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V pondělí 13. listopadu 2017
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.
Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 1. listopadu od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Festival Humoru v amatérském filmu
opět přinesl skvělé filmy
Je to už 49 let, co HAF baví své
autory a hlavně diváky.
Obliba HAFu opět po letech začíná
stoupat. Letos se do soutěže přihlásilo
nebývale mnoho soutěžících a můj
osobní dojem po předkole byl, že letos
oproti minulému roku rapidně stoupla
kvalita snímků a to hlavně po technické
stránce. Určitě právě i technické mož-

nosti výrazně přispěly k vysoké účasti
filmařů na festivalu. Přece jenom digitalizace a cenově dostupná technika pro
filmování naláká řadu autorů a samotné
doručení filmů do soutěže může být
otázkou pár minut. V letošním roce se
také přihlásila řada mladých autorů a to
i studentů filmařských škol. Pro organizátory je určitě velkou pochvalou,

že i mladí autoři mají právě o HAF
zájem a chtějí se naší soutěže účastnit.
Bohužel letošní ročník přinesl i dvě
smutné zprávy. Museli jsme se rozloučit s dvěma osobnostmi neodmyslitelně
spjatými s HAFem; s Jaroslavem
Boudou a Jaroslavem Dolečkem. Oba
muži se významně zapsali do historie
HAFu.
Lenka Hájková

Tradiční zájezd na vánoční
trhy do Bautzenu se uskuteční
v sobotu 2. prosince.
Přihlášky od pondělí 6.listopadu
v Infocentru Tanvald.

Nádoby na
bioodpad

VÝSLEDKOVÁ LISTINA HAF 2017:
HLAVNÍ SOUTĚŽ HAF 2017:
Cena města Tanvaldu:
NÁVRAT DOMŮ
(Pavel Kubát)
2. cena:			
4+1
(Jaroslav Nykl)
3. cena:			
WATCHED
(SLEDOVÁNÍ)
(Richard Forstmann)

Během tohoto měsíce budou staženy
nádoby na bioodpad ze stanovišť
na tříděný odpad. Třídění těchto
odpadů je pro města povinností
od 1. dubna do 31. října.

Adventní koncert
Tomáš Kočko & Orchestr
V pátek 1. prosince.
Předprodej vstupenek od 3. 11.
v pokladně kina vždy hodinu před
každým filmovým představením.
Podrobnější informace na straně 9.

Humor v amatérském filmu 2017. Foto Lenka Hájková.

Vánoční trh

V sobotu 9. prosince se tradičně koná
v partnerském městě Wittichenau
vánoční trh. V odpoledních hodinách
vystoupí tanvaldská ZUŠ s vánočně
laděným programem.

PARODIE NA REKLAMU:
1. cena:		
TELEVIZE
(Bohumír Novák)
2. cena:		
NA TO MUSÍŠ MÍT KOULE!
(Martin Bohadlo)
3. cena:		
UVIDÍME (Frank Dietrich)
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MINUTA FILM:
1. cena:		
AŤ ŽIJE VLÁDA
(Bohumír Novák)
2. cena:		
HŮL
(Milan Haškovec)
3. cena:		
...A TUHLE ZNÁTE?
(Miloslav Jehlička)

CENA DIVÁKA:
GLÜCK IM UNGLÜCK
(ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ)
(Dietmar Schürtz)
Moderátorka Monika Hašková společně s místostarostou a ředitelem soutěže HAF 2017 Antonínem Bělonožníkem
zahajuje festival. Foto Lenka Hájková.

CENA MLADÉHO DIVÁKA:
KOPAČKY (Martin Doležal)

Kultura
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Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Ve dnech od 2. –11.10. nás v rámci
akce navštívilo na 142 dětí z 2. - 5. tříd
Masarykovy ZŠ Tanvald.
Druháčci se proměnili v knihovníky.
Půjčovali a vraceli knihy čtenářům,
opravovali a hledali knihy dle seznamu.
Nakonec si jednu malou knížtičku, pro
kterou vyrobili a ozdobili obal, odnesli
darem z knihovny domů. Chtěly
bychom poděkovat našim čtenářům
za vstřícnost a trpělivost v čase, kdy je
obsluhovali „malí knihovníci“.

Třeťáci a čtvrťáci se setkali a povídali si s MVDr. Klárou Pospíšilovou,
která píše knihy pod dívčím jménem
Klára Hoffmanová. Obě setkání s naší
regionální spisovatelkou byla nezapomenutelná. Děti měly spousty dotazů,
které se týkaly nejen jejich domácích
mazlíčků, ale chovu zvířátek vůbec
a napjatě poslouchaly četbu příběhů
z veterinární praxe.
Děkujeme Kláře Pospíšilové za
krásný dar pro čtenáře naší knihovny,

knihu „Cesty“, která vyšla v tomto
roce. Dále bychom chtěly poděkovat
za vstřícnost a ochotu, s jakou přijala
pozvání k našim malým čtenářům.
Páťáci se v besedě „Máme rádi
zvířata“ seznámili s osudy psa Rézinky
z knihy: Pes hledá člověka. Sami pak
hledali, jak pečovat o zvířátka v našem
knihovním fondu. A nakonec se prostřednictvím knih potkali i se zvířaty ze
světa fantazie.
Přihlásili se 4 noví čtenáři.

Foto Valentýna Scheibe.

Za týden knihovnu navštívilo 231 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 682 titulů
z našeho fondu.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách:
www.tanvald.cz/kulturaasport/
mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.
html nebo ve vstupní části knihovny.
Valentýna Scheibe
a Martina Hejduková

Foto Valentýna Scheibe.

Tanvaldští senioři výletovali po jizerskohorských přehradách
Vedení města Tanvald uspořádalo
20. září výlet pro tanvaldské seniory
s názvem Poznejte přehrady Jizerských
hor. Ti nejprve navštívili Josefodolskou
přehradu a pak se přesunuli do Mníšku

na přehradu Fojtku.
Na oběd se účastníci zájezdu přesunuli do Raspenavy, do restaurace
v Zámečku. Cesta zpět byla naplánovaná přes polskou stranu Jizerských

hor s malou zastávkou v lázeňském
městečku Swieradow Zdroj s krásným
parkem a kolonádou. Pak už následovala jen cesta do Tanvaldu.
Velké poděkování patří Josefu

Foto Lenka Hájková.
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Kunovi, který se na tento den stal
průvodcem po Jizerských horách. Jeho
zaujaté a fundované vyprávění o všech
možných zajímavostech a faktech
dodal výletu i informační hodnotu.

-haj-
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Informace

Tanvaldské infocentrum
stále zlepšuje své služby
V polovině října přibyl zákazníkům
Infocentra Tanvald nový pomocník
v
podobě
informačního
panelu
s odjezdy vlaků a autobusů.
Jednou z nejčastějších otázek v infocentru jsou rozhodně na odjezdy autobusů a vlaků... Nicméně není otevřeno
24 hodin denně, a tak je pro některé
klienty komplikované zjistit odjezdy.
Z tohoto důvodu byla instalovaná obra-

Prvňáci na radnici

zovka s odjezdy, která je směřovaná do
výlohy, a tak si každý může svůj odjezd
zjistit, i když je zavřeno. Na obrazovce
zjistíte veškeré odjezdy autobusů ze
zastávky Tanvald,, centrum a odjezdy
vlaků ze stanice Tanvald,, zastávka.
Odjezdy vlaků a autobusů z tanvaldského terminálu můžete zjistit na informačním panelu právě na terminálu.
-haj-

Setkání s občany

Pokračuje podzimní série setkávání
občanů se starostou a vedením města.
Již proběhly besedy v hasičárně na
Šumburku, ve Scolarestu na Výšině
a v sokolovně na Českém Šumburku.
Starosta informoval o dění ve městě
v tomto roce a o plánech na nejbližší
období např. o sportovní hale, o měst-

ském stadionu, o nákupu piana,
o opravách komunikací, o demolici
objektu č.p. 425 v Žákově ulici. Občané
se dotazovali na řešení problémů, které
je trápí – vývoj situace s geotermální
elektrárnou, parkování, výtluky na
komunikacích, odpady apod.

Ještě se nestihli ve škole pořádně
rozkoukat, a už je čekala první exkurze,
a to ne ledajaká. Žáci prvních tříd ZŠ
Sportovní Tanvald navštívili tamní
MěU. Na seznámení s budovou a provozem je pozval sám starosta Vladimír
Vyhnálek, který je slavnostně přivítal u
vchodových dveří.
Nejprve se žáci vydali do obřadní
síně, kde na ně čekal i pan místostarosta. Zde se děti dozvěděly základní
informace o budově a o jejím fungování.
Pan starosta dále žáky zavedl do
zasedací místnosti, kde absolventi
devátých ročníků naší školy dostávají
svá poslední vysvědčení.
Nejvíce se prvňáci těšili na nejdůležitější místnost v budově – kancelář

místodržícího rychtáře, jak bylo dětem
vysvětleno. Zde děti nezaujaly ani tak
moderní technologie, ale byly unešené
z vlajky města, z ručně vyřezané
památné vitríny a z kyvadlových hodin,
které svým hlasitým odbitím zaujaly
nejvíce. Nakonec došlo na několik
otázek týkajících se většinou osobnosti
pana starosty - věk a styl oblékání.
V neposlední řadě zde padlo i několik dotazů k chodu města, které pan
starosta s grácií a humorem přestál.
Dětem na závěr daroval symbolický
dárek. Exkurze žáky nadchla a věříme,
že si spoustu poznatků zapamatují,
především to, že starosta má plno
starostí.
-red-

-red-

Foto Antonín Bělonožník.

Foto Antonín Bělonožník.

Přestavba Nemocnice Tanvald

Tanvaldská nemocnice. Foto Antonín Bělonožník.

Naše městská nemocnice je v provozu pro občany města Tanvaldu
a okolí již od roku 1889. Za tuto dobu
došlo k modernizaci budovy nemocnice
i celého areálu několikrát.
V roce 2016 byla zahájena největší
investiční akce v novodobé historii
Nemocnice Tanvald s.r.o. Provedli
jsme dostavbu stávající budovy. Práce
probíhaly za nepřetržitého provozu
nemocnice a 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 bude přestavba dokončena a zkolaudována. V listopadu
proběhne oficiální otevření jednotlivých
oddělení.
Tato dostavba nám umožní rozšíření
poskytovaných zdravotních služeb.
Dojde k rozšíření interní lůžkové části

a nárůstu počtu lůžek pro poskytování
následné intenzivní a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče. Další
změnou bude přesun rehabilitačního
oddělení do větších a pro pacienty lépe
přístupných prostor v přízemí.
V průběhu následujícího roku, tedy
v roce 2018, dojde ke zprovoznění
dostavbou rozšířených oddělení.
Rozšířením provozu vznikne několik
desítek nových pracovních míst. Již
v současné době nemocnice zaměstnává přes 220 zaměstnanců a je největším zaměstnavatelem v Tanvaldu
a okolí.
Vedení společnosti a zaměstnanci
nemocnice se těší na spokojené pacienty, kterým tak budou moci poskytnout
ještě lepší zázemí a kvalitnější služby.
Vladimír Josífek, Dagmar Kebrlová
jednatelé společnosti
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Zajímavosti, informace, krimi

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123,
483 394 575
Policie ČR: 158
Podvodníci opět cílí na starší
generaci
V sousedních okresech se znovu
objevili podvodníci, jejichž cílem
jsou senioři. Takový vykuk si vytipuje
staršího člověka a pak mu telefonuje:
„Ahoj dědo, něco bych potřeboval.“
Pak šikovně volenými otázkami
a odpověďmi záhy starého pána
zmate a přesvědčí ho, že je opravdu
jeho vnuk. A pak si pošle známého
pro peníze. A prachy jsou v čudu. Je
jen otázkou času, kdy to někdo zkusí
zase na Tanvaldsku. Staří lidé rádi
pomohou, zejména svým blízkým. A na
to zloději sázejí. Po takovém telefonátu
doporučuji okamžitě volat své příbuzné
a zjistit, o co se jedná, a když už
víme, že to na nás zkouší podvodník,
okamžitě kontaktovat policii na lince
158. Nenechte se napálit. A vy, mladší,
mluvte o těchto věcech se svými rodiči
a prarodiči. Ať nikdy nikomu cizímu
nedávají do ruky peníze a ani si nikoho
nepouštějí k sobě domů. Lumpům by
u nás pšenka neměla kvést.
V nemocnici řádili chmatáci
Na tanvaldskou nemocnici se zaměřili
zloději, ale kvůli zdraví to určitě nebylo.
Při rekonstrukci vnitřních prostor totiž
z areálu zmizelo 400 metrů kabelů plus
nějaká ta světla, suma sumárum za
16 tisíc korun. Spíše než na sběrače
barevných kovů to vypadá na někoho,
kdo se sám za pět prstů zařizuje.
Uvidíme, až mu to policie spočítá.
V žádném případě tedy raději nekupujte levná světla, ani kabely, mohou
být kradené.
Silnici na Šumburk ucpal zloděj
Vedlejší příjezdovou komunikaci na
Šumburk prakticky ucpal obytný Fiat
Ducato. Policii na tuto situaci upozornili
místní občané. Záhy se zjistilo, že vozidlo je hlášeno jako kradené. Prázdná
nádrž a chybějící autorádio nasvědčují
tomu, že pachatel je nejspíše nějaký
chudák, který nemá na autobus a chtěl
se svézt. No, a když mu došel benzín
v tom nejméně vhodném místě, vzal
si s sebou na cestu pěšmo alespoň
nějaký malý prezent. Nu, ale dva roky
natvrdo za svezení z toho být mohou.
Noční kradák Žďárem se plíží
Že není na Žďáru natolik bezpečno,
aby bylo možné nechávat odemčené
dveře, o tom se přesvědčil majitel jedné
garáže. Měl smůlu, garáž nechal celou
noc odemčenou a neznámý zloděj
toho využil. Zmizela čtyři hliníková
kola značky Hankook 195 x 45 x 16,
k tomu minibar a motorová sekačka
s nerezovým výfukem ze skůtru. Škoda
bratru za 11 tisíc. Třeba to někdo bude
nabízet po hospodách, tak zbystřete.
Levně nakoupíte a bez zisku později
budete vracet právoplatnému majiteli.
Okradený má alespoň poučení do
života, zamykat, zamykat, zamykat.
Je-li ovšem ještě co chránit.
Po uzávěrce krimi okénka přišla potěšující zpráva. Ukradené věci byly již
nalezeny a vrátily se ke svému majiteli.
Podrobnosti v příštím čísle.
-vho-
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Teplárenství Tanvald s.r.o. snižuje cenu tepelné energie
Vážení spoluobčané, naši zákazníci.
11. 9. 2017 jsem na ČT24 sledoval
pořad, do kterého si redaktor pozval
ředitele Teplárenského sdružení ČR,
ing. Hájka. Hlavní náplní byla diskuze
o ceně tepla v topné sezoně roku 2017
a v další topné sezoně 2018. Nechci
rozebírat odpovědi pana ing. Hájka, ale
hodnotím je minimálně jako nepřesné
a zavádějící. K celému pořadu bych
dodal, že pokud by byl redaktor aspoň
trochu znalý v oblasti teplárenství,
tak by některé odpovědi nemohl
přijmout. Pokud jste sledovali stejný

program jako já, tak některé informace
podal ing. Hájek odlišně, než uvádím
v článcích, které jsem v předchozích
letech napsal. Způsob výroby spojený
s dodávkami tepelné energie, které
jsme v Tanvaldě cca před 15-18
lety zvolili, je srozumitelně popsán.
Články na toto téma máte stále k dispozici na našich webových stránkách
(www.teplotanvald.cz).
Výsledkem naší zvolené strategie
je dlouhodobé snižování ceny tepelné
energie a to i přesto, že dochází ke snižování výroby tepelné energie (zatep-

lování objektů, nová okna, regulace
topných soustav,…)
Valná hromada naší společnosti,
která se konala 11.9.2017, rozhodla,
na základě hospodářských výsledků,
snížit současnou prodejní cenu 460,Kč/GJ +DPH o 20,-Kč/GJ +DPH. Nová
prodejní cena 440,- Kč/GJ + DPH bude
platit od 1.10.2017. Jedná se o druhou
úpravu ceny tepelné energie směrem
dolů, ke které společnost Teplárenství
Tanvald s.r.o. v roce 2017 přistoupila.

Rok
2017

cena tepelné energie
v Kč/GJ

DPH 15% v Kč

Cena s DPH
Kč

1.1. – 31.3.

480,00

72,00

552,00

1.4. – 30.9.

460,00

69,00

529,00

1.10. -

440,00

66,00

506,00

Rok

Průměrná roční cena
tepelné energie v  Kč/GJ

DPH 15% v Kč

Cena s DPH
Kč

2014

564,10

84,61

648,71

2015

546,48

81,97

628,45

2016

479,56

71,93

551,49

Teď odbočím. Několik našich spoluobčanů, kteří se nad cenami zamýšlí,
mi položilo stejnou otázku. Proč každý
rok cenu několikrát upravujeme?
Odpověď je jednoduchá. Nevíme, jaké
bude celoroční počasí. Když vykalkulujeme na začátku roku špatnou cenu
a tepelnou energii, Vám vyfakturujeme
podle měřidel každý měsíc a cena ve
spojení s prodaným množstvím nebude
odpovídat skutečným nákladům, tak
proděláme. Vy nám to nedoplatíte.
Pokud zvolená vykalkulovaná cena

je v odpovídající výši k roční předpokládané produkci a provozní náklady
umožní cenovou úpravu směrem dolů
ve Váš prospěch, tak rozhodnutím
valné hromady provedeme úpravu. Jak
se nám tuto cenovou politiku daří uskutečňovat, nechám na Vás. Dnes s určitostí mohu říci, že loňská průměrná
roční cena tepelné energie 479,56 Kč,
pro Vás 551,49 s DPH, bude v roce
2017 snížena na cca 462,-Kč (531,30
Kč s DPH). To je o 20,19 Kč meziročně
méně. Předpokládaný přínos pro Vás

odběratele je 400,- až 700,- Kč na byt.
Cena pro rok 2018, vychází ze
sjednané nákupní ceny zemního plynu,
z toho nám vychází kalkulace od 1. 1.
2018 ve výši 430,- Kč/GJ + DPH. Pokud
množství prodané tepelné energie
bude cca stejné jako v roce letošním
a hospodaření naší společnosti bude
probíhat podobně jako v předešlých
letech, tak odhaduji, že průměrná
celoroční cena v roce 2018 poklesne
na 410,- až 390,- Kč/GJ + DPH.
Martin Vávra, jednatel společnosti

Informace ke geotermální elektrárně
Kladné rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Tanvald
Dne 5. října vydal stavební úřad souhlasné územní rozhodnutí na stavbu
„Hloubkové vrty pro využití geotermální
energie Tanvald – geotermální teplárna
s elektrárnou“.
Toto rozhodnutí zaskočilo zejména
občany, kteří se dlouhodobě aktivně
zapojují proti realizaci tohoto projektu
v centru Tanvaldu.
Nepředpokládalo se, že po podání
mnoha námitek účastníků územního
řízení rozhodne stavební úřad tímto
způsobem, který veškeré podané
námitky, včetně těch, které se opíraly
o zkušenou právní podporu, bezvýhradně odmítne.
Věřme však, že odvolání pana
starosty, zastupitelstva a občanů
proti tomuto rozhodnutí najde oporu
u Krajského úřadu v Liberci, který bude
posuzovat rozhodnutí tanvaldského

stavebního úřadu v další fázi řízení.
V případě neúspěchu nelze vyloučit
soudní proces.
Věra Anderová

O vyjádření jsme požádali i vedoucího stavebního odboru Jindřicha
Kozlovského:
Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost spol. ENTERGEO, SE podle
§ 90 stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění), tedy
zda navrhovaný záměr je v souladu:
- s vydanou územně plánovací
dokumentací,
- s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území,
- s požadavky stavebního zákona

a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
- s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu,
- s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních
předpisů, případně s výsledky řešení
rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad neshledal, že by navrhovaný záměr odporoval některému
z výše uvedených požadavků § 90
stavebního zákona a proto nemohl
rozhodnout jinak, než vydat územní
rozhodnutí.
za MěÚ Tanvald, odbor stavební
úřad a životní prostředí
Ing. Jindřich Kozlovský

Zlato z MČR v přespolním běhu
Dvojnásobným
mistrem
České
republiky v přespolním běhu se stal
Václav Machata ze ZŠ Údolí Kamenice
238 v Tanvaldu.
Na MČR, které se konalo ve dnech

21. 9. – 22. 9. 2017, si Václav již ve
čtvrtek v kategorii starších žáků doběhl
s obrovským náskokem pro zlatou
medaili na trati 1500 metrů. Druhý den
pak na dvojnásobné trati opět neměl

konkurenci a na krk mu přibyla další
zlatá trofej.
Reportáž ze závodů odvysílala
Česká televize v Paralympijském
magazínu dne 27. 9.
Ivana Horčičková
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Školství, informace, inzerce

Důležitá informace pro občany
V současné době se realizuje
Digitální povodňový plán a varovné
systémy města Tanvald. Město uspělo
se žádostí o dotaci z OPŽP, prioritní
osa 1.4. Preventivní protipovodňová
opatření. Celkové náklady na tuto akci
činí 6 108 605,- Kč včetně DPH (ceny
jsou vytažené ze smluv o dílo). Cílem
projektu je významně rozšířit a podpořit předpovědní a hlásné povodňové

služby i lokální varovný systém. Tedy
nepřetržité získávání dat o povodňovém nebezpečí v co největším možném
předstihu a s co největší spolehlivostí.
Dále pak tato data využít ve struktuře
orgánů řešících ochranu obyvatelstva
i ochranu před škodami na majetku
města, občanů a životním prostředí.
-red-

Foto Antonín Bělonožník.

Demolice lávky u bývalého
nákupního střediska

Ohlédnutí za soutěžní sezónou
mladých hasičů z Tanvaldu Šumburku
Mladí hasiči ze Šumburku zahájili
soutěžní sezónu 2017 již první neděli
v květnu účastí na Bzovsko-těpeřském
poháru, kde obsadili mladší žáci
2. místo a starší žáci 5. místo. Týden
na to v Desné získali mladší žáci
1. místo, junioři 4. místo a starší žáci
taktéž 4. místo. Hned následující
den se v Hamrovské štafetě umístili
mladší žáci na 3. pozici a starší žáci na
6. příčce.
V jarním kole hry Plamen zabodovali mladší žáci, kteří získali krásné
1. místo, starší žáci byli šestí. Jedná se
o náročnou soutěž, výsledné umístění
je totiž součtem pořadí hned několika
disciplín, a to požárního útoku, závodu
požárnické
všestrannosti,
štafety
4x60m, štafety požárních dvojic a u
kategorie starší žáci navíc ještě štafety
a požárního útoku CTIF.
Měsíc květen zakončili mladší žáci
vítězstvím soutěže Příchovická proudnice. Junioři obsadili v téže kategorii
7. místo. Starší žáci bohužel pro
závadu na materiálu útok nedokončili.
Na konci školního roku si družstvo
mladších žáků nejelo do Zlaté Olešnice
jen užít vody na místní koupaliště, ale
ze soutěže si přivezli pěkné 3. místo.
V červenci nabírali mladí hasiči síly
do druhé polovinu sezóny na týdenním
soustředění v Jablonci nad Jizerou.
Nabyté zkušenosti zúročili na soutěži
Rozlučka s prázdninami na Smržovce
ziskem 4. místa v kategorii mladší žáci
a 1. místa v kategorii starší žáci.

I v září se mladým hasičům dařilo.
V soutěži O pohár starosty města
Tanvaldu se mladší i starší žáci umístili
na 2. příčce, junioři získali 3. místo.
V soutěži Floriánek v Maršovicích
získali v obou kategoriích výborná
1. místa a zároveň i ocenění za nejrychlejší požární útoky soutěže.
Zakončením soutěžní sezóny bylo
podzimní kolo hry Plamen ve Bzí, kde
v závodu požárnické všestrannosti
obsadili mladší i starší žáci 2. místa.
Tímto výsledkem si zároveň slibně
otevřeli šance na celkové umístění
v jarním kole hry Plamen.
Nemůžeme opomenout výsledky
v závodech jednotlivců-dorostenců.
Těmi je v silné konkurenci 120 závodníků 69. místo T. Dvořáka a 84. místo
L. Dvořáka v běhu na 100 m překážek
v soutěži Jablonecká hala, dále pak
2. místo J. Holčíkové a D. Bergera
a 3. místo L. Dvořáka v okresním kole
hry Plamen a 2. místo D. Bergera
v závodu požárnické všestrannosti
v rámci podzimního kola hry Plamen.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
městu Tanvald, které nám umožňuje
trénovat na městském stadionu.
Poděkování patří i všem, kteří pravidelně pomáhají s tréninky a soutěžemi
mladých hasičů.
D. Nigrinová a I. Svárovská

Veškeré informace a odkazy na fotografie a videa ze soutěží najdete na:
www.hasicitanvaldsumburk.estranky.cz

Koncem října byla zbourána lávka u bývalého nákupního střediska Výšina, ul. Horská. Foto Lubomír Soukup.

-red-

Zábavné lezecké dopoledne
Již po třetí v řadě zorganizovalo
Gymnázium a Obchodní akademie
akci Zábavné lezecké dopoledne.
V letošním roce připadla na středu 27.
září 2017. Jak název napovídá, jednalo
se o sportovní zážitek v Lanovém
centru PROUD v Kořenově určený pro
všechny žáky 5. a 9. tříd ZŠ z okolí
Tanvaldu. Učitelé tělesné výchovy
společně se studenty z Gymnázia
a Obchodní akademie Tanvald si
připravili pro děti barevný program
plný her, lezení na nízkých a vysokých
lanových překážkách s bonusovým

zážitkem, a to sjezd na „obří“ lanovce.
Celá akce byla zalitá sluncem
doslova a do písmene. Po propršeném
začátku školního roku se ten den
ukázalo sluníčko, a nejen to vykouzlilo
na dětských tvářích široké úsměvy. Na
naší škole věříme, že se s některými
účastníky setkáme v následujícím
školním roce jako s našimi novými
studenty. Poděkování patří i panu
starostovi Vladimíru Vyhnálkovi, který
nám pomohl s finančním zajištěním
akce.

Archiv Gymnázia a Obchodní akademie.

Společné foto po okresním kole hry Plamen v Jablonci nad Nisou.

Michaela Lipenská

Vítězná družstva šumburských mladých hasičů na Floriánkovi v Maršovicích.
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Zastupitelstvo, rada
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 13. 09. 2017
*ZM
bere
na
vědomí
informace o činnosti rady města v období
od 14.06.2017 do 06.09.2017.
I
I
.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru
a školského výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti organizací s majetkovou účastí města:
1 Nemocnice Tanvald s.r.o.
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitoste zastupitelstvo
města:
1) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu
č. 395/30 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 189 m2 v katastrálním území Tanvald, která vznikla podle geometrického plánu
č.1699-184/2017 ze dne 30.5.2017 sloučením
části pozemkové parcely č. 395/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) označené jako díl
„a“ o výměře 101 m2 a části pozemkové parcely č. 395/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace) označené jako díl „b“ o výměře 88 m2
vše v katastrálním území Tanvald Tenisovému
klubu Tanvald, o.s. se sídlem Pod Špičákem
592, Tanvald za účelem vytvoření zázemí pro
tenisové kurty za dohodnutou cenu 72.400 Kč;
2) na základě vydaného a zveřejněného záměru
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 311/12
(ostatní plocha - silnice) o výměře 13 m2, pozemkovou parcelu č. 352/19 (ostatní plocha - silnice)
o výměře 30 m2, pozemkovou parcelu
č. 352/20 (ostatní plocha - silnice) o výměře
6 m2, pozemkovou parcelu č. 361/10 (ostatní
plocha - silnice) o výměře 202 m2, pozemkovou parcelu č. 370/12 (ostatní plocha - silnice) o výměře 56 m2 a pozemkovou parcelu
č. 371/3 (ostatní plocha - silnice) o výměře
73 m2, vše v katastrálním území Tanvald Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec
IV – Pernštýn za účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční
a Pod Špičákem“ za dohodnutou cenu 19.000
Kč;
3) na základě vydaného a zveřejněného záměru
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 225/11
(zahrada) o výměře 117 m2 v katastrálním území Tanvald panu Borskému za dohodnutou cenu
50.700 Kč;
4) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č.
225/2 (zahrada) o výměře 428 m2 v katastrálním území Tanvald včetně opěrné zdi a oplocení manželům Juráskovým za dohodnutou cenu
182.300 Kč;
5) nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č.
789 (zahrada) o výměře 460 m2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou;
6) nesouhlasí s výkupem pozemkové parcely č.
328/32 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 59 m2, části pozemkové parcely
č.
328/30
(ostatní
plocha
–
zeleň)
o výměře cca 55 m2 a části pozemkové
parcely č. 328/33 (ostatní plocha – zeleň)
o výměře cca 184 m2, vše v katastrálním
území Tanvald od Sdružení vlastníků jednotek
č. 1020, ul. Okružní 512, Tanvald;
7) souhlasí s výkupem části pozemkové parcely č. 264/1 (lesní pozemek) o výměře cca 30
m2 v katastrálním území Tanvald za účelem
narovnání majetkoprávního vztahu u stavby
parkoviště v ul. Palackého, Tanvald a s výkupem části pozemkové parcely č. 264/4
(lesní pozemek) o výměře cca 950 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování parkoviště pro osobní automobily
od s.p. Lesy České republiky;
8) a/ zrušuje své usnesení č. IV/2/b ze dne
02.11.2016, kterým schválilo Směnnou smlouvu
uzavřenou mezi městem Tanvald a Lesy České
republiky, s.p.;
b/ na základě vydaného a zveřejněného záměru
rozhodlo prodat níže uvedené pozemky:
pozemkovou
parcelu č. 1249/1
(lesní pozemek) o výměře 20594 m2
- pozemkovou parcelu č. 1854/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 1749 m2

- pozemkovou parcelu č. 1855/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 2269 m2
- část pozemkové parcely č. 1856/3 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označenou
podle geometrického plánu č. 1619-54/2015
ze dne 1.8.2015 jako pozemková parcela
č. 1856/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5361 m2
- pozemkovou parcelu č. 1869 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 11260 m2
- část pozemkové parcely č. 1887 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označenou
podle geometrického plánu č. 1618-54/2015
ze dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1887/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3729 m2
- pozemkovou parcelu č. 1888 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 1842 m2
- pozemkovou parcelu č. 1891 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 766 m2
- pozemkovou parcelu č. 1892 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 7103 m2
- část pozemkové parcely č. 1945 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označenou
podle geometrického plánu č. 1617-54/2015
ze dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1945/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1888 m2
- pozemkovou parcelu č. 1947 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 143 m2
vše v katastrálním území Tanvald podnik
Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové za celkovou tržní cenu ve výši
4.542.421 Kč;
9) zrušuje své usnesení č. V/1c ze dne
21.06.2017, kterým rozhodlo na základě
vydaného a zveřejněného záměru prodat část
pozemkové parcely č. 2605/2 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, označenou podle geometrického plánu č. 1058-71/2017 jako pozemková parcela č. 2605/4 (ostatní plocha
– jiná plocha) o výměře 231 m2 paní Honzové
za dohodnutou cenu 69.100 Kč.
V
.
*ZM schvaluje částku ve výši 2.388 tis. Kč na
demolici objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald
a schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2017:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
– z prodeje investičního majetku
+ 4.542.421 Kč
Výdaje
BYTOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
–
celkem
odstranění objektu Žákova ul. č. p. 425		
+ 2.388.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
- 2.154.421 Kč
VI.
*ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu
realizovaném z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko mezi městem
Tanvald, městem Smržovka, Gminou Miejskou Kowary a Skarbem Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieźka“ dle předloženého návrhu.
VII.
*ZM schvaluje nákup části podílu společníka
Vávry ve společnosti Teplárenství Tanvald,
s.r.o. ve výši 25% za smluvní cenu 8.875.000
Kč dle předloženého návrhu Smlouvy
o převodu podílu ve společnosti Teplárenství
Tanvald, s.r.o. a schvaluje rozpočtové opatření
č. 56/2017:
VÝDAJE
nákup majetkového podílu ve spol. Tepláreství
Tanvald, s.r.o.
8.875.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 8.875.000 Kč
VIII.
*ZM bere na vědomí Sdělení ohledně žádosti k provedení státního dozoru ve věci
územního plánování města Tanvald, týkající se změny č. 2 Územního plánu Tanvald
– plocha K 23 zaslané Krajským úřadem
Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu paní Vorlíčkové.

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 27. 09. 2017  
*RM vydává záměr na prodej 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. Milerovi
za účelem stavby garáže.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 322/5 (zahrada) o výměře 30 m2
v katastrálním území Tanvald panu J. Trnovi za
účelem státní pro osobní automobil a za účelem
stavby otevřeného přístřešku pro osobní automobil.
*RM rozhodla
pronajmout
část pozemkové parcely č. 703/4 (lesní pozemek)
o výměře 21 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou manželům Zitkovým za účelem
užívání dočasné odstavné plochy pro rekreační objekt ev. č. 48, Sladká Díra, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou za nájemné ve výši 9,00
Kč/m2/rok.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 2605/2 (ostatní plocha – jiná plocha)
o výměře 231 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní D. Honzové za účelem
využití jako zahrada za nájemné ve výši 6,00
Kč/m2/rok.
*RM
projednala
žádost
provozovatelky koupaliště v České ulici paní R. Žigové
o prominutí úhrady za spotřebu vody a el. energie v areálu koupaliště v letní sezoně 2017
ve výši 3.536 Kč a rozhodla prominout paní R.
Žigové úhradu ve výši 50%, tj. 1.768 Kč.
*RM schvaluje Kupní smlouvu č.: S 1465/14/247
uzavřenou mezi městem Tanvald a Lesy České
republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové podle
předloženého návrhu týkající se prodeje pozemků:
1/ pozemkové parcely č. 1249/1 (lesní pozemek) o výměře 20594 m2
2/ pozemkové parcely č. 1854/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 1749 m2
3/ pozemkové parcely č. 1855/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 2269 m2
4/ části pozemkové parcely č. 1856/3 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1619-54/2015
ze dne 1.8.2015 jako pozemková parcela
č. 1856/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5361 m2
5/ pozemkové parcely č. 1869 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 11260 m2
6/ části pozemkové parcely č. 1887 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1618-54/2015
ze dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1887/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3729 m2
7/ pozemkové parcely č. 1888 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 1842 m2
8/ pozemkové parcely č. 1891 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 766 m2
9/ pozemkové parcely č. 1892 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 7103 m2
10/ části pozemkové parcely č. 1945 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1617-54/2015
ze dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1945/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1888 m2
11/ pozemkové parcely č. 1947 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 143 m2
vše v katastrálním území Tanvald za celkovou
tržní cenu ve výši 4.542.421 Kč.
*RM schvaluje realizaci projektové dokumentace na akci vodovod Šumburk ulice Vítězná
ve variantě č. 2 dle nabídky projektanta Zdeněk
Hudec s.r.o. Rychnov u Jablonce nad Nisou
v celkové výši 199.650 Kč a rozhodla provést
rozpočtové opatření č. 57/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Vodní hospodářství - celkem			
199.650 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		
- 199.650 Kč
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 21/2017 ze dne 03. 05. 2017 „Realizace
energetických úspor v objektu sportovní haly ul.
U Stadionu č.p. 588 Tanvald“ mezi městem Tanvald a firmou Marhold a.s., Motoristů 24, Pardubice – Svítkov dle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na zřízení práva stavby na pozemkové parcele č. 1926/2 v k.ú.
Tanvald stavebníkům Richterovým pro stavbu
dle projektu „Biologická čistírna odpadních vod,

ul. Pod Špičákem, pro č.p. 387 v k.ú. Tanvald“.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky
na opravy traktoru Zetor Fronterra 100 a vozidla
MAN sklápěč, na nové pneumatiky pro vozidla
Opel Movano a Ford Tranzit, na opravu motoru
UNC 060 a na náhradní díly na opravy techniky
prováděné svépomocí pracovníky TS a provést
rozpočtové opatření č. 58/2017:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár
92.391 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
provozní výdaje 				
+ 200.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 107.609 Kč
*RM rozhodla:
1/ vydat záměr na prodej pozemkové parcely č.
729/7 (trvalý travní porost) o výměře 1827 m2
v katastrálním území Tanvald manželům Vlčkovým za účelem výstavby rodinného domu;
1/ doporučit zastupitelstvu města souhlasit
s výkupem spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 1861/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území Tanvald za
účelem vzniku veřejné komunikace ve správě
města od:
a/ České pošty, s.p. (podíl ve výši 1/3);
b/ paní A. Trávníčkové (podíl ve výši 1/18);
c/ paní H. Sejkorové (podíl ve výši 1/18);
d/ pana J. Endlera (podíl ve výši 1/18);
e/ manželů Kujanových (podíl ve výši 1/6)
*RM souhlasí s přechodem nájmu bytu
č. 555/41 o velikosti 2+1, ul. Sportovní, Tanvald
na pana K. Horáka.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 59/2017:
PŘÍJMY
Účelové dotace
na volbu prezidenta republiky
30.000 Kč
VÝDAJE
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
30.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 60/2017:
Příjmy
Účelové dotace
na volby do PS PČR
170.000 Kč
Výdaje
Volby do PS PČR
170.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 61/2017:
Příjmy
Účelové dotace
na zajištění výkonu agendy sociálně právní
ochrany dětí				
+ 589.900 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
zajištění sociálně právní ochrany dětí ÚZ
13011 			
+ 589.900 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 62/2017:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře
+ 109.885 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře
+ 109.885 Kč
*RM bere na vědomí pořízení elektronického informačního panelu o spojích hromadné
dopravy ve městě Tanvald pro potřeby městského infocentra.
*RM souhlasí s přemístěním hudebního oboru ZUŠ Tanvald z budovy Nemocniční ul. 339
do budovy bývalé obchodní akademie v ulici
Školní od školního roku 2018/2019.
*RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona č.159/2006 Sb. uzavřenou mezi
Libereckým krajem a městem Tanvald ke dni
31.12.2017.
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*RM bere na vědomí informace spojené s novelizací zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
*RM bere na vědomí informace tajemníka MěÚ
o obecném nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) a pověřuje tajemníka MěÚ zajištěním
přípravných prací ke splnění ustanovení tohoto
nařízení na MěÚ Tanvald.
*RM bere na vědomí, že město Tanvald obdr-

Informace, společenská rubrika

želo od společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140
00 Praha 4 iRatingové hodnocení za rok 2016,
a to CERTIFIKÁT B+.
*RM schvaluje Dodatek 29 k pojistné smlouvě číslo 7720123871 mezi městem Tanvald
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8
na dobu od 1. října 2017 do 31. prosince 2017
dle přílohy.

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

Dobývání ztraceného záchranáře
V sobotu 7. 10. 2017 se 3 dívky
z Gymnázia a Obchodní akademie
Tanvald (Daniela Filasová a Karolína
Vokatá z kvinty s Lucií Fleišmanovou
ze sekundy) zúčastnily soutěže
Dobývání
ztraceného
záchranáře
pořádané OS ČČK Jablonec nad
Nisou, Věznicí Rýnovice a SDH Janov
nad Nisou. Děvčata oběhla profilově
náročný okruh 12,5 km a na 13 stanovištích prováděla úkoly spojené s první
pomocí zraněným a řešením krizových
situací při nehodách a katastrofách.

Přestože podmínky byly ztížené chladným a deštivým počasím, dívky si vedly
velmi dobře a umístily se na druhém
místě. Kromě velmi dobrého výsledku
v soutěži dívky také dokázaly, že jsou
schopné vyrovnat se s psychickým
i fyzickým zatížením a účinně pomoci
zraněným. Výborným výsledkem děvčata zúročila svoji dlouholetou přípravu
ve zdravotnickém kroužku, který vedla
paní učitelka ZŠ Masarykova Vlasta
Josífková. Gratulujeme!
Zora Pavlištová

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

Amos 2017

Kroky k dospělosti
Kudy se budou ubírat naše kroky
k dospělosti, až opustíme základní
školu? Na tuto otázku hledali odpověď
žáci ZŠ Údolí Kamenice v Tanvaldu
na vzdělávacích akcích věnovaných
výběru budoucího povolání.
V pátek 6. října 2017 se v rámci
veletrhu vzdělávání Amos v Jablonci
nad Nisou uskutečnil projekt Živá
knihovna povolání, na němž měli žáci
možnost seznámit se se šesti profesemi. Mohli si pohovořit s pracovníky,
kteří konkrétní povolání vykonávají,

Je Vaší
prioritou
zdraví?

zeptat se na to, co je zajímá. Měli také
možnost si leccos na místě i prakticky
vyzkoušet. Dívky se doslova nadchly
pro práci v nemocnici, chlapce nejvíce
zaujala profese svářeče.
Na velmi zdařilou akci navázali
o týden později návštěvou EDUCA
MYJOB LIBEREC 2017, která spojuje
oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí. Zde se zajímali žáci o nabízené
učňovské obory, z nichž by měli požadované uplatnění.
Ivana Horčičková

V pátek 6. října 2017 se žáci 8. a 9.
ročníku vydali do Jablonce nad Nisou
na akci Amos, která je každoročně
připravovaná pro vycházející žáky celé
jablonecké oblasti na pomoc při výběru
budoucího povolání. Na jednotlivých
stanovištích byli připraveni jednotliví
pracovníci, kteří dokonale informovali
účastníky o možnostech studia na jednotlivých školách. Mně se nejvíce líbilo
stanoviště, kde jsem se dozvěděla,
co všechno je třeba, jestliže se někdo
chce stát zdravotní sestřičkou.
Přeji žákům 9. ročníku, aby jim tato
akce pomohla, protože čas k podání
přihlášky se krátí. My osmáci máme
ještě víc než rok na rozhodnutí a opět
příští rok tuto akci můžeme absolvovat.
Tereza Kafková, Masarykova ZŠ - 8.A

Dravci

21. 9. 2017 se vydali všichni žáci
tanvaldských škol na stadion, kde se
konala akce DRAVCI. Pořadatelé nás
rozdělili do dvou skupin a postupně
jsme si prohlédli všechny dravce od
nejmenších soviček až po supa. Byli
jsme poučeni o tom, jak loví, jak vychovává mláďata a v jakých podmínkách
žije. Dozvěděli jsme se, že se změnou
přírodních podmínek mají dravci život
složitější, těžší. Poté jsme odpovídali
na otázky, aby pořadatelé zjistili, co
jsme si zapamatovali. Na závěr vypustili některé dravce a my jsme sledovali,
jaké mají rozpětí křídel a obdivovali
jejich vznešený let. Tuto akci považuji
za velmi zdařilou.
Foto Ivana Horčičková.

Tereza Vavřínová, Masarykova ZŠ – 8.A

Kotec se zateplenou boudou
Město Tanvald pořídilo záchytný
kotec se zateplenou boudou pro odchyt
toulavých a opuštěných psů na území
města Tanvaldu. Kotec byl naistalován
v oploceném areálu technických služeb.
Pro pořízení kotce se rozhodlo město
Tanvald proto, aby bylo možné v co

nejkratší možné době nalézt majitele
zatoulaného psa a tím zajistit, že pes
nebude vystaven stresu v souvislosti
s převozem do dalšího zařízení. Na tuto
akci podalo město žádost o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Životní prostředí

a zemědělství, program 8.2. Podpora
ochrany přírody a krajiny. Pořízením
kotce dojde ke zkvalitnění péče o zvířata v nouzi, zvláště pak v klimaticky
chladnějších podmínkách horského
prostředí.
-red-

V listopadu 2017
oslaví životní jubileum
Věra Dlouhá
Jarmila Broučková
Miluška Čistecká
Ján Kučera
Jana Rydvalová
František Stěhula
Jindřiška Čiháková
Petr Tischer
Jiří Eisner
Marie Smutná
Marie Miklíčková
Blanka Soukupová
Lenka Kolářová
Anna Franková
Alžběta Hornajová
Věra Lipšová
Petr Patrman
Božena Běhalová
Alena Bačinová
Hana Poupová
Vlasta Hanušová
Milan Oberhofner
Josef Bryscejn

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 povídání k tématu
7 let od ničivé povodně
a protipovodňová opatření
Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů, Tanvald, Šumburk n. D.
– společenská místnost
Datum konání:
21. 11. 2017 v 15:00 hod
Na setkání se těší
Mgr. Bc. Vladimír Drahoš

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve na povídání k tématu
prevence syndromu vyhoření
ve stáří (II. část)
stres, adaptace a relaxace
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
2. 11. 2017 od 15:00 hod.
Na setkání se těší Mgr. Bc. Vladimír
Drahoš, sociální pracovník
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina
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Středisko volného času Tanvald

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Zářijové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
2. 11. v 15:00 hod. Senior klub II. Výšina – prevence syndromu vyhoření
ve stáří, přednáší Mgr. Drahoš
24. 11. v 16:30 – 18:30 hod.  workshop PŘÍRODNÍ DOMÁCÍ KOSMETIKY
- vyrobíte se dva balzámy na rty, dvoufázový odličovač, pleťovou vodu, pleťový
krém, cena 420 Kč (členky 290 Kč), přihlášky do 15. 11. na tel. 774 825 085 !!!
Drakiáda – rodinné podzimní odpoledne, termín bude upřesněn na webu centra v závislosti na počasí
Masáže dětí a kojenců – pravidelně v pátek, od 3. 11. v 9:30 hod., sestava
velmi jemného a citlivého masírování celého těla, získáme:
- uvolnění a vnitřní radost, pocit pohody u dětí i dospělých
- posílení zdravotní a psychické pohody
- prohloubení neverbálního spojení se svým dítětem
- vědomé prožití krásy a síly lidského pohlazení
- zlepšení vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi
Masážemi vás provede Mgr. Adéla Prašivková, absolventka lektorského výcvikového kurzu masáží dětí a kojenců, kurzu reflexní terapie a kurzu metamorfní
techniky, maminka 3 dětí, které masíruje od jejich narození.
Vstupné 40 Kč/1 dopoledne. S sebou velkou osušku!
Přihlášky do 1. 11. tel. 774 825 085!!!
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 pátek 2. 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
Upozorňujeme na:
doprovázení pěstounských rodin
– bližší informace Mgr. Rydvalová, tel. 774 825 085
program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod.,
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností
středy 8:00 – 12:00 hod. program pro děti bez rodičů
– informace u Harcubové, tel. 607 916 131
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Městská knihovna Tanvald
„Patchwork bez jehel a nití“ – výstava prací Květy Zelenkové ve výstavním
sálku od 30.10. do 30.11.2017
Rádi tvoříte nebo vyrábíte sobě, svým blízkým pro radost nebo jen tak? Pokud
se chcete podělit s ostatními o to, čím naplňujete Váš volný čas, zúčastněte se
výstavy „Co mě baví“. Své výrobky, fotografie, kresby aj. můžete přinést k nám
do knihovny poslední týden v listopadu.
Výstava se bude konat ve výstavním sálku od 4.12.2017 do 15.12.2017.
„V listopadu listí padá, hlíně na prokřehlá záda…“
(Listopad – Jiří V. Svoboda) – výstava knižních titulů s tématem podzimu ve
vstupní části knihovny po celý měsíc listopad
„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.“
					
(Henry Fielding)
SBÍRKA KRMIV PRO PSY A KOČKY - vyhlašujeme sbírku 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
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.
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V pátek 3. 11. se koná tradiční akce pro rodiče s dětmi „Se světýlky za strašidýlky“ v prostoru zahrady MŠ U Školky – Tanvald Výšina. Start je od 17:00
do 17:30. Dítě se může zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby a musí
mít baterku, se kterou bude strašidýlka hledat. V cíli na děti čeká odměna.
Startovné za dítě činí 30 Kč. Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat.
Ve čtvrtek 2. 11 a 9.11. od 16:30 proběhne kurz „Keramika pro dospělé“.
Ve čtvrtek 30. 11. a 7. 12. opět od 16:30 si nenechte ujít poslední
„Kurz keramiky pro dospělé“ před Vánocemi. Přihlášky u p. Humlové
(tel. č.: 778 158 036 ).
Ve čtvrtek 23. 11. od 16:30 provoní budovu SVČ „Vánoční perníčky“. Akce je
určena dětem školního věku. Upečeme a ozdobíme bílkovou polevou perníčky
s vánočními a mikulášskými motivy. S sebou je třeba mít přezůvky a krabičku
na perníčky. Cena: 80 Kč.
Ve středu 29. 11. od 17:00 „Netradiční adventní věnce“ - aranžmá do
keramických nádob. Akce je pro děti školního věku. S sebou 4 adventní svíčky.
Cena: 150 Kč.
Dopoledne v SVČ Tanvald jsou vyhrazena pro mateřské a základní školy
z Tanvaldu a okolí, které se mohou přihlašovat na dopolední výtvarné dílny
u p. Humlové.
Na sobotu 2.12. chystáme akci pro školáky „Dárkování“
- výtvarné dílny od 9:00 do 13:00, ve kterých si děti vlastnoručně vyrobí
několik originálních dárečků. Cena: 170 Kč.
Přemýšlíte nad vánočním dárkem pro své blízké?
Od listopadu nabízíme dárkové certifikáty na kurzy keramiky a šití pro dospělé. Informujte se v SVČ Tanvald.
Pro kroužek šití sháníme kufříkové šicí stroje. Pokud byste někdo chtěl darovat
starý nepotřebný kufříkový stroj, budeme rádi. Děkujeme!
Bližší informace o všech akcích obdržíte ve Středisku volného času Tanvald
(tel.č.: 483 394 301), na webu ddmtanvald.cz (Klientské centrum)
a na Facebooku.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině v listopadu:
16. 11.   ČT   od 19:00   Kino Jas Járy Cimrmana
Travesti skupina Screamers v novém zábavném pořadu - ,,Screamers 112,,
Známá travesti skupina Screamers opět přijíždí s novým pořadem, který
tentokrát nazvali ,,Screamers 112,,. Těšit se můžete na slečny Dolores,
Paulu, Halinu, Lili, Sašu a Láďu, který Vás provede celým pořadem.
Jak samotný název napovídá, v rámci večera se objeví nejrůznější záchranné složky. Vtipy o policistech, hasičích a lékařích jsou přeci věčné. Samozřejmě nebude chybět spousta známých písniček, scének a krásných kostýmů.
Více informací o pořadu naleznete na
www.screamers.cz, www.techtlemechtlerevue.cz nebo na facebooku Skupina
Scremaers, Screamers a Techtle Mechtle. Akci nepořádá kulturní kancelář.
Vstupné 280 Kč předprodej / v den akce + 20 Kč
Připravujeme na prosinec 2017:
SO   2. 12.     16,30 h.     Centrální parkoviště v Tanvaldě   
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení dětského sboru Melodia ZUŠ Tanvald a doprovodný orchestr učitelů. Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.
ČT   14. 12.    16 h.    Vánoční zpívání na schodech u ZŠ Tanvald, Sportovní
Drobné občerstvení zajištěno.
PÁ   22. 12.   14,30 h. 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.
Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald:
Vánočně laděné koncerty žáků Základní umělecké školy v Tanvaldě.
Vždy od 17 hodin.
9. 12.
13. 12.
14. 12.
18. 12.
20. 12.

partnerské město Wittichenau (SRN)
Zlatá Olešnice - kostel sv. Martina
Josefův Důl - kostel Proměnění Páně
Velké Hamry - kostel sv. Václava
Tanvald, Šumburk nad Desnou - kostel sv. Františka z Assisi
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Klub volného času
AKCE NA LISTOPAD:
8. 11. NERFF BITVA
Když si doneseš Nerffku, budeš se
moci zapojit do velkolepé
bitvy o pevnost.
15. 11. TURNAJ DĚTI
PROTI DOSPĚLÝM  
Vemte rodiče, prarodiče a přijďte
si do klubu zahrát různé deskové hry.
Turnaj, ve kterém se ukáže,
komu to víc pálí.
23. 11. BANG! PARTY
Odpoledne zasvěcené oblíbené
karetní hře Bang! Můžete si donést
i doplňky a rekvizity Divokého západu!
29. 11. VĚDECKÉ ODPOLEDNE
- odpoledne plné praktických vědeckých pokusů se zapojením dětí.
VŠECHNY AKCE STARTUJÍ VE 14:30

Každou středu od 17:00 do 18:00
probíhá v Klubu schůzka zájemců
o DofE - umožňuje nabídnout
mladým lidem naplnění času, které
vychází z jejich vlastních zájmů a na
jejichž plánování se sami podílejí.
Pro mládež od 14 do 24 let zdarma.

AKCE NA LISTOPAD
PRO DOSPĚLÉ:

listopad 2017

9. 11. AZ - KVÍZ
Vědomostní soutěž pro dospělé
15. 11. ODPOLEDNÍ
TURNAJ DĚTI PROTI
DOSPĚLÝM od 14:30 v Klubu
volného času. Přijdte si zahrát
deskovky proti dětem!
24. 11.  ADVENTNÍ SVÍCEN
A VONNÉ VOSKY
Výroba vonného vosku do
aromalampy a malovaného
svícnu na přivítání adventu.
Cena svícnu 60,- Start v 9:30
30. 11. KERAMICKÉ OZDOBY
Vyrobíme závěsné ozdoby na
stromeček nebo jinou dekoraci.
Cena dle váhy výrobků.
Start v 9:30.
Úterní dopoledne probíhá
BATOLÁČEK
pro maminky s dětmi.
Od 9:30 do 11:00
vstup je 50,- za dítě.

Klub volného času a ICM jsou otevřeny každý všední den od 12-17 hod
Vstup je 20,- za odpoledne
nebo 500,- za pololetí.

OD 8:00 DO 12:00 JE MOŽNO
VYUŽÍT POSILOVACÍ STROJE
ZA SYMBOLICKÝ POPLATEK
50,-. NOVĚ MŮŽETE VYUŽÍT
I PING-PONGOVÝ STŮL!!!

info na tel: 778 158 034 Jakouběová

info na tel: 778 158 034 Jakouběová

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

Adventní koncert

- Tomáš Kočko & Orchestr
V pátek  1. prosince od 19 h.
v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
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.
VSTUPNÉ: 80 Kč
Předprodej vstupenek od 3. 11. v pokladně kina vždy hodinu před každým
filmovým představením.
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První závod odstartoval nový
ročník Poháru běžce Tanvaldu

Ve středu 27. září odstartoval celoroční seriál závodů O pohár běžce
Tanvaldu přespolním během. Závodu
se zúčastnilo 357 dětí z mateřských
školek a žáků prvního stupně základních škol z Tanvaldu a okolí. (Velké
Hamry, Kořenov, Plavy). Organizátoři z
TJ Tanvald z. s., ZŠ Tanvald, Sportovní
a Střediska volného času připravili pro
děti skvělé tratě U Lesíka na tanvaldské Výšině.
Děti tradičně bojovaly o vánočky
a sladké pečivo z Maškova pekařství,
jež je dlouholetým sponzorem PBT.
Tímto děkujeme i dalším sponzorům
celého seriálu závodů - firmě Titan
Multiplast, firmě 4Soft, Městu Tanvald.
Těšíme se na další závody.
Hned v tomto týdnu v úterý 3. října

proběhne atletický trojboj na nově
zrekonstruovaném stadionu. V pátek
6. října cyklokros a tím budou podzimní
závody za námi, pokud nám počasí
bude přát. V zimě děti čekají dva
závody na běžkách, slalom na sjezdovkách, na jaře pak běh do vrchu a celý
seriál závodů bude zakončen maratónským během. Budeme pevně věřit, že
díky nadšeným rodičům a pedagogům
se na startovní čáru dalších závodů
seriálu PBT postaví obdobné množství
závodníků, jako bylo na přespolním
běhu.
Propozice, výsledky, fotogalerie si
můžete prohlédnout na
www.zstanvald-sportovni.cz
a na www.tjsebatanvald.cz.

Sportovka se probojovala
až do kraje
Vybraní žáci ze sportovních tříd
se v úterý 19. 9. zúčastnili atletického čtyřboje v Jablonci n. N., ve
středu 27. 9. pak přespolního běhu
na jabloneckém kolečku v břízkách.
V silné konkurenci se jim podařilo jak
ve čtyřboji, tak v přespolním běhu
probojovat až do krajského finále.
Finalisty atletického čtyřboje přivítalo
3. 10. Jablonné v Podještědí, kde si
nejlépe vedlo družstvo mladších dívek
ve složení Tůmová Lucie, Harcubová
Martina, Vokálová Sarah, Hendrichová
Kristýna a Horká Karolína. Děvčata ve
své kategorii obsadila krásné 3. místo.

Krajské finále v přespolním běhu, jež
se konalo ve čtvrtek 5. 10., se naopak
lépe vydařilo starším dívkám ve složení
Černá Petra a Gábina, Musilová Petra
a Pavla, Duštírová Růžena a Borlová
Eliška. Z Jablonce si tak odvážely
stříbrnou medaili. Gratulujeme nejen
děvčatům, ale i chlapcům, kteří nás
výborně reprezentovali jak v atletice,
tak v „přespoláku“. V silné konkurenci
okresních i krajských škol jsme se
neztratili. Ukázali jsme, že i v Tanvaldě
máme šikovné a zdatné sportovce.
Všem přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Jen tak dál!

Jana Tůmová

Jana Tůmová

Archiv ZŠ Sportovní Tanvald.

Archiv TJ Tanvald.

Cyklokros dětí a dospělých
Pátek 13. 10. byl pro mnohé závodníky šťastné to datum. Uskutečnil
se další závod seriálu PBT tentokrát
v cyklokrosu. Cca 100 dětí se sešlo
u lesíka se svými koly či odrážedly,
aby si poměřily síly a získaly tak další
bodíky do poháru. Od prvňáků až
po páťáky se bodovalo, ti nejlepší si
tradičně odnášeli vánočky, koblihy,
koláče z Maškova pekařství, medaile
od firmy Titan Multiplast. Tímto sponzorům velmi děkujeme. Pořadatelé z TJ
Tanvald, SVČ a ZŠ Sportovní přiravili
pro děti super tratě u lesíka na Výšině.
Zhostili se organizace závodu a jeho
hladkého průběhu na výbornou.
Po skončení dětského cyklokrosu se
už na startovní čáru seřadili dospěláci.
Za podpory a obrovského aplausu

vystartovali. Děti tak měly možnost
vidět své rodiče v roli závodníků,
a nejenom těch fandících a starostlivých
rodičů. Tratě nebyly úplně jednoduché,
ženy jely do sedla Špičáku, bobovou
dráhou zpět k lesíku, muže čekal ze
sedla navíc ještě sjezd do Ždáru a poté
výjezd na osvětlené kolečko a „bobovkou“ zpět do cíle. Všichni závodníci
ve zdraví dojeli. Své zážitky a dojmy
z jízdy si poté sdělili na závěrečné afterparty v penzionu Bobovka. Podzimní
zápolení tímto skončilo, nezbývá než
se těšit na první zimní závody na běžkách. Informace, propozice, výsledky,
fotogalerie najdete na
www.zstanvald-sportovni.cz
a na www.tjsebatanvald.cz.

Archiv TJ Tanvald.
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Jana Tůmová

Osmáci ze sportovky zdolali
na kolech SMRK
Žáci ze sportovky nemají výuku
rozšířenou pouze o hodiny tělesné
výchovy, ale součástí je i povinné absolvování sportovních kurzů. Od šesté do
deváté třídy se zúčastní outdoorových
kurzů, lyžařských kurzů na běžkách,
sjezdovkách, snowboardu, vodáckých
a cyklistických kurzů. Nejinak tomu
bylo i letos. Žáci osmého ročníku se
v první polovině října vydali na třídenní
cyklokurz do Jizerek.
Do Kořenova se „přiblížili“ vlakem
a odtud už šlapali Knížecí cestou
na Smědavu, dále přes Předěl pod
Nebeský žebřík, kde si zvolili dobrodružnou stezku na Smrk. Nejvyšší hora
Jizerek SMRK 1124 m. n. m. byla tak
posléze pokořena. Poté jsme už sjížděli přes singltreky do Nového města
pod Smrkem, kde jsme byli ubytovaní.
Druhý den jsme vyrazili do singltrek

centra. Zde jsme nejprve potrénovali
techniku jízdy na „pumptracku“ a pak
se už vydali na novoměstské singltrekové stezky, kde jsme najeli cca 38 km.
Poslední den jsme se vraceli na
kolech domů z Nového města přes
Libverdu,
Hejnice,
Ferdinandov,
Viničnou
cestou
do
Oldřichova
v Hájích, odtud šlapali na Hřebínek,
přes Novou Louku, Josefodolskou
přehradu až do Tanvaldu. Za tři dny
v sedle ujeli osmáci asi 130 km, poznali
krásy našich hor a s nadšením si užili
jízdu v obtížnějším terénu. Mimo jiné se
zdokonalili v technice, v ovládání kola,
což přispěje ke zvýšení jejich bezpečnosti. Kurz se nám vydařil a už teď se
žáci těší, až napadne sníh a vyrazíme
společně na lyžák.

Archiv ZŠ Tanvald Sportovní.

Učitelé TV ZŠ Sportovní Tanvald
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Sedmá Podzimní  zábava

Tanvaldská nemocnice
přijme
všeobecné sanitáře/ky k lůžku,
plný úvazek 14 dvanácti hodinových směn v měsíci
(Norma hodin 37,5 hod. za týden), možno i na kratší úvazek.
Možnost zvýšení kvalifikace absolvováním kurzu při zaměstnání.
Požadujeme trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
plat cca 17 000,-Kč hrubá mzda
5 týdnů dovolené
příplatek na stravování
penzijní připojištění
ubytování
příplatky za noční práci, víkendy, svátky a přesčasy
rodinné prostředí v malé nemocnici

Foto Antonín Bělonožník.

Nástup možný ihned.
Dále přijmeme zdravotní asistenty
i bez úspěšného ukončení maturitní zkoušky.
V případě zájmu zašlete životopis na email: vera.chvojkova@mediterra.cz
nebo osobně na personálním oddělení
Tel. kontakt 483 367 354
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

Letošní téma zábavy bylo Travesti, a tak nebylo rozhodně nouze o humorné kostýmy a skvělou zábavu.
Tu podpořila i kapela Koneckonců a Těsně vedle. Foto Antonín Bělonožník.

Bez ručitele ● Půjčka na cokoliv ● Předčasné splacení ZDARMA

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 2. prosince
Od 16:30

Na centrálním parkovišti v Tanvaldě
Vystoupení dětského sboru Melodia
ZUŠ Tanvald a doprovodný orchestr učitelů.
Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.

REALITNÍ SLUŽBY
SMRŽOVKA
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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NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně
opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony
s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.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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