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V pondělí 11. 11. 2019
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Tanvald žije sportem
Téměř 150 dětí si přišlo v ponděl 
14. 10. zasportovat na Městský sta-
dion v Tanvaldě. Organizátoři ze ZŠ 
Sportovní, SVČ Tanvald, TJ Tanvald, 
hasiči ze Šumburku a fotbalisti 
Jiskry Tanvald připravili pro děti řadu 
sportovních disciplín: atletické, obrat-
nostní, míčové, fotbalové i hasičské. 
Malí sportovci si mohli vyzkoušet 
i lezeckou stěnu. Krásné počasí, fajn 
ozvučení Vladimíra Josífka a občerst-
vení TJ Tanvald přispělo ke zdárnému 
a pohodovému průběhu celého odpo-
ledne. Děkujeme všem pomocníkům, 
Maškovu pekařství za výborné koblihy 
a budeme se těšit na další společné 
sportovní klání.

Jana Tůmová

spojený s připomínkou 130. výročí 
založení nemocnice v Tanvaldě. 

V úterý 12. listopadu 2019 
od 9 do 14 hodin. 

Zkontrolujeme vám hodnotu  
krevního tlaku, BMI (body mass 
index), hladinu cukru v krvi atd.

Nepodceňujte prevenci 
a zastavte se na vyšetření.

Těšíme se na Vás
Letos pro vás již 130 let! 

Tradiční zájezd na vánoční 
trhy do Budyšína (Bautzenu) 

se uskuteční v sobotu 
30. listopadu 2019. 

Odjezd z hlavního parkoviště 
v 8 hodin. Cena zájezdu 

200 Kč. Přihlásit se můžete 
od 1. listopadu 

v Infocentru Tanvald.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 
středu 13. 11. od 16 hod. 

zasedání zastupitelů města.

DEN ZDRAVÍ 
V NEMOCNICI 

TANVALD

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník
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Na HAFu bylo opět veselo

 Majitelé psů v Česku mají ještě čtyři 
měsíce na to, aby nechali svá zvířata 
u veterinárního lékaře označit mikroči-
pem. Ukládá jim to od 1. ledna novela 
veterinárního zákona, podle které bude 
povinné očkování psa proti vzteklině 
platné jen v případě, že bude zvíře 
označeno mikročipem. Jinak hrozí 
majiteli pokuta až 20 000 korun.
Asi 3000 veterinárních lékařů tak čeká 
během následujících 120 dnů nelehká 
práce: očipování možná až milionu psů. 
Státní veterinární správa (SVS) ape-
luje na chovatele, aby se svým psem 
navštívili ošetřujícího veterinárního 
lékaře včas. „Chápeme, že nová povin-
nost přinese sice jednorázovou admini-
strativní a finanční zátěž pro chovatele 
ve výši stovek korun, nicméně její pří-
nosy by měly být dle našeho očekávání 
výrazně vyšší,“ uvedl nedávno ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Čipování zvířat majitelům ukládá naří-
zení EU o neobchodních přesunech 
zvířat v zájmovém chovu. K označení je 
možné použít pouze mikročipy splňující 
ISO normy pro mikročipy a čtecí zaří-

zení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud 
mikročip nesplňuje tyto požadavky, 
musí majitel nebo oprávněná osoba 
zajistit při každé kontrole odpovídající 
čtecí zařízení. 
Čipování představuje jednorázový 
úkon srovnatelný s injekční aplikací. 
Mikročip o délce asi 1 cm je aplikován 
jehlou do podkoží zvířete. Obal je 
vyroben z biokompatibilních materiálů, 
na které organismus nereaguje jako na 
cizí těleso.
Zavedení povinného označení všech 
psů by mělo do budoucna především 
usnadnit identifikaci psů ze strany 
kontrolních orgánů a tím také zefek-
tivnit monitoring chovů a kontrolu 
dodržování stanovených předpisů 
chovateli. U označeného zvířete bude 
možné snadněji prokázat, kdo je jeho 
majitelem, což je přínosné v případech 
krádeží psů, ale také když se zvíře 
zatoulá, nebo způsobí škodu (např. 
zaviní dopravní nehodu, zraní člověka 
či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat 
zodpovědnou osobu.

-red-

 Celkem 39 filmů se sešlo na letoš-
ním 51. ročníku festivalu Humoru 
v amatérském filmu. Kromě domácích 
filmařů se již tradičně zúčastnili němečtí 
a slovenští tvůrci. Cenu diváka získal 
snímek MÄNNER (Muži) od Videofilmer 
Senftenberg. Tento film ocenili sku-
tečně hlavně muži, neboť se jednalo 
o porozumění mezi ženatými pány. 
A jak to tedy v jednotlivých kategoriích 
dopadlo? Ceny v kategorii „Parodie 
na reklamu“ si odnesli Jan Blaschke 
(3. místo - PORADA ), Zbyněk Lola(2. 
místo - ŠPUB - ŽÁDNÝ NOVÝ) 
a Frank Dietrich (1. místo - VATER, 
MUTTER, KINDER (OTEC, MATKA, 
DĚTI). V kategorii „Minuta film“ získal 
3. cenu Videofilmer Senftenberg za 
film MÄNNER (Muži), stejný snímek, 
který získal Cenu diváka, 2. cenu Jan 
Krafnetr za snímek NOVINÁŘ a 1. cenu 

za animovaný film DISKRIMINACE 
získal Bohumír Novák. Pro zajímavost 
bych uvedla, že Bohumír Novák je 
taková paní Colombová HAFu, neboť 
tohoto pána nikdy nikdo neviděl, ale 
mluví se o něm na každém ročníku a to 
hlavně v souvislosti s některou cenou.
V hlavní soutěži cenu za 3. místo 
získal Martin Doležal za film VE VÍNĚ 
JE PRAVDA. Druhou cenu si odnesl 
Jaroslav Nykl za rozkošný kreslený 
snímek DIVA. A hlavní cena města 
Tanvaldu putovala do Německa. 
Odnesl si ji Dietmar Schürtz za vtipný 
snímek z hotelové recepce DER 
PREIS FÜR EINE NACHT (Cena za 
jednu noc).
HAF pro letošní rok „dohafal“, ale my 
se již všichni těšíme na 52. ročník 
v roce 2020.

-vlakod-

Pejskaři pozor!

 Turistika a cykloturistika je 
v Jizerských horách velmi populární. 
V Tanvaldě, který je pomyslnou 
bránou do Jizerek, byl v minulém 
roce založen Výbor pro rozvoj ces-
tovního ruchu, který si klade za cíl 
přilákat do našeho regionu více 
návštěvníků, turistů, cyklistů, lyžařů. 
Jednou z aktivit je čerpání informací 
a zkušeností i z jiných turisticky 
významných středisek. I to byl důvod, 
proč členové výboru vyrazili na pomy-
slný prodloužený víkend na Boží Dar 
v Krušných horách. Vyzkoušeli si na 
vlastní kůži cyklistické možnosti, které 
Klínovec a jeho okolí nabízejí. Trailové 
tratě podobné těm našim „špičáckým“, 
bike park v německém Schőnecku, 

nově otevřenou vyhlídku na Božím 
Daru.... Velmi cenné bylo více než 
hodinové jednání se starostou Božího 
Daru panem Horníkem. Dlouholetý 
starosta a senátor členům výboru 
předal řadu informací z oblasti rozvoje 
cestovního ruchu na Božím Daru 
a blízkém Klínovci. Obeznámil je s pro-
blémy rostoucího turismu, s problémy 
ochrany přírody, fungování turistů jako 
takových a celkově současné mentality 
lidí a jejich chování ve společnosti 
i vůči přírodě. Studijní cesta byla velice 
podnětná. A pro všudypřítomné škaro-
hlídy dodávám, že veškeré náklady na 
dopravu, stravu a ubytování si účastníci 
hradili ze svého.

Vladimír Vyhnálek

Studijní cesta na Boží Dar
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Zprávičky ze školek
 Nový školní rok začal úspěšně. 
Všechny třídy jsou plně obsazeny. 
Nové děti se postupně seznamovaly 
s novým prostředím a začala vznikat 
nová přátelství mezi dětmi. V září se 
všechny mateřské školy zúčastnily 
prvního závodu Pohár běžce Tanvaldu 
v přespolním běhu, kde si s nadšením 
zasoutěžily. Děti z mateřské školy 
Radniční získaly 2. místo ve výtvarné 
soutěži o novou trampolínu na školní 
zahradu. Rodiče a děti z MŠ na 
Šumburku se za hojné účasti vydali na 
seznamovací „Stonožkovou výpravu“ 
na Černou Studnici. Cestou rodiny 
plnily různé úkoly a odměnou byl dětem 
nalezený poklad. Všichni si užili krásný 
prosluněný den. 
V říjnu se ve školkách chystá hodně 
akcí. Proběhne další závod PBT a to 
v atletickém trojboji. Všechny tanvald-
ské školky půjdou na divadelní předsta-

vení do kina Jas na „Podzimní pohádku 
aneb Skřítek Třešnička a 
červené jablíčko“. MŠ Wolkerova 
shlédne v říjnu ještě dvě pohádky 
„Jak to bylo, pohádko“ a „O Jacíčkovi“. 
Keramickou dílnu ve Středisku volného 
času navštíví děti z MŠ U Školky i z 
MŠ Wolkerova, kde si vyrobí krásné 
vánoční dárečky.
Podzimní výlet do lesa si užijí děti z 
MŠ Radniční. A čekají je také dílničky 
pro kluky a holčičky a jejich rodiče s 
tvořením Skřítka Podzimníčka. 
Rodiny ze školky na Šumburku se 
chystají na vydlabávání dýní na každo-
roční „Dýňovou slavnost“. Ta proběhne 
koncem října na zahradě MŠ. Děti 
zde budou plnit úkoly a po setmění se 
vydají na stezku odvahy.
Všechny učitelky přejí dětem i rodičům 
krásné zážitky z akcí.

Učitelky MŠ

 Trojlístek Masarykovy školy zkoumá 
dobu Pravěku. Začali návštěvou 
Smržovky - Sněženky, kde je čekala 
Sovice (Alenka), která dětem při ohni 
vyprávěla příběhy. Poté malovaly 
pravěké kresby na jeskyni, vyráběly 
hliněné mísy a různé pravěké před-
měty. Došlo také na lov mamutů. 

Kost a Kostice (  Hanka a Martina) 
vymodelovaly i Věstonickou venuši. 
Výrobky máme již ve třídě. V pravěkém 
oblečení jsme ve vlaku ztropili menší 
pozdvižení. Výprava byla povedená 
a my se těšíme na další. Tentokrát za 
dinosaury. 

Hana Radostná

Trojlístek Masarykovy 
školy v pravěku

Šumburští čtvrt’áci podnikateli
 Zapojili jsme se do projektu České 
spořitelny Abeceda peněz, jehož cílem 
je nejen děti seznámit se základy pod-
nikání, ale podnikání si také na vlastní 
kůži vyzkoušet. Založili jsme si firmu 
MINIPODnikatelé. ČS nám zapůjčila 
3000 Kč, naším cílem je tuto částku 
co nejlépe zúročit. Proto Vás Háňa 

Zemanová + třída 4.B zve:
"Přijďte se podívat v úterý 3.12. na náš 
vánoční jarmark u budovy České spo-
řitelny od 15,00 do 17,00 hod. Dostali 
jsme se třídou jedinečnou možnost 
zkusit si podnikání. Budeme toho pro-
dávat hodně."

Učitelky MŠ

Představitelé města Tanvaldu 
navštívili Spolkový sněm v Berlíně

 Na pozvání dlouholetého poslance 
Německého spolkového sněmu 
Volkmara Kleina navštívila delegace 
představitelů města Tanvald v čele 
se starostou města Vladimírem 
Vyhnálkem 15. 10. 2019 Spolkový 
sněm v Berlíně. Návštěvy se zúčast-
nili i starosta partnerského města 
Wittichenau v Sasku Markus Posch 
se svým zástupcem. Projednávány 
byly zejména otázky mezinárodní 
spolupráce na úrovni měst a obcí 
a zkušenosti z více než pětadvaceti-
letého a úspěšného partnerství mezi 

Tanvaldem a Wittichenau. Stranou 
nezůstalo ani zhodnocení partnerských 
vztahů mezi Tanvaldem a Burbachem 
v Severním Porýní-Vestfálsku. Volkmar 
Klein je ve spolkovém sněmu za vládní 
stranu CDU (Křesťansko demokratická 
unie). Německý spolkový sněm v sou-
časné době čítá 709 poslanců a CDU 
tvoří s 243 poslanci nejsilnější frakci. 
Představitelé Tanvaldu a Wittichenau 
měli možnost seznámit se s děním 
v Německém spolkovém sněmu z míst, 
kam se běžní návštěvníci nedostanou. 

-red-
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Základní škola Horní 
Tanvald - Přípravná třída

 Po dvouleté pauze jsme letos opět 
otevřeli přípravnou třídu. Školní rok 
jsme zahájili v nově zrekonstruovaných 
přízemních prostorách, které jsou oproti 
minulosti daleko útulnější a vytvářejí 
příjemnější pracovní prostředí. Kromě 
třídy s malou hernou mají děti k dis-
pozici svoji šatnu, kuchyňku a družinu. 
Za pěkného počasí rádi využíváme 
krásné nové hřiště a pískoviště hned 
vedle školy. Občas se vydáme i na 
dětská hřiště v nedalekém okolí.
Další novinkou je fakt, že letos máme 
celou kapacitu (tj. 15 dětí) naplněnou 
samými chlapci! Z toho je 9 žáků 
s odkladem školní docházky a 6 pěti-
letých předškoláčků. Chlapci k nám 
dojíždějí z Tanvaldu, Smržovky, Desné, 
Velkých Hamrů, ale i z Příchovic.
Přípravná třída je určena k systema-
tické přípravě žáků na vstup do jakéko-
liv základní školy, k jejich snadnějšímu 
začlenění do vzdělávacího procesu 

a předcházení neúspěšným začátkům 
v 1. třídě. Výuka je vedena podle 
stimulačního programu Maxík a trvá 
4 hodiny denně. Ty jsou rozděleny do 
kratších časových úseků se střídáním 
činností tak, abychom ve třídě udrželi 
pozornost. S plněním složitějších úkolů 
dětem pomáhá ještě asistentka, která 
je ve třídě k dispozici po celé 4 hodiny 
výuky a navíc ještě v ranní a odpolední 
družině. 
Ve třídě je také posílena logopedická 
péče, které je věnována vždy 1 hodina 
denně. Děti zde trénují svůj jazýček, 
napravují chybnou výslovnost hlásek 
a rozvíjejí slovní zásobu.
Zkrotit 15 malých „ďáblíků“ byl zpo-
čátku nelehký úkol, ale podařilo se. 
Věříme, že v červnu budou od nás 
odcházet malí školáčci, kteří v září 
úspěšně zasednou do lavic první třídy.

-zshortan-

Humprecht otevřen jen 
pro Tanvald

 V úterý 8. října se tanvaldští 
senioři vypravili na lovecký zámeček 
Humprecht, který byl otevřen jen pro 
ně, neboť v říjnu je otevřeno pouze 
o víkendech. Prohlídku si náramně 
užili, ačkoliv počasí výletům nepřálo. 
Příjemná paní průvodkyně všechny 
seznámila s historií zámku a přidala 
i několik perliček. Byla trochu škoda, 

že na rozličné historické exponáty 
nebylo dobře vidět, neboť do většiny 
místností není zavedena elektřina, 
a tak jediným zdrojem světla byla okna, 
za kterými byl pošmourný den. I přes 
nepřízeň počasí však panovala dobrá 
nálada, kterou umocnil skvělý oběd 
v Sobotce a návštěva Jičína.

-vlakod-

INZERCE
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Poutní slavnost v Šumburku
 V neděli 6. října se v Tanvaldu 
- Šumburku konala poutní slavnost. 
Mši sv. v kostele sv. Františka z 
Assisi doprovázel sbor pod vedením 
varhaníka Petra Tomeše. Po boho-
službě před kostelem následovalo 
požehnání zvířat na památku toho, že 
místní patron svatý František měl ke 
všemu živému vřelý vztah.  Nechyběli 
králíčci, pejsci, želvy, ale přijeli i jezdci 
z Příchovic na koních. Město zapůjčilo 
dva stany jednak k občerstvení a pak 

i k prezentacím farnosti, která zvala 
k dalším aktivitám. Na místě nechy-
běl soudek piva a káva z kavárny 
Sentiment. Zúčastnil se i D.R.A.K. 
s nabídkou svých výrobků z chráně-
ných dílen. 
V kostele se  zatím promítal film 
o svatém Františkovi a odpoledne se 
s námi podělil o své zážitky z pouti do 
Compostelly pan František Talíř.

Za farnost Tanvald P. Mgr. 
Pavel Ajchler, farář.

Ve Witticheenau 
je krásně i na podzim

 „Výlet do Wittichenau? Co tam, 
vždyť je to pořád stejné!“ – tolik z citací 
některých občanů.
 Ano, je to stejné v tom, že jedeme 
vždy do stejného města, vždy je stejně 
perfektní občerstvení, oběd i celý pro-
gram. Ale ten, kdo chce vidět a dívá se 
pozorně, zjistí, že je vždy něco jiného 
a nového. Ve Wittichenau například 
vyrostla vedle Tanvaldské nová ulice 
– Lubomierzská, byla postavena nová 
mateřská škola a vyrostly další rodinné 
domy, přibyla další květinová výzdoba 
města...
Projížďku lodí po Senftenberském 
jezeře jsme již v minulosti také absolvo-
vali, ale ta letošní byla jiná. Počasí nám 
totiž připravilo takové vlny na jezeře, 
že jsme si připadali jako na moři. Také 

jsme mohli pozorovat vodáky  na pře-
vráceném katamaránu,  jak zápolí s 
vlnami a větrem, aby dostali katamarán 
do plavbyschopné polohy, což se jim 
nakonec podařilo. To byl pro nás velký 
zážitek!
Jinak opravdu „nic nového“. 
Zásluhou pana Seidla  byl celý zájezd 
“stejný“ jako ty předchozí, to jest 
perfektní!  Za to mu patří naše podě-
kování, protože celý zájezd připravil, 
projednal s německou stranou, vše 
zajistil a navíc dělal navigátora řidiči a 
nám průvodce, kterého by nám mohla 
závidět kterákoliv cestovní kancelář! 
Nám všem se zájezd líbil a těšíme se, 
že se znovu uskuteční tento „stejný“ 
výlet.

-ali-

INZERCE

Sportovka postoupila do kraje
 Ve středu 25. 9. se vybraní žáci 
6. – 9. tříd (doplněni o 3 běžce ze 4. 
a 5. ročníků) zúčastnili okresního finále 
v přespolním běhu v jabloneckých 
břízkách. Naši běžci byli velmi úspěšní, 
v kat. 6. – 7. ročníků družstvo chlapců 
i děvčat obsadilo krásné 2. místo. 
V kat. 8. – 9. ročníků byla děvčata 
druhá a družstvo chlapců skončilo 
bohužel až pod stupni vítězů. Tyto 
výborné výsledky zajistily postup do 
krajského finále, jež se konalo o 14 dní 
později. Zde už byla konkurence běžců 
opravdu obrovská. Ale ukázali jsme, že 
naše běžecké kvality jsou srovnatelné 

s ostatními. Mladší děvčata obhájila 
druhé místo, starší holky skončily na 
3 místě a mladší kluci, kteří měli velmi 
těžké soupeře, spadli na pátou příčku. 
Postup do republikového finále jako 
v loňském roce se nám letos bohužel 
nepodařil. Alespoň máme motivaci pro 
příští rok. Nejúspěšnějšími jednotlivci, 
kteří dosáhli na stupně vítězů byl David 
Pešta a Lucka Tůmová z 9. ročníku, 
Honza Dufek ze 7. ročníku a Daniela 
Peštová z 6. ročníku. Poděkování patří 
samozřejmě všem, kteří se zúčast-
nili a pomohli k výborným týmovým 
výsledkům. Jana Tůmová
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 11. 09. 2019

*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 26. 06. 2019 do 04. 09. 2019.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti kont-
rolního výboru, finančního výboru a výboru pro 
rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti spo-
lečností s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové parcely 
č. 375/126 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Tanvald, označené podle geometrického plánu 
č. 1639-33/2016 ze dne 15. 03. 2016  jako po-
zemková parcela č. 375/163 (ostatní plocha) o 
výměře 18 m2, paní T. za kupní cenu 35.500 Kč.
2/ na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové  parce-
ly  č. 851/1 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou označenou podle  
geometrického plánu č. 1099-209/2019 ze dne 
18.06.2019 jako pozemková parcela č. 851/3 o 
výměře 304 m2  slečně M. a panu M.  do podílo-
vého spoluvlastnictví, každému ideální polovinu 
za kupní cenu 26.500 Kč.
3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 787/13 
(ostatní plocha – neplodná půda)  o výměře 
1509 m2  v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou panu K. za účelem stavby rodinného 
domu za kupní cenu 606.700 Kč.
4/ na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové parcely 
č. 2385/1 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou označenou podle 
geometrického plánu č. 1101-264/2019 ze dne 
29.07.2019 jako pozemková parcela č. 2385/7 
(trvalý travní porost) o výměře 40 m2 manželům 
D. za účelem vybudování přístupu na pozem-
kovou parcelu č. 2388/2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou za kupní cenu 18.700 Kč.
5/ souhlasí s výkupem pozemkové parcely 
č. 537/20 (ostatní plocha – neplodná půda) 
o výměře 384 m2 v katastrálním území Tanvald 
od České republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Raší-
novo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město za 
kupní cenu 19.980 Kč.
6/ rozhodlo uvolnit finanční prostředky na finan-
cování střediska technických služeb města, pře-
devším na opravu techniky a schválit rozpočto-

vé opatření č. 70/2019: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
 + 580.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 580.000 Kč
V.
Zastupitelstvo rozhodlo schválit uvolnění 
finančních prostředků na demolici objektu č. p. 
583 ul. Horská a stavbu lávky přes ul. Horská k 
bývalému nákupnímu středisku Výšina a schvá-
lit rozpočtové opatření č. 71/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 
Horská 583 – demolice (soutěž, IČ, realizace) 
a přeložky sítí   

 + 8.566.554,29 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
lávka přes ulici Horská k č. p. 582   
   + 2.285.943,18 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
   + 10.852.497,47 Kč
VI.
Ve věci realizace horolezecké stěny ve sportov-
ní hale při ZŠ Sportovní *ZM rozhodlo:
1) schválit realizaci horolezecké stěny ve spor-
tovní hale ul. U Stadionu č.p. 588, Tanvald, pro-
střednictvím firmy KOVOKAPR – Martin Urban, 
IČ: 1336448, Mlýnská 32 b, 466 601 Jablonec 
nad Nisou;
2) schválit rozpočtové opatření č.72/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
výstavba horolezecké stěny – TZ budovy  
č. p. 588   1.301.376 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 1.301.376 Kč
VII.
*ZM rozhodlo schválit pořízení informačního 
systému GINIS Ekonomika a schválit rozpočto-
vé opatření č. 73/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení informačního systému GINIS Ekonomi-
ka   1.210.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
  + 1.210.000 Kč
VIII.
*ZM rozhodlo udělit Železniční společnosti Tan-
vald o.p.s., se sídlem Krkonošská 256, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou, souhlas s realiza-
cí projektu „Modernizace pohonu ozubnicové 
lokomotivy T 426.003 pro turistické vlaky“ na 
území města Tanvald.

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

Simulovaná záchranná 
akce na lanovce

 Dne 27. 9. 2019 se třídy prima 
a kvinta tanvaldského gymnázia vydaly 
na tak trochu nevšední „výlet“. V 8 hod. 
ráno pro nás přijel autobus a odvezl 
nás do lyžařského areálu v Rejdicích, 
kde nám nejprve nabídli teplý čaj, 
abychom se patřičně připravili a hlavně 
zahřáli na to, co mělo přijít.
Jednalo se o účast na simulované 
záchranné akci na zdejší lyžařské 
sedačkové lanovce. Naši studenti měli 
být ti, kteří budou slaňováním postupně 
zachráněni. Což o to, zážitek by to byl 
jistě zajímavý, nebýt toho opravdu 
nepřejícného počasí. Vyplašení rodiče 
od rána volali, zda skutečně jedeme. 
V Tanvaldu sice nepršelo, v Rejdicích 
už ale mrholilo, a když nás vyvezli 
lanovkou nahoru, začalo foukat 
a během hodiny se spustil neskutečný 
liják. 

Členové horské služby nás v tom ale 
nenechali, rozdělili se na 3 skupiny 
a rychlým tempem nás sundávali dolů. 
Přesto si někteří z nás v dešti poseděli 
na lanovce i 1-1,5 hodiny, než jsme 
přišli na řadu. Cesta dolů sjezdovkou 
nebyla moc příjemná, protože to po 
mokré trávě pěkně klouzalo. 
To, co nás ale všechny moc potě-
šilo, byli milí lidé v chatě Panorama 
a výborná gulášová polévka pana 
kuchaře.
Suma sumárum – všichni jsme to pře-
žili, museli jsme ocenit profesionalitu 
členů Horské služby, 2-3 z nás trochu 
ponastydli a přece jen jsme si odnesli 
zážitek něčeho nevšedního a zároveň 
i užitečného. Kdyby nás totiž něco 
podobného v budoucnu doopravdy 
potkalo, budeme už vědět co a jak.

-prima-

Tělocvična na Šumburku opravena
 Začátkem října jsme se konečně 
dočkali slavnostního otevření naší 
malé, ale hojně využívané tělocvičny.  
Díky městu Tanvald máme novou 
podlahu a byly provedeny další drobné 

úpravy.  Kvalitu podlahy jsme vyzkou-
šeli hned při slavnostním otevření, 
kterého se zúčastnilo vedení naší školy 
i města.

Milena Šostková

Cyklistika ve výuce 
ZŠ Tanvald Sportovní

 Začátkem října žáci osmé třídy 
absolvovali povinný cyklistický kurz. 
Tomu předcházelo několik hodin TV, 
aby si žáci osvojili základní cyklistické 
dovednosti, jízdu v terénu, obratnost s 
kolem, fyzické schopnosti atd.
V úterý 2. 10. autobus vyvezl 18 žáků 
a 3 učitele do Kořenova  a odtud už 
na kole údolím Jizery, přes hraniční 
Karlovský most, kolem chaty Górzystów 
až na nejvyšší horu Jizerských hor na 
české straně, 1124 m. n. m. vysoký 
Smrk. Počasí se vyjasnilo a my jsme 
se mohli kochat překrásnými výhledy 
na Krkonoše, Jizerky,… Cestou ze 
Smrku jsme se napojili na novoměst-
ské Singltreky a dojeli do místa uby-
tování, do campu v Novém městě pod 
Smrkem. Druhý den nás čekal trénink 
a průprava na základně na Singeltreku. 
Jízda na „pumptracku“, slalom, překo-
návání klády, houpačky, úzké lávky, 

obrubníků. Odpoledne jsme to jeli 
zúročit na Singeltrek k Obřímu sudu. 
A večer následovala teorie a praktická 
manipulace s kolem na chatě, kde se 
všichni kromě jiného naučili vyměňo-
vat duši. Čtvrteční cesta na kole do 
Tanvaldu byla ve znamení chladněj-
šího počasí, ale úvodním stoupáním 
na Tišinu jsme se dostatečně zahřáli. 
Přes Předěl na horkou čokoládu na 
Smědavu a odtud už přes Protrženou 
přehradu zpět do Tanvaldu. Celkem 
jsme najeli něco přes 100 km, poznali 
jsme krásné podzimní Jizerky, naučili 
jsme se oblékat a připravit do chlad-
ného a deštivého počasí a hlavně jsme 
zdokonalili své cyklistické dovednosti 
tak, abychom mohli bezpečně vyrazit 
na cyklistickou vyjížďku do terénu a nic 
nás nezaskočilo. Děkujeme žákům za 
výborný přístup.

Učitelé TV
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V listopadu 2019
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Zdeňka Habová
Ludmila Škrabálková

Hella Sasková
Jiří Klimpera 

Augusta Pospíšilová 
Věra Milotová
Miroslav Ježek

Jana Kirschnerová
Antonie Pašková 

Ján Benkö
Eva Rydvalová 

Eva Jakoubková
Stanislav Vykoukal 
Hana Svárovská
Marie Punkertová
Alica Hermochová

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na besedu
Sociálně aktivizační činnost

pro seniory a veřejnost
Hrátky s pamětí XIII.

Místo konání: 
Dům pro seniory Šumburk 
nad Desnou 593, Tanvald,

- společenská místnost
Datum konání:

19. 11. 2019 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou: 

brýle, tužku, dobrou náladu
Na již třinácté setkání s Vámi se 
těší Zdeněk Choura, pracovník 

v sociálních službách, člen České 
alzheimerovské společnosti

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na přednášku
s ZZSLK paní Sodomkovou, plně 
kvalifikovanou zdravotní sestrou

Novinky v první pomoci
Místo konání: 

v prostorách Rodinného centra 
Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 15:00 hod. 
Káva, čaj, něco sladkého, 

popovídáme....
Srdečně zveme

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald  konané dne 25.09.2019 
*RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  firmy 
Teleflexis s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 
Tanvald  podle předloženého návrhu Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a o právu provést stavbu pod 
označením
OK Tanvald I. na části pozemkových parcel 
č. 375/103, č. 375/104, č. 375/130, č. 375/152, 
č. 375/153, č. 375/155, č. 395/2, č. 395/26, 
č. 409/3, č. 1926/2 vše v katastrálním území 
Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 7700101423_1/VB  mezi městem 
Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, týkající 
se stavby plynárenského zařízení „REKO DP 
Tanvald – Pod Špičákem 289, číslo stavby 
7700101423“ na části pozemkové parcely 
č. 311/1 v katastrálním území Tanvald, podle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti 
podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti mezi městem Tanvald a firmou 
ExpTel s.r.o., se sídlem Záhřebská 170/23, 
Praha, týkající se stavby podzemního vedení 
NN na části pozemkové parcely č. 2601/11 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
2/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi městem Tanvald a firmou ExpTel s.r.o., 
se sídlem Záhřebská 170/23, Praha podle 
předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 237/1 (trvalý travní porost) o celkové 
výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu na manažerské řízení 
projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a Smlouvu na administraci projektu 
„Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ulice 
U Stadionu, Tanvald“ mezi městem Tanvald 
a firmou TENDRA spol. s r.o., se sídlem 
Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265, 
DIČ CZ01820265, dle předložených návrhů 
a rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 74/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA                    + 106.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  - 106.500 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o dílo „Vnitřní lezecká 
a boulderingová stěna“ – Tanvald - sportovní 
hala mezi městem Tanvald a firmou Kovokapr, 
Martin Urban, se sídlem Lesní stezka 2184/76, 
Jablonec nad Nisou, IČ 13364481, DIČ 
6001310117 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci 
projektu „Demolice polyfunkčního objektu č.p. 
583 ul. Horská a stavba lávky přes ul. Horská 
k bývalému nákupnímu středisku Výšina“ mezi 
městem Tanvald a společností SIZ s.r.o. za 
společenství SIZ+SART dílo Horská, Tanvald, 
468 45 Velké Hamry 694, IČ 27265480, DIČ 
CZ27265480 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)  
č. 19_SOP_01_4121563853 a  č. 19_
SOP_01_4121568798 mezi městem Tanvald a 
firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly dle předložených 
návrhů.
*RM rozhodla poskytnout manželům B. 
příspěvek ve výši 20.000 Kč na odkanalizování 
rodinného domu na pozemkových parcelách 
471/15 a 2731/5 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitostí.
*RM ukládá odboru rozvoje a KV projednat 
s panem Davidem Kadlecem, zástupcem firmy 
Trialsport v AČR Tanvald, se sídlem Krkonošská 
199, Tanvald možnosti ukončení Smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor umístěných 
v budově č.p. 650, ul. Pod Špičákem, Tanvald 
v Motocyklovém a sportovním areálu, 
autokempu Tanvaldská kotlina.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 75/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Nákup výstroje“      37.000 Kč
na projekt „Nákup výzbroje“      30.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
      + 67.000 Kč

*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 76/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 
“                        223.860 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 5“ 
223.860 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 77/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na krytí výdajů spojených s přípravou sčítání 
lidu, domů a bytů 2021       23.765 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ   + 23.765 Kč 
*RM schvaluje Rámcovou smlouvu o vzájemné 
spolupráci při zajištění festivalu Tanvaldské 
hudební jaro v roce 2020 a 2021 mezi městem 
Tanvald a spolkem ČESKÁ KULTURA, z.s., se 
sídlem Nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby 
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení 
„Upgrade ekonomického informačního systému 
na GINIS Standard“ mezi městem Tanvald a 
společností GORDIC spol. s.r.o., se sídlem 
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 dle 
předloženého návrhu. 
*RM schvaluje Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě 
číslo VS/504109 uzavřené dne 26.06.2014 mezi 
městem Tanvald a O2 Czech Republic a.s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 –Michle 
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny na období  od 01. 01. 2020 do 
31. 12. 2021 mezi městem Tanvald a společností 
EP Energy Trading, a.s., se sídlem Klimentská 
46, Praha 1 dle předloženého návrhu.
*RM  rozhodla v případě podání žádosti o 
pronájem části pozemkové parcely č. 1125/1, 
k.ú. Šumburk nad Desnou za účelem zajištění 
přístupu k domu č.p. 332, ul. Luční, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou, s pronájmem 
nesouhlasit.  
*RM povoluje v souladu s ustanovením § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z nejvyššího počtu  dětí pro 
školní rok 2019/2020 následovně:
MŠ Wolkerova 378: 1 třída - 28 dětí (dle 
kapacity)
MŠ Radniční  540:   2 třídy - 25 dětí na třídu a 1 
třída (dle kapacity) na 18 dětí - celkem 68 dětí
MŠ U Školky 579:   3 třídy - 28 dětí na třídu (dle 
kapacity) - celkem 84 dětí
*RM s pokácením 1 ks jedle stojící na 
pozemkové parcele 340/17 v katastrálním 
území Tanvald nesouhlasí.
*RM souhlasí s pokácením 3 ks bříz 
nacházejících se v blízkosti domu č.p. 277, ul. 
Vančurova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou,  
na pozemkové parcele č. 60/5 v k.ú Šumburk 
nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM projednala návrh odboru rozvoje a KV 
na ukončení Smlouvy o dílo na zajišťování 
provozu a údržby veřejného osvětlení v katastru 
města Tanvald s panem Pavlem Prusíkem, 
Horská 577, 468 41 Tanvald, IČ 43247318, 
DIČ CZ6005140746 a rozhodla výše uvedenou 
smlouvu v současné době nevypovídat.
*RM projednala Petici za odstranění značky 
parkoviště s parkovacím kotoučem ze dne 
05.09.2019 a rozhodla žádosti o odstranění 
dopravních značek Parkoviště s parkovacím 
kotoučem formulované v petici nevyhovět.
*RM po projednání žádosti ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Tanvald, U Školky 
579 o změnu jejího zařazení do platové třídy 
rozhodla zachovat zařazení stanovené při 
jmenování do funkce ředitelky organizace v 
roce 2016.   
*RM v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) 
uděluje souhlas s užitím znaku města Tanvald 
při výrobě pamětních sportovních dresů s 
potiskem Tělovýchovné jednotě Jiskra Tanvald, 
z.s., se sídlem Smetanova 512, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou.
*RM rozhodla vybrat jako vánoční strom smrk 
stojící u č.p. 552, ul. Palackého, Tanvald.

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat 
personálu Nemocnice Tanvald. 

Starali se od 5. srpna 2019 o naši 
drahou a milovanou maminku 

a babičku, paní Anielu Friesovou, 
která zde ležela s těžkou nemocí. 
Děkujeme také všem, kdo se s ní 

přišli naposledy rozloučit dne
24. září 2019.

Za všechny s úctou milující manžel 
Walter Friese s dětmi a rodinou.

INZERCE

Gratulujeme!
 Oslava mezinárodního dne seniorů 
se v okrese Jablonec nad Nisou konala 
dne 1. října 2019 v Městském divadle 
Jablonec nad Nisou. Na programu bylo 
vystoupení žáků LŠU a následně přišel 
zazpívat Stanislav Hložek.
Součástí programu bylo také vyzna-
menání těch, kteří se starají o seniory, 

připravují pro ně nejrůznější akce a 
přispívají tak ke spokojenému proží-
vání jejich života. Mezi osmi vyzna-
menanými byla také naše občanka 
Hana Malá.  Srdečně jí gratulujeme a 
přejeme hodně zdraví a sil do další pro-
spěšné práce, a to nejen pro seniory!

-ali-

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

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Listopadové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz,
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Pátek 1. 11. od 10 hod Dopoledne s Lenkou Hřibovou:
Minidivadélko "Jak se vychovávají malí medvědi ", volně na motivy pohádky H. 
Doskočilové
Dílnička – vyrobíme si tyčkovou loutku medvídka
Beseda na téma „S dětmi k přírodě blíž a častěji“ 
(proč a jak s batolaty do terénu) + rizika interiérového dětství 
Úterý 5. 11. Nebojme se technologií
Přijďte si popovídat o možnostech využití informačních technologií dětmi v 
různých věkových kategoriích. Můžete se podělit o zkušenosti, získat inspiraci 
nebo nové informace.
Vedou Mgr. Pavlína Vodseďálková a budoucí psychoterapeutka Mgr. Petra Stě-
hulová. Počet míst omezen, rezervace místa do 4. 11. nutná! Vstupné dobro-
volné. Začínáme v 16:30 hod. Přihlášky přes e-mail nebo tel. 605 757 771
Čtvrtek 7. 11., 15 – 16 hod Senior klub II Výšina 
Téma: Novinky v první pomoci
Přednáška s plně kvalifikovanou sestrou ZZSLK paní Sodomkovou
Bude káva, čaj, něco sladkého, popovídáme....
Pátek 8. 11., 10 hod Access bars
Ošetření metodou Access Bars je relaxační proces, povzbuzující duši i tělo, 
odstraňující bloky, zaměřený na všechny aspekty života.
Seznámit s touto metodou nás přijde Kateřina Brázová.
Pátek 8. 11. od 16 hod Výroba svíček
Přijďte si s námi vlastnoručně vyrobit svíčku. Cena 10 až 50 Kč dle použitého 
materiálu. Pokud máte, přineste si na výrobu vlastní skleničku. 
Přihlášky do 3. 11. na tel. čísle 774 825 085. Počet míst omezen.
Čtvrtek 14. 11., 17 – 18:30 hod Jak budovat rodičovskou autoritu
Jaké je místo autority ve výchově? K čemu slouží a k čemu už ne? Jak ji budo-
vat, jak s ní zacházet a co dělat, abychom ji neztráceli, ale naopak posilovali, 
aby byla nám i dětem dobrým výchovným nástrojem i zdrojem vzájemné po-
hody a úcty? 
Přednáší lektor vědomé komunikace Zdeněk Okleštěk.
Vstupné dobrovolné.
Sobota 23. 11. od 13 hod Náramky z minerálů 
Opět si u nás můžete vyrobit originální šperk, případně andílka. Lenka Málková 
má opravdu hodně velký výběr kamenů a naučí Vás to.
Cena kolem 80 až 200 Kč, podle velikosti, použitých kamenů a dalších kompo-
nentů. Andílek kolem 30 Kč.
Víkend 23. 11. a 24. 11. Laskavé ruce
Základní kurz celostní masáže - Víkend 30. 11. – 1. 12. Lomi lomi
Kurz celostní havajské masáže Cena 2500 Kč, členky RC Maják mají slevu. 
Absolventi kurzu obdrží certifikát.
Info a přihlášky: RNDr. Petr Srp, tel. 603 477 402, e-mail: ex.plorer@seznam.cz
Pátek 29. 11. průběžně od 16 hod Adventní věnce 
V ceně 50 Kč obdržíte 1 korpus, chvojí, drát, přírodniny. S sebou: 4 svíčky, 
bodce, přízdoby, kdo má, tak tavící pistoli, kleště. Přihlášky do 25. 11. na tel. 
774 852 085

Připravujeme na prosinec:
• 1. 12. Mikulášská
• 3. 12. Rozvod očima dítěte – workshop s psycholožkou a psychoterapeutkou
• 12. 12. Senior klub – Zahradní slavnost
• 13. 12. Vosí společnost (nepečené cukroví) a večírek pro ženy
• 20. 12. se můžeme potkat na Vánočním svařáku

PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, 
klíčoví pracovníci:
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085, 
Bc. Andrea Josífková
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.
Nabízíme doučování dětí, především 1. a 2. stupně ZŠ. Bližší informace u Věry 
Černé, tel. 734 754 654

Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel. 775 468 418

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále ještě bere chemoterapii v tabletách, každých 14 dní jezdí do 
Motola na kontroly na onkologické a neurologické oddělení. V říjnu absolvovala 
PET magnetickou rezonanci v Plzni a nyní čeká na výsledky. Do školy smí na 
dvě hodiny denně, jinak je odkázána na doučování. Marušce na její boj může-
te přispět do pokladničky, která je umístěna v prodejně Barvy, laky, drogerie 
KABA, Žákova 144, nebo na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv 
příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kon-
taktujte na info@centrumajak.cz.

Nadace Euronisa podporuje Rodinné centrum Maják.
Od června do konce roku 2019 probíhá v Tanvaldě regionální veřejná sbírka 
Pozvedněte slabé, která je určena na podporu obyvatel Euroregionu Nisa. Ve 
městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku se vybírá na předem urče-
né projekty konkrétních neziskových organizací. Co se v daném městě vybere, 

Středisko volného času Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Nabízíme ještě volná místa v nově otevřeném kroužku „Ruční práce“ pro děti 
od 1. tříd. Náplní kroužku je tkaní, plstění, vyšívání a jiné rukodělné techniky. 
Kroužek je každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin v SVČ Tanvald.
Pro žáky 8. a 9. tříd nabízíme „Přípravu na přijímací zkoušky metodou FIE“. 
Jedná se o metodu rozvoje kognitivních funkcí. Tato metoda rozvíjí matematické 
schopnosti, logiku, prostorovou orientaci. Zvyšuje motivaci k učení. Je vhodná i 
pro dyslektiky a dysgrafiky. Lekce se budou konat každé pondělí 17:00 – 18:00 
v budově SVČ. V případě zájmu volejte 778 158 035 nebo 483 394 301.
Ve čtvrtek 7. a 14. 11. se koná kurz „Keramika pro dospělé“ 
- 7.11. modelování, 14.11. glazování.
V pátek 8.11. proběhne akce pro rodiče s dětmi „Se světýlky za strašidýlky“. 
Akce se koná v prostoru zahrady MŠ U Školky na Výšině. Start je od 17:00 
do17:30. Děti musí mít doprovod dospělé osoby a baterku s sebou! Startovné 
činí 30,-Kč za dítě, dospělí zdarma. Děti dostanou v cíli odměnu.
Ve čtvrtek 21.11. od 16:30 upečeme a nazdobíme „Voňavé vánoční 
perníčky“. Akce je pro děti navštěvující školu. 
V pátek 22.11. pořádáme „Vánoční překvapení“ pro děti z našeho turistického 
kroužku v Desné. Jedná se o výtvarné dopolední dílny, ve kterých si děti vyrobí 
dárečky pro své blízké.
Připravujeme na prosinec:
V sobotu 7.12. proběhne tradiční „Dárkování“ - výtvarné dílny pro děti 
navštěvující školu, ve kterých si vyrobí několik originálních dárečků a vánočních 
dekorací. Akce se koná od 9:00 do 13:00 v budově SVČ. S sebou přezůvky, 
pracovní oděv, svačinu a pití.
V pátek 20.12. vás zveme na „Vánoční svařák“ v prostoru firmy 4Soft, kde 
budete mít možnost nakoupit v našem stánku keramické dárečky, pro děti 
budeme mít připravenou výtvarnou dílničku.
Bližší informace ke všem akcím obdržíte na tel. č. 483 394 301 nebo 778 158 
035, 036, 037, na www.svctanvald.cz nebo Facebooku.

to tam je poté rozděleno. Do sbírky se zapojili i studenti Gymnázia Tanvald. 
Pokud se v Tanvaldě podaří vybrat potřebná částka, pořídíme za ní klouzačku 
do nového terapeutického bazénku. Přispět můžete do dvou kasiček, které jsou 
umístěny v Infocentru a u nás v RC Maják. Za příspěvek 30 Kč můžete dostat 
praktický upomínkový předmět, což je kovové kolečko do nákupního vozíku, 
připevněné na karabince. Patronem sbírky je herec Jiří Lábus.

„Co mě baví“ – blíží se výstava výrobků našich čtenářů, která se setkává se 
stoupajícím zájmem a stává se v knihovně tradicí. Je úžasné, kolik šikovných 
lidí s chutí vytvářet krásno v našem okolí je. A proto Vy, kteří chcete letos v 
listopadu ukázat návštěvníkům knihovny a svým blízkým, co Vás baví, nezapo-
meňte přinést svá dílka do 13. 11. 2019 k nám do knihovny. Samotná výstava 
bude od 18. 11. do 29. 11. 2019.
„30 let od sametové revoluce“ výstava knižních titulů z našeho fondu ve 
vstupní části knihovny
„Adventní čas – čas pomoci“  
Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb 
Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností podporovat organizace po-
máhající lidem s handicapem. Občanská sdružení z našeho regionu tak již 
několik let pořádají výstavy prací svých klientů a zároveň seznamují širokou 
veřejnost se svou činností. Některé organizace s klienty přijedou přímo k nám 
do knihovny, kde vidí svá vystavená dílka a stráví zde čas prodchnutý vánoční 
pohodou. V měsíci listopadu a prosinci můžete navštívit tyto výstavy:
Společnost Dolmen, z.ú. 
Domov Pro Mentálně Postižené V Liberci-Harcově, o.p.s.
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Hospic sv.Zdislavy
Přesné termíny konání výstav najdete na našich internetových stránkách.

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.“ 
(Bernard Bolzano) Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2020. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana na listopad 2019:

9. 11. SO 16,30 hod. 70 letá Zuška vzpomíná...   
Představení ZUŠ Tanvald k 70. výročí založení školy. Vystoupí bývalí i součas-
ní žáci hudebního a tanečního oboru. 
Vstupné: dobrovolné
11. 11. PO 18 hod.  SNOW FILM FEST 2019
Zažij dobrodružství na plátně tvého kina! Snow Film Fest přináší ty nejlep-
ší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. 
Na programu filmy : Queen Maud Land, Onekotan, Surfer Dan, Ice and Palms, 
Můj svět a Střípky ze života horolezce.  
Vstupné: 70 Kč



Tanvaldský zpravodaj    9

Tanvaldský zpravodaj / listopad 2019 Kultura, inzerce

26. 11. ÚT 19 hod  Travesti show Techtle Mechtle a Kočky 
v novém pořadu ,,Tančírna,,
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zá-
bavným pořadem nazvaným ,,Tančírna,,. Na své si přijdou však nejen milovníci 
tance, ale také dobré zábavy a legrace. Novou posilou souboru je pro letošní 
sezónu nejmenší travesti umělec v Čechách – slečna Saša. Malá je však jen 
svým vzrůstem, na jevišti jí rozhodně nepřehlédnete. Samozřejmě se na Vás 
těší známé oblíbené tváře – Dolores, Cathrin a Gina. Přijďte se přesvědčit, jak 
snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky a Alexandra stanou známé zpěvačky, 
které při svých vystoupeních parodují. Představení této skupiny se těší za po-
slední roky stále větší oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně. 
Tančírna Vás zaručeně roztančí a zapomenete na všechny starosti!
www.techtlemechtlerevue.cz
Předprodej již zahájen v pokladně kina Jas před každým představením 
Vstupné: 290,-Kč v předprodeji, v den akce +20 Kč

Ženská na vrcholu
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka 
biokavárny Helena (A. Polívková), odjíždí na popud své 
tety Ely (Jana Krausová) s osmiletým synem Mikulášem 
strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citové-
mu problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá 
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, 
ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových 
sportů Richard (M. Dejdar) a druhým, jeho bratr (M. Němec), vážený člen horské 
služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem 
zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milu-
jící matka (J.Preissová) donutí protestujícího otce (B. Polívka), aby vyrazili na hory za 
nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!

Sněžný kluk
Dívka s exotickým jménem Yi má problém zapadnout, 
protože jí okolí bud’ nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu 
nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět 
dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne však objeví 
obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý 
yetti, sněžný kluk, kterému začne říkat Everest. Není to 
náhoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských monster 
a mladý yetti netouží po ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty 
opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Pomocnou ruku 
Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhod-
nutí jim bude napínavá cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na 
nejvyšší místo na Zemi.

Ledové království II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověd’ ji 
svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové králov-
ství. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou 
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je 
pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí 
doufat, že je mocná dostatečně.

FILMOVÉ TIPY 

INZERCE

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

5. Poradenský den
Pomoc pečujícím a pozůstalým

Informační kampaň zaměřená na rodiny 
a osoby dlouhodobě pečující o své nejbližší. 

Místo konání: 
Mateřské a dětské centrum Maják, Sídliště Výšina Tanvald

Datum konání:
 pondělí 21.října 2019 od 10 do 12 hodin

Témata:
Krizové situace v rodinách
Péče a potřeby pečujících

Péče o pozůstalé

Na setkání se těší:
Zdeněk Choura - pracovník v sociálních službách, 

lektor, odborný konzultant Klára pomáhá z.s.
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Svatý Václav sportu přál
 Svátek svatého Václava tanvaldští 
senioři netrávili v teple domova u tele-
vize. Naopak. Plni elánu absolvovali 
nejrůznější disciplíny na Seniorských 
hrách v Semilech, které se konaly pod 
záštitou poslance Parlamentu české 
republiky Davida Pražáka, náměstka 
hejtmana Libereckého kraje Petra 
Tulpy a starostky města Semily Leny 
Mlejnkové.

Po úvodních proslovech a  milém 
vystoupení dětí ze Základní školy 
následovala krátká rozcvička všech 
zúčastněných. Správně zahřátí se 
pak všichni rozprchli po Ostrově (to 
je semilský park) a statečně se prali s 
nástrahami, které jim připravili organi-
zátoři. Při startu obdrželi slosovatelný 
lístek s pořadovým číslem. Na něm 
byla tajenka, kterou museli vyluštit. 

Nápověda byla u každého stanoviště. 
A nejen nápověda. Na každém z 
deseti stanovišť museli plnit nelehké 
úkoly. Bylo s podivem jak lehce zdo-
lávali překážkovou dráhu, nenechali 
se zaskočit ani woodballem (zde se 
používá palička k průchodu míče bra-
nami), nezaváhali při zkoušce síly či 
rovnováhy a prokázali svou obratnost i 
při dalších záludných zkouškách.

Na závěr celého klání byla připravena 
tombola s velkým množstvím cen. 
Tanvaldští senioři jsou skutečně děti 
štěstěny, neboť ani jeden ze 16 spor-
tovců neodešel s prázdnou. Nakonec 
jim celkem přálo i počasí. Jeden krátký 
deštík se sice přehnal, ale jinak bylo 
příjemně slunečno. Myslím si, že si 
svatováclavský svátek všichni náležitě 
užili.        -vlakod-

Třeboňsko 14. - 18. 9. 2019
 Tak jako i jiné roky, také letos uspo-
řádal Klub českých turistů Tanvald 
vícedenní zájezd na známá i méně 
známá místa, tentokrát jihočeského 
kraje. Ubytovaní jsme byli v krásném 
prostředí penzionu Alešův Dvůr a 
každý den podnikali výlety. Počasí 
nám celou dobu pobytu přálo, až na 
jednu malou výjimku. Cestou na jih 
jsme mohli obdivovat největší sek-
voje v ČR v zámeckém parku obce 
Ratměřice a prohlédli si pohádkový 
zámek Červená Lhota. Druhý den nás 
čekala prohlídka historického města 
Jindřichova Hradce s jeho skvosty jako 
je zámek, barokní sloup na náměstí, 
muzeum s Krýzovými jesličkami, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie s vyhlídko-
vou věží, rybník Vajgar, ale i moderní 
světelnou Agua show u sv.Floriána, což 
je nákupní galerie. Odpoledne jsme se 
vydali úzkokolejnou historickou dráhou 
přes přírodní území Českou Kanadu 
do Nové Bystřice. Tady je zajímavé, 
že na jedné stanici byl z vlaku vyhozen 
náš známý Jára Cimrman a je tam 
zpodobněn, jak leží i s kufrem nedaleko 
peronu.

Krásný byl i výlet do Nových Hradů 
s nádherně opraveným hradním 
komplexem i novějším zámkem, ale i 
nedaleký přírodní park Terčino údolí o 
rozloze 140 ha s mnohými stavbami 
a přírodními zastaveními. Aby nebylo 
přírody málo, ještě jsme se cestou do 
penzionu zastavili na Červeném Blatě, 
což je přírodní rašeliniště s naučnou 
stezkou po dřevěných chodnících.
V úterý dopoledne nám trochu pršelo, 
ale zdatné turisty to neodradilo od 
pěšího výletu ke Staňkovskému 
rybníku, kde nás čekaly výtečné spe-
ciality v rybí restauraci U sumečka. 
Odpoledne ale opět vysvitlo slunce 
a my jsme navštívili známou Třeboň, 
prošli se po hrázi rybníka Svět až ke 
Schwarzenberské hrobce, která je 
unikátní stavitelské dílo, pak si mohli 
prohlédnout krásný zámek, náměstí 
s vyhlídkovou věží a renezančními 
domy, pivovar Bohemia Regent nebo 
shlédnout expozici rybníkářství v domě 
Štěpánka Netolického, předchůdce 
Jakuba Krčína z Jelčan.
Jen neradi jsme ve středu 18.9. odjíž-
děli, ale čekala nás ještě návštěva 

Čapího hnízda v Olbramovicích. 
Myslím si, že ani tady nebyl nikdo 
zklamán prohlídkou s příjemnou prů-
vodkyní, krásným čistě upraveným 
prostředím s množstvím zachráněných 
a hendikepovaných zvířat a na závěr 
výtečným obědem. 
Již se těšíme na další akce KČT 
a rádi mezi sebou přivítáme nové členy. 

Letos ještě pořádáme tradiční Poslední 
šlápotu v listopadu, tentokrát na Prdek.
Informace o nás a našich akcích 
naleznete ve vývěskách v Krkonošské 
a Radniční ulici.
Rozšiřte naše řady!!!

Foto Vlaďka Koďousková Foto Vlaďka Koďousková

Za KČT Tanvald Jana Humhalová

 Turnaj se hrál dne 21. září v zasedací 
místnosti zastupitelstva Praha - Smíchov. 
Celkem hrálo 78 hráčů asi ze dvaceti 
oddílů. Většina hráčů byla z Prahy. 
Jediný zástupce Jiskry Tanvald získal 
ze 7 partií 6 bodů. Celkově se tak dělil o 
první až třetí místo – na pomocné hodno-
cení skončil pak třetí. V kategorii nad 70 

let se umístil na druhém místě. Přišel z 
hor, uviděl, a téměř zvítězil. Zdeněk Joukl 
byl také jedním z nejúspěšnějších hráčů 
družstva Jiskry Tanvald v krajském pře-
boru družstev. Z 9 partií získal 6,5 bodu. 
MUDr. Pražák Ondřej, kapitán šacho-
vého družstva Jiskry Tanvald 
O.P.

 DEN ZDRAVÍ úspěšně proběhl 
v MDC Maják. Účastníci byli motivováni 
k celosvětovému ozdravně-preventiv-
nímu programu NEW START (nový začá-
tek), k jednoduchým principům v oblasti 
zdravého životního stylu. Účastníkům 
byly změřeny různé zdravotní hodnoty 
a následně si vyplnili test životního stylu. 
Na jednom stanovišti probíhala příjemná 
masáž šíje a na závěr každý účastník 

měl možnost využít osobní odborné 
poradenství v oblasti zdraví a k tomu byla 
také nabídka knih zdarma pro zdraví těla, 
duše a ducha.Den zdraví byl zakončen 
závěrečnou přednáškou o výživě.
O dalších našich programech Vás 
budeme informovat na našich stránkách: 
www.klubzdravitanvald.cz
Za Klub zdraví Tanvald Vendula 
Mužíčková

Ing. Zdeněk Joukl třetí
na mezinárodním turnaji seniorů

v šachu v Praze 
Den zdraví v MDC Maják
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 Letošním tématem setkání rodáků 
byl návrat do školních lavic po 40 až 
65 letech od základní školy. Pro mnohé 
rodáky byla pěší cesta od ZŠ do restau-
race u Dubu, kde dříve byla školní jídelna 
a družina, již obtížná a přibližně jedna 
třetina vyčkávala na zahájení setkání 
v restauraci.
Obdiv za přípravu exkurze do ZŠ Údolí 
Kamenice s velmi propracovaným pro-
gramem patří učitelům, kteří obětovali 
vlastní volný čas. Toto bylo od všech 
zúčastněných rodáků jako bývalých 
žáků v počtu 75 osob přijato s hlubokou 
poklonou a uznáním.
Základní škola byla a stále je branou 
k vytváření gramotnosti národa 
a potřebného vzdělání jednotlivce pro 
další stupně vývoje člověka. Na základní 
škole v Údolí Kamenice je učitelský sbor 
a školní personál pod vedením ředitele 
ZŠ Mgr. Jana Kulhánka nadstandardně 
připraven tvořit poctivou práci učitele 
s přidanou hodnotou lidskosti.
Základy vzdělání zde vytváří s mra-
venčí prací s jednotlivými žáky učitelé: 
Ivana Horčičková, Jana Hýsková, 
Hana Budínová, Iva Kapčiárová, Lenka 
Machová, Hana Svobodová, Jana 
Komárková, Martina Šimpachová, Lucie 
Štěpánová a Vítězslav Klinger. Učitelský 
sbor je poměrně mladý, i přes to dokáže 
využít svých dosažených vědomostí 
vlastního studia na univerzitě v praxi. 
Škola je tak velmi stabilní a zastává 
významnou pozici při vzdělávání svých 
žáků. Z této základní školy pak odchází 
žáci výborně připraveni na další stupně 

relevantního vzdělávání ve vybraných 
oborech. Učitel může otevřít dveře 
žákům, ale vstoupit do nich musí každý 
sám.
Ve srovnání s naším typem vzdělávání 
na základní škole je dnes výuka posu-
nuta na úroveň spolupráce, lidskosti 
a podpory sebevědomí a samostatné 
práce žáků. Učitelé nepoužívají tělesné 
tresty, depresivní opisovaní článků 
z čítanky nebo padesátkrát větu: „nemám 
rušit školní výuku“. Dnešní práce učitele 
je založena na citlivém přístupu ke kaž-
dému žákovi s individuální osobností. 
Jedině tak jde příkladem svěřeným žáků 
jako učitel, který umí vzdělávat a tvořit. 
Vždy je zapotřebí dobrého vůdce kolek-
tivu, který umí lidi stmelovat, vytvářet 
atmosféru smysluplné práce a do podvě-
domí dát chuť učitelům i žákům proč se 
těšit každé ráno do školy. Tímto vůdcem 
a myslitelem je bezesporu pan ředitel 
ZŠ Mgr. Jan Kulhánek. Jeho aktivita, 
odbornost a pozitivní přístup k novinkám 
posouvá školu ke změně. Vytvořením 
předškolní třídy učí děti logice a lepšímu 
chápaní výuky pro budoucí rozšíření 
potřebných jazykových schopností. 
Mnoho věcí by nebylo bez dobré spolu-
práce s Městským úřadem Tanvald, pod 
vedením pana starosty Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka. Ten velmi dobře chápe, že 
vzdělaní obyvatelé města jsou jednou 
z priorit pro rozvoj města. Jako rodáci 
vnímáme současného pana starostu 
jako záruku rozvoje města Tanvaldu, 
proto si velmi vážíme jeho návštěvy na 
srazu rodáků Údolí Kamenice. Jeho čas 

je velmi vymezen povinnostmi, i přesto si 
udělal časový prostor a přišel poděkovat 
všem za pravidelnou účast i organizaci 
srazu rodáků.
Sraz rodáků není tak jen setkávání 
kamarádů a spolužáků, ale i podpora 
zachování sportu a cestovního ruchu, 
zachování vzhledu krajiny v rodném 
regionu. Vznikají nápady i myšlenky pro 
trvale žijící rodáky na zvelebení nejen 
svého majetku, ale i rodného města pod-
porou sportu a celkového rázu malebné 
krajiny regionu.
Dnešní krajina již nemá mnoho spo-
lečného s krajinou, do které se narodili 
naši rodiče. Jizerské hory a převážně 

strmé kotliny v oblasti Josefova Dolu, 
Albrechtic, Jiřetína, Smržovky a Tanvaldu 
tvoří ojedinělé mikroklima podobné tomu 
v Podkarpatské Rusi. Chladný vzduch 
klouže po strmé hornině do údolí řeky 
Kamenice, kde nabírá vlhkost a proudí 
údolím. Výjimečnost našeho regionu 
utváří odolnější faunu i člověka. Pro tyto 
výjimečné vlastnosti přírody a podporu 
společných setkání stojí za to udržovat 
setkání rodáků a usilovat o uchování výji-
mečného bohatství pro naše potomky. 
Kontakt pro příští téma srazu rodáků 
můžete sdělit organizátorům: Rudolf 
Papírník a Ivan Vulterýn, h.tanvaldro-
daci@seznam.cz

Proběhl velmi úspěšný sraz rodáků z obou břehů Kamenice dne 
21.09. 2019 na ZŠ Údolí Kamenice  (dříve Horního Tanvaldu)

Foto Martin Jakoubek

Rudolf Papírník

 Lyžaři se na svoji hlavní lyžařskou 
sezónu připravují celoročně. Podzim 
věnují pohárovým závodům v přes-
polních bězích Libereckého kraje. 
I svěřenci oddílu TJ Tanvald z. s. objíž-
děli víkend co víkend závody a sbírali 
body do poháru. Jeden ze závodů se 
uskutečnil i v Tanvaldě a to v neděli 
6. 10., zúčastnilo se ho 304 závodníků. 
Dle propozic a pravidel se započítávaly 
4 nejúspěšnější závody z 11 + povinný 

poslední závod ve Vesci. A jak si vedli 
tanvaldští borci? Nejmladší pohárová 
kategorie jsou závodníci narození 
v r. 2011. Zde jsme měli želízko v ohni 
a Verča Bervicová s přehledem obhá-
jila své prvenství. Pódiové umístění 
– 3. místo obsadila Amálie Nováková 
kat. 2008. Ve stejné kat. pak Martina 
Tůmová krásné 4. místo. V kat. 2005 
výborné 5. místo Martina Harcubová. 
Do první desítky se vešli: v kat. 2011 

TJ Tanvald v poháru Libereckého kraje
Beáta Melichová (7.) a Adéla Mikušová 
(9.), v kat. 2010 Jan Kubín (9.), v kat. 
2009 v kat. Kryštof Melich (9.), 2008 
Ota Kubín (10.), do první desítky se 
vešlo i celkové umístění tanvaldského 
oddílu, byli jsme v konkurenci velkých 
oddílů devátí. Děkujeme trenérům 

Heleně a Petru Beranovým že svůj 
volný čas smysluplně věnují dětem, 
veliké díky patří aktivním rodičům 
a dětem z oddílu běžeckého lyžování. 
Těšíme se, až spadnou první sněhové 
vločky a vyrazíme na běžky.

Jana Tůmová

M-tex Tanvald
oblékne vás i váš byt kvalitně a levně.

Úplný výprodej prádla, 
pleteného zboží 

a bytového textilu.
Akce trvá do konce listopadu.

INZERCE
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VYUŽÍVEJ

VÝHODY 
NAPLNO
Důvěřujte a užívejte. Za druhou a další smlouvu  
u nás jste automaticky zařazeni do klientského 
programu výhod.

Ing. Andrea Jakubcová
Krkonošská 281, 468 41 Tanvald
724 238 265, andrea.jakubcova@iallianz.cz

Klientský program výhod
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Hledáte různorodou a zajímavou práci?
Jestli ano, tak hledáme právě Vás!

Hledáme pracovníky:

KONSTRUKTÉR  ELEKTRO
SOUSTRUŽNÍK 

ZÁMEČNÍK
MONTÁŽNÍ DĚLNICE

ELEKTRIKÁŘ
OBSLUHA CNC

SEŘIZOVAČ
FRÉZAŘ

 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Kontakt: DESKO a.s., Krkonošská 784, Desná 46861
tel.: 483 359 371, mobil: 736 504 371 ( 6,00 - 14,00), 

(personální oddělení pí. Ing. Stephányová)
E-mail: julia.stephanyova@desko.cz

DESKO a.s.

INZERCE


