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Nemocnice Tanvald dokončila rekonstrukci.
Postupně představuje jednotlivá oddělení

Vážení a milí čtenáři
Tanvaldského zpravodaje, dovolte
mi, abych vám co nejsrdečněji
popřál šťastné a klidné prožití
svátků vánočních.
Vladimír Vyhnálek, starosta

V pondělí 11. prosince 2017
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.
Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 13. prosince od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Silnice přes Souš
je uzavřena
Vzhledem k najeté vrstvě sněhu/ledu
na vozovce a předpovědi (ČHMU Ústí
nad Labem) sněhových srážek a teplot
pod bodem mrazu je silnice II. třídy
ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš
(km 22,35 až 28,21) do odvolání
uzavřena.
-red-

Během adventu se
můžete těšit na:
Vánoční zpívání na schodech
14. prosince od 16.00 hod.
ZŠ Tanvald, Sportovní.
Vánoční svařák
22. prosince od 14.30 hod.
Areál firmy 4SOFT.
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Nemocnice Tanvald je pro pacienty otevřena již od roku 1889.
Od počátku svého fungování prošla
několikrát modernizací. V roce 2016
byla zahájena největší investiční
akce v novodobé historii Nemocnice
Tanvald a rozsáhlá přestavba je nyní
u konce.
Nemocnice Tanvald provedla rekonstrukci stávající budovy, práce probíhaly
za nepřetržitého provozu nemocnice.
Veškeré činnosti spojené s přestavbou
byly plánovány a řešeny tak, aby nedocházelo k omezení činnosti nemocnice
a ke snížení kvality služeb poskytovaných pacientům. V říjnu 2017 byla
přestavba dokončena. „Tato dostavba
nám umožnila rozšíření poskytovaných zdravotních   služeb. Rozšířením
provozu vzniklo několik desítek
nových pracovních míst. Již do této
doby nemocnice zaměstnávala přes
220 zaměstnanců a nadále je největším zaměstnavatelem v Tanvaldu,“
uvádí Dagmar Kebrdlová, jednatelka
a finanční ředitelka Nemocnice
Tanvald, kterou provozuje společnost
VAMED Mediterra.
Tanvaldská chirurgie zajišťuje komplexní péči
Chirurgická ambulance zajišťuje
ošetření lehčích úrazů, ambulantní
chirurgické zákroky, ošetření chronicky
chirurgicky nemocných pacientů, komplexní vyšetření bolestí břicha a konsiliární vyšetření pro hospitalizované
a ambulantní pacienty. Fungují zde
také poradny, a to indikační chirurgická,
urologická, proktologická a poradna pro
odstranění drobných kožních útvarů.
Výhodou chirurgické ambulance je
i fakt, že rentgen i laboratoř jsou přímo
v budově. Je zde tedy zajištěna komplexní péče a pacient nemusí přejíždět
jinam. „Těšíme se na další spokojené
pacienty, kterým můžeme nyní poskytovat ještě lepší zázemí a kvalitnější

Fotografie z kolaudace tanvaldské nemocnice. Foto Antonín Bělonožník.

služby, než tomu bylo doposud,“ říká
MUDr. Anatolij Fales, vedoucí lékař
chirurgické ambulance Nemocnice
Tanvald.
Spokojený byl i pan Josef z Jiřetína
pod Bukovou, který v září navštívil
chirurgickou ambulanci po tom, co se
zranil při práci s motorovou pilou. „Jsou
to lidé na svém místě a určitě svoji práci
dělají rádi, je to na nich vidět,“ děkoval.
Příběh pana Josefa (doslovná citace
z děkovného dopisu pana Josefa)

Hned při příchodu do nemocnice mě
velmi sympatická a usměvavá recepční
poslala na správné místo, kam si mám
sednout. Neuběhlo ani několik vteřin
a už ve dveřích stála usměvavá sestřička, která se mě hned ujala. Výměna
provizorního „obvazu“, kartička pojišťovny, odeslání na rentgen aj., vše šlo
jako na drátku. Po pár minutách už
ležím na sále a přichází pan doktor.
Musím podotknout, že sestřička i pan
doktor mi všechno podrobně a srozumitelně vysvětlili, co bude následovat,
co se bude konat. Zákrok netrval
dlouho, pan doktor mi vysvětloval, co
právě dělá. Musím přiznat, že jsem

MUDr. Anatolij Fales a sestra Beáta Fedáková.
Foto archiv Nemocnice Tanvald.

měl obavy, protože mám snížený práh
bolesti a dost často se mi i při malém
uhození udělá nevolno. A tady to bylo
v pohodě. Další den hned převaz.
Opět usměvavá sestřička (jiná), opět
podrobné seznámení, co se bude dít.
Prostě jedna velká pohoda.
Linda Šefčíková

Zprávy z města
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Zprávy z města

Během listopadu byla dokončená rekonstrukce městské haly na Výšině. Vedení města Tanvald se povedlo na rekonstrukci získat
dotaci cca 8 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Hala byla kompletně zateplena, byla provedena výměna vzduchotechniky včetně osazení moderní klimatizací od jablonecké firmy Atrea, využívající rekuperaci tepla. Nový vzhled haly koresponduje
Další významnou investiční akcí města bylo vybudování nových parkovacích míst a obnova asfaltových povrchů v ulicích:
Větrná, U Lesíka, Horská. Také na sídlišti Šumburk a u ZŠ Masarykovy na Šumburku. Foto Antonín Bělonožník.

s politikou vedení města, které postupně revitalizuje celé sídliště a zároveň se snaží, aby byly objekty v majetku města
co nejúspornější. Foto Antonín Bělonožník.

Po osvětlení parku a vyčlenění asistentů prevence kriminality u vchodu do školy, je chodník dalším přispěním města k zvýšení

Na Výšině bylo vyměněno staré a zkorodované zábradlí za nové. Na jaře pak bude proveden nátěr a doplnění pochozího

bezpečnosti našich školáků z šumburské základní školy. Foto Antonín Bělonožník.

povrchu za nesmekající při námraze. Foto Antonín Bělonožník.

Připomenutí státního svátku

Oprava vnitřních prostor
nádražní budovy
Z důvodu opravy vnitřních prostor
v budově vlakového nádraží budou
na parkovišti před nádražím umístěny
provizorní buňky jako zázemí pro pracovníky českých drah. Jedná se pouze

o část parkoviště před hlavní budovou,
které je pro tyto pracovníky vyhrazené.
Oprava objektu je plánovaná do konce
ledna 2018.
-red-

Novoroční výstup
na Štěpánku

V sobotu 28. října jsme si připomněli státní svátek Den vzniku samostatného Československého státu. Slavnostního položení
věnce u šumburského památníku T. G. M. se ujal místostarosta Antonín Bělonožník, vedoucí kulturní kanceláře Petr Hampl
a členové Sboru dobrovolných hasičů Šumburk. Foto Petr Hampl.
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Originální diplomy od tanvaldského
výtvarníka Miroslava Valenty se již
tisknou, mezi sběrateli ceněné pamětní
odznaky jsou již zadány do výroby,
a tak mně nezbývá, něž vás opět po
roce pozvat na Štěpánku.
KČT Tanvald pořádá ve spolupráci
s obcí Kořenov tradiční Novoroční
výstup na rozhlednu Štěpánku, která
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích.
Pořadatelé účastníky očekávají u rozhledny 1. 1. 2018 mezi 10. a 16. hodi-

nou. Ti, kteří si po silvestrovské noci
přivstanou, si mohou odnést již v úvodu
zmíněné pamětní odznaky a diplomy.
Ve stánku pod rozhlednou bude v režii
správce rozhledny pana Jana Staňka
připraveno novoroční občerstvení.
Přijďte proto přivítat nový rok na
Štěpánku, popřát si s kamarády
k novému roku, dát si na zahřátí trochu
čaje, grogu nebo oblíbený svařák.
Za pořadatele Josef Průcha
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- výsledky za město Tanvald

V pátek 20. a v sobotu 21. října proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Níže máte seřazených 10 stran, pro které jste hlasovali nejvíce.
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Tanvald

Okrsky
celkem

v%

Voliči
v seznamu

7

100,00

5 069

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2 721

53,68

2 717

2 693

99,12

Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

21

ANO 2011

843

31,30

29

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

407

15,11

15

Česká pirátská strana

282

10,47

1

Občanská demokratická strana

248

9,20

8

Komunistická str. Čech a Moravy

246

9,13

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

197

7,31

4

Česká str. sociálně demokrat.

182

6,75

20

TOP 09

78

2,89

12

Strana svobodných občanů

39

1,44

24

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

39

1,44
zdroj: https://www.volby.cz/

Ceny skipasů ve SKIARÉNĚ Jizerky
Dochází k zvýšení ceny, cca
o 7%, v rámci cen denních skipasů
na Tanvaldském Špičáku. Změna se
netýká vícedenních bodových skipasů
a skipasů pro školní kurzy.
Ceny skipasů na Severáku a Bedřichově zůstávají stejné jako v minulé
zimní sezóně.
Nárůst cen je způsoben probíhající
investicí do výstavby lanové dráhy
a rozšiřování sjezdovek na Tanvaldském Špičáku a dalším faktorem je
zvyšování mezd.
Na webových stránkách www.skijizerky.cz mají lyžaři k dispozici e-shop,
kde mají možnost zakoupit si skipasy
před samotnou návštěvou ski areálů.
Po příjezdu do areálu již nemusí
k pokladnám, ale mohou vyrazit přímo
na svah.
Aktuální ceníky, poskytované
slevy a e-shop se skipasy naleznete
na našich webových stránkách
http://www.skijizerky.cz/cz/zima/
ceniky-a-prodej-skipasu-476.htm.
Nabídka zvýhodněných sezónních

skipasů 2017/2018 pro děti a mládež
v lyžařském areálu Tanvaldský
Špičák
SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s městem Tanvald připravila
pro zimní sezónu 2017/2018 nabídku
zvýhodněných sezónních skipasů pro
děti a mládež ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty
budou nepřenosné (s fotem), platné
pouze pro lyžařský areál Tanvaldský
Špičák.
Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené
do 1.11.2011) za cenu 1.900 Kč bez
večerního lyžování 1.100 Kč (oficiální
cena 3.300 Kč)
Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené
do 1.11.2002) za cenu 2.800 Kč bez
večerního lyžování 2.100 Kč (oficiální
cena 5.100 Kč)
Mládež ve věku od 16 do 18 let (narození do 1.11.1999) za cenu 3.500 Kč
bez večerního lyžování 3.000 Kč
(oficiální cena 6.200 Kč)
Zájemci se mohou přihlásit
v Městském infocentru v Tanvaldě do
úterý 5. prosince 2017 do 17 hodin.
Hotové skipasy budou vystaveny přímo

na pokladně střediska Tanvaldský
Špičák po zahájení zimní sezony, kde
Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu
včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

Kontakt:
Petr Bažant, petr.bazant@skibizu.cz,
+420 604 271 437

Archiv Skiaréna Jizerky.

Prevence, prevence, prevence…
Je obecně známo, že do ZŠ Údolí
Kamenice dochází mnoho dětí se sociálním znevýhodněním, dětí z vyloučených lokalit, dětí s poruchami chování,
shrnuto: těch dětí, které jsou sociálně
patologickými jevy ohroženy více, nežli
ostatní.
Naše škola se právě proto zaměřuje
na prevenci těchto jevů. Dlouhodobě
spolupracujeme s organizacemi Maják
a Advaita a s nprap. Sochorovou

z Policie ČR, která nám v listopadu promítala a poté rozebírala se žáky filmy
o šikaně a o kontaktu s cizími lidmi.
Na problematiku návykových látek
se v závěru loňského školního roku
zaměřila Zuzana Nechanická v sérii
besed o návykových látkách a vzniku
závislostí. Na tyto programy navázala
v tomto školním roce besedou na téma
vandalismus.
Mezi velmi dobré preventivní akce

patřily i přednášky organizace Sananim
zaměřené proti užívání alkoholu.
Roman Preissler, specialista na
zvláštní činnosti, zaujal žáky během
dvou programů o vlastním bezpečí,
umění sebeobrany, o šikaně a hlavně
o zodpovědnosti za své chování
a jednání.
Jako velmi přínosnou hodnotíme
i besedu zorganizovanou senátorem
Jaroslavem Zemanem, která se

uskutečnila v kině Jas v Tanvaldu
2. 11. 2017 a jejímž hlavním bodem
byla drogová prevence. Přednášející
major Kuřátko naše žáky svým charismatickým vystoupením doslova
přikoval do sedadel.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
výše uvedeným přednášejícím a taktéž
děkujeme městu Tanvald za poskytnutí
finančních prostředků na preventivní
akce.
Ivana Horčičková
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Zajímavosti, informace, krimi
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Drogová problematika z jiného úhlu

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Starosta na stopě zločinu
Jak jsme již v minulém čísle psali,
věci ukradené z garáže ve Žďáru se
záhy vrátily ke svému majiteli. Jak
k tomu došlo? Starosta Tanvaldu
každý den pilně obhlíží celé město
a tak mu neušlo zatoulané zánovní, leč
pěkné kolečko. Myslím tím bantamové
kolečko, nikoliv kolečko v hlavě, jichž
bývá u různých osob různý počet.
„Takové pěkné kolečko,“ říká si starosta, „to není jen tak.“ A tak pátral.
A záhy se našel majitel kolečka, shodou
okolností majitel garáže, která byla den
předtím vykradena. Okamžitě poznal
svůj majetek a hned bylo jasné, na
čem zloděj, či zloději svůj lup odvezli.
I policie zapátrala a nakonec objevila
svědkyni, která spatřila podezřelé
muže se zbožím, které kradenému jako
by z oka vypadlo. Zbytek už byl jen policejní rutinou, zajištění ukradených věcí
a vyšetření celého případu.
Inu, pozorně se dívat kolem sebe, to se
vyplácí. Aspoň někdy.
Bumbal a popasoval se s chodníkem
K zraněnému muži na chodníku poblíž
terminálu dorazila hlídka městské policie. První pomoc zkrvavenému člověku
poskytl MUDr. Šťastný, který se shodou
okolností nacházel poblíž. Záhy se
ukázalo, že chlapík utekl z nemocnice,
opil se a pádem na chodník se zranil.
Strážníci až do příjezdu sanitky usměrňovali provoz. Doufejme, že podobná
situace se nebude brzy opakovat.
Ne vždy je hned po ruce lékař, který
se vás ujme. A anděl strážný, ač má
křídla, také není všude. Takže s alkoholem opatrně.
Na Výšině vzplála auta
U požáru osobního vozidla na Výšině
zasahovali hasiči, profi i dobrovolní.
Jeden vůz je zcela zničen, druhý částečně. Naštěstí se oběma jednotkám
podařilo zabránit přenosu plamenů na
rodinný dům, což by byla pro majitele
ještě mnohem větší katastrofa. Hasící
pěna způsobila, že na silnici to pěkně
klouzalo, takže městská policie dohlížela na projíždějící vozidla. Vozovku
poté očistili pracovníci technických
služeb, proto k žádné další nehodě
nedošlo. Příčiny vzniku požáru se
dosud vyšetřují.
Strážníci chytali čtyřnohého tuláka
Na městskou policii přišla hláška,
že po Tanvaldě se potuluje agresívní
pes, kříženec ovčáka. Strážníkům
se po krátkém pátrání podařilo zjistit
majitele a společně s ním psa odchytili.
Žádné škody nebyly zjištěny, ale i tak
si snad majitel zvířete dá příště větší
pozor, aby se mu opět nezatoulalo.
Kuřáci na zastávkách pozor
Městská policie upozorňuje kuřáky,
že již od července platí zákon, podle
něhož je zakázáno kouřit nejenom
v krytém, nýbrž v celém prostoru nástupiště dopravních prostředků. Doposud
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byly tyto přestupky řešeny domluvou,
ovšem nyní, ač je nám vášnivých
kuřáků líto, začnou padat pokuty, a to
až do výše 1 000 Kč. A to už by byla
hodně drahá cigaretka.
Mládeži alkohol v žádném množství,
ba ani z rukou lékaře
Během podzimu provedla městská
policie řadu kontrol v restauracích
a barech, kde se zaměřila hlavně na
podávání alkoholu mladistvým. Zdá
se, že se hoteliéři polepšili, neboť
nebylo zjištěno žádné porušení zákona
v tomto směru.
APK plní další úkoly
Asistenti
prevence
kriminality
v poslední době několikrát zasahovali
jednak na „sociálce“, jednak u ZŠ
Masarykova, kde museli řešit několik
drobných konfliktů mezi rodiči a žáky.
Protože již jen jejich přítomnost má
na některé horké hlavy uklidňující vliv,
budeme je na těchto místech vídat
pravidelně. Prevence je každopádně
lepší, než kdyby muselo dojít k zásahu
policie.
Policie pátrá po nepoctivém nálezci
Snad v zamilovanosti, snad z pouhé
roztržitosti zapomněl mladý muž
v bankomatu 10 tisíc korun. Není to
malá částka, proto hned jak zjistil
svou ztrátu, běžel zpátky, leč pozdě.
Peníze už byly fuč. Možná si to jejich
nálezce neuvědomil, ovšem dopustil se
trestného činu zatajení nálezu, za což
by si mohl jít sednout až na jeden rok.
Stojí 10 tisíc za celý rok? Dotyčný by
učinil nejlépe, kdyby se sám přihlásil na
policii, dříve než ho dopadnou. Přiznání
je vždycky polehčující okolnost.
Viděl někdo vandala?
Hledá se svědek, který 14. října okolo
půl desáté večer mohl ve Žďáru, u č.p.
141, vidět pachatele, jenž ostrým předmětem poškrábal po celém obvodu vůz
Audi A 4. Své poznatky můžete sdělit
přímo na OO PČR v Tanvaldě.
Lupiči začínají s joggingem
V dobrém asi nebude na Tanvald
vzpomínat německý turista, jenž si byl
navečer zaběhat v ulici Pod Špičákem.
Zastavili jej totiž dva neznámí muži
a pod hrozbou nožem ho obrali
o peněženku s 86 eury, sportovní bundu
a boty. Celková škoda činí zhruba
16 tisíc korun. Je možné, že pachatelé
se pokusí uloupené věci prodat, nebo
je sami budou nosit. Boty mají značku
NIKE, bunda TOMMY HILFIGER. Není
vyloučeno, že vám tyto věci padnou
do oka. V tom případě dejte neprodleně vědět místní policii. Jednak tím
můžete poopravit špatnou zkušenost
oloupeného turisty, jednak se na oba
výtečníky těší vyšetřovatel PČR, který
by je rád poslal za mříže, a to na
2 – 10 let. A v Tanvaldu by na nějakou
chvíli bylo o dva syčáky méně.
-vho-

Začátkem listopadu byla v našem
Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
zajímavá přednáška o drogách.
Samozřejmě, že drogy nejsou v ničem
zajímavé, ale ona zajímavost byla
hlavně v poutavém vyprávění Pavla
Kuřátka z Valdické věznice. Nemůže
být vhodnějším člověkem pro takovouto
přednášku nikdo jiný, než člověk, který
přichází dennodenně do styku s lidmi
pod vlivem drog nebo vidí pak jejich
důsledky. Major Pavel Kuřátko během
své přednášky předčítal skutečné
příběhy lidí, kteří se k nim do vězení
dostali a jaký byl důvod uvěznění. Pro
žáky, kteří přednášku poslouchali, bylo
velkým zážitkem slyšet, jaká je realita
a co jsou někteří jedinci schopni udělat
někomu jinému. Málokde je možnost
slyšet „surovou realitu“ bez jakýchkoliv
příkrasu a zlehčení. Kromě vyprávění
byly i promítané filmečky s drogovou
tématikou. Jakým způsobem přednáška zapůsobila na žáky, si můžete
přečíst zde:
„Dnešní přednáška mi přišla hodně
zajímavá. Pan Kuřátko z věznice
Valdice poukázal na problém dnešní
doby, o kterém se spousta lidí bojí
mluvit. Ve zprávách slyšíme, že kluk
zabil svou rodinu, ale nikdo už neřekne
to, že byl zfetovanej. Ovlivňuje to člověka v racionálním uvažování a chování, to už naznačuje nebo spíš křičí,
že drogy jsou svinstvo. Je až smutný,
že spousta lidí v mém věku kouří, hulí
trávu, pijou, …. Je to ale problém společnosti, společnosti, která se o tohle
nezajímá. Jak pán sám konstatoval,
jsme příští generací. Budoucí učitelé,
lékaři atd. Je na nás, jak ten stát bude
fungovat, a přiznejme si, že teď nefunguje úplně nejlíp. „Pravda vítězí“ už se
dávno nedá považovat za jakési motto
naší země. Myslím, že pán občas přeháněl. Marihuana je v lékařství velmi
důležitá a vezměte, že máte rakovinu,
obrovské bolesti a tím, že si dáte to
brčko, tak se vám uleví a na chvíli máte
pocit svobody a lehkosti, ale na tohle
má asi každý svůj názor. Hodně se mi
líbilo, jak mluvil o Kajínkovi, že média
ze „zrůdy“, lidského odpadu, udělají
celebritu. Je to ostuda. Třeba se jednou
náš stát probudí a budeme zase Češi,
bojovníci, sportovci a hlavně dobří lidé,
reprezentující své předky.“
„Myslím si, že tato přednáška hodně
lidem pomohla otevřít oči a zamyslet

se nad tím, co dělají. Navíc v Tanvaldě
je lidí, co berou drogy, kouří, pijí dost.
Takže si myslím, že to bylo dost
užitečné. Mě osobně drogy odpuzují
a hnusí se mi. To stejné i kouření.
Přijde mi to nechutné. Navíc k tomu,
abychom byli šťastní, nemusíme užívat
žádné takové látky. Jen to ničí zdraví
a život si tím lidi akorát zkazí. Lidi, kteří
fetují nebo jsou to alkoholici, nemají
podle mě žádnou budoucnost. Skončit
někde na ulici, utrácet peníze za něco,
co mi škodí a ještě skončit v nemocnici,
to mě vážně neláká. Nejvíc smutný je
to, že lidi užívají drogy už třeba od 13
let. Nejenom, že na to nejsou dost staří,
ale taky si kazí dětství. Doufám, že i
některým lidem v mé blízkosti, např. ve
škole, všechno dojde a změní to. Tahle
přednáška trvala asi 3 hodiny. Jsem
ráda, že jsem tam byla.“
„Nedalo mi to skoro nic, protože
nefetuju, nepiju alkohol, nekouřím. Ani
to neplánuju, protože když jsem viděl,
jak ty lidi vypadaj, jak se chovaj, čeho
jsou schopni, že ani nebydlí v bytě...
Žijou jak bezdomovci, a nechci být celý
život ve vězení a nemít z toho života
nic. Nikdy bych neutrácel za cigarety,
za drogy, za alkohol jen příležitostně.
Lidi, co utrácej za cigarety a alkohol, si
stěžují, že nemají peníze, ale nikdy jim
nedojde, že dokud budou kouřit a pít,
tak se to nezlepší. Pak třeba, když mají
děti, tak to od nich okoukají a začnou
ve 12 letech kouřit, pít alkohol, fetovat,
a pak skončí na ulici a nebudou mít nic
a nikoho.“
„Odnesl jsem si to, že do budoucna
se pokusím dělat jen správné věci, a až
budu mít rodinu, tak se pro ní pokusím
udělat vše do posledního. Aby naše
rodina byla šťastna a v plném zdraví,
aby moje děti byly vzdělané a slušně
vychované.“
„Lidi, co fetují, jsou trosky a takové
lidi nemám rád. Nebavím se s nimi,
nevnímám je a jsou mi vcelku jedno,
ať si fetují, jak chtějí, ale ať s tím
neohrožují druhé lidi. Pán, co mluvil
o těch drogách, tak myslím, že takové
lidi zažil, zkusil hodně lidem pomoci.
Ať se mu to povedlo, nebo ne, lidé
jako tento pán, jsou pro mě frajeři,
že zvládají vydržet s takovými lidmi.
Já osobně bych se zbláznil.“

Lenka Hájková a nejmenované žákyně
9. ročníků ZŠ Sportovní,
přepis úryvků Jana Tůmová

Major Kuřátko při přednášce. Foto Lenka Hájková.
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ KVARTY V SENÁTU
Dne 18. 10. 2017 navštívila třída
kvarta Gymnázia a OA Tanvald Senát
Parlamentu České republiky. Na místo
určení se studenti dopravovali autobusem a metrem. Jejich cestu od začátku
sužovala smůla, týkající se hlavně
špatného počasí a hromadné havárie
osobních aut na dálnici. Kvůli této kolizi
trvala cesta do Prahy celé 3 hodiny,
ovšem díky časové rezervě se podařilo
původní plán dodržet.
Hned u vstupu do Valdštejnského
paláce nás čekala velmi přísná kontrola
Policií České republiky. Následně se
nám dostalo vřelého přivítání od pana
senátora Jaroslava Zemana, který nás
seznámil s momentální politickou situací a vysvětlil rozdíly mezi Poslaneckou
sněmovnou a Senátem. Poté se nás
ujala paní průvodkyně a provedla nás
celým areálem Valdštejnského paláce.
Navštívili jsme zasedací místnost,
ve které jsme si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké je to býti senátorem.
Dozvěděli jsme se také zajímavost, že
zasedací místnost sloužila kdysi jako
luxusní stáj pro nejoblíbenější koně

Albrechta z Valdštejna. Během prohlídky se na nás usmálo i štěstí, když
jsme se náhodou setkali s předsedou
Senátu panem Milanem Štěchem.
Ohromila nás i samotná výzdoba
celého komplexu, kde dominovalo
zobrazení řeckých božstev a zbraní.
Naprosto úžasným zážitkem byla také
návštěva Valdštejnské zahrady. Každý
si chtěl zblízka prohlédnout onu obrovskou Grottovu stěnu.
Po skončení prohlídky a opuštění
prostor Valdštejnského paláce jsme
se vydali na metro, směrem na Černý
Most. Zpáteční cesta autobusem byla
o poznání klidnější a hlavně rychlejší, okolo půl páté odpoledne jsme
v pořádku dorazili zpět do Tanvaldu.
Prožili jsme spoustu nádherných,
dost možná neopakovatelných okamžiků a zážitků, a proto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří zorganizovali
naši exkurzi, především paní profesorce Lipenské a panu profesoru
Kohoutkovi, kteří dokázali 25člennou
eskadru dovést zpět do místa startu
naší cesty.
Dominik Michálek, kvarta

Školství, informace
Takiny čínské chová jako jediná
zahrada v Evropě. Mezi neméně důležité informace patří i to, že slonice Rání
si nebojí potopit celou hlavu, zatím co
Balu je prý větší
„cíťa“, …
V horní části areálu jsme si prohlédli
zebry, velbloudy a další zvířata, jež
vlastní pouze liberecká zahrada. Osel
somálský, kterého tu úspěšně chovají,
je vzácný kvůli vlastnictví plemenné
knihy. A víte, jestli je zebra bílá s černými pruhy nebo černá s bílými? Vědci
tvrdí, že je zebra černá a má bílé pruhy.
Asi nejvíc jsme si užili v pavilonu slonů,
kde právě probíhala ranní hygiena
- umývání, čištění zubů, pedikúra,
koupání a kartáčování těchto zvířecích
obrů, na které jsme si mohli i sáhnout.
Náš průvodce nás informoval i o
tom, že se dnes zvířata nekupují,
ale že si je zahrady vyměňují. Nově,
pouze několik měsíců, jsou v Liberci
i koně převalského. Po prohlídce horní
části nešly přehlédnout strmé výběhy
pro kozy a ovce, na jejichž chov se
tady specializují. V pracovní den se
nacházelo v celé zoo vcelku málo
návštěvníků, o to více jsme si všímali
zaměstnanců pečujících vzorně o svěřená zvířata. V polovině dvoukilometrového okruhu jsme navštívili muzeum,
které je součástí prohlídky a věnuje se
veterinární péči a životu zvířat v zajetí.
Viděli jsme nástroje na uspávání žiraf,
na obrazovce běželo krátké video
o jejich uspávání.

V dolní části areálu všechny zaujalo
krmení tučňáků a roztomilí, někdy až
agresivní šimpanzi. Jeden z nich, šimpanz Jakub, se před námi předváděl,
nabízel dokonce i mrkev. Hledá si totiž
mezi děvčaty novou partnerku, což se
nelíbí jeho družce, která si ho hlídá
jako oko v hlavě. Toto jeho jednání je
prý způsobeno absencí mláděte ve
skupině.
Pan Havle nám také řekl smutnou
zprávu. S největší pravděpodobností
přijde zoo o svou chloubu, bílé tygry,
přesněji tygry indické, kteří budou
muset být odvezeni. My jsme je zastihli
v čase polední siesty, kdy celá tygří
rodinka spala a nenechala se námi
vůbec rušit.
Na závěr programu jsme se podívali
do pavilonu tropů s krásně zbarvenými
papoušky a plazy, poslední zastávka
pak byla u rybníka, na jehož hladině se
promenádovala kachna mandarínská
se spoustou pelikánů v pozadí. V automatu jsme zakoupili krmivo, nasytili
nejen kachny, ale i kapry. My jsme si
své žaludky zaplnili při krátké pauze na
oběd, a tak nám jich bylo trochu líto.
Navzdory smolnému pátku 13. se
exkurze vydařila na jedničku. Počasí
nám přálo, průvodce byl super, domů
jsme si odnesli spoustu nových vědomostí a skvělých zážitků. Doufáme,
že si za rok vybereme další zajímavý
naučný program a do ZOO Liberec se
vrátíme.
Petra, Pepa, Adéla, Martin,
Daniel, Tereza, Erika

Zpravodajství z mateřských škol
Archiv Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald.

Nový školní rok se v mateřských
školách rozeběhl úspěšně. Nové
děti se velice rychle adaptovaly a
našly spoustu nových kamarádů.
MŠ Wolkerova navštívila MŠ Plavy
a společně zahájily školní rok na
Pohádkovém dopoledni. Na oplátku
děti z Plavů přišly na šumburskou
školku zhlédnout pohádku divadla
Rolnička. Na novém stadionu jsme
zhlédli výukový program o dravcích
s ukázkami lovu na pohyblivých maketách. Všichni se zúčastnili Přespolního
běhu v rámci závodů Pohár běžce
Tanvaldu 2017 – 2018. Děti navštívily
divadelní představení v kině Jas

a některá divadla přijela přímo do
mateřských škol. MŠ Radniční a dvě
třídy MŠ U Školky využily keramickou
dílnu Střediska volného času a vyrobily
si vánoční dáreček. MŠ Wolkerova
uspořádala již tradiční Dýňovou slavnost pro rodiče s dětmi, MŠ Radniční
si připravila program pro vítání nových
občánků a na MŠ U Školky proběhl
zábavný Den skřítků. Mateřské školy
zdobí vydlabané dýně a podzimní
skřítci, které vyrobily samy děti, nebo
rodiče s dětmi. Ve školkách se prostě
nenudíme a těšíme se na nové akce.
Učitelky MŠ

Archiv Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald.

TŘEŤÁK V ZOO
Dne 13. října 2017 jsme my, studenti 3. ročníku gymnázia v Tanvaldě,
navštívili
libereckou
zoologickou
zahradu. V rámci programu, který jsme
si sami vybrali a který se jmenoval
„Jací jsme?“, jsme se seznámili se
zajímavostmi, ale i rutinou života zvířat
v zajetí i na svobodě.
Naším průvodcem byl pan Ing.
Havle, který v zoo pracoval v různých
funkcích. Jeho znalosti a přehled o zví-

řatech je pozoruhodný. Třídu zaujal jak
zajímavými fakty, tak i vlastními historkami o zdejších zvířatech a především
svým humorem a milým přístupem.
Informací, které jsme se dozvěděli,
bylo mnoho. K těm základním patří
to, že ZOO Liberec je nejstarší zoologickou zahradou v České republice,
že byla založena v roce 1919 a může
se pyšnit 1000 zvířaty ze 170 druhů,
z nichž nejznámější jsou bílí tygři.

Archiv MŠ.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11. 10. 2017
*RM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Tanvald a p. Borskim
o prodeji pozemkové parcely č. 225/11 (zahrada) o výměře 117 m2 v katastrálním území Tanvald
podle předloženého návrhu.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, Sportovní 576, Tanvald schvaluje možnost nabývání
sponzorských finančních darů za účelem zapojení žáků školy do projektu cirkusu Happy Kids.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace MPSV - Operačního
programu potravinové a materiální pomoci, výzva č. 30-16-003 – Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 3. Doba realizace projektu
je od 01.09.2017 do 30.06.2018.
*RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576, Tanvald použití investičního fondu ve výši do 12.000 Kč na dokončení zednických
prací v místnosti u rampy v budově Scolarestu.
*RM po projednání žádosti MUDr. Jitky Michalíkové o vyhrazení parkovacího místa
na parkovišti P20 rozhodla této nevyhovět
a situaci řešit prostřednictvím Městské policie
Tanvald a dodržováním dopravního značení
v místě.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 63/2017:
VÝDAJE
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH
– celkem
Infocentrum - celkem
personální výdaje
			
+ 11.500 Kč
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY – celkem
Knihovna - celkem
personální výdaje
			
+ 13.500 Kč
Kino - celkem
personální výdaje
			
+ 4.000 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár
– celkem
personální výdaje
			
+ 150.000 Kč
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem
Sociální služby – personální výdaje – celkem
+ 9.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 188.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 64/2017:
VÝDAJE
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
– celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje
			
+ 21.000 Kč
personální výdaje APK
		
+ 19.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 40.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 65/2017, které spočívá v přijetí a odeslání nevyčerpaných dotačních prostředků Základní školy Tanvald, Sportovní 576,
Tanvald na základě podaného finančního
vypořádání projektu pod názvem „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“:
Příjmy
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY – celkem
+ 290.808 Kč
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
		
+ 290.808 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 66/2017:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č. p. 614
- nájemné				
+ 56.278 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

Školní 305 – gymnázium			
+ 40.602 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
+ 29.667 Kč
Veřejné osvětlení – celkem
+ 12.271 Kč
VÝDAJE
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Vítězná 614 – DPS – celkem 			
+ 56.278 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Školní 305 – gymnázium – celkem 		
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem				
Základní umělecká škola			
+ 29.667 Kč
Veřejné osvětlení – celkem 			
+ 12.271 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 62.889 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 67/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Provoz a údržba koupaliště – celkem
dokončení oplocení areálu
+ 3.713 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		
- 3.713 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
zajištění překladu žádosti pro projekt „Česko-Polská Hřebenovka – západní část“ v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2014-2020 do
polštiny prostřednictvím firmy EUREX CZ se
sídlem firmy U Jezu 573/2, 460 01 Liberec
a provést rozpočtové opatření č. 68/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Naučné stezky – celkem
Naučná stezka na Malém Špičáku
+ 10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 10.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku
nacházejícího se na hřbitově Horní Tanvald,
na pozemkové parcele č. 629 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.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy
a 1 ks borovice nacházejících se v okolí
městského stadionu, na pozemkové parcele č. 375/99 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.
*RM bere na vědomí informaci místostarosty města o aktuálním dění ve společnosti
Teplárenství Tanvald, s.r.o. v souvislosti
s ukončením činnosti dlouholetého společníka
a jednatele společnosti pana Martina Vávry.
*RM vydává předběžný souhlas k pokračování
v jednání o záměru společnosti ČEZ ESCO, a.s.
instalovat kogenerační jednotku v objektu kotelny Šumburk nad Desnou a pověřuje místostarostu města Mgr. Antonína Bělonožníka jednáním o podmínkách případné realizace projektu.
*RM
v
návaznosti
na
tvorbu
MAP
Tanvaldsko schvaluje přistoupení města
Tanvald k Memorandu o spolupráci při realizaci
projektu MAP Tanvaldsko.
*RM schvaluje program zasedánízastupitelstva
města dne 01. 11. 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 majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 10. 2017  
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely 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
označení prodejny „Billa taška“.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 322/5 (zahrada) o výměře 30 m2
v katastrálním území Tanvald panu Trnovi za účelem státní pro osobní automobil a za účelem stavby otevřeného přístřešku pro osobní automobil
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 9,00 Kč/m2/rok.
*RM schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou
mezi městem Tanvald a manželi Zitkovými podle předloženého návrhu, týkající se pronájmu
části pozemkové parcely č. 703/4 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou.
*RM schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou
mezi městem Tanvald a paní Honzovou podle
předloženého návrhu, týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 2605/2 v katastrálním
území Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Tanvald a
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
podle předloženého návrhu, týkající stavby pod označením „11010-054852, TM_
B TA _ J a b l o n e c _ J N Y TA _ 4 9 0 3 4 _ O K
umístěné na části pozemkové parcely
č. 307/1 v katastrálním území Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou mezi městem
Tanvald a panem Koldovským podle předloženého návrhu, týkající se zřízení věcného
břemene – služebnosti na části pozemkové
parcely č. 857/1 v katastrálním území Tanvald
ve prospěch stavební parcely č. 354 v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba
Tanvald č.p. 223, rodinný dům.
*RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Ústí nad Labem podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 7700070166_38/BVB týkající se
stavby Reko VTL Lučany nad Nisou – Smržovka s tím, že jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 203 Kč
+ DPH za každý započatý metr délkového
plynárenského zařízení uloženého v pozemku.
*RM vydává záměr na zřízení práva stavby
na pozemkové parcele č. 1017 v k.ú. Tanvald
stavebníkovi Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České
mládeže 632/32, Liberec pro stavbu dle projektu „III/29042 Tanvald – havárie opěrné zdi
v k. ú. Tanvald“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
odpočinková plocha Horní Tanvald
- 276.500 Kč
Hřiště - celkem
výstavba dětského hřiště na Horním Tanvaldě
276.500 Kč
*RM
rozhodla
poskytnout
Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec III peněžitý dar
ve výši 3.000 Kč a provést rozpočtové opatření
č. 69/2017:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace nerozdělené
- 3.000 Kč
peněžitý dar HZS Libereckého kraje Liberec
3.000 Kč
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, příspěvkové organizace schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy „Podpora vzdělávání cizinců ve
školách – č.j. MSMT-24277/2017“. Doba realizace projektu je od 1.1.2018 do 31.12.2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 3, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu
určitou do 31.12.2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 9, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614,

Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu
určitou do 31.12.2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 595/8, vel. 3+1, Protifašistických bojovníků,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou Nemocnici
Tanvald s.r.o. na dobu určitou do 31.12.2018.
*RM k žádosti Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizace:
a/ dává souhlas příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a Obchodní akademie
Tanvald, Školní 416, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění s použitím
prostředků rezervního fondu ve výši 400.000 Kč
k posílení fondu investic;
b/ ukládá v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění příspěvkové organizaci
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 odvod z fondu investic
ve výši 400.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
c/ konstatuje, že o dofinancování přímých výdajů rozhodne zastupitelstvo města.
*RM doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na dokrytí provozních
výdajů komunálních služeb – střediska TS Žďár
a schválit rozpočtové opatření:
PŘÍJMY
DANĚ – celkem
Sdílené daně – celkem
+ 420.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
provozní výdaje 				
+ 420.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Hřiště – celkem
revitalizace městského stadionu Výšina 		
- 450.000 Kč
technologické zařízení pro závlahu městského
stadionu				
450.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města uvolnit
finanční prostředky na pořízení přídavného zařízení – frézy na zimní údržbu na malotraktor
KIOTI a schválit rozpočtové opatření:
PŘÍJMY
DANĚ – celkem
Sdílené daně – celkem
+ 200.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
pořízení malotraktoru KIOTI CK2810		
- 501.300 Kč
pořízení příslušenství k malotraktoru KIOTI CK2
810
701.300 Kč
*RM schvaluje doplnění funkčních náplní odborů a oddělení MěÚ Tanvald s účinností
od 1.11.2017 dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházející se u č.p. 551, ul. Palackého, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 1941/6 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.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku nacházejícího se u č.p. 551, ul. Palackého, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 1941/6 v katastrálním
území Tanvald dle předloženého návrhu odboru
rozvoje a KV s tím, že strom bude použit jako
vánoční na centrálním parkovišti.
*RM souhlasí s pořádáním a provozováním
prodejních trhů na centrálním parkovišti v Tanvaldě jednou za měsíc v období dubna 2018 až
prosinec 2018 panem Fialou, a to za paušální
úhradu ve výši 7.000 Kč za každý konaný trh.
Paušální úhrada vychází ze 700 m2 možné prodejní plochy stánků a ze sazby 10 Kč za m2 dle
příslušné platné vyhlášky o místním poplatku.
*RM projednala nabídku společnosti Modern
Production s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a,
Liberec III na spolupráci prostřednictvím vysílání Televize RTM + a rozhodla tuto nepřijímat.
*RM jmenuje paní Ivetu Veselkovou členkou
pracovní skupiny pro prevenci kriminality.

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

Římskokatolické bohoslužby
o Vánocích 2017 – 2018
Sobota 23. prosince - 4. adventní
Velké Hamry
17.00
Neděle 24. prosince - Štědrý den
Tanvald –Šumburk nad Desnou 17.00
Velké Hamry
20.00
Albrechtice v Jizerských horách 22.00
Horní Maxov
24.00
Pondělí 25. prosince - Narození Páně
Smržovka
9.30
Josefův Důl
11,15
Horní Maxov
15.00
(Rybova mše)
Úterý 26. prosince - Sv. Štěpána
Horní Tanvald
9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00

Neděle 31. prosince - Sv. rodiny
Tanvald –Šumburk nad Desnou 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov
15.00
Pondělí 1. ledna 2018
Horní Tanvald
9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov
15.00
Velké Hamry
17.00
Sobota 6. ledna
Josefův Důl
17.00
Neděle 7. ledna - Zjevení
Páně- Tří králů
Tanvald –Šumburk nad Desnou 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov
15.00

Je Vaší prioritou
zdraví?
Pokud ano, pak určitě využijte možnost dalšího předvánočního setkání
v příjemném společenství KLUBU
ZDRAVÍ, který se uskuteční v Tanvaldě
ve Středisku volného času (bývalý Dům
dětí a mládeže), v úterý 12.prosince
v 17 hodin.
Přednáší Roman Uhrin – ředitel
Centra zdraví Eden, koordinátor Klubů
zdraví v ČR, autor publikací o výživě
a životním stylu.
Ukončíme ochutnávkou zdravých
dobrot.
Dobrovolné vstupné
Informace na tel.č. 775 232 632

Prodej bytové jednotky
Rada města vydala záměr na prodej bytové jednotky č. 553/3, vel. 1+1, byt běžný, ulice Sportovní, Tanvald
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 veřejné soutěže.
Základní cena pro podání žádosti je 370.000 Kč.
Žádosti můžete podávat na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald
nejpozději do 12. 12. 2017 do 11.00 hodin.

-MěÚ-

Olomouc – město plné historie a vzdělání
Je Olomouc opravdu tak
zajímavá a krásná, jak se říká?
Je plná studentů, ze kterých
přímo čiší touha po vzdělání?
Nebo je tomu právě naopak?
Naše třída septima měla to štěstí
a mohla toto, pro nás
Severočechy zatím moc nepoznané město, navštívit.
Exkurze začala v neděli
22. 10. a končila ve středu
25.10. Cesta vlakem byla
klidná a mnohokrát se nám
naskytla možnost vyzkoušet
si sezení na studené a lehce
špinavé vlakové podlaze. Ale i
přesto jsme naši pětihodinovou
cestu zvládli bez větší újmy.
Plni očekávání jsme vkročili do
noční Olomouce, našli ubytovnu
a první neshody ohledně přerozdělování pokojů jsme zvládli
celkem přátelsky.
Následující ráno jsme všichni
rázným a rozhodným krokem
vstoupili na práh Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého. Na
první pohled nás okouzlil moderní
interiér, linoucí se vůně čerstvé kávy
a bublání vody vařící se na špagety
ve Špagetárně v nejvyšším patře.
Dozvěděli jsme se vše potřebné
o univerzitě, samotné fakultě, klimatologii a v neposlední řadě nás pan
RNDr. Miloš Fňukal na přednášce
zasvětil do tajů islámu. Naše další
kroky vedly do univerzitní knihovny
a následně na prohlídku města s velmi,
ale opravdu velmi hovorným průvodcem, který nám ukázal nejznámější

V prosinci 2017
oslaví životní jubileum
Vít Picek
Doris Moltašová
Zdeňka Nezdarová
Eva Šeblová
Helena Medlíková
Hana Fischerová
Matěj Gajdáč
Alexander Vágai
Božen Vávrová
Jana Hásková
Růžena Šmídová
Miloslava Erlebachová
Karel Medek
Antonín Lipš
Josef Elicer
Jitka Nová
Marie Nigrinová
Ivana Nováková
Hana Malá
Karel Viktora
Vladimíra Slaninová

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Senior klub
Šumburk n.D.
Vás zve na vánoční besídku
Vánoce, Vánoce přicházejí
Místo konání:
Dům pro seniory 593 Šumburk n.
Desnou Tanvald
Datum konání:
19. 12. 2017 od 15:00 hod.
Srdečně zveme
Na setkání se těší děti z MŠ
Wolkerova a Tomáš Drobník
Archiv Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald.

památky města.
Druhý den jsme zavítali na Fakultu
tělesné kultury, kde nás uchvátil znovu
moderní interiér, bazén, posilovna,
hala, trampolína, ale největší údiv
nastal při vstupu do místnosti plné
pingpongových stolů. Tam jako by celá
septima oněměla. A ptáte se proč?
Protože ping pong, jak je u nás na
škole známo, je náš třídní sport, který
naši chlapci pilně trénují každou volnou
přestávku. Bohužel naše škola nám
takovou místnost ještě nezajistila. Poté
jsme se odebrali k bazilice na Svatém
Kopečku a následně do zoologické

zahrady, kde jsme všichni, už hladoví,
prošli všechna zákoutí této zahrady.
Odměnou za strastiplnou cestu nám
byla večerní laser games, kde jsme
tuto exkurzi zakončili.
Olomouc je krásné město plné
studijních i životních možností, město
s obrovským množstvím kaváren
a podniků, kam se uchylují po večerech
studenti tamní univerzity, aby si užili, jak
nám bylo řečeno, nejlepší léta svého
života plného přátel, dobrodružství,
ale také „trochu“ toho vzdělání.
T.J. - studentka septimy

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve na
Předvánoční posezení
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
ve čtvrtek 7. 12. od 15:00 hod.
Na setkání se těší děti
z mateřské školy
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Středisko volného času Tanvald
V sobotu 2. 12. od 9:00 do 13:00 „Dárkování“ - výtvarné dílny, ve kterých si
děti vyrobí několik originálních vánočních dárečků. S sebou svačinu, pití, přezůvky a krabičku na výrobky. Cena: 170 Kč.
V pondělí 4. 12. spolupořádáme akci „Mikulášská nadílka“ v mateřských školách Radniční a Šumburk.
Ve středu 6. 12. od 17:00 „Vánoční světýlka“- výroba vánočních svícnů
ubrouskovou technikou na keramický podklad. S sebou přezůvky. Cena: 90 Kč.
V pátek 22. 12. se koná „Vánoční svařák“ v areálu firmy 4Soft, kde si v našem
stánku můžete ještě vyrobit nebo zakoupit vánoční dárečky na poslední chvíli.
Jako pěkný vánoční dárek můžete využít také naše dárkové poukazy pro
dospělé na Kurz šití patchworku nebo Kurz keramiky.
Od ledna 2018 budeme nově otvírat pro děti kroužek stolního tenisu, který
bude probíhat vždy ve středu od 15:00 do 17:00 v tělocvičně Masarykovy ZŠ.
Zájemci se mohou přihlašovat již nyní.
Bližší informace o všech akcích obdržíte ve Středisku volného času Tanvald,
tel. č. 483 394 301,
www.ddmtanvald.cz (Klientské centrum), Facebook
Přejeme vám všem krásné pohodové Vánoce, dětem hodně radosti
u stromečku a pěkné vánoční prázdniny!

Městská knihovna Tanvald
„Co mě baví“ – tradiční výstava prací našich čtenářů ve výstavním sálku od 4.
12. 207 do 15. 12. 2017.
„ Co to cinká, co to voní .....“
výstava knižních titulů s vánočním tématem ve vstupní části knihovny po celý
měsíc prosinec
„Dárek z knihovny“- pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým
či přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2018.
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
„Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům.“

V prosinci můžete navštívit tyto akce:
„Vánoční výstava“ – výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny společnosti Dolmen, z.ú. ve výstavním sálku od 27.1 1. 2017.
„Vánoční svět“ – tradiční prodejní výstava prací klientů Domova Harcov pro
osoby se zdravotním postižením v Liberci ve výstavním sálku od 4. 12. 2017.
Městská knihovna Tanvald
OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
25. 12. – 26. 12.  		
ZAVŘENO
27. 12. 2017 		
OTEVŘENO   9:00-11:30   12:15-17:00
28. 12. 2017	 	
OTEVŘENO   9:00–11:30   12:15-15:00
29. 12. 2017 		
ZAVŘENO
01. 01. 2018		
ZAVŘENO
Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků
naplněných láskou, klidem a pohodou.
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Prosincové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Výroba adventních věnců – v pátek 1. 12. po 15:00 hod.
průběžně, cena 50,- Kč (1xkorpus, drát, chvojí, přírodní materiál),
s sebou: 4 svíčky, přízdoby, apod., přihlášky do 27. 11.!
Mikulášská nadílka pro nejmenší – v NEDĚLI 3. 12., vybírání podepsaných
balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů v 15:30 – 15:50 hod., začátek
v 16:00 hod., vstupné 30 Kč/rodina
4. 12. přednáška na téma „Jak být odpovědným spotřebitelem?“
(reklamace, platební karty atd.), v 15:15 – 18:30 hod., lektoruje Stanislava
Křížová (AISIS), vstupné 30 Kč
7. 12. v 15:00 hod. Senior klub II. Výšina
– předvánoční posezení při zpěvu dětí z MŠ
8. 12. od 15:00 hod. (průběžně) setkání rodin s dětmi, výroba vánočních
mýdel, večer posezení maminek, 3 mýdla/40-50 Kč dle velikosti
11. 12. od 16:30 hod. „Vosí společnost“ – „pečeme“ vosí hnízda,
s sebou: vlastní materiál a pomůcky, děti….
15. 12. od 16:00 hod. (průběžně) Vánoční besídka pro rodiny s dětmi, společné posezení při vánoční atmosféře, zpívání koled, výroba vánoční dekorace,
s sebou: trošku cukroví
Masáže dětí a kojenců – pravidelně v pátek dopoledne, sestava velmi jemného a citlivého masírování celého těla, 40 Kč/dopoledne,
přihlášky na tel. 774 825 085!!!
Upozorňujeme na:
doprovázení pěstounských rodin – bližší informace Mgr. Rydvalová,
tel. 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
Děkujeme za podporu: Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Libereckému
kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce, Nadaci Ivana
Dejmala pro ochranu přírody, a všem ostatním sponzorům, kteří nás po
celý rok podporují.
Přejeme všem krásné Vánoce a spokojenost všem rodinám regionu
Tanvaldska v r. 2018!!!

(Henry Fielding)

SBÍRKA KRMIV PRO PSY A KOČKY - nadále probíhá sbírka krmiv pro opuštěné psy a kočky, které budou ve vánočním čase
předány útulkům v našem regionu. Tyto útulky jsou
azylem pro týraná a opuštěná zvířata z Tanvaldu
a okolí. Je potřeba, aby krmiva (granule, konzervy,
kapsičky, pamlsky...) pro pejsky a kočičky (dospěláky, seniory i mláďata) byla v původním neporušeném obalu a neměla prošlé datum spotřeby.
Krmiva můžete nosit do Městské knihovny Tanvald
do 20.12.2017. Vše, co se u nás nashromáždí,
spravedlivě rozdělíme mezi zvířátka v útulcích Dášenka v Lučanech a AzylPes Krásný Les. Bude to
krásný vánoční dárek od všech lidí, kterým není
lhostejný jejich osud. Tato sbírka je jednou z akcí,
kterou si naše knihovna připravila k projektu: Kde končí svět? 2017/2018 „KDK
SKIP - Já jsem tvůj člověk“, jež byl vyhlášen Svazem knihovníků ČR.
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 pomáhající lidem s handicapem. Tyto organizace tak mají možnost využívat výstavních prostor knihovny k propagaci své
činnosti. Občanská sdružení z našeho regionu tak již několik let pořádají
prodejní výstavy.

Tanvaldský zpravodaj

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině v prosinci:
PÁ   1. 12.    19 hod    Kino Jas Járy Cimrmana
Tomáš Kočko & Orchestr – adventní koncert
Koncert v rámci adventního turné Tomáše Kočka & ORCHESTRU. Kromě
repertoáru z CD "Koleda" zazní průřez tím nejlepším ze všech doposud
vydaných alb skupiny včetně ukázek z novinkového pohádkového alba pro děti!
Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale svým jedinečným
přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek, který respektuje
své kořeny, ale zároveň reflektuje současnost a široké spektrum posluchačů.
Dvě alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“ (2012) získala ocenění Anděl.
Odkaz na web: http://kocko.cz/
VSTUPNÉ: 80 Kč, majitelé Senior pasu 60 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před každým filmovým
představením nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz
nebo www.disdata.cz.
SO   2. 12.     16,30 hod     Centrální parkoviště v Tanvaldě  
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení dětského sboru Melodia ZUŠ Tanvald a doprovodný orchestr učitelů. Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.
Zájezd do Bautzenu na vánoční trhy
Odjezd z centrálního parkoviště v Tanvaldě v 7 hodin. Cena 200 Kč.
NE   10. 12.     15 hod     Kino Jas Járy Cimrmana
Cirkus bude!
Cirkusové vystoupení skupiny Mistral. Vstup zdarma.
Rezervujte si místa včas na www.skupinamistral.cz
ČT   14. 12.    16 hod     Vánoční zpívání na schodech u ZŠ Tanvald, Sportovní
Drobné občerstvení zajištěno.
PÁ   22. 12.   14,30 hod bývalý areál garáži ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční svařák
Vánoční koledy, živá hudba, sbor Harmonia ZUŠ Tanvald, vystoupení MŠ a ZŠ,
bohaté občerstvení - gulášek, svařáček, perníčky, cukroví, živý betlém…
Pořádá TJ Seba Tanvald a Město Tanvald. Vstup zdarma.
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Pokračování ze strany 6.

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald :
Vánočně laděné koncerty pěveckých sborů Harmonia a Melodia za doprovodu
učitelů Základní umělecké školy v Tanvaldě.
Vždy od 17 hodin kromě Wittichenau.
9. 12.
13. 12.
14. 12.
18. 12.
20. 12.

prosinec 2017

partnerské město Wittichenau (SRN)
– vystoupení ZUŠ Tanvald v odpoledních hodinách
Zlatá Olešnice - kostel sv. Martina
Josefův Důl - kostel Proměnění Páně
Velké Hamry - kostel sv. Václava
Tanvald, Šumburk nad Desnou - kostel sv. Františka z Assisi

Připravujeme na leden 2018 :
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.

Návštěva ekocentra
V posledním říjnovém týdnu využila
naše škola finančních prostředků,
věnovaných společností FCC Liberec,
k návštěvě Ekologického centra
v Oldřichově v Hájích. Účast měli
zajištěnou ti žáci, kteří se v minulém
školním roce podíleli na sběru starého
papíru. V ekocentru byly pro ně připraveny zajímavé a poučné programy.
V prvním z nich se žáci seznámili
s pečením chleba a housek. Sami si
to také vyzkoušeli a upekli si několik
druhů výrobků. Skupina starších žáků
měla připraven program Jizerské hory
všemi smysly, ale bohužel počasí nám
nepřálo, abychom se mohli pohybovat

venku. Nakonec ani tito žáci nepřišli
zkrátka a zúčastnili se náhradního
programu o starých řemeslech. Náplní
tohoto programu nebylo jen seznámit
se s řemesly, která v dnešní době už
jsou zapomenuta, ale také si vyzkoušet
zručnost při vytváření výrobků z vlny,
dřeva a obilí. Dopoledne uběhlo jako
voda a odpoledne jsme vyjeli na Obří
sud u Libverdy a navštívili jsme lázně
Libverda. Většina žáků byla spokojena
a už se těší na další akce. Zároveň
společnosti FCC Liberec (dříve A.S.A.)
děkujeme za umožnění nákupu pomůcek pro ekologickou výchovu našich
žáků.
Oldřiška Dolenská

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

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s., Tanvald
Centrum podpory náhradní rodinné péče
Je tomu již rok, co MDC MAJÁK rozšířilo svou činnost a stalo se organizací
podporující náhradní rodinnou péči.
V náhradní rodinné péči je dítě
vychováváno náhradními rodiči (jednotlivec, manželský pár) přímo v jejich
rodině. Tato forma péče má ze zákona
i podle mezinárodních úmluv, vzhledem k významu rodinného prostředí
pro zdárný vývoj dítěte, přednost před
ústavní výchovou. Zajišťuje dětem
přechodnou či dlouhodobou pomoc
v době, kdy se ocitají bez rodinného
zázemí. Mezi formy náhradní rodinné
péče patří osvojení (adopce), pěstounská péče, poručenská péče či svěření
dítěte do výchovy jiné fyzické osoby
než rodiče.
V rámci naší činnosti se snažíme
zvyšovat mezi lidmi povědomí ohledně
pěstounské
péče.
Vyhledáváme
vstřícné osoby, které jsou schopny přijmout do rodiny nevlastní dítě se všemi
jeho potřebami a věnovat mu péči
a lásku, jako by bylo jejich vlastní.
Věříme totiž, že tímto krokem můžeme
zvýšit kvalitu života dětí, které svoje
dětství prožívají, ne svoji vinou,
v kojeneckých ústavech a dětských
domovech. Pokud se chcete nezávazně dozvědět detailnější informace,
neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle:

774 825 085.
Pěstounským rodinám, které s naší
organizací mají uzavřenou dohodu
o výkonu pěstounské péče, poskytujeme v rámci doprovázení poradenství,
psychologické služby a odbornou
pomoc při řešení různých problémů.
Spolupracujeme také se speciální
pedagožkou, která v organizaci nabízí
logopedické služby a přípravu na školní
docházku. Pěstounům zajišťujeme
kvalitní vzdělávání, které se snažíme
časově uskutečňovat dle jejich potřeb.
Dále poskytujeme asistenci při kontaktu
s biologickou rodinou, odlehčovací péči
formou příspěvků na tábory pro děti
aj. V našich prostorech se uskutečňuje setkávání pěstounů za účelem
popovídání si a sdílení vzájemných
zkušeností. Během týdne zde probíhají
tematická dopoledne pro malé děti
s rodiči, na které jsou pěstounské
rodiny srdečně zvány. V průběhu roku
pořádáme různé další akce. Veškeré
naše služby jsou zaměřené na individuální potřeby a specifika konkrétní
rodiny.
Tímto děkujeme stávajícím pěstounským rodinám za projevenou důvěru při
naší vzájemné spolupráci a těšíme se
na další nově příchozí!
Libuše Rydvalová
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Sport

Zprávy z oddílu fotbalu

Archiv TJ Jiskra Tanvald z.s.

Na nově otevřeném sportovním stadionu zahájila všechna tři tanvaldská
družstva přípravu k soutěžním utkáním
v září 2017. V předchozích devíti
měsících jsme využívali k tréninkům
i utkáním hřiště okolních týmů. Příprava
probíhala střídavě na hřištích ve
Velkých Hamrech a Plavech - v případě
družstva mužů a na hřišti v Desné, kde
se připravovaly mládežnické týmy.
Pro podzimní část sezóny se týmy
mladší a starší přípravky i družstvo
dospělých účastnily okresního přeboru
Jabloneckého okresu.
Družstvo mladší přípravky nastoupilo k osmi turnajům, které se postupně
odehrály na hřištích ve Velkých
Hamrech, Železném Brodě, Desné,
Jablonci nad Nisou, na Smržovce
a třikrát na domácím hřišti v Tanvaldě.
V průběhu podzimu jsme sehráli mnoho
vyrovnaných zápasů s dalšími deseti
účastníky soutěže. Naše družstvo
nastupující ve složení: Míša Martínek,
Míša Gombala, Martin Bajzík, Marek
Horáček, Petr Řezníček, Dominik
Duňka, Tomáš Štim, Samuel Šolc,
Patrik a Adam Horvátovi, Petr Bao Anh
na všech turnajích předvedlo mnoho
výborných výkonů, hodně snahy a píle.
I když někteří soupeři byli zatím nad
naše síly, většinou jsme se umisťovali
na druhém nebo třetím místě. S ohle-

dem na skutečnost, že většina týmu
bude moci ve stejné věkové kategorii
pokračovat nejen v jarní části soutěže,
ale i v příštím soutěžním ročníku, předpokládáme, že v budoucnu dojde ještě
k výraznějším úspěchům.
Také družstvo starší přípravky,
hrající pod vedením Jirky Jóna ve
složení: Petr Lavička, Kája Lehotský,
Marek Bílý, Dominik Vaníček, Viktor
Fedoryshchak, Vojta Beran, David
Plas a Adam Horvát se na podzim
zúčastnilo postupně osmi turnajů
na hřištích Lučan, Zásady, Velkých
Hamrů, Železného Brodu, 2x Smržovky
a 2x na domácím hřišti. Po počátečních
neúspěších na turnaji v Lučanech došlo
k postupnému zlepšení výsledků a tým
se umisťoval vždy v polovině tabulky.
Velmi kladně hodnotíme účast na
slavnostním otevření stadionu, při
kterém jsme dostali možnost představit
naše aktivity široké veřejnosti, což se
následně projevilo účastí na zářijovém
náboru, při kterém se naše řady rozšířily na aktuálních 23 hráčů. Na účast
v zápasech ze zároveň začali připravovat noví hráči kategorie do 7 let, kteří
začnou hráčské zkušenosti získávat od
halových turnajů v únoru příštího roku.
Za pomoc a podporu v naší práci
s mládeží tímto děkuje všem rodičům
i prarodičům, kteří vždy podají pomoc-

Archiv TJ Jiskra Tanvald z.s.

Archiv TJ Jiskra Tanvald z.s.

nou ruku, ať už při organizaci turnajů,
nebo jsou ochotni zabezpečit dopravu
k turnajům. Současně si dovolíme
pozvat do našich týmů další kluky
i holky, kteří mají zájem o pravidelný
pohyb.
Jedinou stinnou stránkou právě
ukončené podzimní části sezóny byly
výkony družstva mužů v okresním přeboru, kteří po deset měsíců trvajícím
cestování po okolních hřištích odehráli
v průběhu října konečně pět domácích
zápasů na našem hřišti. Družstvo
bohužel nedosáhlo žádného výrazněj-

šího výsledku a po jedenácti zápasech
se krčí na posledním místě soutěže.
Doufáme, že naši fanoušci nám i přes
předvedené výkony zachovají přízeň,
a to i s ohledem na skutečnost, že od
jarní části sezóny plánujeme výrazné
posílení hráčského kádru současně
s posílením trenérského vedení.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
za odvedenou práci všem trenérům
a ostatním funkcionářům a současně
popřát všem čtenářům Tanvaldského
zpravodaje jen vše nejlepší v novém
roce.
Za oddíl fotbalu TJ Jiskra Tanvald z.s.
Roman Houfek a Václav Kosina

Sezóna přespolních běhů skončila

Archiv TJ Tanvald z. s.

Závodníci z TJ Tanvald z. s. zakončili seriál podzimních přespolních
běhů libereckého kraje v Huntířově,
kde proběhl poslední závod a závěrečné vyhlášení poháru. Prvních šest
závodníků v každé kategorii získalo
ocenění. Z tanvaldského oddílu na
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ně dosáhla děvčata: nejlépe si vedla
Daniela Peštová, obsadila nádherné
3. místo, Martina Tůmová a Harcubová
obsadily pěkné 6. místo. Jako oddíl
jsme se tentokrát vzhledem k odchodu
starších závodníků nevešli do dekorovaných pozic, skončili jsme na 9. místě.

Archiv TJ Tanvald z. s.

Tímto gratulujeme a děkujeme nejen
úspěšným závodnicím, ale i všem těm
– dětem i rodičům, kteří pravidelně po
sobotách a nedělích objížděli krajské
závody. V trénincích pokračujeme
i nadále a pilně se připravujeme na
zimní lyžařskou sezónu. Těšíme se,

až to „spadne“ a konečně vyrazíme na
lyže. Trénujeme pondělí, středa, pátek.
Pokud máš chuť, přidej se k nám. Info
na www.tjsebatanvald.cz
Jana Tůmová
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Přírodní živly s námi opět laškovaly
V neděli 29. října udeřila na české
území vichřice s cizokrajným názvem
Herwarth. Obyvatelstvo bylo na tuto
situaci sdělovacími prostředky poměrně
dobře připraveno a lidé si svůj majetek včas zabezpečili. Výjimkou byly
některé stavební firmy, které zaspaly
a polystyrenem pokryly široké okolí.
Díky osobnímu starostovu zásahu však
již během dne došlo
k nápravě. Drobné
škody odstraňovali
průběžně pracovníci
technických služeb,
o popadané stromy
na silnicích se starali
hasiči, jak profesionální, tak i naši dobrovolní. Pouze Český
Šumburk
zůstal
odříznut trochu déle,
neboť pod Šulíkovou
skálou spadl prakticky celý les. Proti
tomu
samozřejmě
není obrany. Došlo
i k výpadku elektrického proudu, ovšem
i zde se podařilo
nejhorší škody brzy
opravit a dodávku
proudu obnovit. Stále
však platí doporučení
Městského
úřadu
Tanvald k maximální
opatrnosti při vstupu

do lesů. Některé poškozené stromy
mohou být do sebe vzájemně zavěšené a pohyb pod nimi by mohl mít
fatální následky. Je nezbytné poučit
hlavně děti, jaké nebezpečí jim v lese
může hrozit.
Kromě větru také vydatně pršelo.
Na z předchozích dešťů již podmáčené podloží v hřebenových partiích

spadlo za tři dny kolem 100 litrů vody
na čtvereční metr, na Souši dokonce
144 litry. V neděli již v časných ranních hodinách vyrazila povodňová
komise města v čele se starostou do
terénu a po prozkoumání situace v
8.00 hodin vyhlásila 2. stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost, pro
řeku Kamenici na Horním Tanvaldě

a pro celý úsek řeky Desné. Kamenice
v Plavech dokonce krátce překročila
3.SPA. K obdobné situaci došlo
naposledy v červenci 2011. Srážky
během dne naštěstí zeslábly a voda se
z koryta nevylila. Na této okolnosti mají
lví podíl vodní díla Josefův Důl a Souš,
která opět výrazně zredukovala odtoky
z hor, takže k větším škodám nedošlo.
V současné době mají přehrady celkovou rezervu 6 milionů m3 a vzhledem
k tomu, že v tuto chvíli na horách sněží,
dá se očekávat zvýšení této rezervy až
k 7 milionům m3.
Příští relace pro obyvatelstvo již
půjde takříkajíc online. Jistě jste si
všimli, že ve městě se instalují hlásiče,
které v rámci varovného informačního
systému budou všem Tanvalďákům
předávat důležité zprávy neprodleně.
Součástí systému budou i dva měřiče
průtoku: na Kamenici v Horním
Tanvaldě a na Desné a srážkoměr na
Výšině. Ale o tom až příště.
Václav Hošek
INZERCE

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec
Půjčíme Vám do 150 000 Kč
se splatností až 36 měsíců
Bez ručitele ● Půjčka na cokoliv ● Předčasné splacení ZDARMA

Foto Petr Kousal.

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.

INZERCE

REALITNÍ SLUŽBY
HAAS
PRODEJ - PRONÁJEM
*
*
*
*
*
*
*
*

ODHAD
NOTÁŘSKÝ SERVIS
PRÁVNÍ SERVIS
INZERCE
KUPNÍ SMLOUVY
PŘEPISY
VKLAD NA KATASTR
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
A DALŠÍ...

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz
Tanvaldský zpravodaj
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INZERCE

ŠKODA ECONOMY DÍLY,
KVALITNÍ DRAHÉ
100% kvalita náhradních
dílů ŠKODA pro vozy
starší 4 let.

Nespoléhejte se na neoriginální díly a využijte cenově dostupnou řadu ŠKODA Economy dílů. Tyto díly podléhají během vývoje náročným
zkouškám koncernu Volkswagen, které zaručují jejich kvalitu. Tu dokládají i odborné nezávislé testy, ve kterých se pravidelně umísťují
na prvních příčkách.
– náhradní díly ve 100% kvalitě ŠKODA se standardní 2letou zárukou
– zvýhodnění až 35 % oproti ŠKODA Originálním dílům
– snížení ceny bylo dosaženo snížením počtu variant daných dílů
– sortiment zahrnuje nejběžnější díly: autobaterie, komponenty brzd, startéry, tlumiče …
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 131 226
www.astra-auto.cz
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