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Upozornění
V pondělí 2. ledna bude 

Infocentrum Tanvald zavřeno 
z důvodu inventury. 

Koncertní klavír vybrán
 V pátek 1. 12. 2017 došlo k defini-
tivnímu výběru nového koncertního 
klavíru, který bude umístěn v Městském 
kině Jas Járy Cimrmana. Rozhodnutí 
o koupi předcházela nevšední událost, 
kdy tanvaldský občan poskytl spon-

zorskýdar na nákup tohoto klavíru 
ve výši 1 mil. Kč.
V Hradci Králové nás čekalo velice 
vřelé přijetí od paní ředitelky Zuzany 
Ceralové Petrofové, exkurze ve výrob-
ním závodu a návštěva nově vybudo-

vaného obchodního a kulturního centra 
Petrof Gallery. 
 Vlastní výběr mistrovského díla 
a vlajkové lodi značky PETROF 
– koncertního klavíru Mistral, byl v režii 
přední české klavíristky Jitky Čechové 

a jejího manžela, zakladatele 
novodobého Smetanova tria 
a českého violoncellisty Jana 
Páleníčka. Oba uznávaní 
umělci měli možnost vybírat 
ze 3 identických exemplářů. 
Bylo velkým zážitkem sledovat 
a poslouchat hru a vzájemnou 
komunikaci, která rozhodla,  
že do tanvaldského kina se 
nastěhuje největší křídlo svě-
toznámého českého výrobce 
s délkou 2 840 mm, hmotností 
576 kg a s identifikačním kódem 
č. 627. Pro zajímavost nutno 
uvést délku celého aktu výběru: 
téměř 2 hodiny.
 Věříme, že investice do 
takovéhoto hudebního nástroje 
přispěje k ještě  většímu ohlasu 
Tanvaldského hudebního jara,  
dalších koncertů vážné hudby 
i kvality hudebních soutěží mla- 
dých klavírních talentů. Životnost 
takovéhoto klavíru, jehož sou-
časná cena je 2 095 000 Kč, 
se předpokládá min. 50 let.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Vážení čtenáři 
tanvaldského zpravodaje, přeji Vám 
za sebe a za Město Tanvald do 
nového roku 2018 hodně úspěchů, 
zdraví a optimismu.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Přední česká klavíristka Jitka Čechová při výběru klavíru do našeho kina. Foto Vladimír Vyhnálek.

Ples města 
Tanvald

 V sobotu 27. ledna od 20.00 ve 
sportovní hale na Výšině proběhne 
Ples města Tanvaldu.
 K poslechu a tanci bude hrát Taneční 
orchestr Vladimíra Janského (www.ple-
sovka.cz). Občerstvení, předtančení, 
tombola. Cena slosovatelné vstupenky 
200 Kč. Předprodej vstupenek v měst-
ském infocentru od 8. 1. 2018.
 Srdečně zve vedení města a kulturní 
kancelář MěÚ Tanvald.

-red-

Co nás čeká v roce 2018, prozradil starosta města
 Rozpočet města na rok 2018 byl 
na zasedání zastupitelstva města dne 
13. 12. 2017 schválen. Výdaje bez 
investic jsou naplánovány na 118 mil. 
Kč, s investicemi téměř 130 mil. Kč. 
Příjmy předpokládáme ve výši 124 
mil. Kč. Rozdíl bude pokryt z přebytku 
hospodaření z minulých let. Výši těchto 
volných finančních prostředků odha-
dujeme na částku okolo 50 mil. Kč. 
Takto vysoká částka úspor vzešla díky 
výbornému a zodpovědnému hospo-
daření města. Přesný výsledek za rok 
2017 bude znám v březnu. My vás o 
něm budeme samozřejmě v některém 
z příštích čísel Tanvaldského zpravo-
daje podrobně informovat. 
 Schválený rozpočet na rok 2018 
zajišťuje finanční prostředky na 
veškeré provozní a běžné výdaje 
potřebné k zajištění chodu a úklidu 
města, na činnosti městského úřadu, 
k financování provozu škol a školských 
zařízení (téměř 14 mil. Kč), k pokrytí 
nákladů na provoz kulturních zařízení 

včetně provozu infocentra a kulturní 
činnost (téměř 5 mil. Kč). Ve výdajích 
je rovněž počítáno s částkou cca 2,5 
mil Kč na pokrytí vícenákladů na likvi-
daci odpadů, čímž budeme schopni 
ponechat sazbu poplatku za likvidaci 
odpadů ve výši 500,- Kč za poplatníka 
a kalendářní rok. Na nepředvídatelné 
výdaje a případné havárie je v roz-
počtu kalkulováno s částkou 2 mil. Kč. 
V neposlední řadě podpoříme částkou 
2 mil. Kč činnost sportovních a spole-
čenských organizací.
 Rozsáhlejší opravy a investice 
tohoto roku budou schvalované ZM 
v dubnu 2018 v momentě, kdy budou 
známy konečné výsledky hospodaření 
města za rok 2017. Jedná se zejména 
o položení nových asfaltových koberců 
na místních komunikacích včetně 
rekonstrukce chodníků a veřejného 
osvětlení. Větší investici si vyžádá 
poslední část revitalizace sídliště 
Výšina, komplexní řešení prostranství 
mezi základní školou, bývalým inter-

nátem a Domem služeb. Věřím, že se 
konečně podaří dojednat shodu mezi 
dotčenými občany a budeme moci 
vybudovat tolik potřebnou kanalizaci 
na Šumburku včetně opravy povrchu 
ul. Vítězná. Vybudováním parkoviště 
v ul. Mánesova vyjdeme vstříc moto-
ristům v blízkém okolí. Definitivně zba-
víme naše město nechvalné pověsti 
demolicí „Domu hrůzy“ na bývalém 
autobusovém nádraží. I díky získané 
dotaci ze  SFŽP zrekonstruujeme 
park T. G. M. v Husově ulici, park před 
střediskem lékařů a PENNY marketem 
a park u kruhového objezdu u Bálovky. 
Odkoupením pozemku u čp. 552 od 
LČR se otevřela cesta k výstavbě dal-
šího parkoviště na sídlišti Výšina.
 Jinými slovy řečeno, stejně jako 
v letech minulých je rozpočet koncipo-
ván tak, abychom jeho promyšleným 
a efektivním čerpáním maximálně 
zpříjemnili život našim občanům 
i návštěvníkům našeho krásného 
města. Vladimír Vyhnálek, starosta města
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NOVINKY ZE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU TANVALD
 V letošním školním roce nabízíme 
dětem, žákům, studentům i dospělým 
pestrou škálu zájmových kroužků 
a příležitostných aktivit.
 Celkem jsme jich otevřeli 47, 
zapsaných je 505 účastníků a stará se 
o ně 26 vedoucích. Řady pedagogů 
opustili dlouholetí matadoři Helena 
Schmiedová a Jiří Žanta, kteří pat-
řili dlouhá léta mezi opory našeho 
Střediska volného času a nyní si užívají 
zaslouženého odpočinku.
P řišli mezi nás noví kolegové: výtvar-
nice Jitka Žabková, Nikola Stránská, 
která převzala kroužek Tiffany, a Václav 
Dedera, který se ujal florbalového 
kroužku. Naši noví externisté úspěšně 
navázali na práci našich zasloužilých 
kolegů a přinášejí nové impulsy 
a nápady.
 I letos jsme zaznamenali velký 
zájem o naši činnost a počet účastníků 
se ještě zvýšil.
 Kromě pravidelné zájmové činnosti 
pořádáme v průběhu celého roku akce 
příležitostné. Např. dopolední výtvarné 
a keramické dílničky pro mateřské 
a základní školy. Dále akce pro rodiče 
s dětmi: oblíbeného putování “Se 
světýlky za strašidýlky” v zahradě MŠ 
U Školky na Výšině se letos zúčastnilo 

106 dětí a rodičů či prarodičů. 
 V listopadu a prosinci se našich 
adventních akcí, na kterých děti pekly 
perníčky, vytvářely netradiční adventní 
věnce či vánoční světýlka a vyráběly 
dárečky při tradičním “Dárkování” 
zúčastnilo přes 80 dětí.
 V době školních prázdnin pořá-
dáme pro děti výlety a výtvarné akce. 
Oblíbenými výletními cíli dětí jsou libe-
recký IQ park, IQ Landia a Dinopark. 
Zařazujeme i pěší turistiku, zejména 
o letních prázdninách při táborové 
činnosti.
 Společně se Základní školou 
Sportovní a TJ Tanvald pořádáme 
další ročník Poháru běžce Tanvaldu 
a Minimuchovmana. ZŠ Sportovní 
a Masarykova ZŠ nám poskytují pro-
story pro naše sportovní kroužky, za 
což jim moc děkujeme.
 V loňském roce jsme zahájili spo-
lupráci se senior kluby v Tanvaldu 
a pokračujeme i letos. Nabídka je 
pestrá, bohužel zájem ze strany 
seniorů je zatím malý. V prostorách 
Volnočasového klubu probíhají různé 
besedy, například Klub zdraví nebo 
beseda o numerologii. Maminky ze 
Šumburku a okolí využívají dopolední 
Batoláček, kde se scházejí, hrají si 

a tvoří společně s dětmi.
 Od října našli v naší budově “azyl” 
členové Spolku zdravotně postižených.
Jsme rádi, že nově zrekonstruované 
Středisko volného času slouží nejen 
dětem, ale všem generacím.
 Všechny naše aktivity můžete 

sledovat na našich webových strán-
kách, Facebooku, ve vývěskách, 
v Tanvaldském a Smržovském zpravo-
daji a v Desenských novinách.

Helena Beranová,
Libuše Kadeřábková

Postoupení odvolání proti 
územnímu rozhodnutí

 Dne 5. 10. 2017 vydal stavební 
úřad územní rozhodnutí o umístění 
stavby „Hloubkové vrty pro využití 
geotermální energie Tanvald – geo-
termální teplárna s elektrárnou“. Proti 
tomuto rozhodnutí podalo 25 účastníků 
územního řízení odvolání. Dne 10. 11. 
2017 stavební úřad veřejnou vyhláškou 
vyrozuměl všechny účastníky územ-
ního řízení o podaných odvoláních 
a zároveň je vyzval, aby se k podaným 

odvoláním vyjádřili ve lhůtě v tomto 
vyrozumění uvedené (do 4. 12. 2017).
 K podaným odvoláním obdržel 
stavební úřad ve stanovené lhůtě 
vyjádření společnosti ENTERGEO, SE. 
Jelikož stavební úřad nemůže odvolá-
ním vyhovět cestou autoremedury, 
postoupil je dne 5. 12. 2017 k vyřízení 
Krajskému úřadu Libereckého kraje.

-MěÚ-

Středisko volného času Tanvald. Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

Universální malotraktor 
pomáhá se zimní údržbou

V červnu pořídilo město Tanvald technickým službám universální malotraktor značky KIOTI.
Na letní měsíce je vybaven pro sekání trávy a na zimní období přední radlicí a rozmetadlem posypového materiálu. 

Foto: Antonín Bělonožník.

O pacienty na Gastroenterologii 
v Tanvaldu pečuje sehraný tým žen

 Po tom, co jsme 
vám v minulém čísle 
představili chirurgickou 
ambulanci Nemocnice 
Tanvald, bychom teď 
rádi dali prostor dalšímu 
oddělení, které s chi-
rurgickou ambulancí 
a jejím primářem MUDr. 
Anatolijem Falesem 
úzce spolupracuje. 
Zajímavostí tohoto 
oddělení je, že zde 
společně pracují samé 
ženy. Tři milé sest-
řičky a dvě neméně 
sympatické lékařky se 
zvládnou komplexně postarat o jakýko-
liv problém, který může potrápit trávicí 
ústrojí. 
 „V naší gastroenterologické ambu-
lanci pečujeme o pacienty s onemoc-
něním zažívacího traktu, zajišťujeme 
endoskopické vyšetření žaludku – gast-
roskopii, tlustého střeva – kolonoskopii, 
provádíme i ultrasonografické vyšet-
ření břicha a také se specializujeme na 
diagnostiku a terapii onemocnění jater,“ 
uvádí MUDr. Pavla Vaňková, vedoucí 
lékařka gastroenterologické ambulance 
Nemocnice Tanvald, kterou provozuje 
společnost VAMED MEDITERRA.
 Kromě diagnostických vyšetření 
se na oddělení gastroenterologie 
Nemocnice Tanvald provádí také 
terapeutické výkony – stavění krvácení 
v horní i dolní části trávicího traktu, 
endoskopické odstranění polypů, 
jaterní biopsie a další. Funguje zde 
také poradna, která pomáhá pacien-
tům například s vředy, onemocněním 
dvanáctníku, refluxem jícnu (pálením  

žáhy) či celiakií – alergií na lepek. 
Na oddělení docházejí i pacienti s chro-
nickými záněty střev, jako je Crohnova 
nemoc, nebo ulcerózní kolitida. Kromě 
nemocí střev léčí gastroenterologie 
Nemocnice Tanvald také potíže slinivky 
břišní, žlučových cest a ve velké míře 
hlídá a pečuje o pacienty s jaterními 
onemocněními.
 „Jsem velmi ráda, že skvěle spolu-
pracujeme s okolními nemocnicemi 
a fakultními nemocnicemi v Praze či 
Hradci Králové. Té využíváme pře-
devším v případech, kdy není možné 
daný specializovaný výkon provést 
přímo v naší nemocnici. Pacientům 
tak můžeme poskytnout veškerou 
péči, kterou v danou dobu potře-
bují“ uvádí MUDr. Pavla Vaňková. 
Gastroenterologická ambulance 
Nemocnice Tanvald patří rovněž mezi 
centra, která byla oficiálně doporučena 
komisí Ministerstva zdravotnictví ČR k 
provádění screeningové kolonoskopie.

Linda Šefčíková

Vlevo: vedoucí lékařka MUDr. Pavla Vaňková, ředitelka zdravotní péče; Uprostřed: 
MUDr. Helena Laurinová, Vpravo: Věra Smoleňáková, zdravotní sestřička.

Foto archiv Nemocnice Tanvald.
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Je čas bilancovat rok 2017...
 8. září v r. 2016 proběhlo první 
setkání seniorů na Výšině v prostorách 
MDC Maják a D.R.A.K. Navázalo se 
tak na dlouhodobě fungující Senior 
klub I. Šumburk, který realizuje své 
aktivity v DPS a hasičské zbrojnici na 
Šumburku (třetí úterý v měsíci). Senior 
klub chce zlepšit a zkvalitnit život 
dříve narozených pomocí aktivních 
vzdělávacích, ale i odpočinkových pro-
gramů ve formě přednášek, diskuzních 
kroužků a různých hudebních produkcí. 
 V r. 2017 se v Senior klubu Výšina 
scházeli senioři 1x měsíčně (mimo 
letních prázdnin) vždy první čtvrtek 
v měsíci. Tyto čtvrtky probíhaly besedy, 
přednášky tematicky zaměřené např. 
na oblast zdraví, bezpečnost. Děti 
z MŠ U Školky předvedly roztomilé 
vánoční pásmo a písničky a říkanky 
k MDŽ, Pepa Kuna povídal a promítal 
obrázky nejen z Jizerských hor, Petr 

Hampl prezentoval houby Tanvaldska 
a okolí atd…. Posezení provázela 
příjemná atmosféra s vůní a chutí kávy 
a sladkým kouskem…
 K dispozici je také přilehlá zahrada 
s nově vybudovaným altánem a pose-
zením, která slouží k odpočinku všech 
obyvatel seniorského věku. Zahrada je 
v letních měsících otevřena od 9 hodin 
do 20 hodin dle počasí, 7 dní v týdnu. 
 Přivítáme od návštěvníků Senior 
klubu jejich postřehy, přání i požadavky, 
které budou vést k další naší společné 
spolupráci ve prospěch našich seniorů.
Všechny naše aktivity jsou pravidelně 
zveřejňovány v Tanvaldském zpravo-
daji a na nástěnce v chodbě objektu 
U školky 579.
 Těšíme se na viděnou v novém roce 
2018!

Zdena Synovcová

 Statistika nuda je, má však cenné 
údaje, a proto se podíváme na naši 
knihovnu z pohledu čísel. 
Za 11 měsíců loňského roku Městskou 
knihovnu Tanvald navštívilo 11 192 
návštěvníku. Dalších 142 732 se do 
knihovny podívalo online – prostřed-
nictvím našich webových stránek či 
webového katalogu Clavius, kde si 
rezervovali určitý titul či prodloužili 
výpůjčky. Nejvíce byla využívána 
výpůjční služba, kterou za tu dobu 
prošlo 44 232 výpůjček. V loňském 
roce se nejvíce půjčovaly: severské 
detektivky (Jo Nesbø), české historické 
romány (Vlastimil Vondruška, Naďa 
Horáková), časopisy Květy a Vlasta, 
desková hra V kostce mini (první hry) 
a audiokniha Prázdný dům od Arthura 
Conana Doyla. 
 Pro naše čtenáře jsme objednávali 
knihy nejen z knihoven Libereckého 
kraje, ale i z jiných (např. Národní 
knihovny ČR, Moravské zemské 
knihovny Brno či Vědeckých kniho-
ven Olomouc a Hradec Králové). 
Celkový počet knih objednaných přes 
Meziknihovní výpůjční službu za 11 
měsíců činil 359.
 Za uplynulý rok jsme nakoupili přes 
930 nových knih. Stále větší oblibě se 

těší půjčování deskových her a také 
e-knih. Fond knihovny se zvětšil o 12 
nových stolních společenských her.
 Našim návštěvníkům nabízíme 
také další služby jak příjemně strávit 
volný čas.

Jsou to:
Besedy na různá témata (v sou-
časné době jich máme v nabídce 12) 
– navštěvují nás děti a mládež z MŠ, 
ZŠ a SŠ z Tanvaldu a okolí (Plavy, 
Zásada). V loňském roce proběhlo 13 
besed, kterých se zúčastnilo 216 dětí.
Noc s Andersenem – je celosvětová 
akce pořádaná nejen v knihovnách. U 
nás proběhla již podesáté. Noc byla 
vyplněná čtením, soutěžemi a tradič-
ním spaním v knihovně. Zúčastnilo se 
jí 12 dětí a 2 pomocníci. 
Týden knihoven – se koná každoročně 
první týden v říjnu. Pro děti máme 
připraveny besedy a soutěže. V tomto 
týdnu k nám přišlo 112 dětí s učiteli. 
„PC kurz“ – každoročně v březnu 
pořádáme ve spolupráci se studenty 
Gymnázia Tanvald pod vedením 
Jarmily Moravcové nejen pro naše 
čtenáře základní PC kurz.
„Já jsem tvůj člověk“  - projekt „Kde 
končí svět 2017-2018“ s podtitulem Já 

jsem tvůj člověk byl vyhlášen v červnu 
loňského roku SKIP ČR – sekcí Klubu 
dětských knihoven. Toto téma nás 
oslovilo, a tak jsme během léta připra-
vovali řadu akcí rozložených do celého 
školního roku. 
 Již v říjnu proběhly besedy pro žáky 
ZŠ s naší regionální spisovatelkou 
a veterinářkou Klárou Pospíšilovou 
a povídání, soutěžení a čtení příběhů 
z našeho knižního fondu pro páťáky na 
téma „Máme rádi zvířata“. 
 Vyhlásili jsme rovněž výtvarnou 
soutěž „Můj zvířecí hrdina“, která potrvá 
do konce ledna 2018. Výherci budou 
vybráni a odměněni v měsíci březnu 
a všechny práce poputují dále do regi-
onálního kola. Slavnostní zakončení 
a vyhodnocení bude v Praze v červnu 
2018.
 Od listopadu do prosince probíhala 
sbírka krmiv pro opuštěná a hendike-
povaná zvířata v útulcích v našem regi-
onu, která vyvrcholila jejím předáním 
v předvánočním čase.
Poslední akcí na toto téma bude tra-
dičně pořádaná „Noc s Andersenem“, 
která proběhne ve dnech  23.3. 
– 24.3.2018. 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka 2017/2018“ - projekt vyhlásil 

SKIP ČR na podporu čtenářské 
gramotnosti. Naše knihovna se do 
tohoto projektu mohla zapojit, protože 
se v roce 2017 stala institucionálním 
členem Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků ČR (SKIP). Tento pro-
jekt je určen žákům prvních tříd a jsme 
rádi, že se do něj přihlásilo 66 prvňáčků 
se svými učiteli ze základních škol 
v Tanvaldě. Děti tak několikrát během 
školního roku navštíví knihovnu a celý 
projekt vyvrcholí jejich pasováním na 
čtenáře v červnu 2018.
Výstavy – probíhají po celý rok ve 
výstavním sálku naší knihovny. Díky 
spolupráci s Oddělením sociální práce 
a sociálních služeb Městského úřadu 
Tanvald se nám představili se svými 
pracemi hendikepovaní klienti ze 
sdružení D.R.A.K. , domova Harcov 
a terapeutické dílny Dolmen. Vystavují 
zde také studenti a žáci z mateřských, 
základních a středních škol, umělec-
kých škol (ZUŠ Tanvald) a zájmových 
kroužků (Středisko volného času). 
Nechybí zde ani práce šikovných 
čtenářů, které vznikají v jejich volném 
čase. 

Valentýna Scheibe a Martina Hejduková

Knihovna v roce 2017
Fotografie z jedné z akcí pořádaných Senior klubem II. Foto archiv Senior klub Výšina.

Týden knihoven. Foto Valentýna Scheibe. Foto Valentýna Scheibe.
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Krimi okénko 
Městská policie:

725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Mařila výkon
Výkon úředního rozhodnutí mařila 
žena, kterou přistihla policie za volan-
tem, ač tam neměla co dělat. Měla 
totiž vysloven zákaz řízení. A takováhle 
legrace ji může přijít dost draho. Taxík 
by byl v tomto případě bezpochyby 
levnější.

Jezdil a nadýchal
Dalšího výtečníka za volantem nachy-
tala policie na Výšině. Papíry měl sice 
v pořádku, ale nejspíš o ně brzy přijde, 
protože nadýchal 1,61 promile. V hos-
půdce či u táborového ohně by se to 
ještě sneslo, leč při jízdě autem to budí 
zaslouženou pozornost.

Špatně nakoupil a ulevil si
S nákupem asi nebyl spokojen dosud 
neznámý pachatel, který v pátek 8. pro-
since v době mezi 11:00 – 11:13 hod. 
poškodil bezpečnostní rám v Lidlu. 
Až budou vyhodnoceny kamerové 
záznamy a vyslechnuti případní svěd-
kové, není vyloučeno, že si dotyčný k 
nákupu ještě nějakou tu korunu připlatí.

Pejskové opět na toulačce
Celkem tři pejsky během posledních 
dvou týdnů nalezli strážníci městské 
policie. Ve služebním kotci se ale 
hafani naštěstí ohřáli jen krátce a 
vbrzku se opět shledali se svými 
páníčky. Při jejich toulačce nedošlo 
k žádnému ublížení na zdraví, ať už 
chodců či pejsků samotných. Hlavně 
Jessinka, fenečka z útulku, se ráda 
toulá a je fixovaná zejména na děti. Ta 
byla zachráněna na Krkonošské ulici, 
kde je pro čtyřnohé kamarády opravdu 
velmi nebezpečno. Pejskaři, dávejte 
větší pozor na své miláčky. Zejména 
na Silvestra je to pro vaše kamarády 
bohužel velice stresující období a 
vyděšený pes se snadno zaběhne. A 
ne vždy to dopadne tak dobře, jako ve 
výše uvedených případech.

Při parkování je myšlení nezbytné
Máme tu zimu se vším všudy a někteří 
řidiči jako by to ani nezaznamenali. 
Parkuje se všude a všelijak. Kritické 
je zejména okolí Radniční ulice, dále 
Horská a U Lesíka. Pro pracovníky 
technických služeb je pak někdy dost 
obtížné dostat se s technikou tam, 
kam potřebují. A nedej bože, kdyby 

někde na sídlišti hořelo a hasiči se přes 
zaváté vozy nemohli dostat k místu 
požáru. To už by legrace vůbec nebyla. 
Strážníci budou v zimě ještě přísnější 
než v létě a takové parkování vás může 
stát nějakou tu kačku navíc.

Advent zaměřený na kapesní zloděje
S příchodem adventu se každoročně 
vyrojí různí pobertové, kapesní zlodě-
jíčci a jim podobné kreatury. Vánoce 
pro ně znamenají hotové žně. Proto 
městská policie v těchto dnech slouží 
takřka nepřetržitě a zaměřuje se 
zejména na markety. Kapsáře sice 
není vůbec lehké dopadnout při činu, 
ale tato činnost má alespoň preventivní 
charakter. Přítomnost uniforem zloděje 
odrazuje, a když už strážníci narazí na 
neopatrnou osobu s kabelkou volně 
položenou v košíku, či na rameni, 
ale pootevřenou, upozorní dotyčnou 
na nebezpečí, které se nikdy nemá 
podceňovat.

A mírně optimistická poznámka 
na závěr roku
Milí čtenáři, na závěr roku 2017 musím 
s potěšením konstatovat, že je čím dál 
obtížnější získávat zprávy pro Krimi 
okénko. Jinými slovy za celý rok jsme 
na našem území nezaznamenali žádný 
trestný čin z těch nejzávažnějších.
Jak by řekl jeden nejmenovaný 
strážmistr: „U nás je lid celkem dobrý 
a nějaká ta drobná krádež či facka 
nepadá na váhu.“

 A to je dobře. Píšu-li o vraždách, pak 
nikoliv do Tanvaldského zpravodaje, 
nýbrž do časopisu Policista a týká se 
to jiných regionů, nežli našeho. Zmiňuji 
se o tom proto, abychom si uvědomili, 
že v Tanvaldě není tak zle, jak leckdy 
žehráme. Že tu můžeme i v nočních 
hodinách chodit vcelku bez obav, že 
nás někdo bude ohrožovat na životě 
či majetku. Toto konstatování nás však 
nemůže úplně ukolébat na vavřínech. 
I u nás je dost syčáků, kterým více nežli 
oblek s kravatou sluší kazajka, ať už 
vězeňská, nebo svěrací. A prevence, 
kterou děláme pro mládež, nebo 
naopak pro seniory, má trvalou platnost. 
Takže, milí Tanvalďáci, v roce 2018 
stejně jako letos co nejméně malérů 
a ať se ve zdraví znovu dožijeme.

Václav Hošek

Senior klub I
 Hasičská zbrojnice se 21. listopadu 
stala místem setkání seniorů na besedě 
s názvem 7 let od ničivé povodně 
a protipovodňová opatření. Přednášející 
Vladimír Drahoš zajímavě přiblížil 
fungování Integrovaného záchranného 
systému, objasnil činnost jednotlivých 
složek tohoto systému. Vysvětlil také, 
kdy a jak správně volat tísňové linky. 
Na fotografiích se mohli přítomní sezná-

mit s akcemi Hasičského záchranného 
sboru, Policie ČR, Lékařské záchranné 
služby, Horské záchranné služby 
a dalších pomocných složek IZS.
 Fotografie z přímého zásahů 
hasičů, lékařů a policie při požárech, 
při dopravních nehodách, povodních  
a jiných přírodních  katastrofách  dopl-
nily slova pana Drahoše, jak důležitá je 
spolupráce všech složek IZS. -ali-

Foto Anna Lišková.

Rozsvícením vánočního stromu 
jsme zahájili advent

 I v letošním roce přivítá Tanvald 
adventní čas rozsvícením vánočního 
stromu. K tomuto účelu byl vybrán 
strom ze sídliště Výšina. Strom byl 
v pondělí 27. listopadu pokácen 
pracovníky technických služeb 
a za pomocí autojeřábu přenesen 
a poté připevněn na tahač, který ho 
bezpečně dopravil na centrální par-
koviště. Zde byl ukotven ve speciálně 
připraveném otvoru. 

 Tradiční rozsvícení vánočního 
stromu proběhlo v sobotu 2. prosince 
v 16.30 hodin. A jako každým rokem 
vystoupili s krátkým programem žáci 
a učitelé Základní umělecké školy 
v Tanvaldě. Pro přítomné bylo připra-
veno bohaté občerstvení nejen na 
zahřátí. Přátelská atmosféra, vánoční 
koledy a svítící vánoční strom nás 
příjemně naladily na období adventu 
a blížící se Vánoce.                                        -red-

Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek při rozsvěcení vánočního stromu. Foto Petr Hampl.

Poděkování
„V souvislosti s odchodem do důchodu upřímně děkujeme 

Martinu Vávrovi za odvedenou práci při jeho více než 40letém působení 
ve výtopně Tanvald.  Současně vysoce oceňujeme jeho nesporné 

zásluhy na rozvoji a vedení společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o. 
v pozici jejího jednatele a společníka. Do dalších let Ti Martine, 

přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.“ 

Za společníky a všechny zaměstnance Antonín Bělonožník, 
místostarosta města
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Výtěžek ze Zumba maratonu 
pomáhá i v Tanvaldě  Prosinec je vždy pro děti čas očeká-

vání, radostí, tajných přání a s tím je 
spojeno mnoho předvánočních činností 
a akcí nejen doma, ale i v mateřské 
škole. První adventní svíčku si zapálily 
děti z MŠ Wolkerova ve svých domo-
vech na adventních věncích, které si 
vyrobily ve školce společně se svými 
rodiči. 
 Všechny tři školky navštívil s nadíl-
kou Mikuláš s čertem a andělem. 
V Čertí školce Wolkerova předal malým 
čertíkům kromě nadílky i ˇ“Výuční 
čertovský list“ za složení čertovských 
zkoušek.
 K Vánocům patří i pečení cukroví. 
To si děti ve všech třech školkách 
mohly vyzkoušet při vykrajování 
a zdobení perníčků a náramně je to 
bavilo. S pásmem vánočních písniček 
a básniček potěšily děti z MŠ U školky 
babičky a dědy Senior klubu v Majáku 
a děti z MŠ Wolkerova v Domu pro 
seniory Šumburk.
 Ještě před příchodem Ježíška vyra-
zily do Eurocentra v Jablonci nad Nisou 
načerpat vánoční atmosféru děti z MŠ 
Wolkerova na divadelní představení 
Vánoční příběh.
 No a pak už přišel dlouho očeká-

vaný den -  vánoční nadílka ve školce. 
Za poslechu koled a ochutnávky 
cukroví, které napekly maminky, děti 
čekaly na zvoneček, který oznámil, že 
Ježíšek naděloval.  Nadšení a radost 
dětí z dárků nelze ani popsat.
 Na odreagování od předvánočního 
shonu jsme pozvali rodiče do školek 
na Vánoční posezení, jehož součástí 
bylo vystoupení dětí a společné zpí-
vání vánočních koled. V MŠ U Školky 
a v MŠ Wolkerova si děti za pomoci 
rodičů na dílničkách vyráběly různé 
vánoční dekorace. 
 Děti z MŠ Wolkerova každý 
rok nezapomínají ani na zvířátka 
a ptáčky. Bylo tomu tak i letos a na 
své Stonožkové výpravě „Vánoce pro 
zvířátka“ se vydaly do lesa, aby něčím 
„na zub“ v krmelci potěšily zvířátka 
a také jim ozdobily vánoční stromeček 
různými dobrůtkami.
 Poslední akcí před Vánocemi, které 
se zúčastní děti ze všech tří školek, 
bude vystoupení dětí na Vánočním 
Svařáku (MŠ Wolkerova společně 
s rodiči). 
 Přejeme všem krásné Vánoce 
naplněné láskou, pohodou a dětskými 
úsměvy. Kolektiv MŠ Tanvald

 Lekce zumby trvá zpravidla 60 
minut, ale tento taneční fitnes program 
se v sobotu 25. listopadu protáhl na 
celé čtyři hodiny a zazářil již sedmým 
ročníkem ZUMBA-MARATONU.
 Již tradičně bylo toto skvělé odpole-
dne v Parkhotelu Smržovka charitativní 
akcí a letos se může chlubit několika 
NEJ. To první je, že výtěžek akce 
překonal všechny dosavadní výsledky 
a vyšplhal se na rekordních 87 500 Kč. 
Rekordní byl také počet účastníků, na 
parketě se jich vystřídalo přes stodva-
cet. A ještě jeden rekord - kromě mužů 
na pódiu, kteří vedli dav na parketě, se 
mezi účastníky letos objevili i muži. 
 Pro zajímavost stojí zato uvést, že 
účastníci vypili 226 litů balené vody, 
kterou daroval na tuto akci Patrik 
Bonan. A to nemluvím o dalším nezjiš-
těném množství nejrůznějších tekutin, 
kterými se tanečníci občerstvovali ve 
dvou restauracích Parkhotelu, aby 
tento šíleně vyčerpávající maraton 
ve zdraví přežili! Nálada byla skvělá 
a celý program vyvrcholil předáním 
výtěžku akce Domovu Maxov, Domovu 

pro seniory ve Velkých Hamrech a ve 
Smržovce a Senior klubům v Tanvaldě. 
 Ceremonie předání dárkových šeků 
byla velmi dojemná a úžasní tanečníci 
na parketu dodali tomuto momentu 
správný náboj svým potleskem a přátel-
ským pokřikem. Největší nadšení davu 
na parketu se projevilo při poděkování 
těm, kteří tuto nádhernou akci již 7 
let zajišťují a to ER clubu Smržovka 
a Jablonec nad Nisou, jmenovitě 
Martině Zelinka Josífkové a Vláďovi 
Josífkovi. Ten také celou akci perfektně 
moderoval a poděkoval všem spon-
zorům této akce, zúčastněným obcím 
a především tanečníkům, byli jedineční! 
 Předáním darovacích šeků měla 
vlastně akce skončit, ale nikomu se 
nechtělo domů, tak tanečníci pokračo-
vali v tanci ve skvělé náladě až do šesti 
hodin i v rytmu vánočních melodií. 
 Již dnes se těším na příští ročník, na 
přátelskou atmosféru, která při této akci 
panovala, byla to nádhera!  
 O této akci se dočtete více v příštím 
čísle TZ a na FB ER clubu.

-ali-

Advent v mateřských školách Tanvald

Mikulášská ve škole
 Dne 5. 12. 2017 jsme se my, devá-
ťáci vydali do všech tříd v kostýmech 
čertů, anděla a Mikuláše. Samozřejmě, 
že jsme šli jen do tříd I. stupně, protože 
s velkými dětmi to už nic neudělá. 
 Když čerti vlítli do první třídy, některé 
děti se tak lekly, že se až rozplakaly. 
Bylo mi jich líto, ale některé si to zaslou-
žily. A takhle to šlo celý den, tedy dokud 

jsme se nepřesunuli s paní učitelkou 
Pěničkovou na šumburskou školu, kde 
nás všichni hezky přivítali. Byly tam 
zlobivé, ale i hodné děti, dokonce tam 
plakaly víc než u nás ve škole. Řekla 
bych vám, kdo byl co, ale to nemohu. 
Byl to úžasný den. Akce se nám velmi 
povedla.

Natálie Šauerová 9. A, Masarykova ZŠ 

Foto Antonín Bělonožník.

Foto archiv MŠ.

Foto archiv ZŠ Masarykova.

Den otevřených dveří na tanvaldském 
gymnáziu a obchodní akademii

 Tak jako každoročně, i letos 
Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald uvítalo návštěvníky tradičního 
dne otevřených dveří, který se konal 
7. 12. 2017. 
 Hosté měli možnost seznámit se 
nejen s prostory gymnázia, ale též 
s jeho pedagogickým sborem. A dále 
i s výtvarnými pracemi studentů, 
s výsledky jejich studijní činnosti, 
praktickými ukázkami v rámci výuky 
matematiky, fyziky, biologie a chemie. 
Mnoho fyzikálních jevů si návštěvníci 
mohli sami vyzkoušet a rovněž je zau-
jaly i demonstrované chemické pokusy. 
Pro uchazeče o studium byly prezento-
vány i ukázkové příklady z matematiky 
a jejich řešení k přijímacím zkouškám. 
Pro někoho neméně zajímavé byly 
i psychotesty nebo ukázka plavání 
v bazénu gymnázia. Nabitý program 
tradičně doplnilo vystoupení pěvec-
kého sboru, které navodilo milou 
předvánoční atmosféru. Ta se linula 
i z učebny výtvarné výchovy, odkud 
si návštěvníci odnesli vlastnoručně 
vyrobená vánoční přání. Vlídným 
a zároveň věcným doprovodným 

slovem celé odpoledne komentoval 
ředitel školy, Mgr. František Brus, který 
též podiskutoval s uchazeči o studium 
a jejich rodiči. 
 Závěrem pouze podotýkám, že od 
podzimu již probíhají a nadále budou 
probíhat takzvané Dny s…, např. ten 
poslední byl s fyzikou, v prosinci ještě 
proběhne Den s chemií a na 23. leden 
jsou naplánovány přijímací zkoušky 
nanečisto z matematiky. Tyto aktivity 
se těší vysoké návštěvnosti a zájmu 
potencionálních uchazečů o studium 
na tanvaldském gymnáziu. Informace 
o tematicky zaměřených dnech jsou 
vždy s předstihem rozesílány na ZŠ 
v okolí a jsou avizovány i na stránkách 
www.gymtan.cz, kde zájemci naleznou 
i další podrobnější informace. 

Ivan Nývlt 

Foto archiv Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 15. 11. 2017

*RM vydává záměr na prodej bytové jednotky 
č. 553/3, vel. 1+1, byt běžný,  ulice Sportovní, Tan-
vald včetně spoluvlastnického podílu 444/38820 
na společných částech budovy č.p. 553  
a stavební parcele č. 985/1 v katastrálním 
území Tanvald dle schválených pravidel veřej-
né soutěže. Základní cena pro podání žádos-
ti je 370.000 Kč. Termín pro podání žádosti  
je nejpozději do 12. 12. 2017 do 11.00 hodin.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 15/204, garso-
niéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 
31.12.2018.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 21/210, garso-
niéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 
31.12.2018.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 13 ve 2.N.P., 
garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, Tan-
vald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31.12.2018.
*RM vydává záměr na pronájem části pozem-
kové parcely č. 91/1 (ostatní plocha – jiná plo-
cha) o výměře cca 16 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou firmě ČEZ Energo, s.r.o., 
se sídlem Karolínská 661/4, Praha 8 – Karlín za 
účelem instalace akumulační nádrže pro Zdroj 
kombinované výroby elektrické energie a tepla 
a související technologie. 
*RM vydává záměr na pronájem části pozem-
kové parcely č. 375/104 (ostatní plocha - jiná 
plocha) o výměře 1 m2 v katastrálním území Ta-
nvald za účelem umístění reklamního poutače 
vysokého cca 1,8 m s vrchním obdélníkem o roz-
měrech 0,8 m x 0,7 m slečně Kristýně Kotusové,  
IČ  04602200, Radniční 516, Tanvald.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové par-
cely č. 1998 (ostatní plocha) o výměře 6 m2 
v katastrálním území Tanvald firmě BILLA, spol. 
s r.o., se sídlem Modletická 67, Říčany u Prahy  
za účelem umístění stavby firemního ozna-
čení prodejny „Billa taška“ na dobu určitou 
do 31.12.2022  za roční nájemné ve výši 
15.330 Kč.
*RM schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou 
mezi městem Tanvald a p. Trnem o pronájmu 
části pozemkové parcely č. 322/5 v katastrálním 
území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM doporučuje  zastupitelstvu  města  schvá-
lit  výkup  části  pozemkové  parcely č. 2677/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) v katas-
trálním území Šumburk nad Desnou označené 
podle geometrického plánu č. 1065-330/2017 ze 
dne 20.09.2017 jako díl „a+b“ o výměře 20 m2  
od Římskokatolické farnosti Šumburk nad 
Desnou (Tanvald), se sídlem Wolkerova 378, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou za kupní 
cenu ve výši 3.180 Kč za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu týkajícího se stavby 
chodníku.
*RM schvaluje Smlouvu 17-99-G025-0 o zave-
dení a provádění systému řízení bezpečnosti 
dětského hřiště mezi společností Hřiště hrou 
s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, Turnov a měs-
tem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Kupní smlou-
vu č. 9417002568/2017 mezi 
společností GasNet, s.r.o.,  
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad La-
bem a městem Tanvald na odkoupení plyno-
vodní přípojky k objektu č.p. 425, Žákova ul., 
Tanvald dle předloženého návrhu a rozhodla 
provést rozpočtové opatření č. 78/2017: 
VÝDAJE
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425                                                       
- 5.000 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
pořízení plynovodní přípojky k objektu č.p. 425                                          
5.000 Kč
*RM vydává záměr na zřízení práva stavby na 
pozemkové parcele č. 1843/1 v k.ú. Tanvald sta-
vebníkovi paní Hýskové pro stavbu dle projektu 
„Umístění kanalizace do silničního pozemku“.
*RM jako pronajímatel objektů Údolí Kame-
nice 238 a 331 Tanvald, souhlasí v souladu  
s čl. VII odst. 4 Smlouvy o nájmu ze dne 1.1.1996, 
aby nájemce Základní škola, Tanvald, Údolí Ka-
menice 238 přenechal nezbytné prostory v bu-
dovách č.p. 238 a č.p. 331 ISŠ Semily, se sídlem  
28. října 607, 513 01 Semily za účelem zřízení 
odloučeného pracoviště.
*RM schvaluje nákup 5 ks zimních bund v cel-
kové hodnotě 27.400 Kč pro asistenty prevence 
kriminality a rozhodla provést rozpočtové opat-

ření č. 75/2017:
VÝDAJE
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ
A MAJETKU – celkem
Městská policie – celkem
provozní výdaje APK                                                                                            
+ 27.400 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                  
- 27.400 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
zvýšení provozních nákladů v areálu autokem-
pu Tanvaldská kotlina a provést rozpočtové 
opatření č. 76/2017  
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem                                                           
+ 66.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Autokemp Tanvaldská kotlina – celkem                                                          
+ 66.000 Kč
*RM po projednání zprávy odboru rozvo-
je a KV bere na vědomí předložený návrh  
na revitalizaci území u bývalého nákupního stře-
diska sídliště Výšina včetně demolice objektu  
č.p. 583, ul. Horská a doporučuje zastupitelstvu 
města souhlasit se zadáním vypracování studie  
na revitalizaci území u bývalého nákupního 
střediska sídliště Výšina.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 77/2017:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potra-
vinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“  
384.059,81 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelová dotace na projekt „Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 3“               
384.059,81 Kč
*RM rozhodla schválit Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z Dotačního fondu Libereckého kra-
je, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a země-
dělství, program č. 8.2 Podpora ochrany přírody  
a krajiny č. OLP/3782/2017 mezi Libereckým 
krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 
a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Smlouvu o dílo na re-
alizaci zakázky „Odstranění stavby č.p. 425, 
Žákova ul. Tanvald“  mezi firmou SIZ s.r.o., 
IČ: 27265480, se sídlem Velké Hamry 694 
a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1) poskytnout  Asociaci  rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB Jablonec 
nad Nisou, se sídlem Budovatelů 19, Jablonec 
nad Nisou peněžitý dar ve výši 11.000 Kč a tuto 
částku uvolnit z rozpočtové kapitoly Dotace, 
příspěvky a dary.       
2) provést rozpočtové opatření č. 79/2017:
VÝDAJE  
DOTACE, PŘÍSPĚVKY a DARY - celkem        
dotace nerozdělené    
- 11.000 Kč
peněžitý dar Asociace rodičů a přátel postiže-
ných dětí v ČR, 
KLUB Jablonec nad Nisou                                                                                    
11.000 Kč
3) schválit darovací smlouvu č. 3/2017 mezi 
Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. KLUB Jablonec nad Nisou, se 
sídlem Budovatelů 19, Jablonec nad Nisou 
a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM v souvislosti s žádostí města Harrachov 
o dotaci na podporu bydlení z programu „Pečo-
vatelský byt“ souhlasí s poskytováním pečova-
telské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. 
ze strany města Tanvald v Pečovatelských 
bytech č.p. 155, Harrachov.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks osiky více-
kmene a 4 ks jív nacházejících  se u č.p. 315,  
ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové par-
cele č. 322/10 v katastrálním území Tanvald,  
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 29. 11. 2017 

*RM souhlasí s pokácením 10 ks osik nachá-
zejících se se u č.p. 591, ul. Na Balkáně, Tan-
vald, část Šumburk nad Desnou, na pozemkové 
parcele č. 478/1 v katastrálním území Šumburk  
nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru 
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného ce-
níku.
*RM projednala  bez  připomínek  návrh  ředi-
telky  Mateřské  školy  Tanvald, U Školky 579

na přerušení provozu mateřské školy v závěru 
roku 2017, od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017.
*RM po projednání  zprávy odboru rozvoje 
a KV bere na vědomí stav  bytu č. 41, ul. Větrná 
558, Tanvald  a ukládá starostovi vzniklou situ-
aci projednat na  schůzce  dne  16.11.2017  za  
účasti nájemkyně bytu, pracovníků společnos-
ti TABYS s.r.o., zaměstnanců odboru rozvoje 
a KV, vedoucí oddělení sociální práce a sociál-
ních služeb a zástupce o.s. D.R.A.K. 

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

*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2018 takto: 
celkové příjmy ve výši                123.991.481 Kč
financování ve výši                        5.607.622 Kč
celkové zdroje ve výši                129.599.103 Kč
běžné výdaje běžného účtu       113.707.509 Kč
běžné výdaje fondů                    1.814.594 Kč
kapitálové výdaje                  12.077.000 Kč
rozpočtová rezerva                    2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši                129.599.103 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města 
Tanvald na rok 2018“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
střednědobý výhled rozpočtu města na roky  
2019 až 2023.
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout o poskytnutí peněžitého daru starostovi, 
místostarostovi a místostarostce ve výši jedné 
jejich měsíční odměny za činnost a aktivity včet-
ně účasti na různých kulturních, společenských a 
sportovních akcích, které vykonávali v roce 2017  
ve prospěch města v době mimo úřední hodiny 
ve svém osobním volnu, nejen v pracovní dny,  
ale i ve dnech pracovního volna a pracovního 
klidu, a které přímo nesouvisely s výkonem 
funkce člena zastupitelstva města.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesou-
hlasit s prodejem části pozemkové parcely  
č. 729/7 (trvalý travní porost) o výměře  cca 221 
m2 v katastrálním území Tanvald manželům  
K. za účelem rozšíření stávající části přilehlého 
pozemku - pozemkové parcely č. 729/8 v katas-
trálním území Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout o prodeji části pozemkové parcely č. 336/3 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 6 m2 
a části pozemkové parcely č. 337 (trvalý travní 
porost) o výměře cca 18 m2, vše v katastrálním 
území Tanvald panu M. za účelem stavby garáže  
a stanovit podmínky, kdy a za jakou kupní cenu 
k prodeji pozemků dojde.
*RM souhlasí s výší ročního nájemného 216 Kč 
za 1 m2 pro společnost Oblastní charita Most, 
církevní organizace, Jilemnického 2457, Most  
a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
objektu č.p. 10309 ve Smržovce mezi městem 
Tanvald a Oblastní charitou Most, církevní or-
ganizace, Jilemnického 2457,  Most  dle před-
loženého návrhu.
*RM souhlasí s vyřazením univerzální radlice, 
inventární číslo 343020/4 prodejem panu  B. za 
prodejní cenu 1.800 Kč.                
*RM schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a firmou BILLA, spol. s r.o.,  
se sídlem Modletická 67, Říčany u Prahy o pro-
nájmu části pozemkové parcely č. 1998 (ostatní 
plocha) o výměře 6 m2 v katastrálním území 
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 80/2017:
Příjmy 
Účelové dotace
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
21.800 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin              
21.800 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 81/2017:
Výdaje
Školství – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem 
účelový příspěvek na odpisy         
+ 6.649 Kč
Mateřská škola Tanvald – celkem 
účelový příspěvek na odpisy         - 4.920 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 1.729 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 82/2017:
Výdaje

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 
+ 73.749,06 Kč
Nerozdělené dotace    
 - 73.749,06 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky ve 
výši 50.000 Kč na nákup zimního oblečení pro 
pracovníky TS a provést rozpočtové opatření 
č. 83/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Provoz a údržba koupaliště – celkem
Provozní výdaje          - 50.000 Kč
Komunální služby (TS Žďár) – celkem
Provozní výdaje                     + 50.000 Kč
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald schvaluje přijetí finanč-
ního sponzorského daru ve výši 20.000 Kč od 
firmy Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný zá-
vod Dopravní stavby STŘED, oblast Liberec, 
Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec - Rochlice  
na nákup pomůcek pro žáky i pedagogy v rámci 
hlavní činnosti školy. 
*RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 Smlouvy 
o dílo na realizaci zakázky „Odstranění stavby 
č.p. 425 Žákova ul. Tanvald“  mezi firmou SIZ 
s.r.o., IČ 27265480 se sídlem Velké Hamry 694  
a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout nevyhovět Návrhu spol. CPN Partnership, 
s.r.o. na změnu Územního plánu Tanvald pro 
plochu na stpč. 65 a 75  (bývalé kancelářské 
objekty SEBA T) v k.ú. Tanvald a změnu Územ-
ního plánu Tanvald nepořizovat.                  
*RM bere na vědomí ceny služeb za odstra-
ňování a svoz komunálního odpadu společ-
ností FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlář-
ská 105/10, Liberec 10 pro město Tanvald od 
01.01.2018.
*RM schvaluje Plán inventur na rok 2017 k pro-
vedení řádné inventarizace majetku a závazků 
města Tanvald za rok 2017 dle přílohy.
*RM doporučuje zastupitelstvu města: 
1) stanovit v souladu s § 72  a § 84 odst. 2 písm. 
n)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném 
znění a  s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních sa-
mosprávných celků měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva města následovně:  
a) místostarostovi města 19.250 Kč;
b) členům rady města 2.270 Kč;
c) předsedům výborů 1.960 Kč;
d) členům výborů 1.810 Kč;
e) členům zastupitelstva města bez dalších 
funkcí 590 Kč;
2) stanovit v souladu s § 77odst. 2 a § 84 odst. 
2  písm. n)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích, 
v platném znění,  že měsíční odměna dle bodu 
1) neuvolněným členům zastupitelstva bude  
náležet od 1. 1. 2018. V případě nastoupení 
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna  
náležet ode dne složení slibu. V případě per-
sonální změny v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna náležet ode dne zvolení do této 
funkce;
3) stanovit v souladu s § 74 odst. 3)  a § 84 odst. 
2 písm. n)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích,   
v platném znění, že v případě souběhu výkonu 
více funkcí bude neuvolněným členům zastupi-
telstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu 
odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu 
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce 
člena rady města, předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva města.
*RM schvaluje s účinností od 01. 11. 2017 pla-
tové výměry:
- ředitelce Masarykovy základní školy a Ob-
chodní akademie Tanvald, Školní 416 paní Mgr. 
Janě Prokešové dle předloženého návrhu;
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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!)

Helena Ederová
Anna Marková
Walter Friese

Jiří Krupka
Feliksa Čičková

Petr Karel
Marie Drbohlavová

Milan Hejcman
Milana Procová

Jaroslava Krykorková
Petr Feix

Stanislav Průcha
Petr Polák

Eliška Černá
Dana Nosková

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Nahlédnutí do historie Tanvaldu

Místo konání: 
Hasičská zbrojnice dobrovolných 

hasičů Tanvald Šumburk n. D. 
- společenská místnost 

(nová hasičárna) 
Datum konání:

16. 1. 2018 v 15:00 hod.

Na setkání se těší 
Miroslav Dušek

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na povídání k tématu
Bezpečnosti seniorů

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

4. 1. 2017 od 15:00 hod.

Na setkání se těší
Jiří Horáček z městské policie

V sobotu 11. listopadu 2017 proběhl
velmi úspěšně druhý sraz rodáků

z Údolí Kamenice (dříve Horního Tanvaldu)
v restauraci u DUBU

Této pěkné akce se zúčastnili rodáci 
s rodinami druhé generace v počtu 46 
lidí. Již po příchodu prvních rodáků 
bylo jisté, že opakovaná akce bude 
úspěšná.
Když jsme při prvním srazu zvažovali 
opakování akce za rok nebo za dva, 
měli jsme trochu obavy, ale ty se při 
druhém srazu rozplynuly a rozhodnutí 
pořádat sraz každý rok je správné.
Přichází další rodáci s rodinnými 
příslušníky. Vzpomínky a hrdost na 
obec, která je zakladatelem města 
Tanvaldu, jsou veliké. Připomněli 
jsme si původní osídlení obce dřevaři 
a následným osídlováním levého břehu 
řeky Kamenice. Obyvatelé začali rol-
nickou obživu řešit stavbami sklářských 
dílen, kterých postupně vyrostlo 60. 
Byly rozesety od Albrechtic přes Jiřetín 
a Horní Tanvald po Dolní Smržovku. 
Huť na Kristiánově byla prvním dodava-
telem skla pro domácí mačkáře a bru-
siče skla. Brusírny převažovaly v obci 
Horní Tanvald. V dané době byli brusiči 
skla považováni za dělnickou šlechtu. 
Proto při sklářské pozdvižce byli požá-
dáni brusiči z Horního Tanvaldu zem-
ským úřadem o vyjednávání podmínek 
mezi vzbouřenými skláři a hejtman-
stvím Semilským. Nedostali však pat-
řičnou legislativu k úpravě dani sklářů 
a od vyjednávání ustoupili. Skutečnou 
následnou historii si připomeneme 
v příštím roce, kdy od sklářské 
pozdvižky uplyne 130 let. Rychlé osíd-
lování v úpatí kopce Špičák přineslo 

další podnikání a vznik 25 hospod a jed-
noho pivovaru. Významnými stavbami 
byla škola v Horním Tanvaldu založená 
v roce 1787 – 1788, současně byl 
postaven i farní kostel.
Na společném setkání 11. 11. 2017 
jsme si připomněli důležité datum 
setkání. Skončila první světová válka 
11. 11. 1918 v 11:00 hod. utichly 
boje na všech frontách. Do boje bylo 
povoláno 65 mil. mužů a 37 mil. obětí 
ve válce padlo.   Naše generace válku 
nepoznala a měli jsme to štěstí vycho-
vat naše děti v míru.
Z našich řad vstoupil do armády pro 
zachování míru dnes již v záloze 
Ing. plk. Ivan Vulterýn. Měli jsme 
možnost sportovat a naši rodiče nás 
ke sportu vedli. Děkujeme proto spor-
tovním tahounům a prvním trenérům 
z řad rodičů. Zejména všestrannému 
sportovci panu Jaroslavu Balatkovi, 
který vynikal ve všech zimních sportech 
a v běhu. Významnou ikonou fotbalu 
a zároveň trenérem byl pan Jaroslav 
Pipek. Následovaly i další osobnosti 
sportu. Vychovaly nadané reprezen-
tanty naší republiky. Nejvyšší mety 
dosáhl syn všestranného sportovce, 
Jaroslav Balatka. Je několikanásob-
ným medailovým účastníkem jednoho 
z nejtěžších cross triatlonových závodů 
planety, Hawaiského Ironmana, a ve 
své kategorii vyhrál zlatou medaili. 

- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 
576 paní Mgr. Ivaně Stěhulové dle předložené-
ho návrhu;
- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky 
579 paní Blance Bryscejnové dle předloženého 
návrhu;
- ředitelce Střediska volného času Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 336 paní Mgr. Hele-
ně Beranové dle předloženého návrhu;
- řediteli Základní umělecké školy Tanvald, 
Nemocniční 339, Tanvald panu Jiřímu Lejskovi  
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje v souladu s ustanoveními § 28 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled roz-
počtu pro roky 2019 a 2020:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvková organizace
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvková organizace
3) Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková 
organizace
4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková 
organizace
5) Základní umělecké školy Tanvald, Nemocnič-
ní 339, příspěvková organizace
dle předložených návrhů.
*RM rozhodla o složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek na akci „Revi-
talizace parků v Tanvaldu (parky U fontány, 
U pomníku TGM a U kruhového objezdu“:
1. Mgr. Antonín Bělonožník 
- místostarosta města 

2. Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV
3. Monika Brezarová – úřednice odboru rozvoje 
a KV
náhradníci:
1. Hana Preislerová – místostarostka města
2. Ing. Lukáš Lánský – projektový manažer 
3. Zdeněk Havel – technik odboru rozvoje a KV
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 13. 12. 2017 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města
4. Informace o činnosti společností s majetko-
vou účastí města
5. Návrh rozpočtu města na rok 2018
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu měs-
ta na roky 2019 až 2023
7. Majetkoprávní záležitosti 
8. Revitalizace území u bývalého nákupního 
střediska na sídlišti Výšina
9. Stanovisko pořizovatele k Návrhu na změnu 
Územního plánu Tanvald pro plochu na stpč. 65 
a 75 v katastrálním území Tanvald
10. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva města
11. Volba přísedícího Okresního soudu
v Jablonci nad Nisou
12. Delegování zástupců města na valné hro-
mady obchodních společností s majetkovou 
účastí města konané v roce 2018
13. Náměty, připomínky, diskuze
14. Závěr

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

Pokračování článku na str. 8.

Setkání se starostou

Tradiční vánoční setkání se starostou se konalo v Penzionu pro seniory a v Domě s pečovatelskou službou. Jako již každým 
rokem obyvatelé obou domů se mohli zeptat na dění ve městě a případně sdělit i vlastní návrhy co jim v Tanvaldě chybí.

Foto Antonín Bělonožník

Pěvecký sbor ZUŠ Tanvald Harmonie se jako každým rokem účastnil Vánočních trhů v našem partnerském městě Wittichenau. 
Kromě Harmonie vystoupil i Big Band ZUŠ Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

Vánoční trhy ve Wittichenau
Foto Vladimír Vyhnálek.
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Lednové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Pondělí:  
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne 
dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích
16:00 – 17:20 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro 
pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou, 
tel. 723 464 655
Úterý:
9:00 – 12:00  program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči 
(písničky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, 
výměna zkušeností 
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA 
a logopedická cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) 
- výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: 607 916 131
13:00 – 17:00 předškolní příprava - program Maxík - speciální program pro 
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková 
mobil: 602 411 462 
17:00 – 18:30 jóga s Majdou v prostorách MDC Maják, 
nutné objednat se na tel. 603304550
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy 
s Rozárkou v prostorách MDC Maják
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan 
rodinného stylu Čchen pro mírně pokročilé v tělocvičně ŠD 
v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou, tel. 723 464 655
Čtvrtek
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
15:00 – 18:00 tématické jednorázové nepravidelné akce  
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA, 
logopedická cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Pátek
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, 
vzájemné naslouchání, podpora sociálních vztahů

Dále nabízíme 
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Akce v lednu 2017:
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ – 13. 1. od 16.00 hod. – přehlídka masek, sou-
těže, karnevalové veselí, vstupné 30,- Kč

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Libereckému kraji, Nadaci Ivana Dejmala 

pro ochranu přírody, Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
Úřadu práce v Jablonci n/N a v Liberci a všem ostatním sponzorům, 

kteří nás po celý rok podporují

Městská knihovna Tanvald
„Noc s Andersenem“ 
bude 23. 3. - 24. 3. 2018, přihlašovat se můžete již od ledna osobně v naší 
knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou naši 
čtenáři ve věku 7-11 let.

Chtěli bychom poděkovat našim čtenářům, kteří přinesli svá dílka na výstavu 
“Co mě baví“. Návštěvníci výstavy mohli mimo jiné obdivovat háčkovanou 
krajku, patchwork, perníková zátiší nebo textilní adventní věnce. Výstava svou 
atmosférou zpříjemnila předvánoční čas.

„Josef Lada“ – malíř, ilustrátor, jevištní výtvarník, karikaturista a spisovatel 
by oslavil v prosinci loňského roku 130. narozeniny. Výstavka titulů z našeho 
knižního fondu ve vstupní části knihovny. 

Městská kulturní kancelář Tanvald
27. 1.  SO   20 h.    Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského 
(www.plesovka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Cena slosovatelné 
vstupenky 200 Kč. Předprodej vstupenek v městském infocentru od 8. 1. 2018.

28. 1.  NE   14 hod    Sportovní hala Výšina Tanvald
Dětský karneval 
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba.
Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

Středisko volného času Tanvald
V pondělí 22. ledna od 17:00 se v našem Klubu volného času koná
„Setkání táborníků“ - účastníků letního pobytového tábora v Plasech. 
Budou pro ně připraveny deskové a stolní hry, malé občerstvení a promítneme 
si fotky z tábora, které každý účastník dostane na CD. Přezůvky s sebou!

V neděli 28. ledna proběhne ve sportovní hale na Výšině 
„Karneval pro děti“, jehož jsme spolupořadateli.
Nezapomeňte si přinést masky, nejhezčí vyhrávají!!!

Ve druhé polovině ledna se můžete zúčastnit speciálního keramického kurzu 
pro dospělé s Danou Humlovou (informace na tel. č. 778 158 036).

V pátek 2. 2. mají děti pololetní prázdniny, na které pro ně chystáme 
„Výtvarné dílny“ od 9:00 do 13:00. Přihlášky na tel.č. 483 394 301, 
483 396 946 nebo přes Klientské centrum na www.ddmtanvald.cz.

Přejeme vám všem příjemný vstup do nového roku 2018, 
hodně zdraví a životní pohody!

Úspěšně trénoval ve sportu své dcery 
Kateřinu a Helenu společně s manžel-
kou Helenou roz. Šikolovou. Pravidelně 
se účastnily světových šampionátů 
a olympijských her. Z řad rodáků 
jsou také sportovci, kteří se účastnili 
mistrovství republiky, například Věra 
Prádová v běhu na lyžích.
 Nejen ve sportu, ale i v průmyslu 
máme rodáky s rozsahem a vlivem 
celosvětového působení na trhu. 
V oblasti zemědělství byl pan Balcar, 
zárukou prodeje dobrého mléka. 
V zimním období vzorně protahoval 
cesty do školy koňským pluhem. 
Údržba zeleně, sekání příkopů a při-
lehlých luk bylo vždy ukázkové.
Seznam osobností našich rodáků je 
velký, a proto na příští rok chceme 
uskutečnit setkání za podpory města 
Tanvaldu, které vždy vytvářelo, díky 
dobře zvoleným starostům a zastu-
pitelům města, sportovní zázemí.

Náš zájem je vytvořit příklad pro další 
rodácké srazy přilehlých částí města 
Tanvaldu i pro mladší generaci. Proto 
v příštím roce za podpory města 
Tanvaldu chceme povzbudit ostatní 
spoluobčany k projevení hrdosti na své 
město a jedinečnost kraje.
Místo a čas konání se dočtete 
v Tanvaldském zpravodaji. Pro pro-
mítanou prezentaci rodáků žádám do 
konce května příštího roku odeslat na 
e-mail h.tanvaldrodaci.cz zajímavé 
fotografie a krátký popis s výčtem 
dosažených úspěchů na jakékoli 
úrovni. Příští setkání je pozvánkou 
pro všechny rodáky, osobnosti a ikony 
Horního Tanvaldu bez rozdílu věku, 
nebo ty, kteří celý svůj život spojili 
s touto lokalitou. Kdo se rozhodne 
zakládat další rodácké srazy v čás-
tech obce Tanvaldu, nebo se cítí být 
rodákem Údolí Kamenice (dříve Horní 
Tanvald) a nestihl druhý sraz, může se 
ozvat na: h.tanvaldrodaci@seznam.cz

Rudolf Papírník

Pokračování článku ze str. 7.

PRONAJMU
zavedenou hernu - bar
na hlavní třídě v centru 

Tanvaldu cca 50 m.
Možná i jiná obchodní činnost.

Volné ihned.
Tel.: 773 109 187

2 !!
INZERCE

I ZDE MŮŽE
BÝT VAŠE
INZERCE!
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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

leden 2018

Čertoviny
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen 
hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, 
navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, 
prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. 
A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba 
povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevře-
né bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo 
zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla 
jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

Coco
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se 
Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho 
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se 
Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v pře-
krásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího 
šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu 
odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. 

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco ne-
podaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To tedy byl po-
rod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy 
na svět, ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít 
pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, 
že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným 
životem velké plány. Městečko, kde se narodila, jí pro realizace milostných záměrů 
nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v dámském prádle, kde 
obslouží přes 3 tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON! Ten první a pravý! To si 
aspoň Olga myslí do okamžiku, než ho přistihne při nevěře. Olga studuje psychologii, 
a tak má svou situaci teoreticky zvládnutou. Praxe je ovšem jiná. Zvlášť, když se potká 
s vyhlášeným děvkařem a ten ji odveze do karpatských hor. Film Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, 
i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!

FILMOVÉ TIPY 

Konference Krajské rady seniorů 
Libereckého kraje

 24. listopadu se konala v Liberci 
Konference Krajské rady seniorů 
LK, které se za Tanvald zúčastnily V. 
Součková, Z. Synovcová a A. Lišková. 
Na konferenci byly Senior klub I. 
Tanvald Šumburk a Senior klub Tanvald 
II. přijaty do široké rodiny seniorských 
klubů Libereckého kraje. Toto zapojení 

přinese možnost větší informovanosti 
o dění v oblasti seniorského života 
a možnost lepší spolupráce s ostatními 
kluby. Krajská rada seniorů LK ústy 
předsedkyně Miroslavy Palečkové 
vyslovila našim klubům poděkování za 
dosavadní činnost.

-ali-

Zleva vedoucí Oddělení sociální práce a sociálních služeb Vladimíra Součková a Anna Lišková. Foto Zdena Synovcová.

Vánoční večírek

V pátek 8. 12. 2017 se  v nově rekonstruovaném sále budovy Obchodní akademie Tanvald konal Vánoční večírek Big bandu ZUŠ 
Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.
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Handi sport 2017
 V letošním sportovním roce 2017 
se velice dobře prezentovali naši 
handicapovaní sportovci, kteří jsou 
členy TJ Tanvald, z. s. a Sportovního 
klubu Sluníčko SPMP Tanvald. Na 
začátku roku skupina sportovců pod 
vedením trenéra a asistenta Pavla 
Stejskala reprezentovala Českou 
republiku na Winter World Speciál 
Olympic Gamess 2017 v Rakouském 
Schladmingu – Gratz, Dita Anderová 
(běžecké lyžování) a Denisa Trmalová 
(snowboarding) – obě rodačky 
z Tanvaldu. Obě sportovkyně přivezly 
medaile a velkým poděkováním jim 
bylo přijetí starostou města a ocenění 
jejich úspěšné reprezentace města. 
V závěru roku se Dita Anderová stala 
vítězkou ČR ve stolním tenise katego-
rie B MP11 v Hradci Králové a tím se 
jí otevřely cesty do reprezentace ČR 
PARA a v roce 2018 bude trénovat 
s reprezentačním družstvem. Nyní 
má před sebou mnoho úkolů a vel-
kých plánů, které bude s realizačním 
týmem pod vedením trenéra, asistentů 
a rodičů plnit k maximální spokojenosti 
a ke zvýšení sportovní úrovně. Zároveň 
snowboardistka Denisa Trmalová 
dostala pozvání od americké výpravy 
a amerického snowboardového svazu 
k závodům a společným tréninkům 
do střediska v Aspenu, který bude 
v budoucnosti kandidovat k uspořádání 
zimní olympiády. Společným lednovým 
pobytem zlepší své snowboardové 
dovednosti a velkým dílem pomůže 

všem handicapovaným sportovcům ke 
zviditelnění českého sportu v zahraničí. 
V průběhu celého roku se sportovci 
účastní dalších sportovních turnajů 
a soutěží v rámci regionu Libereckého 
kraje i celé České republiky.
 Všem sportovcům a rodičům děkuji 
za aktivní pomoc v realizaci našich 
společných cílů a těšíme se na další 
spolupráci v novém roce.
Za TJ Tanvald z.s.

Synovcová Zdenka – vedoucí trenér

Basketbalisté
v Jizerské lize zatím pátí

Foto archiv ZŠ Sportovní.

TABULKA Vítěz. Rem. Por. Body Skóre
1. SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV 5 0 0 10 407 : 289

2. PRECIOSA JIZERŠTÍ DRACI 
JABLONEC 3 0 1 6 325 : 183

3. BASKET JILEMNICE 2 1 1 5 330 : 179
4. BA LYNX LIBEREC B 2 1 1 5 290 : 259
5. TJ TANVALD 1 0 3 2 209: 252
6. BIŽUTERIE JABLONEC 55 1 0 4 2 171 : 377
7. BIŽUTERIE JABLONEC 60 0 0 4 0 181 : 374

Tanvald – Bižuterie Jablonec 55 
42 : 22
Střelci:  Harmanoš 21, 
Dolenský 10, Šikola 5.
Tanvald – Draci Jablonec  
52 : 79
Střelci: Harmanoš 18, Šikola 
11, Kozák J. 8, Sova 5.
Nebákov/Turnov – Tanvald 
81 : 52
Střelci:  Sova 12, Kozák J. 10, 
Vyhnálek 7, Kozák M. a Kubín 6.
Tanvald – Lynx Liberec B  
63 : 70
Střelci: Vyhnálek ml. 14, Kozák 
M. 11, Albrecht 10, Dolenský 9.
 Družstvo Tanvaldu má zatím pouze 
jediné vítězství z utkání urputných 
obran v prvním kole s Bižuterií. Slušné 
výkony však podalo i proti favoritům. 

V každém zápase ale vždy chybí 
některý z klíčových hráčů a to je trochu 
sráží.
 Duel o 4. místo s Libercem měl 
dramatický náboj od začátku až do 
konce. Kromě úvodu domácí vedli 
prakticky po celý zápas a do poslední 
části šli s pětibodovým náskokem. 
V závěru však hosté zapnuli a 3 minuty 
před koncem šli do vedení, které již 
nepustili. U domácího týmu podal 
výborný výkon Vyhnálek mladší, pro 
kterého nebyl žádný míč ztracený, ale 
pochvalu za bojovný výkon zaslouží 
všichni. Tanvaldu ovšem chyběl 
druhý podkošový hráč, a to bylo znát. 
Zejména obranné doskakování bylo 
jejich achillovou patou. Hosté až příliš 
snadno získávali odražené míče a to 
byl rozhodující faktor jejich vítězství.

Foto archiv ZŠ Sportovní.

Dita Anderová úspěšná tanvaldská sportovkyně. 
Foto Antonín Bělonožník.

-vho-

Sportovní střípky ze sportovky
 Vybraní žáci sportovních tříd si 
celoročně poměřují síly v různorodých 
sportovních odvětvích s žáky škol jab-
loneckého okresu.
 Naše děti vedeme k všestrannému 
sportovnímu „umu“, tudíž nás pak velmi 
těší, že se v konkurenci velkých škol s 
velkým množstvím žáků neztratíme, 
říjen byl pro nás dokonce postupový do 
krajského finále.
 V listopadu jsme se zúčastnili pla-
veckých závodů v jabloneckém bazénu 
a 1. kola žákovské ligy v atletice. Ve 
družstvech jsme nedosáhli na „bed-
nová“ umístění, ale těsně pod, zato 
jsme slavili hodně pěkné dílčí úspěchy 
jednotlivců atletů. V kat. starších (8. 
- 9. roč.) se Adam Galbavý stal pře-
borníkem okresu ve skoku dalekém, 

Jakub Plánek v běhu na 1500 m, Barča 
Štejfová ve vrhu koulí, stříbro si odvezl 
Jakub Štěpánek ve skoku vysokém, 
Adam Galbavý v běhu na 60 m, třetí 
místo vybojovala Andrea Houfková 
velmi pěkným vrhem koulí, Eliška 
Borlová v běhu na 1500 m, v kat. mlad-
ších (6. - 7. roč.) se přebornicí okresu 
v běhu na 800 m stala Lucka Tůmová. 
V plavání 2. místo na 50 m kraul vybo-
jovala Barča Štejfová. Gratulujeme a 
všem našim žákům přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů. Největší 
radost máme z toho, že se sportu, 
třebas i rekreačnímu, věnují ve svém 
volném čase a využívají úžasné mož-
nosti, které Tanvald a jeho okolí nabízí.

Jana Tůmová

Mikuláš naděloval i na „sportovce“
 Žáci z devátých ročníků se nejen 
vizáží, ale i duchem převtělili do role 
Mikuláše, krásných andělů a strašidel-
ných čertů. Děti z prvního stupně netr-
pělivě čekaly, kdy za dveřmi jejich třídy 
uslyší řinčení řetězů a zvonění zvonců. 
Zkrátka, kdy do jejich třídy vtrhne tro-
jice umouněných čertů, zasvětí je do 
tajů pekla a případně si je odnesou s 
sebou. Moudrý a laskavý Mikuláš měl 
za úkol čerty umírnit v jejich počínání, 
překrásní andělé zase děti obdarovali 
pamlsky. Ovšem nic není zadarmo. 

„Zlobiči“, kteří byli zapsáni v knize 
hříchů, se měli vykoupit nějakou pěknou 
písničkou či básničkou. Přidala se 
povětšinou celá třída a společně zazpí-
vala naslouchajícím čertům, andělům a 
panu Mikuláši. Do spáru pekelníků se 
v letošním roce nedostal nikdo. Děti 
slíbily, že se zlobením přestanou. Nám 
učitelům nezbývá nic jiného, než jim 
věřit a občas připomenout … „Co že to 
vlastně těm pekelníkům slíbily?“

Jana Tůmová

Poděkování
Děkuji za balíček k narozeninám, který 
mi přinesla členka KPOZ. Všem děkuji 
a přeji hezký nový rok. Jiří Eisner

Děkuji tanvaldské policii za pomoc při 
otevření dveří do mého bytu v čp. 558.

Neumannová
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SKIARÉNA Jizerky
Znamená propojení ski areálů 
Tanvaldský Špičák, Severák a 
Bedřichov společným odbavovacím 
systémem a skibusem. Jedná se 
o místa s přímou návazností na nástupní 
místa Jizerské magistrály. Celkem je ve 
SKIARÉNĚ 18 km sjezdovek, 17.420 
os/hod je přepravní kapacita. Jizerská 
magistrála představuje více než 180 
km upravovaných běžeckých tras.

Asociace horských 
středisek ČR, o.s.
AHS ČR sdružuje provozovatele 
horských středisek a další organizace 
podílející se na turistickém ruchu na 
horách za účelem efektivního prosazo-
vání jejich společných zájmů. Cílem je 
zlepšení podmínek pro jejich činnost, 
což by mělo vést k dalšímu rozvoji 
sportovních a volnočasových služeb 
poskytovaných v horských střediscích 
na území České republiky.

Sdružení cestovního ruchu 
Jizerské hory, z.s.
Je nezávislá dobrovolná organizace 
sdružující fyzické a právnické osoby 
s cílem podporovat a koordinovat 
rozvoj cestovního ruchu v centrální 
oblasti Jizerských hor. Součástí této 
oblasti jsou zimní areály, horské obce 
či města a mnohé další podnikatelské 
subjekty.

Letní sezóna 2017 
ve SKIARÉNĚ Jizerky
V září 2017 se podařilo slavnostně 
zahájit provoz Bikeparku na 
Tanvaldském Špičáku. Jedná se 
o terénní stezky, které vedou z vrcholu 
Špičáku dolů k nástupní stanici lanové 
dráhy.  Nejedná se o sjezdové trasy plné 
skoků a dřevěných překážek. Stezky 
jsou určeny pro širokou cyklistickou 
veřejnost a sjedou je i zručné děti, užijí 
si jich ale i zkušení bikeři. Pro cestu 
nahoru je možné využít lanovou dráhu 
anebo silnici vedoucí Albrechticemi až 
na vrchol Špičáku.

Novinky ve SKIARÉNĚ 
Jizerky pro zimu 17 / 18
Před letošní sezónou jsme vyměňovali 
dožité potrubí zasněžovacích systémů 
na Severáku a Tanvaldském Špičáku. 
Na Tanvaldském Špičáku jsme navíc 
zasněžovací systém doplnili o nové 
koncové prvky a rozšiřujeme automati-
zaci celé systému. Díky tomu zvýšíme 
rychlost a efektivitu zasněžování 
sjezdovek.
Zakoupili jsme 4 sedačkovou odpoji-
telnou lanovou dráhu od firmy Leitner, 
kterou budeme stavět na jaře roku 
2018 na Tanvaldském Špičáku 2, na 
místě stávajícího kotvového vleku. 
Aktuálně již máme vydáno stavební 
povolení. Celkové náklady na výstavbu 
dosáhnou 40 milionů Kč.
Postupně modernizujeme i odbavovací 
systém, letos jsme zakoupili nová 
pokladní PC a aktualizovali samotný 
pokladní software, od tohoto kroku si 
slibujeme rychlejší odbavení lyžařů na 
pokladnách ve ski areálech.
Letošní investice do úprav areálů jsou 
22 milionů Kč. 

Tanvaldský Špičák
výměny a rozšíření rozvodů zasněžo-
vacího systému
automatizace systému a nová sněžná 
děla
příprava výstavby odpojitelné 4 sedač-
kové lanové dráhy s bublinou na místě 
stávající kotvy na Špičáku 2 – výstavba 
v roce 2018
příprava rozšíření sjezdovek: Slalomák, 
Turistická a závodní
Severák 
výměna rozvodů zasněžovacího 
systému
projektové práce na rozšíření objektu 
služeb lyžařské školy, půjčovny 
a pokladen
Bedřichov 
terénní úpravy profilu sjezdových tratí
Kontakt: Petr Bažant, 
petr.bazant@skibizu.
cz, +420 604 271 437

Novinky ve ski areálech
SKIARÉNY Jizerky pro zimu 2017/2018

Archiv Skiaréna Jizerky.
INZERCE
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 Jak už samotný název napovídá, 
chtěl bych vám přiblížit činnost 
dobrovolných hasičů ze Šumburku 
v uplynulém roce. Výjezdová jednotka 
zasahovala u třinácti událostí a nebyly 
to zrovna jen drobné požáry. Již začát-
kem roku došlo ve Velkých Hamrech 
k rozsáhlému požáru rodinného domu, 
kde jednotka bojovala s ohněm pět 
hodin. Bohužel, dům byl po požáru 
neobyvatelný a majitel skončil s popá-
leninami v nemocnici. Podstatně lépe 
dopadl požár na sídlišti Výšina, kde 
hrozilo, že se požár automobilů rozšíří 
na rodinný dům. Auta už se sice zachrá-
nit nepodařilo, ale majiteli zůstala 
alespoň střecha nad hlavou. Nejdelším 
zásahem pak bylo nasazení jednotky 
při likvidaci následků orkánu Herwarth. 
Celkem ten den vyjížděli naši hasiči 
devětkrát. Připravenost jednotky též 
prověřilo taktické cvičení na nemocnici 
Tanvald, kde členové jednotky měli za 
úkol v zakouřeném prostoru suterénu 
najít a evakuovat pohřešované osoby. 
Samozřejmě jako každý rok všichni 
absolvovali řadu školení např. velitelů, 
strojníků, řidičů, obsluhy motorových 

pil atd. 
 Další kapitolou v činnosti sboru je 
požární sport. Družstvo mužů, které 
se formovalo ještě v průběhu sezony, 
nás reprezentovalo na soutěžích FNC 
(fire night cup). Celkově se umístili 
na šestnáctém místě z 34 družstev. 
Možná to nevypadá jako dobrý výsle-
dek, ale hranice šestnácti vteřin, kterou 
v průběhu sezony několikrát atakovali, 
dobrým výsledkem je. Pevně věřím, 
že v nadcházející sezoně to bude 
ještě lepší. Ostřílené družstvo žen 
nás reprezentovalo na pěti soutěžích 
a třikrát vystoupalo na stupínek 
nejvyšší. Pouze jednou jim utekla 
pomyslná bedna. Co k tomu dodat? 
Jen tak dál, Kachny. Největší radost 
nám samozřejmě dělají děti. Svou 
sbírku pohárů v loňském roce notně 
rozšířily. Mladší žáci obhájili vítězství 
v Jablonecké lize a starší skončili cel-
kově třetí. K jejich vynikajícím výkonům 
jistě přispělo i soustředění ´pořádané 
naším sborem první týden prázdnin a 
především vedoucí kroužku mladých 
hasičů Iva Svárovská a Dominika 
Nigrinová.

 Tím ale výčet činností stále nekončí. 
Se členy našeho sboru se můžete 
potkávat i na kulturních a společenských 
akcích např. Cimrman, Tanvaldské 
slavnosti, autošťouch, rozsvícení 
vánočního stromu, vánoční svařák 
atd. Tady, ve stánku s občerstvením se 
náš tým stará, aby vás řádně nasytil a 
napojil. Jsou také akce, které vyžadují 
požární dozor. Proto nesmíme chybět 
ani na plesech nebo třeba prvoligových 
fotbalových utkáních.
 Ovšem za největší událost loňského 
roku považuji vybudování malého 
muzea sboru. Muzeum vzniklo v pro-
storách zastřešeného stání hasičské 
zbrojnice za významné finanční pod-
pory města Tanvald. Na jeho výstavbě 
se podíleli téměř všichni členové sboru 
a odpracovali při tom 906 brigádnic-
kých hodin. Poprvé jste si ho mohli pro-
hlédnout 22. července při slavnostním 
otevření. Ti, kteří přišli, jistě nelitovali. 
Pěkné počasí, krásná atmosféra a ještě 
lepší muzika v podání kapely Depozit. 
To byl Náš den D. 
 Jak vidíte, činnost sboru je opravdu 
pestrá a časově náročná. Proto bych 

touto cestou rád poděkoval všem, kteří 
se na ní podílí a věnují sboru svůj volný 
čas. A protože každá sranda něco stojí 
a požární sport stojí dost, musím také 
poděkovat těm, kteří nás podporují.
 Na závěr už zbývá jen přání. 
Soutěžním družstvům přeji samá 
medailová umístění, a když ne, tak ale-
spoň vydařenou sezonu bez zranění. 
Výjezdové jednotce přeji šťastný návrat 
na základnu vždy v plném počtu a Vám 
všem ostatním hodně zdraví a štěstí 
v novém roce.

Díky těm, kteří nás podporují
MŠMT, Liberecký Kraj, město Tanvald, 
Nadace na podporu hasičů, Titan 
Plastimex, Titan MetalPlast, MAZEPA, 
Teplárenství Tanvald, Sato Tanvald, 
Plošiny Liberec, Abegu, Reality Viktora, 
Mudr Šťastný a Mudr Štastná, Rndr 
Polová, Květiny Špicar, Hotel Grand, 
Desko Desná, EURO CAR Vik, Detoa 
Albrechtice, Preciosa Ornela, Knechtl 
Trans, 4soft, Pavel Kadaš

Michal Kottan
Starosta SDH Tanvald Šumburk

Co jsme hasiči, co jsme dělali

Foto archiv SDH Šumburk.

Mikuláš ohlásil první tanvaldské vysílání
 První středu v měsíci, tedy na 
Mikuláše v pravé poledne si naši občané 
na vlastní uši ověřili nové zařízení 
v Tanvaldu, tzv. VISO, neboli varovný 
informační systém obce. Tentokrát to 
byla pouze pravidelná kontrola sirén, 
které spouštějí hasiči jednou za měsíc, 
ale toto zařízení, což je vlastně rozhlas, 
bude sloužit především městu Tanvald. 
Jde o to, aby se potřebná varovná 
informace dostala k obyvatelstvu co 
nejdříve. Může se jednat kupříkladu o 
varování před silným větrem, tak jak 
jsme zažili nedávno vichřici Herwarth, 
nebo informaci o nebezpečí na sil-
nicích, případně hrozbu povodně. 
Součástí systému jsou dvě čidla na 

měření průtoku. Jedno je umístěno 
na řece Desné, druhé na Kamenici na 
Horním Tanvaldu. Obě čidla jsou napá-
jena slunečním kolektorem a předem 
upozorňujeme, že pro případné zlodě-
jíčky nemají žádnou cenu. Nedají se 
totiž využít žádným jiným způsobem 
a na černém trhu jsou neprodejná. 
Doufejme, že odolají i případným 
vandalům. Pro povodňovou komisi totiž 
informace z těchto čidel budou velice 
užitečné, neboť doposud se prognos-
tika stavu na vodních tocích dělala 
v závislosti na čidlech na přehradách 
Josefův Důl a Souš a průtokoměru na 
Kamenici v Plavech. Další novinkou 
v systému VISO je srážkoměr na střeše 

základní školy na Výšině. Ten by měl 
být dokonale imunní jak vůči zlodějům, 
tak i vůči vandalům. Kromě povodňové 
komise může jeho data využívat i škola 
a není vyloučeno, že za pár let nám ze 
zdejších lavic díky zvýšenému zájmu o 
počasí třebas vyjde nový meteorolog či 
hydrolog.
 Celkové náklady na projekt činí 
6,24 milionu Kč, z toho 4,37 milionu 
je dotace, kterou město získalo ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu životní 
prostředí v programovém období 2014 
– 2020. Součástí projektu je rovněž 
digitální povodňový plán, na nějž budou 
napojena data z výše uvedených stanic 

na měření průtoku a srážek, jak jinak, 
než digitálně.
 Systém VISO je tedy v provozu. 
Město Tanvald jej bude využívat nejen 
k přenosu varovných zpráv, nýbrž i pro 
běžnou agendu komunální správy, kdy 
je potřebné a užitečné dostat informaci 
k občanům dříve, než jedenkrát za 
měsíc vyjde Tanvaldský zpravodaj. 
Věřme, že systém bude spolehlivě 
fungovat za jakýchkoliv povětrnostních 
podmínek, že dobře poslouží nejen 
městskému úřadu, ale především oby-
vatelům města Tanvald.

Václav Hošek


