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V pondělí 14. listopadu 
2016 proběhnou 

pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Nádoby 
na bioodpad

Možná jste si všimli, že nádoby na 
bioodpad hnědé barvy jsou stahovány 

ze stanovišť s tříděným odpadem. 
Třídění těchto odpadů je pro města 
povinností od 1. dubna do 31. října.

Tradiční zájezd na vánoční 
trhy do Bautzenu se uskuteční 

v sobotu 26. listopadu.
Přihlášky v pondělí 7. listopadu 

v Infocentru Tanvald.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 2. listopadu od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

První říjnový den se nesl v cimrmanovském duchu
 Herci z Divadla Járy Cimrmana vždy 
říkali, že mají k Tanvaldu velmi kladný 
vztah a že se jim u nás prostě líbí. 
Soudím podle sebe, že tím určitě mys-
leli nadšení a atmosféru, která každý 
ročník spanilých jízd provází. Je jen 

málo příležitostí, kdy tolik lidí dokáže 
táhnout za jeden provaz. Naštěstí se 
to u nás každý rok podaří. Určitě tohle 
byly jedny z hlavních důvodů, proč se 
herci z Divadla Járy Cimrmana rozhodli 
zahajovat další divadelní sezónu a také 
oslavit jubilejní 50. výročí od založení 

divadla právě u nás v Tanvaldě.
 Divadlu se za těch padesát let poda-
řila téměř neuvěřitelná věc: Vytvořit 
postavu génia, na kterého jsou lidé 
hrdí, stmeluje je a přitom nemusí ani 
existovat. Pro mě je to trochu nepocho-

pitelná věc, ale stejně se akce každý 
rok účastním a snažím se alespoň 
malinko dobově vypadat. Je to možná 
humor, který je pro Čechy typický. 
Možná to je jen důkaz toho, že lidé 
potřebují věřit v něco nehmatatelného, 
co si mohou představovat podle sebe. 

Anebo se to dá naprosto jednoduše 
vysvětlit. Opakovaná lež se prostě 
stává pravdou. Ale je to vůbec potřeba 
vysvětlovat?! V každém případě je 
dobře, že takováto akce v Tanvaldě je 
a že do naše města láká spoustu lidí.
 Vraťme se ale opět k výročí. 
Obdivovatelem Cimrmana je pravděpo-
dobně i svatý Petr, který všem připravil 
opravdu nádherné až letní počasí. 
Dokonce bylo tepleji než při tradiční 
červnové spanilé jízdě. Celým dnem 
provázel spoluorganizátor akce Český 
rozhlas, ale hlavně herci z Divadla 
Járy Cimrmana. Kromě stálic divadla 
Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, 
Jana Hraběty a Petra Bruknera přijelo 
i mladší obsazení divadla Vojta Kotek 
a Josef Čepelka. Herci se postarali 
o velice příjemnou atmosféru, která nás 
provázela celým dnem. Hřebem dne 
bylo divadelní vystoupení Cimrman 
v říši hudby.
 Důležité je si připomenout, že během 
celého dne lidé přispívali na charitativní 
sbírku v rámci mota „Cimrman pomáhá“ 
a podařilo se vybrat neuvěřitelných 
336 tisíc korun.
 Tak si myslím, že už nyní se všichni 
těšíme na červen, kdy se snad všichni 
setkáme na dalším ročníku spanilé 
jízdy.

Lenka Hájková

Oslavy 50. výročí divadla. Foto Antonín Bělonožník.

Oslavy 50. výročí divadla. Foto Antonín Bělonožník.

Centrum města 
rozzáří vánoční strom

 S blížícím adventem se můžete těšit 
na již tradiční rozsvícení vánočního 
stromu v Tanvaldě na centrálním par-
kovišti. Rozsvícení proběhne v sobotu 
26. listopadu od 16.30 a jako každým 
rokem je pro Vás připravený kulturní 
program a občerstvení.
 Přijďte spolu s námi zahájit advent 
a užít si příjemnou téměř vánoční 
atmosféru. -haj-



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / listopad 2016Informace, kultura

Amatérští filmaři v Tanvaldě opět zazářili
 Celkem 39 filmů postoupilo do hlavní 
soutěže 48. ročníku HAF – Humoru 
v amatérském filmu. 4 snímky v kate-
gorii parodie na reklamu, 17 snímků 
v kategorii minuta film a 18 snímků 
v hlavní kategorii humorných a satiric-
kých filmů do 15 minut. A bylo se na co 
dívat. Autoři letos do Tanvaldu přivezli 
opravdu zdařilá dílka a dá se říci, že ani 
jeden z filmů nebyl propadákem. 
 Hlavní cena letos putovala k sou-
sedům do Německa. Premiérově 
zvítězil Dieter Primig se snímkem 
GUANTANAMO BABY, a to zcela 
zaslouženě, neboť na něm se jedno-
hlasně shodla celá porota. Originální 
nápad pohledu malého dítěte na bláz-
nivé počínání dospělých, dějový spád, 
dobré herecké výkony a vtipná pointa 
na závěr. O další ceny bojovalo hned 
několik vyrovnaných soupeřů. Druhou 
příčku nakonec získal film Jaroslava 
Červinky SOUSEDEM PROTI SVÉ 
VŮLI. Vtipně a s lehkostí zahraná gro-
teska z prostředí manželských vztahů. 

Třetí skončil film Martina Wenzela 
BURANI ANEB TROŠKA TRAPNÉ 
KOMEDIE o tom, co všechno se může 
přihodit hostům venkovské restaurace 
na apríla.
 V minuta filmu zvítězil Slovák Ján 
Kuska s tak trochu sportovně-společen-
ským dílkem JÓGA PO SLOVENSKY, 
druhý skončil Frank Dietrich se špi-
onážní sondou SIE WISSEN ALLES 
ÜBER UNS (vědí o nás všechno) a třetí 
Bohumír Novák s loutkovým filmem 
KOUZELNÍK.
 Vítězství za parodii na reklamu si 
odnesl jediný domácí účastník Honza 
Blaschke s filmem VOSAGRA. Na 
rozdíl od roku předešlého, kdy se 
celé léto vosy jen rojily, letos mu dalo 
hodně práce sehnat hlavní herečku, 
která se bude ochotně topit v pivu. 
Nakonec ji našel a zaslouženě zvítě-
zil. Druhá cena putuje do Německa 
zásluhou Matthiase Schulze za film 
DIENST NACH VORSCHRIFT (služba 
podle předpisu) a třetí je pro Danuši 

Kubátovou za dílko VE VLAKU.
Cenu diváka získala opět Danuše 
Kubátová s filmem ROZCHOD, cenu 
mladého diváka lehce erotické HOLKY 
DO VĚTRU Josefa Drahoše Baránka 
a čestné uznání si zasloužil Stanislav 
Domanský za animované snímky 
O STARÉM HRADĚ na píseň Voskovce 
a Wericha a JOŽIN Z BAŽIN za 
doprovodu Ivana Mládka. Další čestná 
uznání obdrželi Danuše Kubátová za 
ROZCHOD a Eduard Pech za snímek 
FILMOVÁ ŠKOLA.
 Zkrátka letos přišel tradiční účastník 
Jaroslav Nykl, ovšem kdyby svoje 
úsměvné HOVĚZÍ NA HOUBÁCH 
pojal jako reklamu, jistě by se ucházel 
o jednu z cen. Reklam bylo totiž letos 
málo, takže skoro všechny braly něja-
kou cenu, kdežto v ostatních kategori-
ích to byl lítý boj, neboť řada kandidátů 
na ceny byla při své vysoké kvalitě 
velice vyrovnaná. Možná to lze brát 
jako inspiraci pro příští ročník jak zvýšit 
konkurenceschopnost v této kategorii. 

Vedle již zmíněného Jaroslava Nykla by 
mohl do reklamy zabrousit kupříkladu 
Bohumír Novák, případně Ján Kuska, 
Eduard Pech, Ivo Procházka či naši 
němečtí přátelé. Některé jejich filmy 
klidně mohly být pojaty i jako satira 
na reklamu. Ale není důležité zvítězit, 
nýbrž zúčastnit se, protože všichni 
ti filmoví nadšenci, co již léta jezdí 
do Tanvaldu, se tu jistě setkávají rádi 
a vyměňují si svoje zkušenosti. A nějaká 
ta cena, pokud se zadaří, je takovou 
malou třešinkou na dortíku. Ceny letos 
opět předával místostarosta Antonín 
Bělonožník a hlavním pořadem milým 
a pohotovým slovem i perfektním 
překladem do němčiny doprovázela 
Monika Hašková, coby stylová maková 
panenka v červené sukýnce.
 Takže díky, vážení filmoví přátelé, 
byli jste všichni dobří, točte, animujte, 
stříhejte a za rok zase na shledanou 
v Tanvaldě. Těšíme se na vaše další 
filmy. Václav Hošek

Ve foyer kina se o filmech hodně diskutovalo. Foto Anna Lášková. Humor v amatérském filmu. Foto Anna Lášková.

Vítání občánků

Foto Martin Jakoubek.Foto Martin Jakoubek.

 27. září jsme přivítali na tanvaldské radnici nové občánky. Všem rodičům a miminkům přejeme spoustu krásných společných chvilek. -red-
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Otevření nového Klubu volného 
času a ICM v Tanvaldě

 Od listopadu se Tanvald dočká 
zbrusu nových prostor v budově 
Střediska volného času Tanvald (dříve 
DDM Ulita), kde se můžou scházet 
všechny věkové skupiny a odpoledne 
v něm najdou útočiště děti 
školního věku. 
 Po rekonstrukci celého objektu stře-
diska volného času došlo i na suterénní 
prostory, kde bude od listopadu otevřen 
Klub volného času a ICM. Prostory 
jsou přístupné všem i díky bezbarié-
rovým vchodům a rádi zde přivítáme 
všechny věkové kategorie. Po dohodě 
je možné navštívit klub i dopoledne, 

nebo si zde domluvit vlastní akci, 
například pro maminky s dětmi nebo 
seniory. Každý všední den odpoledne 
zde probíhá Klub volného času pro 
školní děti a děti, které navštěvují naše 
kroužky. Otevřeno je od 12-17 hod. 
a vstup lze zaplatit jednorázově, nebo 
na celý školní rok. O dalších akcích, 
jako jsou promítání, besedy, turnaje 
apod. budeme informovat prostřednic-
tvím zpravodaje a měsíčního programu, 
nebo plakátů. Sledovat nás můžete 
i na facebooku a webových stránkách: 
www.facebook.com/svctanvald/, 
www.ddmtanvald.cz/ L. Jakouběová

O revitalizaci parku Šumburk

Volby do zastupitelstev 
krajů konané dne
7.10. – 8.10.2016

Volby do krajských zastupitelstev. Foto Antonín Bělonožník.

Desnou.“ Již v loňském roce město 
tento projekt zahájilo, z bezpečnostních 
důvodů byly provedeny některé velmi 
akutní zásahy, spočívající v pokácení 
2 ks stromů a ošetření stromů, které 
bezprostředně ohrožovaly své okolí 
a hrozilo ublížení na zdraví. V letošním 
roce v jarních měsících byly poká-
ceny další stromy, jejichž ponechání 
na stanovišti by bylo velmi rizikové. 
Celkem tyto práce přišly město na 
44.735,- Kč. Dále byl park v letošním 
roce i osvětlen, byla provedena insta-
lace esteticky vhodného veřejného 
osvětlení. Celkové náklady na osvět-
lení byly ve výši 133.100,- Kč.
 Na revitalizaci parku pod kostelem 
Tanvald – Šumburk nad Desnou byl 
vypracován projekt, který byl pod-
kladem pro podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Libereckého kraje. Město 
Tanvald se žádostí uspělo a byla 
na tento projekt přiznána účelová 

dotace  z Dotačního fondu Libereckého 
kraje, oblast podpory 8. Životní pro-
středí a zemědělství, program 8.2 
Podpora ochrany přírody a krajiny ve 
výši 50 % z celkových uznatelných 
nákladů,  což představuje  částku 
67.500,- Kč. V průběhu měsíce října 
a listopadu budou práce na projektu 
pokračovat. Bude provedeno ošetření 
18 ks stromů zdravotními a bezpeč-
nostními řezy a dosadba 8 ks nových 
stromů. Veškeré ošetření stromů se 
provádí stromolezeckou technikou, 
která je pro stromy nejšetrnější. V tomto 
projektu byla zohledněna i biodiverzita, 
kdy ve smysluplných případech budou 
ponechány stabilní a estetické pahýly 
na podporu osídlení jinými organismy 
(hnízdní dutiny, brouci).
 Park vytváří příjemné odpočinkové 
prostředí pro obyvatele a návštěvníky 
Tanvaldu.

-red-

 Šumburský park. Foto Antonín Bělonožník.

 Město Tanvald pokračuje ve své 
snaze o zvelebování veřejného pro-
storu a podporuje setkávání a život 

ve městě. Dalším z projektů, který 
město realizuje, je „Revitalizace parku 
pod kostelem Tanvald – Šumburk nad 
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

V měsíci říjnu se toho na poli krimi-
nality v Tanvaldě zase až tak moc 
nedělo, přeci jenom jsme docela 
bezpečným městem, ale i tak tu máme 
dvě výzvy policie o pomoc při hledání 
neznámých pachatelů. Pokud máte 
informace, které mohou vést k jejich 
dopadení, podělte se o ně na lince 
158 nebo přímo na obvodním oddělení 
Policie ČR.

Než by šli volit, raději kradli
Čtyři výtečníci si šli do tanvaldské 
herny takzvaně rozměnit. A hned 
celých 12 tisíc. Když se jim ochotný 
barman snažil vyhovět, vysápli mu 
peníze z kasírtašky a dali se na útěk. 
Okradený muž nelenil a pustil se za 
nimi, jenže jeden proti čtyřem, to je 
málo. Takže k finanční ztrátě si musel 
připočíst ještě nějaká ta zranění, jež při 
potyčce utrpěl. Stará finta, ale bohužel 
osvědčená. Pokud si někdo chce roz-
měnit větší částku, vždycky zbystřete 
pozornost. A je-li těch chlapíků víc, 
tak tuplem.
Pachatelé z místa činu odjeli ve větším 
osobním vozidle bílé barvy. Pokud jste 
je viděli v Poštovní ulici v pátek 7. října 

kolem 18. hodiny, neváhejte a obraťte 
se na policii.
Pro lepší orientaci uvádíme, že se 
jednalo o první den voleb do krajského 
zastupitelstva. Jestli ti chytráci byli volit 
před činem nebo po něm, není známo.

Vandal neukočíroval svoje pudy
Další, dosud neznámý pachatel poško-
dil v noci ze 14. na 15. října fabii zapar-
kovanou vedle restaurace U Dubu na 
Horním Tanvaldě. Vzhledem k tomu, 
že v restauraci v ten večer probíhala 
zábava, není vyloučeno, že nějaký 
svědek mohl pachatele spatřit. Vandal 
by si měl způsobenou škodu aspoň 
zaplatit, aby ho příště podobné choutky 
přešly.
 
Kolař z Krkonošské dopaden
Pachatel krádeže bicyklu z Krkonošské 
ulice byl zjištěn po krátkém policej-
ním pátrání v terénu. Není žádným 
překvapením, že jím je šestatřicetiletý 
recidivista, koneckonců, čím by se taky 
živil, že? Za tuhle prácičku si může jít 
sednout až na tři roky. Dobré sveze-
níčko, že?

-vho-

Senioři vyrazili na Kuks
 Začátek zájezdu do Kuksu byl velmi 
pochmurný. Chladno a nepříjemný 
déšť nás provázely z Tanvaldu až do 
Jilemnice, ale pak déšť ustal a v Kuksu 
jsme už deštník nepotřebovali.
 Hospital je  krásně opravený, velmi 
příjemná průvodkyně nám podala 
podrobné informace o jeho historii. Její 
výklad se všem líbil  a po prohlídce 
Hospitalu a jeho zahrad nás čekal Dvůr 
Králové. Vítr, který nás doslova hnal 

Kuksem, rozfoukal mraky a ve Dvoře 
Králové se už  na nás smálo sluníčko.
 Využili jsme hezkého počasí a po 
obědě jsme si prohlédli nejvýznamnější 
památky města. 
 Na další zájezd pro seniory si 
musíme počkat do jara, ale pro všechny 
věkové skupiny se letos ještě  chystá 
tradiční adventní zájezd do Budyšína.
Informace v TZ a Infocentru.

-red-

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Společnost TABYS s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald, správce lesů Města Tanvald, nabízí k prodeji palivové dřevo

Dřevo palivové měkké jehličnaté a listnaté - cena 750,- Kč včetně DPH za m3

Dřevo palivové listnaté tvrdé (buk, dub, jasan) - cena 1.200,- Kč včetně DPH za m3

Cena dřeva stanovena na odvozním místě v lese (tvrdá příjezdová cesta). Dřevo v délkách 3 až 5 metrů. 

Případné dotazy a objednávky na telefonním čísle: Pavel Pekař, mobil: 739 203 235

Dopoledne pod Ještědem 
po–pá | 9.00–12.00 
zábava, rady, informace

Iveta Kalátová

Dobré ráno z Liberce 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Česko – země neznámá 
po–pá | 13.00–14.00 
když se chcete vydat na výlet

Jana Chládková

Písničky na přání 
po–pá | 12.00 a 17.00  
so–ne | 12.00  
to nejlepší na vaše přání

Míra Tartárek

Liberecko | 102.3 FM 
Jablonecko | 102.3 FM 
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM 
Českolipsko | 94.3 FM 
Frýdlantsko | 97.4 FM

Nové rádio pro 
Liberecký kraj

SEVER_inz_286x105_Nove radio_K6.indd   2 13.10.2016   9:04:53

Foto Anna Lišková.

HLEDÁM PRO DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI
NEJLÉPE DŮCHODCE Z TANVALDU A OKOLÍ

 TYTO PROFESE: elektrikář s vyhláškou 50, instalatér s výuč. list. ,
zedník/obkladač s výuč. list., zámečník s výuč. list. ,

klempíř/pokrývač s výuč. list. , pomocný dělník se základním vzděláním.
Řemeslníky, kteří jsou ochotni pracovat i o víkendu a odpoledne.

Tel.: 602 178 061, 736 416 619

INZERCE
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TÝDEN S ANGLIČTINOU
Již třetím rokem v podzimních dnech 
absolvovali studenti čtvrtého ročníku 
OA týden s angličtinou. Tentokrát 
se jim celý týden od 8hodin ráno 
do 13.30hodin odpoledne věnoval 
Mr. Noah Kraus. 
 Tento 35 letý Američan k nám zavítal 
z Wyomingu- státu ležícího na severní 
hranici s Kanadou v místech velkých 
jezer. 
 Pro studenty byl tento týden velice 
zábavný a zároveň poučný. Nesměli 
používat český jazyk (Noah by jim 
stejně nerozuměl:) A během dne 
absolvovali spoustu aktivit. Ráda bych 

například uvedla imitaci voleb, kde 
studenti museli vyjmenovat problémy 
v České republice, zvolit si svého mluv-
čího a připravit volební program. Nebo 
při práci ve slovnících po rozdělení do 
týmu hledali anglické definice slovíček 
a dvě definice byly vždy pravda a jedna 
lež. Vítězící tým byl ten, který dokázal 
dobře rozklíčovat, která definice není 
pravdivá. A i když celý týden pršelo, 
studenti se svým americkým lektorem 
zvládli i venkovní aktivitu rozšiřující 
jejich slovní zásobu.
 A aby tu americký lektor nebyl tak 
opuštěný, zorganizovali pro lektora 

i odpolední program. Jedno odpoledne 
to byl výlet na Mumlavské vodopády do 
Harrachova, kde Noah pořídil spoustu 
podzimních fotek a další odpoledne 
pak návštěvu Jablonce- jak centra, tak 
krásy přehrady i rozhlednu Petřín.
 Jako učitel Aj Noah působí každý 
týden v jiné škole po celé republice 
i Slovensku. A tak mě jako Aj i třídní uči-
telku čtvrtého ročníku velice potěšilo, 
jak pozitivně hodnotil atmosféru v naší 
škole, její útulnost, technické vybavení 
a přátelský přístup učitelů i studentů. 
Bylo pro něho přímo nepochopitelné, 
že naše škola bude do dvou let zrušena.

 A navíc jako vegetarián ocenil jídel-
níček našeho Scolarestu, kde se vždy 
našlo i pro něj něco dobrého.
 Studenti hodnotili anglický týden 
velice pozitivně a prosili Noaha, 
aby příští rok opět na týden dorazil. 
Atmosféra ve třídě byla velice pozitivní 
a motivace k úspěšnému složení ústní 
maturitní zkoušky z Aj taktéž. Nezbývá 
než studentům popřát hodně štěstí 
a Mr. Noahu Krausovi taktéž.

Daniela Janáčková
třídní i učitelka Aj

Terénní program pro osoby ohrožené drogou
 Organizace Most k naději vznikla 
v roce 1995 registrací u MV ČR a její 
vznik byl motivován zhoršující se situ-
ací v oblasti zneužívání drog a nárůstu 
HIV/AIDS. Most k naději pod sebou 
sdružuje řadu sociálních služeb od 
kraje Ústeckého až po Liberecký.
 Organizace se soustřeďuje přede-
vším na sociální patologie typu závis-
lostí a jejich dopadů na jednotlivce, 
rodiny, potažmo celou společnost, 
osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním, ubytování pro osoby vycházející 
z ústavních zařízení atd. Most k naději 
v Libereckém kraji zřizuje terénní 
programy pro osoby ohrožené drogou, 
K-centrum Liberec a K-centrum 
Česká Lípa, Dům na půl cesty Liberec 
a Program sociální prevence. 

 Na Tanvaldsku se můžete nejčastěji 
setkat s pracovníky terénních programů 
pro osoby ohrožené drogou. Tento pár 
lze potkat vždy v pondělí od 13.00 do 
18.00 hodin. Naše služby nabízíme 
osobám ohroženým závislostí, pře-
devším na nealkoholových drogách. 
Služby jsou anonymní a bezplatné. 
Cílem je informovat klienty o rizicích 
spojených s užíváním drog, vést je k co 
nejbezpečnější aplikaci (výměna pou-
žitého injekčního materiálu za sterilní) 
a zároveň jim poskytovat takové služby, 
které vedou ke snížení nejen fyzických, 
ale i psychických a sociálních rizik. Dále 
je poskytováno screeningové testování 
na protilátky pohlavně přenosných 
chorob (HIV, hepatitida C, syfilis). 
 Tato služba má velký celospole-

čenský význam, neboť v rizikových 
komunitách je prováděna osvěta, jež 
pomáhá v prevenci šíření infekčních 
epidemií do širší veřejnosti. V rámci 
širší prevence jsou sbírány pohozené 
stříkačky přímo na ulici. Informace 
o nich se do střediska dostávají pro-
střednictvím telefonátů od občanů či 
přímo od zodpovědných klientů, kteří 
s Mostem k naději dlouhodobě spolu-
pracují. V neposlední řadě organizace 
spolupracuje s rodiči osob ohrožených 
závislostí. Závislost není problém 
pouze jednotlivce, ale celých rodin, 
kterým jsou takto poskytovány cenné 
informace a podpora v nelehké životní 
situaci. Komunikace a informovanost 
širší veřejnosti zejména rodin osob uží-
vajících drogy je nejlepším stavebním 

kamenem zdravé společnosti. 
 Důležitým posláním terénních 
programů je též delegování klientů do 
návazných služeb. Nejbližší touto služ-
bou je pro velkou část tanvaldských 
klientů K-centrum Liberec, kde je již 
vhodnější prostor a čas pro komplex-
nější práci na řešení sociálně-patolo-
gických problémů klienta a následné 
směrování do léčebných zařízení. 
Lukáš Ron 
vedoucí terénních programů 
v Libereckém kraji
Most k naději, z.s. 

Další informace:
www.mostknadeji.eu, přiložený leták

Noah Kraus, v levém dolním rohu, se „svou“ třídou. Foto Daniela Janáčková.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 21. 09. 2016

*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 17. 11. 1997 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 340/1 v katastrálním území Tanvald 
dohodou ke dni 31. 10. 2016.
*RM vydává záměr na pronájem části pozem-
kové parcely č. 340/1 (ostatní plocha) o výměře 
20 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem 
umístění dočasné stavby montované garáže ev. 
č. 362 Tanvald.
*RM rozhodla schválit návrh Smlouvy o smlou-
vě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Tanvald a Římskokatolickou farností Šum-
burk nad Desnou  IČ: 432 54 403, se sídlem  
Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, týkající se odkupu části pozemku ppč. 
2677/1, k.ú. Šumburk nad Desnou za účelem 
vybudování chodníku v ul. Raisova.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
výměnu ohřívače TUV v nájemním bytě objektu 
Palackého 359, Tanvald a provést rozpočtové 
opatření č. 67/2016:
VÝDAJE
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Palackého 359 – bytová jednotka – celkem                                                    
+ 10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                          
-  10.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 68/2016 spočívající v uvolnění prostředků  
na spolufinancování a předfinancování projek-
tu „Tanvald – rozšíření městského kamerového 
systému na sídliště Výšina“:
VÝDAJE
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU – celkem 
Kamerový systém – celkem                                                                             
+ 150.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                          
- 150.000 Kč                                                                       
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 69/2016:
PŘÍJMY 
ÚČELOVÉ DOTACE
na zajištění výkonu agendy sociálně právní 
ochrany dětí   
- 135.520 Kč
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
zajištění sociálně právní ochrany dětí ÚZ 
13011      
- 135.520 Kč
*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, použití investičního fondu ve 
výši 66.000 Kč na rekultivaci trávníku městské-
ho stadionu.
*RM projednala žádost Spolku Víla Izerína na 
pořádání Dětského dne s vílou Izerínou na Ji-
zerce, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 3.000 Kč a rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 71/2016:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace nerozdělené                                                                                                
3.000 Kč
peněžitý dar organizaci Víla Izerína, z.s. Komen-
ského 1209, Smržovka na pořádání Dětského dne  
s vílou Izerínou                                                                                                        
3.000 Kč  
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 70/2016 spočívající v uvolnění prostředků  
na pořízení doplňků a přívěsného vozíku k no-
vému vozidlu SDH Šumburk nad Desnou:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem  

provozní výdaje     
+ 65.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 65.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením všech smrků 
a drobné náletové zeleně rostoucí na svahu  
nad opěrnou zdí nad garážovým stáním pro ob-
jekt čp. 595 a 596, ul. Protifašistických bojovní-
ků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na po-
zemkové parcele č. 18/1 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks břízy nacháze-
jících se u čp. 1179, Žďár, na pozemkové parce-
le č. 1704/7 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 nachá-
zející se v ul. Kostelní, na pozemkové parcele   
č. 1964 v katastrálním území Tanvald, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku, 1 ks 
jívy a 1 ks břízy nacházejících se u čp. 555,  
ul. Sportovní, Tanvald, na pozemkové par-
cele č. 375/88 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 2 ks smrku 
a 1 ks borovice nacházejících se za čp. 557,  
ul. Na Balkáně, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, na pozemkové parcele č. 496/7 v kata-
strálním území Šumburk nad Desnou, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházejí-
cí se na pozemkové parcele č. 487/9 a 1 ks olše 
nacházející se na pozemkové parcele č. 487/8 
obě v katastrálním území Šumburk nad Desnou,  
u čp. 593, ul. Mánesova, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou, dle předloženého návrhu odbo-
ru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku a ná-
letových dřevin nacházejících se u čp. 278,  
ul. Vančurova, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, na pozemkové parcele č. 60/5 v kata-
strálním území Šumburk nad Desnou, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku.
*RM pověřuje starostu města jednáním 
s p. Lazarákem o dalším možném provozování 
autokempu a bufetu s terasou a sportbarem ve 
Víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská 
kotlina.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení 
pro konkrétní osobu užívající za účelem byd-
lení ubytovací zařízení a vydává nesouhlasné 
vyjádření.
*RM souhlasí s umístěním reklamní plach-
ty firmy MARGITEX – Margita Kubáčková  
na zábradlí vedle infocentra směrem k marketu 
BILLA. 
*RM souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě 
o pronájmu nebytových prostor umístěných 
v objektu čp. 579, ul. U Školky, Tanvald ze 
dne 12. 08. 2014 mezi občanským sdružením 
D.R.A.K. a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu.

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

Na tanvaldské radnici 
se buduje výtah

Prosíme tímto návštěvníky radnice, aby dbali zvýšené opatrnosti!
-red-

Podzimní Pohádková zábava obrazem
 Tj Seba Tanvald oddíl basketu 
opět po roce uspořádali zábavu, ale 
tentokrát na téma pohádek. Zábavný 
večer, kdy se u stolů potkávaly různé 
pohádkové postavy si všichni náležitě 

užili. Nezbývá než všem organizáto-
rům poděkovat za povedený večer 
a krásnou výzdobu. Výběr z fotografií si 
můžete prohlédnout níže.

-haj-

Foto Antonín Bělonožník.
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oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Miloslava Hanušová

Julia Sejnová

Zdeňka Machová

Jana Zrníková

Josef Hazucha

Jan Bělohradský

Wanda Hladíková

Ladislav Hajský

Jaroslav Urbánek

Oldřich Šoman

Anna Cendelínová

Ida Rydvalová

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na besedu

Letošní houby Jizerských hor

Místo konání: MDC Maják, 
U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání: 3. 11. 2016 

v 15:00 hod.

Na setkání se těší
Petr Hampl

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Senior klub
Tanvald  Šumburk n.D.

Vás zve na promítání

Toulky naším krajem

Místo konání: Hasičská zbrojnice 
dobrovolných hasičů , Tanvald 
Šumburk n. D.- společenská 
místnost (nová hasičárna) 

Datum konání: 15. 11. 2016 
v 15:00 hod. 

Na setkání se těší
Pepa Joe Kuna

Srdečně zve Senior klub Tanvald

Oslavy šedesáti let 
tanvaldského gymnázia

 V sobotu 15. října 2016 proběhly 
oslavy 60. výročí založení gymnázia.
 V 9 hodin se otevřela škola bývalým 
absolventům, aby si mohli zavzpomínat 
na svá studentská léta. Po prezenci, při 
které obdrželi tašku s ročenkou a dal-
šími upomínkovými předměty, čekaly 
na bývalé studenty otevřené učebny, 
výstavky prací žáků, staré fotografie, 
přednáška absolventa gymnázia 
i kavárna s občerstvením.
 V 10.15 hodin (tedy s malým zpož-
děním) zazněla v kině Jas studentská 
hymna Gaudeamus igitur a byla 
zahájena oficiální část oslav. Velkým 
potleskem přítomní přivítali nejstar-
šího žijícího učitele Vlastimila Havla, 
minutou ticha uctili památku spolužáků 
a pedagogů, kteří se těchto oslav 
nedožili, a vyslechli si projevy ředi-
tele školy Františka Bruse a starosty 
města Vladimíra Vyhnálka. Následoval 
program, jež tvořila hudební, taneční 
i sportovní vystoupení současných 
žáků školy.
 Od 12 do 14 hodin si mohli zájemci 
zajít na oběd do Scolarestu. Kuchaři 

a kuchařky připravili menu: polévku, 
svíčkovou s knedlíkem nebo řízek 
s bramborovým salátem a moučník.
 Od 14 hodin se pro absolventy 
otevřela sportovní hala, od 15.30 
hodin začala hrát k poslechu a později 
i k tanci hudební skupina Domestic. 
Bývalí maturanti jednotlivých tříd se sešli 
u společného stolu, povídali a povídali, 
poznávali (či nepoznávali) ostatní, 
„občerstvovali se“, někteří tančili, ale 
rozhodně se všichni dobře bavili (ales-
poň to tak vypadalo). Ti poslední opou-
štěli halu kolem jedné hodiny ranní.
 A kolik se nás z těch 2764 absol-
ventů školy sešlo?
 Lístek si v předprodeji zaplatilo 346 
absolventů, na místě v den oslav dal-
ších 126.
 Vedle 472 zaregistrovaných přišli do 
haly po 20. hodině i další. 
 Velké poděkování patří 14 sponzo-
rům za finanční dary ve výši 19 450 
Kč, všem žákům a učitelům, kteří se 
na přípravě a průběhu oslav podíleli, 
a městu Tanvald za úpravu parku pod 
školou. Děkujeme! 

Hana Keprová

Z pohledu absolventky...
 Tanvaldské gymnázium je škola 
s dlouholetou tradicí v našem městě. 
Za tu dobu „odchovala“ spoustu absol-
ventů a právě pro ně se konaly oslavy 
výročí.
 Oslavy začínaly už ráno, kdy si 
všichni absolventi mohli prohlédnout 

školu, užít kulturní program v Kině Jas 
Járy Cimrmana, které má mimochodem 
za vedoucího jednoho z absolventů 
gymnázia. Dalším bodem programu byl 
pro některé nostalgický, oběd ve školní 
jídelně Scolarest. Je pravdou, že řadě 
absolventů tato jídelna nic moc neříká, 

ale stejně, kolikrát jdete na oběd do 
jakékoliv školní jídelny? Už to je samo 
o sobě nostalgií. V neposlední řadě 
byla pro všechny absolventy a přátele 
školy připravena zábava ve sportovní 
hale na Výšině. Hudební doprovod 
dělala skupina Domestic s jedním 

z bývalých učitelů - Jiřím Zacpalem.
 Jelikož jsem také jednou z absol-
ventek tanvaldského gymnázia, tak 
si nemohu odpustit trochu osobnější 
vhled na akci. I když nemám příliš 
dlouho od maturity, tak stejně jsem 
s radostí absolvovala téměř všechny 
body programu. Jediné, co jsem bohu-
žel kvůli práci nestihla, byl program 
v kině.
 V hale byly stoly rozdělené podle 
tříd, takže bylo hned vidět, které třídy 
měly oslavy i jako třídní sraz. Upřímně, 
když jsem viděla, kdo všechno je 
absolventem či absolventkou, tak 
jsem občas nestačila zírat. V každém 
případě se postupně ukázalo, kolik lidí 
si naší školy váží a stojí jim za „oběto-
vání“ sobotního dne, odpoledne nebo 
večera. 
 Pro mě se rozhodně nejednalo 
o třídní sraz, protože těch my máme 
dostatek, ale byla to rozhodně jedna 
s příležitostí popovídat si s přáteli, 
známými, se kterými se nesetkávám 
příliš často, anebo se naopak seznámit 
s jinými absolventy, protože přece 
jenom všechny nás propojovala jedna 
společná věc a tak trochu podobné 
vzpomínky a nostalgie.
 Co ještě připsat? Asi jen to, že kdo 
tam nebyl, tak o hodně přišel.
 Na závěr bych určitě ráda popřála 
naší škole spoustu dalších let gym-
naziální výuky v Tanvaldě. A zároveň 
promluvím za všechny absolventy 
a poděkuji všem, kdo se na přípravách 
podíleli, za perfektně přípravný pro-
gram, protože díky nim jsme si mohli 
den příjemně užít! 

Lenka HájkováOslavy 60 let od založení tanvaldského gymnázia. Foto Ilona Bůtová.
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

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

19. 11. Posezení pro maminky aneb trocha klidu neuškodí… 
průběžně po 18:00 hod. v MDC Maják 
- výroba adventních věnců – v pátek 25. 11. po 15:00 hod. průběžně, cena 
50,- Kč (1xkorpus, drát, chvojí, přírodní materiál), s sebou: 4 svíčky, přízdoby, 
lepicí pistoli, kleště (kdo má), přihlášky do 22. 11.!
- upozorňujeme na Mikulášskou nadílku – 2. 12. po 16:00 hod.
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní 
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778) - co by Vaše 
dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
předčíselné představy
rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost 
rozšiřování slovní zásoby
přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Kontakt:  Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, 
lenkakor@seznam.cz 
Cena individuálního kurzu je 1.000,- Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované 
v hm. nouzi zdarma.

Dále nabízíme 
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod., 
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností, 
volejte předem 774 825 085
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou za-
počatou hodinu. Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno 
čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy 
např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svači-
nu, pití popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici 
přímo v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se 
musí předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085

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

Městská knihovna Tanvald

Ohlédnutí za Týdnem knihoven 
Ve dnech od 3. – 13. 10. nás v rámci celostátní akce navštívilo na 110 dětí 
z 1. - 5. tříd MZŠ Tanvald. Tentokráte se děti staly knihovníky. Půjčovaly 
a vracely knihy čtenářům, opravovaly a hledaly knihy dle seznamu. Nakonec si 
jednu malou knížtičku, pro kterou vyrobily a ozdobily obal, odnesly domů.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na našich internetových strán-
kách: www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html
nebo ve vstupní části knihovny. 
Chtěly bychom poděkovat našim čtenářům za vstřícnost a trpělivost v čase, 
kdy je obsluhovali „malí knihovníci“.
V tuto dobu k nám do knihovny také našlo cestu několik nových čtenářů.

Městská kulturní kancelář Tanvald

Akce pro rodiče s dětmi:
V pátek 25. 11. pořádáme pro rodiče s dětmi akci 
„Se světýlky za strašidýlky“. Akce se koná v prostoru zahrady mateřské 
školy U Školky na Výšině. Start je od 17:00 do 17:30 hodin.
Každé dítě musí mít s sebou dospělý doprovod a baterku, se kterou bude 
hledat strašidýlka. V cíli dostane odměnu – šitou hračku jako upomínku 
na tuto akci. 
Cena: 30,-Kč/ dítě.

Akce pro dospělé:
V listopadu proběhnou dva kurzy Vánoční keramika pro dospělé. V pondělí 
7. 11. (modelování) a 14. 11. (glazování) od 17:00 – 1. kurz.
V pondělí 21. a 28. 11. od 17:00 se koná druhý kurz. 

V pátek 4. 11. od 16:00 „Vánoční Tiffany pro dospělé“ - výroba skleněných 
vitráží nejen s vánočními, ale s jinými motivy dle individuálního výběru, výroba 
šperků. Cena: 100,-Kč (platba s přihláškou) + cena za jednotlivé vitráže 
či šperky cca 50,- až 100,-Kč.

V úterý 29. 11. od 17:30 do 20:00 „Patchworková dílna pro dospělé“ 
- přijďte si ušít vánoční prostírání srubovou technikou. Materiál a šicí stroj 
s sebou, stroj je možno po dohodě i zapůjčit.
Cena: 150,- Kč.

Na všechny akce se přihlašujte včas vzhledem k omezené kapacitě dílen.
Přihlášky s platbou přijímáme ve Středisku volného času Tanvald, 
tel. č. 483 394 301, 483 396 946.
Informace také na Facebooku a webu: ddmtanvald.cz.

VÁNOČNÍ AKCE 2016 V TANVALDĚ
SO 26. 11. 16,30 hod Centrální parkoviště v Tanvaldě 
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald. Hudba a bohaté občerstvení. Živý Betlém.

PÁ 9. 12. 19 hod Kino Jas Járy Cimrmana 
Vánoční koncert skupiny Kantoři – Dobrý večer Tobě
Pestré pásmo vánočních písní, koled a melodií různých národů, přebásněných 
převážně východočeskými textaři. Nechybí ani české vánoční písně a závěreč-
ná směs nejznámějších koled, jež si s Kantory vždy s chutí zazpívá i publikum. 
http://www.kantori-folk.cz.
Předprodej vstupenek od 4. 11. v pokladně kina vždy hodinu před každým 
filmovým představením. Vstupné: 80 Kč.

PÁ 16. 12. 14,30 h. bývalý areál garáži ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční svařák
Vánoční koledy, živá hudba, bohaté občerstvení - gulášek, svařáček, perníčky, 
cukroví… Pořádá TJ Seba Tanvald a Město Tanvald. Vstup zdarma.

Pořady v kině JAS Járy Cimrmana v Tanvaldě :

3. 11. ČT 19 hod Travesti show skupiny Techtle Mechtle a Screamers
Vstupné: předprodej 280 Kč, v den akce 300 Kč.

 6. 11. NE 18 hod Zločin v Posázavském Pacifiku
Hudební komedie z trampského prostředí Čech 30. let. Napsali Martin Vačkář a 
Ondřej Havelka, hudební aranžmá Petr Tomeš j.h., choreografická spolupráce 
Martin Packa j.h. a hudební nastudování Adam Bartoň.
Režie: Marie Trunečková.
Hraje Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou.
Vstupné: 100 Kč.

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)

Akce pro děti navštěvující školu:
Ve středu 23. 11. od 17:30 „Vánoční Tiffany dílna“ pro děti od 10 let. Výroba 
vánočních ozdobiček - vitráží. Cena: 100,-Kč
V pátek 11. 11. od 8:00 do 12:00 „Výtvarné dílny“ - pro děti z turistického 
kroužku pod vedením Evy Jirákové v Desné.
Ve čtvrtek 24. 11. od 16:30 „Voňavé vánoční perníčky“- pečení perníčků s 
vánoční a mikulášskou tematikou a zdobení bílkovou polevou. Krabičku na 
pečivo s sebou!!! Cena: 80,-Kč
Ve čtvrtek 1. 12. 16:00-17:00 „Mýdlová dílna“ děti si vyrobí 2 voňavá mýdla 
a dárkové krabičky nebo pytlíčky na ně. Mýdla vyrábíme ze zdravotně nezá-
vadných surovin, že 100% přírodních materiálů. Cena: 60,-Kč
V sobotu 3. 12 od 9:00 do 13:00 se koná „Dárkování“ - výtvarné dílny, ve 
kterých si děti vyrobí
několik originálních dárečků a vánočních dekorací (minimálně 4 ks). Cena: 
150,-Kč.
Ve čtvrtek 8. 12. od 16:30 „Pečeme vánoční cukroví“- upečeme si a ozdo-
bíme několik jednoduchých druhů vánočního cukroví. Krabičku na pečivo s 
sebou!!! Cena: 80,-Kč.
Dopoledne u nás probíhají výtvarné dílny pro základní školy z Tanvaldu a 
okolí. Pedagogové si mohou zajistit termíny u Dany Humlové.

Akce pro děti z MŠ:
V úterý 1. 11. a ve středu 2. 11. od 8:30 „Keramika pro MŠ U Školky“ 
- dopolední keramická dílna, ve které si děti vyrobí dáreček.
Ve čtvrtek 3. 11. v 9:00 „Keramika pro MŠ Radniční“ 
V úterý 15. 11. v 9:00 „Keramika pro MŠ Velké Hamry II“
V pátek 2. 12. pořádáme Mikulášskou nadílku v tanvaldských mateřských 
školách.

Pokračování na straně 9.
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Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

listopad 2016

Trollové
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejví-
ce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější 
starost na světě jim dělají Bergeni. Těm se podaří skrytý 
Trollíkov vyčmuchat a dokonce i unést téměř všechny 
jeho obyvatele. Z bergenských spárů se totiž podaří uniknout i dvěma Trollům, prin-
cezně Poppy a Větvíkovi. Optimistická Poppy všechny problémy řeší písní, tancem 
a objetím. Kdežto bručounský Větvík žije v neustálém strachu z Bergenů, netančí, 
nezpívá a především se s nikým nikdy neobjímá. A právě na těchto dvou hrdinech je, 
aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Což znamená, že Poppy a Větvík 
budou muset spolupracovat. A tak se tato dvojka vydává na záchrannou misi, plnou 
nečekaných dobrodružství a nesnází. Naštěstí na to nakonec nebudou úplně sami, 
potkají totiž další podivuhodnou osůbku, Bridget, která je nejen pomocnicí v kuchyni, 
ale i jedinou Bergenkou, která miluje zpěv, tanec a prince Chroupu.

Fantastická zvířata a kde je najít
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým zá-
hadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbír-
ka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. 
Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá 
do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) 
uniknou z kufříku?

Pohádky pro Emu
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Lon-
dýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autone-
hodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla 
jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. 
Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Nemá 
děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen 
tak mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho dcera 
a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu?

FILMOVÉ TIPY 

„Vánoční dárečky a dekorace“ -  výstavka  ve vstupní části knihovny z naše-
ho knižního fondu po celý měsíc listopad

Adventní čas – čas pomoci. Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením soci-
ální práce a sociálních služeb Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností 
podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Mají možnost využí-
vat výstavních prostor knihovny k  propagaci své činnosti. Občanská sdružení 
z našeho regionu tak již několik let pořádají prodejní výstavy. V měsíci listopadu 
a prosinci můžete navštívit tyto akce:

„VÁNOČNÍ SVĚT“ - prodejní výstava prací klientů Domova Harcov pro osoby 
se zdravotním postižením v Liberci ve výstavním sálku knihovny od 14. 11. 
do 02. 12. 2016

„Adventní čas“ - prodejní výstava prací klientů občanského sdružení D.R.A.K. 
od 21. 11. do 2. 12. 2016

„Co mě baví“ – blíží se výstava výrobků našich čtenářů, která se setkává se 
stoupajícím zájmem a stává se v knihovně tradicí. Je úžasné, kolik šikovných 
lidí s chutí vytvářet krásno v našem okolí je. A proto Vy, kteří chcete letos v pro-
sinci ukázat návštěvníkům knihovny, co Vás baví, nezapomeňte přinést svá 
dílka do 1. 12. 2016 k nám do knihovny.
Samotná výstava bude od 5. 12. do 16. 12. 2016

„NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ“  - prodejní výstava výrobků  hospice sv. Zdislavy 
z Liberce od 12.12. do 16. 12. 2016

Dárek z knihovny. Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2017. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.

Pokračování ze strany 8.
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OP mladších přípravek
 V průběhu měsíce září pokračovalo 
družstvo mladší přípravky v účasti 
v dalších kolech okresního přeboru. 
Družstvo hraje v současné době ve 
složení: Vojta Beran, David Plas, 
Pavel Balaš, Petr Lavička, Marek 
Horáček, Kuba Musil, Jirka Jón, Viktor 
Fedoryshchak, Kája Lhotský, z týmu 
předpřípravky střídavě nastupovali 
ještě Adam Horvát, Samuel Šolc 
a Péťa Bao Anh.

 Ve většině utkání se hráčům dařilo 
a se soupeři sehráli vyrovnaná utkání, 
doufáme, že se naše výkony budou 
nadále zlepšovat a v naší premiérové 
účasti v této soutěži dosáhneme zají-
mavého celkového umístění. Za pomoc 
při organizaci dvou zářijových turnajů 
v Tanvaldě děkujeme rozhodčím: 
Karlovi Adolfovi a Romanovi Horvátovi 
i správci hřiště Karlovi Soldátovi.

Kdy na basketbal v Tanvaldě?
 Tanvaldští basketbalisté začínají 
novou sezónu v Jizerské basketbalové 
lize. Hrací dny jsou opět pátky, začátky 
utkání v 18.10.  Na koho se tedy 
můžeme těšit na palubovce sportovní 
haly do Vánoc?
4.11. 
TJ SEBA Tanvald – Indiáni Liberec
11.11. 

TJ SEBA Tanvald - BK Jilemnice
25.11. 
TJ SEBA Tanvald  
– Bižuterie Jablonec B
2.12.
TJ SEBA Tanvald – Draci Jablonec

Přijďte povzbudit.
-vho-

Pátek 16. 9. 2016 v Tanvaldě
1. Jablonec dívky
2. Tanvald
3. Velké Hamry
4. Pěnčín

Sobota 17. 9. 2016
1. Jablonec B
2. Lučany
3. Tanvald
4. Rychnov

Sobota 24. 9. 2016
1. Tanvald
2. Lučany
3. Velké Hamry
4. Rychnov

Středa 28. 9. 2016
1. Velké Hamry 2008 
2. Tanvald
3. Jablonec B
4. Rychnov
5. Velké Hamry 2009

Roman Houfek

Cyklokrosem pokračoval seriál 
O pohár běžce Tanvaldu

 Závodem v cyklokrosu zakončili 
podzimní část seriálu O pohár běžce 
Tanvaldu (PBT). V pátek odpoledne 
se za krásného slunečného počasí na 
tanvaldské výšině sešlo na 96 malých 
cyklistů.
 Mohli jsme vidět nejmladší benja-
mínky na odrážedlech, předškoláky, 
školáky na kolech, kteří závodili 
s opravdovou vervou. Šlo jim totiž nejen 
o medaile, ale i o cenné bodíky do 
celkového hodnocení seriálu závodů 
PBT. Cyklokros byla poslední letošní 
příležitost, jak je získat. 
 Další body se budou „sbírat“ až 
napadne sníh, kdy se uskuteční 
závody v běhu na lyžích a ve slalomu 

na pionýrské louce. Po skončení 
dětských závodů se uskutečnil již 
2. ročník cyklozávodu dospělých. Trasy 
byly o poznání delší a náročnější, ale 
rodičové předvedli sobě i svým dětem, 
že jim sportovní zápolení není cizí. 
Tímto děkujeme organizátorům (TJ 
SEBA Tanvald, ZŠ Tanvald Sportovní, 
Středisko volného času), sponzorům 
(Pekařství Jan Mašek, Město Tanvald, 
fa 4Soft), rodičům, pedagogům za 
zdárný průběh nejen cyklokrosu, ale 
i všech podzimních závodů. Budeme 
se těšit na další, tentokráte zimní 
závody na běžkách a sjezdovkách.

Jana Tůmová

Foto archiv TJ Seba Tanvald.

Pohár běžce Tanvaldu

Malí závodníci si po dobrých výkonech pochutnávají na Maškových koblihách. Foto Václav Hošek.
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Mladí lyžaři 
z TJ SEBA Tanvald 

slavili úspěchy
 V sobotu 15. 10. proběhlo 
v Huntířově slavnostní vyhlášení 
podzimního seriálu přespolních běhů 
libereckého kraje. Od začátku září, 
víkend co víkend, sbírali naši závodníci 
medaile a body za jednotlivé závody. 
Po sečtení všech výsledků jsme jako 
oddíl v konkurenci 26 klubů skončili 
na krásném 5. místě. Předehnaly nás 
už jenom veliké oddíly jako je Dukla 
Liberec, Jablonec n. N., Ski Jilemnice 
a oddíl z Lomnice n. P. 
 Za celkové umístění samozřejmě 
děkujeme všem jednotlivcům, jež na 
závodech pravidelně a úspěšně repre-
zentovali náš oddíl. Nejlépe si v kat. 
2008 vedla Martina Tůmová, v kat. 
2005 pak její sestra Lucie Tůmová, 
obě získaly skleněnou plaketu za třetí 
místo. Plaketu za druhé místo v kat. 

2003 si z Huntířova odvezla Gabriela 
Černá.
 Obrovská GRATULACE… 
Děkujeme trenérům Heleně a Petru 
Beranovým, jejichž tréninkové skupiny 
v tuto chvíli čítají na 41 členů. Dveře 
jsou stále otevřené i pro nové zájemce. 
Veliké díky patří rodičům, jež své děti 
pravidelně vodí a vozí na tréninky 
i víkendové závody. Největší poděko-
vání patří samozřejmě dětem, které 
chtějí běhat a závodit. A v neposlední 
řadě děkujeme všem sponzorům, jimiž 
jsou Pekařství Jan Mašek, fa 4soft, 
Město Tanvald, fa VESPO a další.  
Doufejme, že i v zimní sezóně budeme 
minimálně stejně úspěšní jako na 
podzim.

Jana Tůmová

Foto archiv TJ SEBA.

PIZZA TENIS TANVALD
Nově rozvoz pizz, již od 11 hod. do 21:30 hod.

V nabídce více jak 18 druhů ručně tahaných pizz
z kvalitních surovin.

Průměr 32 cm ,
NOVĚ XXL průměr 40 cm 

Objednávky přijímáme na tel. čísle
777 587 477

www.pensiontenis.cz

INZERCE

Krakonoš vyznamenal Horní Tanvald
 Stejně jako každý rok, tak i letos se 
početný kolektiv dětí ze Základní školy 
Horní Tanvald zúčastnil Krakonošova 
trojboje v Semilech, který je sportovním 
setkáním dětí, mládeže a dospělých se 
zdravotním postižením. Sedm žáků 
prvého i druhého stupně se aktivně 
zapojilo do tří sportovních disciplín, 
které zábavnou formou prověřily jejich 
fyzickou zdatnost. Tento netradiční 
trojboj probíhá pod bedlivým dozorem 
pána hor Krakonoše, který soutěžící 
v disciplínách běh, skok a hod v závěru 
soutěže po zásluze odměnil. 
 Novinkou v letošní tanvaldské 
sestavě bylo také zapojení přípravné 

třídy, kdy i naše škola vyslala jed-
noho reprezentanta. Žáci z Horního 
Tanvaldu předvedli skvělé výkony 
a obsadili místa na stupních vítězů ve 
všech věkových kategoriích, kterých 
se zúčastnili. Velkým překvapením, 
a současně skvělým sportovním úspě-
chem bylo druhé místo soutěžícího 
z přípravné třídy. Starším žákům se 
pak podařilo získat současně jak vítěz-
ství ve své kategorii, tak i skvělé třetí 
místo. Družstvo z Horního Tanvaldu 
předvedlo skvělý sportovní výkon 
a pokračuje tak v dlouholeté tradici.

Anna Horváthová
Foto Anna Horváthová..
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LIBEREC
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

A+Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,  
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Dřevěné brikety
balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, 
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan 
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování

Eco plné                     

1.490,-
6lux Eco prosklené   

1.890,-

od

1.490,-

kg

19,90
10 W

59,-

od 1 palety: 39,-

8 kg

42,-

LED žárovka
10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky, 
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

GARANTUJEME VÁM 
NEJNIŽŠÍ CENU  

NA TRHU

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) 
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí, 
ø květináčů od 8 do 32 cm

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU  
POSEZENÍ DO NAŠEHO

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.czLIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

INZERCE

Nový sociální podnik
TANIO TERRA s.r.o.

hledá dárce pro svůj projekt
„Domy budoucnosti“

Jsme malý rodinný sociální podnik
a věnujeme se přírodnímu stavitelství

(stavby domů z čistě přírodních
materiálů jako je hlína, sláma,
kámen, rákos, ovčí vlna atd.)

V současné době hledáme dárce
pro svůj projekt „Domy budoucnosti“. 

Cílem projektu je vybudovat
rekreační a vzdělávací středisko

přírodního stavitelství
- stavba malého rekreačního
domečku z čistě přírodních

materiálů, který bude sloužit
jako ukázková přírodní budova,

zřízení fotovoltaické sluneční
elektrárny, stavba zimní zahrady

a také dětského hřiště. 

Pokud Vás náš projekt zaujal,
můžete nás �inančně podpořit

prostřednictvím webových stránek
www.nakopni.me/projekty/

podnikani/domy-budoucnosti,
kde také najdete

bližší informace o projektu.

Pavel a Tamara Tomešovi,
TANIO TERRA s.r.o.

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

Inzerce 
v Tanvaldském 

zpravodaji

šířka po 
ořezu

výška po 
ořezu

cena - 
černobílá

cena - 
barevná

A 5,35 cm 3,6 cm 190 Kč 240 Kč

B 11,1 cm 3,5 cm 360 Kč 450 Kč

C 11,1 cm 7,3 cm 680 Kč 850 Kč

D 1/4 11,1 cm 15,1 cm 1.450 Kč 1.810 Kč

E 1/2 22,6 cm 15,1 cm 2.955 Kč 3.700 Kč

F 22,6 cm 30,5 cm 5.900 Kč 7.380 Kč

G 5,35 cm 7,3 cm 340 Kč 430 Kč

H 5,35 cm 15,1 cm 700 Kč 880 Kč

Svou inzerci si můžete objednat osobně 
v Infocentru, telefonicky na čísle 
483 369 671 nebo e-mailem: 
lhajkova@tanvald.cz.

Inzeráty přijímáme ve formátu WORD 
nebo JPG. Můžete si zvolit velikost 
inzerátu a černobílou či barevnou verzi.

Inzeráty se platí předem vždy do 
15. dne v měsíci.

Ceny jsou uvedené včetně 21% DPH.


