně patřit pouze dětem ve věku
od 7 do 10 let. Po celý den u nás bude probíhat soutěž v bezpečném a pohotovém
užívání internetu „Webovou divočinou 2011“. Tuto soutěž vyhlásil Úřad pro
ochranu osobních údajů a bude se konat po celé České republice. Nejrychlejší
chodec divočinou bude pozván Úřadem pro ochranu osobních údajů na dva dny
do Zlína na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.

Připravujeme pro vás

Přijímáme přihlášky na akci „Noc s Andersenem“, která proběhne 1. 4. 2011.
Zúčastnit se mohou čtenáři ve věku 7 - 10 let. Přihlášku si můžete vyzvednout
v knihovně u pultu. Neváhejte, počet je omezen.

Pozvánka na maturitní ples Gymnázia Tanvald
Srdečně Vás zveme na Maturitní ples 4.
ročníku Gymnázia anvald. Ples se koná
4. února od 19.30 hod ve Sportovní hale.

Vstupenky na místě.
Těšíme se na Vás, váš 4. ročník.

Školní noviny vyhrály 2. místo v soutěži

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
t - titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý
Program kina denně na RCL: 101,4 FM
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6

Za dlouhé roky, co už jsou školní
noviny vydávány, jsme se mnohokrát
zúčastnili mnohých soutěží (základem
úspěchu je přece reprezentace sebe
sama) a letošní rok není výjimkou,
ba naopak - 26. listopadu se vydali
tři členové redakce společně s paní
učitelkou J. Kolzrtovou až do vzdáleného
Brna, kde proběhlo vyhlášení soutěže
„Školní časopis 2010“. Této akce se
zúčastnilo přes 70 redakcí z celé ČR.
Po slavnostním zahájení se účastníci
rozdělili do připravených workshopů
o žurnalistice, médiích a reklamě.
Jediným nedostatkem byl výběr místa,
protože pro tři sta účastníků byly
prostory nevyhovující. Při závěrečném

vyhlašování cen, které nebylo příliš
důstojné, protože diplomy i s dárkovými
taškami
byly
posílány
postupně
po lidech nad hlavami sedících, jsme
se cítili trochu rozmrzele, poněvadž
jsme očekávali trochu víc. Ovšem tento
pocit byl zahnán při vyhlášení kategorie
GRAFIKA, kde naše Školní noviny
získaly již podruhé 2. místo. Na této
akci jsme získali inspiraci a slyšeli
neocenitelné hodnocení od nezávislých
pozorovatelů. Ale co je hlavní, zjistili
jsme, že školní časopisy jsou všude,
je jich hodně a konkurence bude vždy
vysoká, což je pro žurnalisty naší školy
velice důležitá výzva.
Martina Votočková, šéfredaktorka ŠN

IRIS DIAGNOSTIKA

Oko každého z nás zobrazuje veškeré změny v našem těle. Oční diagnostika je
vhodná pro každého člověka a dokáže odhalit zdravotní problémy již v počátku.
Odhaluje nejen nemoci, ale psychiku člověka. Oko odhalí vše.

Představujeme nový regionální týdeník

•
•
•
•

•
•
•
•
•

od 4. 1. 2011 vychází pravidelně každé úterý
32 stran pouze z Jablonecka
součástí TV magazín Pohoda
cena 19,- /předplatné 18,- Kč
zpravodajství, publicistika, sport, kulturní,
dopravní, společenský servis
• týden na Jablonecku obrazem, mladý talent,
osobnost, počin a propadák týdne, památky
promlouvají, tipy na výlety, daňový rádce a jiné
• křížovka, sudoku

Alternativní medicína pro děti, dospělé i seniory
Provedení oční diagnostiky
Odhalení příčin nemocí a genetických disharmonií
Přípravky z hlívy ústřičné a bylin

Bližší informace a objednání:
					

Lucie Krákorová: 777 794 306
www.iris-diagnostika.cz

ÚČETNÍ SLUŽBY JN          nabízí:
• vedení podvojného účetnictví			
• vedení personální a mzdové agendy			
• daňové poradenství pro fyzické i právnické osoby

Od října 2010 spuštěn zpravodajský
ký
portál www.nasejablonecko.cz

• daňové evidence
• kontakt s úřady

Aktuální nabídka pro živnostníky, kteří nevedou měsíční účetnictví
- zpracování účetnictví a daňového přiznání pro fyzické osoby se slevou až 20%
( při podpisu smlouvy do 31. 1. 2011 minimálně na 2 účetní období )

• aktuality 24 hodin denně z celého Jablonecka
• zprávy – sport – kultura – školství – společnost
– volný čas – doprava – názory
• videozáznamy a obrazová zpravodajství
• soutěž
• 1200 článků za dva měsíce
• průměrně 1110 návštěv denně (mimo
jiné i krajanské spolky v zahraničí)

Pro nové klienty - právnické osoby a střední a velké živnostníky
- 3 měsíce vedení účetnictví se slevou 25% + daňové poradenství po celou dobu trvání smlouvy
ZDARMA ( při podpisu smlouvy do 31. 1. 2011 minimálně na 2 účetní období )
Možnost zpracování účetnictví ve Vaší kanceláři.

Kontakt: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz, tel.: 739 080 921

www.nasejablonecko.cz
Předplatné je možné objednat:

Vážení přátelé

poštou:

Naše Jablonecko s.r.o., Městská hala,
U Přehrady 4747/20, 466 02, Jablonec nad Nisou
telefonicky: 728 554 356
e-mail:
sedlackova@nasejablonecko.cz
internet:
www.nasejablonecko.cz/cz/predplatnetisku

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na naše povídání o zkušenostech a ozdravných účincích ZELENÝCH POTRAVIN
Těšíme se na Vás 22.1.2010 v sobotu v 15:00 hod.
V dětském domě ULITA v Tanvaldě

edstavení A6.indd 1

8.12.2010 20:45:12

Ochutnávka Mladého Ječmene GW
a sladkovodní řasy Chlorelly pyrenoidosy GW

Těšíme se na Vás!
Prostor bude i pro Vaše dotazy
Pozitivní zkušenosti s cukrovkou, překyselením, záněty, alergiemi,
vysokým tlakem, cholesterolem, ekzémy a oslabenou imunitou.

2010 12 14 inzerce 234x161 mm_final.indd 1

15.12.2010 9:13:31
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Nominační lístek na Sportovce roku

KČT Tanvald zve na Jizerské tisícovky
Sportovní hala Tanvald 15.1.2011

Přihlášky
Dagmar
Dyntrové
tel.
723 148 544 dasa.dyntrova@email.cz
nebo přímo v hale v pátek 14. 1. od 16 ti,
do 9ti hodin v sobotu 15. 1. 2011.
Začátek své trasy si každá hlídka volí
sama.
Kromě lyží do neupravené stopy, je
dobré mít papír na potvrzování kontrol,
jejichž seznam a umístění je zde.
To se provádí, začerněním papíru
tužkou na destičce s textem. Dále, nůž,
nebo náhradní tužku, ostatní je na vás.
Cíl, kde je možné zakoupení diplomů,
odznaků, medailí a nášivek je v sobotu
od 16 ti hodin, v tanvaldské sportovní
hale. V nabídce je i tradiční polévka.
Tu je však nutno objednat, dojedete-li
do cíle. Stačí nám to do 9ti hodin v den
akce, na jeden z uvedených telefonu,
nebo s předstihem emailem.
Vy, kteří se nebudete vracet do Tanvaldu,
využijte ohlášení svého výkonu na tel.
721 935 321 (Kuna Josef),
nebo na email: joe.kuna@centrum.
cz, odkud vám můžeme poslat i diplom
k vytisknutí, ale přijdete o atmosféru
v cíli.

Umístění kontrol na jizerských
tisícovkách:
SMRK - Uvnitř útulny pod rozhlednou.
JIZERA - Na stěně verandy

chaty mezi skalami.

SMĚDAVSKÁ HORA Na nejvyšším skalisku na vrcholu.
ČERNÁ HORA - Rozcestník
na vrcholu.
HOLUBNÍK - Rozcestník
pod vrcholovou skálou.
SNĚŽNÉ VĚŽIČKY - Na zábradlí
vyhlídkové skály.
ČERNÝ VRCH - Tyč triangulace,
nedaleko Čertovy skály.
JELENÍ STRÁŇ - Turistický
rozcestník.
PTAČÍ KUPY - Turistický
rozcestník pod skalní soutěskou.
KNEIPA - Na severozápadním
sloupku oplocenky, plastový štítek.
POLEDNÍ KAMENY - Turistický
rozcestník odbočky k vrcholu.
BUKOVEC - Zastávka naučné
stezky v lomu. Nikoli na vrcholu.
MILÍŘ - Sloup s tabulkou,
na skalisku JV vrcholu.
ZÁMKY - Tyč triangulace na konci
zrušené cesty, na skále.

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. 17. ledna 2011, 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 hod. do 17.00 hod. Návštěvy
tříd s výukou budou do 12.00 hodin.
Jsme
školou,
která
uplatňuje
progresívní metody školní práce
s rozšířenou výukou 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
školní 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 s Vaším dítětem
prohlédnout školu za doprovodu
pedagogů.
Těšíme se na Vás.

Úspěch karatistů na mezinárodních závodech

Ve dnech 12.-14. listopadu 2010 se Klub pro naše barvy další cenné kovy.
bojového umění karate Tanvald zúčastnil Druhou zlatou medaili získal Daniel
mezinárodních
závodů
Shorinryu Klement v kumite. Velikou radost nám
Kyudokan
karate-do,
pořádaných udělala i trenérka Lenka Smetáková,
ke stému výročí narození velkého která získala hned dvě stříbrné medaile
okinawského mistra YUCHOKU HIGA. a to jak v kata, tak i v kumite. Další
Tento veliký svátek Shorinryu karate stříbrnou medaili získal Jan Svoboda
byl zahájen mezinárodním seminářem a to v disciplině kata. Výčet medailový
pod vedením senseie Oskara Higy. 9. umístění uzavírá Veronika Vitáková,
dan Okinawa karate-do. Mistr je světově která svoji velikou bronzovou medaili
uznávanou osobností a synovcem již vybojovala také v disciplíně kata. Všem
zemřelého Yuchoka Higy. Semináře a se medailistům touto cestou ještě jednou
zúčastnilo cca 150 nadšenců z různých blahopřejeme, že se dokázali v opravdu
států světa. Největší část tvořili karatisté velké konkurenci takto prosadit. Ne
z Argentiny, Itálie, Brazílie, Španělska všem se závody úplně povedli a tak
a České republiky.
trochu zůstali za očekáváním, ale to by
Závody, na kterých jsme měli z našeho nebyly ani závody, kdyby nebylo vítězů
klubu celkem17 závodníků, začali a poražených. Jistě k tomu budou mít
již v pátek ve večerních hodinách příležitost na dalších závodech v ČR
nejmladšími účastníky, kdy jsme měli i v zahraničí. Mimo jiné se za dva
také naše zástupce. Závodnice Karolína roky konají opět veliké mezinárodní
ZÁMKY - Tyč triangulace na konci zrušené cesty, na skále.
Vitáková získala ve své kategorii závody Shorinryu Kyudokan karate-do
bronzovou medaili v kata a závodník v Argentině, na které jsme již teď
Karel
získal
pro začínají
naše barvy srdečně zváni. Byla by veliká škoda
*Boje o Lhotský
Tanvaldského
lyžníka
medaili
zlatou.
probíhali
úspěchy
nezopakovat
i jinde Závody
než jsou
Již jedenáctým
rokemDruhý
výrazně den
přispívá
Pohár běžcenaše
Tanvaldu
do sportovního
dění v Tanvaldě.
závody
od adepty
ranních
hodin
a všichni věku
v Evropě.
Touto
cestou
určeny projiž
mladé
sportu
od předškolního
až do 5.třídy
základní
školy. bychom chtěli
karatisté
rozhodčím
své
poděkovat
sponzorům
za Tanvald
jejich vloženou
Pro zpestřenípředváděli
zimní části připravili
pořadatelé
z TJ SEBA
Tanvald, všem
DDM Tanvald
a Gymnázia
soutěž o titul
„Tanvaldský lyžník“.
titul (a tím pamětní
triko)
získá každý
závodník,
který se zúčastní tří ze
umění
v disciplínách
kataTento
a kumite,
podporu
našeho
krásného
sportu.
čtyř zimních
které organizuje
TJ SEBA Tanvald.
ohledu na umístění.
Vypsané závody jsou :
za
které závodů,
byli spravedlivě
oceňováni.
VíceA to bezna:
http://karatetanvald.
města
Tanvaldu
v běhu
na lyžích(který
se koná
15.1.2011), PBT-běh na lyžích I, PBT-slalom a PBT-běh n
IPohár
druhý
den
těchto
velikých
závodů
webzdarma.cz/index2.html
lyžích II.nezůstali pozadu a získali jsme
Vedení KBU karate Tanvald
jsme
Za pořadatele z TJ SEBA, DDM a Gymnázia Tanvald Vladimír Vyhnálek

Jizerská basketbalová liga

*Jizerská basketbalová liga

Výsledky TJ SEBA Tanvald
4.kolo: Bižuterie Jablonec A - SEBA Tanvald
5.kolo: SEBA Tanvald – SK Liberec

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabulka
BK Vratislavice
Draci Jablonec
Bižuterie Jablonec A
SEBA Tanvald
SK Liberec
Bižuterie Jablonec B

90 : 61
73 : 55
Vítěz.
4
4
3
2
1
0

Střelci Tanvaldu
Klemš a Kozák 15, Salaba 12
Vochvesta 23, Klemš a Kozák 16
Poráž.
1
0
2
2
4
5

Body
9
8
8
6
6
5

Skóre
373 : 316
336 : 227
407 : 330
299 : 273
303 : 360
232 : 444

Další domácí utkání:

Další domácí
utkání:
pátek
7. ledna
– hala na Výšině 18.15: Tanvald – Draci Jablonec
pátek 14.
7.ledna
– hala
na Výšině
18.15: Tanvald
– Draci Jablonec
pátek
ledna
– hala
na Výšině
18.15: Tanvald
– BK Vratislavice
pátek 14.ledna
– hala
na Výšině
18.15: Tanvald
– BK Vratislavice
pátek
21. ledna
– hala
na Výšině
18.15: Tanvald
– Bižuterie Jablonec B
pátek 21.ledna – hala na Výšině 18.15: Tanvald – Bižuterie Jablonec B
-vho-

-vho-

Tanvaldští sportovci opět vyrážejí na taneční parket

*Tanvaldští sportovci opět vyrážejí na taneční parket.

Již
8. ročník
Tanvaldského
sportovního
plesu
se koná
18.únorahale
ve na
Sportovní
halepodrobnosti
Již 8.ročník
Tanvaldského
sportovního
plesu se koná
18.února
ve Sportovní
Výšině. Bližší
na Výšině. Bližší podrobnosti naleznete na www.tjsebatanvald.cz.
naleznete na www.tjsebatanvald.cz.

Boje o Tanvaldského Novoroční výstup
lyžníka začínají
na Štěpánku

+ nominační lístek na Sportovce roku

Již jedenáctým rokem výrazně přispívá
Pohár běžce Tanvaldu do sportovního
dění v Tanvaldě. Závody jsou určeny pro
mladé adepty sportu od předškolního
věku až do 5.třídy základní školy.
Pro zpestření zimní části připravili pořadatelé z TJ SEBA Tanvald, DDM Tanvald
a Gymnázia Tanvald vloženou soutěž
o titul „Tanvaldský lyžník“. Tento titul
(a tím pamětní triko) získá každý závodník, který se zúčastní tří ze čtyř zimních
závodů, které organizuje TJ SEBA
Tanvald. A to bez ohledu na umístění.
Vypsané závody jsou : Pohár města
Tanvaldu v běhu na lyžích(který se koná
15. 1. 2011), PBT-běh na lyžích I, PBTslalom a PBT-běh na lyžích II.
Za pořadatele z TJ SEBA, DDM
a Gymnázia Tanvald Vladimír Vyhnálek

KČT Tanvald pořádá
ve spolupráci s obcí
Kořenov
tradiční
Novoroční výstup
na
rozhlednu
Štěpánka, která stojí
na kopci Hvězda
v
Příchovicích.
Pořadatelé
účastníky očekávají
u
rozhledny
1.1.2011 mezi 11.
a 16. hodinou, kde
bude také připraven
pamětní
odznak
a
účastnický
diplom. Ve stánku pod rozhlednou bude
samozřejmě připraven již také tradiční
novoroční čaj a grog.
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