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Vážení tanvaldští občané, věřím, 
že prožíváte vánoční svátky dle 
svých představ. Je před námi další 
rok, do kterého bych Vám rád popřál 
hlavně hodně zdraví a třeba i nějaké 
to splněné přání. Také bych Vás 
rád pozval na blížící se Ples města 
Tanvaldu.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Upozornění
Otevírací doba 

v Infocentru Tanvald
Sobota 2. 1.2016

Zavřeno
Pondělí 4. 1. 2016
Zavřeno z důvodu 

inventury

U nás začíná advent 
rozsvícením stromu...

 Na pozvání poslance Německého 
spolkového sněmu, člena rozpoč-
tového výboru a místopředsedy 
podvýboru pro záležitosti Evropské 
unie pana Volkmara Kleina navštívili 
starosta města Vladimír Vyhnálek, 
tajemník MěÚ Richard Seidel a senátor 
Jaroslav Zeman společně se starostou 
partnerské obce Burbach Christophem 
Ewersem a vedoucím kanceláře 
starosty Burbachu  Johannesem 
Werthenbachem 26. 11. 2015 Německý 
spolkový sněm v Berlíně.
 V rámci návštěvy se uskutečnila celá 
řada setkání s poslanci spolkového 
sněmu. Projednávány byly zejména 
otázky mezinárodní spolupráce na 
úrovni měst a obcí a zkušenosti 
z více než dvacetiletého partnerství 
mezi Tanvaldem, Burbachem a 
Wittichenau. Stranou nezůstalo ani 
aktuální dění související se součas-
nou migrační krizí, kvóty uprchlíků, 
bezpečnostní rizika, postoje veřejnosti 
a dopad uprchlické vlny na města a 
obce v Německu. Jak z německé, tak 
i české strany byla projevena vůle 
všestranně zintenzivnit spolupráci mezi 

městy a obcemi, překonávat jazykovou 
bariéru a aktivity více zaměřit zejména 
na mladou generaci. Otevřeny byly i 
otázky fungování a systému školství 
v obou zemích, široce diskutována byla 
výuka německého jazyka na českých 
školách s ohledem na hospodářské 
aktivity a investice v obou sousedních 
hospodářsky velmi spjatých zemích. 
Zástupce předsedy skupiny poslanců 
spolkového sněmu pro německo-
-českou spolupráci poslanec Josef 
Rief mimo jiné vyjádřil i myšlenku 
zřízení německého gymnasia případně 
v Tanvaldě.
 V podvečerních hodinách byly 
německá a česká delegace v čele 
s poslancem Volkmarem Kleinem a 
senátorem Jaroslavem Zemanem 
přijaty zástupkyní velvyslance paní 

Evou Dvořákovou na velvyslanectví 
ČR v Berlíně. Paní vyslankyně velmi 
kladně hodnotila vztahy mezi oběma 
zeměmi a ocenila dlouholeté partner-
ství Tanvaldu s německými obcemi 
jako přínos k rozvoji dobrých vztahů 
mezi Českou republikou a Německem. 
Ve večerních hodinách pokračovaly 
rozhovory všech zúčastněných v posla-
neckém klubu Německého spolkového 
sněmu. V přestávce mezi jednáními 
měli všichni zúčastnění možnost podí-
vat se k pietnímu místu před francouz-
ským velvyslanectvím a krátce „nasát“ 
atmosféru večerního předvánočního 
Berlína. V týdnu, kdy se návštěva usku-
tečnila, jednal Německý spolkový sněm 
o kapitolách rozpočtu a frakce politic-
kých stran diskutovaly a zaujímaly 
stanoviska k nasazení Bundeswehru 
v Mali, v Iráku a v Sýrii. Volkmar Klein 
je ve spolkovém sněmu za CDU, která 
tvoří s 311 poslanci nejsilnější frakci. 
Tanvaldští měli možnost seznámit 
se s děním v Německém spolkovém 
sněmu z míst, kam se běžní návštěv-
níci nedostanou, což bylo výjimečné 
a pro Tanvald prestižní. -red-

 Už třetím rokem město Tanvald 
zahajuje dobu adventu rozsvícením 
vánočního stromu na centrálním parko-
višti. První ročník pořadatele překvapil 
nebývalou účastí, která naštěstí neo-
padá a přicházejí stovky lidí, a to někdy 
i přes nepřízeň počasí.
 Počasí, které spíše připomíná jarní 
období, se k zimě a vánočním svátkům 
příliš nehodí, alespoň ne teď začátkem 
prosince. Přesto při sobotním rozsví-
cení se z nebe sypaly sněhové vločky 

a vánoční atmosféra byla dokonalá.
 Zahájení se ujal starosta města 
Vladimír Vyhnálek a následoval 
pěvecký sbor žáků tanvaldské ZUŠky, 
který jako vždy sklidil velký úspěch. Pro 
všechny návštěvníky bylo připravené 
občerstvení a vánočně laděné stánky 
od místních výrobců.
 Nicméně samotné rozsvícení už 
je jen vrcholem dlouho připravované 
akce. Kromě organizačních záležitostí 
bylo asi jednou z nejnáročnější akcí 

sehnat a dopravit 
na centrální parko-
viště vánoční strom. 
Letos byl strom 
pokácen u Základní 
školy Sportovní, 
protože stínil a 
hlavně byl přerostlý, 
což pochopitelně 
u institucí, jako je 
například škola, není 
nejbezpečnější, a tak 
posloužil ušlechtilejší 
věci.

-haj-

Tanvald je aktivní
i v mezinárodních vztazích

Zahájení se ujal starosta města Vladimír Vyhnálek.
Na fotografii také vidíte pěvecký sbor ZUŠ Tanvald.

Blíží se 
městský ples

Jste srdečně zváni na Ples města 
Tanvaldu, který se uskuteční v sobotu 
30. ledna od 20 h. ve sportovní hale
na Výšině.
K poslechu a tanci bude hrát liberecký 
Orchestr Ladislava Bareše.
Občerstvení, předtančení, tombola.
Cena slosovatelné vstupenky
200 Kč.
Předprodej vstupenek v městském 
infocentru od 6. 1. 2016. 

Střední školství 
v našem městě

 Od 1. září 2016 se stávající 
Gymnázium Tanvald mění na kraj-
skou školu s názvem GYMNÁZIUM 
A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD. 
Škola vzniká sloučením gymnázia, 
školy s šedesátiletou tradicí, a obchodní 
akademie, která dosud fungovala při 
Masarykově základní škole.
 Pro školní rok 2016/2017 přijímáme 
absolventy 9. tříd základních škol do 
dvou studijních oborů. Žáci si mohou 
vybrat maturitní obor OBCHODNÍ 
AKADEMIE, ve kterém bude otevřen 
1. ročník s kapacitou 30 míst, nebo 
maturitní OBOR GYMNAZIÁLNÍ, 
ve kterém budeme přijímat 14 – 16 
žáků do třídy KVINTY, která odpovídá 
1. ročníku. V rámci GYMNAZIÁLNÍHO 
MATURITNÍHO OBORU otvíráme také 
třídu PRIMU pro 30 zájemců z pátých 
tříd základních škol.
 Přijímací řízení se bude konat ve 
dnech 18. a 19. dubna 2016, zkoušky 
probíhají formou SCIO testů z čes-
kého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů. Pro všechny 
zájemce o maturitní obor gymnaziální 
i maturitní obor obchodní akademie 
pořádáme přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám. První kurz zaměřený na 
učivo českého jazyka se koná v pátek 
15. ledna 2016 od 14 hodin v budově 
gymnázia. Další kurzy jsou plánované 
na únor a březen. Iva Herrmannová
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Nádoby na bioodpad
Na četné dotazy opět informujeme, 
že nádoby na bioodpad hnědé barvy 
byly staženy ze stanovišť s tříděným 
odpadem. Třídění těchto odpadů je 
pro města povinností od 1. dubna do 
31. října.

Domeček má novou ředitelku
Od 1. prosince má Dům dětí a mládeže 
Tanvald novou ředitelku, kterou se 
stala Helena Beranová. Do příštího 
čísla připravujeme rozhovor

-haj-

Důležité 
informace

Skibus až na sídliště
 Na základě dohody 
vedení města a 
Sdružení cestovního 
ruchu Jizerky bude 
v letošní zimní sezóně 
Skibus „Tanvaldský 
Špičák“ zajíždět pro 
lyžaře až na sídli-
ště Výšina. Tento 
speciální spoj bude 
3x denně svážet či 
rozvážet lyžaře téměř 
z celého Tanvaldu. 
Tato novinka určitě 
uspokojí nejen 
všechny zájemce 

o sjezdové lyžování z řad občanů 
našeho města, ale samozřejmě 
významně podpoří i podnikatele 
v cestovním ruchu. Jedna ze sedmi 
zastávek Skibusu na katastru našeho 
města totiž bude v těsné blízkosti loka-
lity největšího soustředění ubytovacích 
služeb v Tanvaldu – Hotel Bon, Penzion 
Bobovka, Tenis club a Penzion Milan 
Ognar-Penzion U Tenisu. Skibus zahájí 
svoji činnost v návaznosti na zahájení 
zimní lyžařské sezóny.
Více na www.jizerske-hory.cz,
www.skijizerky 
a www.jizerkovi.

-red-

Rozhovor s L'ubošem Lazarákem novým pronajímajitelem autokempu
Autokemp je jedním z nejperspektiv-
nějších kulturních a hlavně sportovních 
míst v Tanvaldě, a tak věřím, že vás 
stejně jako mě zajímá jeho budoucnost.

Proč jste se rozhodl k pronájmu 
Tanvaldského autokempu?
K prenájmu Tanvaldského autokempu 
som sa dostal náhodou. Mal som 
v úmysle zriadiť malú prevádzku v 
Tanvalde, na sídlisku Výšina. Dohodli 
sme si stretnutie s vedením mesta 
(starosta – p. Vyhnálek, místostarosta 
p. Bělonožník a tajemník p. Seidel), 
kde som sa zveril s mojím úmyslom. 
Pri našom rozhovore mi bol ponúknutý 
práve spomínaný areál. Verte, že sa 
mi spočiatku veľmi do toho nechcelo, 
nakoľko už riadim dosť veľký podnik so 
zamestnancami a k tomu adekvátnými 
starosťami a chcel som niečo pokoj-
nejšie. Slovo dalo slovo a my sme sa 
vybrali na obhliadku areálu. Poznám to 
tu už roky, páči sa mi to tu a tak som sa 
rozhodol, že do súťaže o areál pôjdem.

Máte bližší vztah k Tanvaldu?
 Samozrejme! V danej oblasti sa 
už pohybujem 8 rokov. V Tanvalde 
vlastním nehnuteľnosť a mám tu a 
v okolí ozaj veľa priateľov a kamarátov. 

Zúčastňujem sa na takmer každej akcii, 
ktorá sa v meste koná (Cimrmanova 
spanilá jízda, Tanvaldské slavnosti 
apod.). Cítim sa tu so svojími blízkými 
dobre a rád by som tu trávil viac času. 

Prozradíte nám něco o sobě?
 Áno. Volám sa Ľuboš Lazarák 
a narodil som sa v Poprade. Som 
slobodný a mám jednu dcerku. Mojím 
trvalým bydliskom sú Vysoké Tatry, 
kde som sa aktívne podieľal na dianí 
mesta a záchrane ľudského života, 
ako horský záchranár. Od detstva som 
sa venoval aktívne športu, umeniu a 
hudbe, čo pretrvalo do dnes. Podstatná 
časť môjho života bolo cestovanie a 
strávil som veľkú časť svojho života 
v zahraničí. Pracoval som na úspěš-
ných projektech z eurofonov, vedenie 
hotela v Jasnej a Vrátnej a riešil aj 
svoje podnikanie. V súčasnosti tri roky 
riadim hotel v Krkonošiach.

Sice se asi ještě s novou prací 
sžíváte, ale co všechno vaše práce 
obnáší?
 V tomto obore sa pohybujem už 
nejakú dobu a viem čo prináša. Aké 
spôsdobuje starosti, ale aj radosti. 
Mnoho ľudí ma už navštívilo a myslím, 

že sme si mali čo povedať a príjemne 
si posedieť. Verím, že odchádzali 
spokojný. Uskutočnili sa tu už aj orga-
nizované akcie k spokojnosti klienta a 
ďalšie sú v príprave. Samozrejme, že 
teraz to je všetko ešte čerstvé a cez 
zimu to pôjde v akomsi útlme, ale od 
jary by som chcel kemp rozbehnúť.

Jaké máte plány s autokempem?
 Samozrejme, že mi záleží na dobrom 
fungovaní areálu Tanvaldského auto-
kempu v prospech mesta Tanvald, no 
najmä jeho obyvateľov a návštevníkov. 
Potom z toho budem mať prospech 
v konečnom dôsledku aj ja. Plány sú 
jedna vec, realizácia vec druhá. Mám 
predstavy čo by som chcel v kempe 
doplniť, dobudovať, ale to bude ešte v 
riešení a dohody so samotným mestom 
Tanvald. Určite by som rád zveladil 
ako interiér, tak aj samotný exteriér. 
V prvom rade chcem dobudovať prí-
jemné celoročné posedenie s ponukou 
kvalitnej kuchyne a občerstvenia. 
Potom zhmotniť moje predstavy dopl-
nenia zázemia aj v areály kempu o 
nové možnosti.

Můžete nám prozradit, v kterých 
akcích plánujete pokračovat a jestli 

budete chtít organizovat i nějaké 
nové?
 Rozhodne by som rád pokračoval 
v obľúbených akciách ako boli Country 
koncerty, alebo trial a podobne, ale 
určite doplním o nové akcie a aj 
akcie do ktorých by som chcel priamo 
zainteresovať obyvateľov a návštev-
níkov danej oblasti. Či už športovo, 
kutúrne, alebo spoločensky. Určite a 
s predstihom sa to všetci dozvedia. 
Zriadil som si aj novú doménu www.
kemp-tanvald.com, kde budem priamo 
dopĺňať aktuálne informácie, pozvánky, 
ako aj prehľad uskutočnených akcií 
s fotogalériou.

Jaké jsou v autokempu možnosti jak 
pro turisty tak pro Tanvalďáky?
 Jedná sa o krásnu lokalitu v krás-
nom prostredí, tak verím, že možností 
je veľmi veľa. Chcel by som predovšet-
kým vytvoriť stánok na oddych, relax 
a pohodu pre všetkých, bez rozdielu 
veku a záujmov. Rád pripravím akcie 
pre detičky, študentov, pracujúcich i 
penzistov. Športovcov, hudobníkov, 
záhradkárov, proste pre všetkých.

Děkuji L'uboši Lazarákovi 
za zajímavý rozhovor!

JEDEN DEN S FYZIKOU
 Ve čtvrtek 3. prosince 2015 
uspořádali pedagogové z 
Gymnázia v Tanvaldu pro žáky 5. 
a 9. tříd základních škol již třetí 
zábavné vzdělávací odpoledne. 
Tentokrát byl program zaměřen 
na fyziku. A opět se u nás ve 
škole sešla parta šikovných dětí 
z Tanvaldu a okolí.  Účastníci, 
kteří zaplnili téměř celou fyzikální 
laboratoř, se velmi rychle promě-
nili v malé badatele.  S asistencí 
pedagogů a několika studentů 
z kvarty a sexty děti prováděly 
nejen různé fyzikální pokusy, ale 
také pilně počítaly, poznávaly a 
objevovaly zajímavé vlastnosti 
látek, například vzduchu a vody, 
ale co hlavně? Snažily se na 
základě výsledků svých pokusů najít 
správná vysvětlení pro mnohé fyzikální 
jevy. Nakonec si děti i trochu zasoutě-

žily, porovnávaly doletové vzdálenosti 
modelů „raket“, které si v laboratoři 
samy vyrobily. Dvě hodiny nám všem 
utekly jako voda a návštěvníci domů 

odcházeli spokojeni a nadšeni a také 
bohatší o pár zajímavých poznatků, 
které sami „objevili“. 
 Zábavné vzdělávací projekty, které 

od září 2015 pro děti organi-
zujeme, budou pokračovat i 
po Vánocích. Plánujeme mimo 
jiné odpoledne zaměřené na 
geografii, které by mělo probíhat 
přímo v terénu. Pro všechny 
zájemce o studium v primě, 
kvintě a 1. ročníku Obchodní 
akademie by mohly být také 
velmi přínosné přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám. První 
z nich zaměřený na přípravu ke 
zkouškám z jazyka českého se 
bude konat v budově gymnázia 
v pátek 15. ledna 2016 od 14 
hodin. Podrobnější informace o 
termínech dalších vzdělávacích 
akcí budeme opět rozesílat 
do škol v tanvaldském okolí a 

zveřejníme je i na webových stránkách 
školy www.gymtan.cz.

Za Gymnázium a Obchodní akademii 
Tanvald Iva Herrmannová
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Nabídka zvýhodněných sezónních 
karet 2015/2016 pro děti a mládež 

v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

Zápis do 1. třídy ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576

 V souladu s ustanovením § 46 škol-
ského zákona oznamuje ředitelství ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576 termín konání 
zápisu do 1. třídy pro všechny děti 
narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

 Zápis se uskuteční v pátek 15. 
ledna 2016 od 13 – 17 hodin v budově 
ZŠ Sportovní 576.  Průkaz totožnosti a 
rodný list dítěte s sebou. Budoucí prv-
ňáčci si budou moci prohlédnout školu 
v rámci návštěvy školek ve dnech 7. 1. 
a 8. 1. 2016 v době od 9:00 do 11:00 
hod. Tuto možnost mohou využít i 
ostatní předškoláci a jejich rodiče. 

V průběhu školní docházky 
nabízíme:
- výuku dle vlastního ŠVP s využitím 
moderních metod
- individuální přístup pro děti s poma-
lejším pracovním tempem
- výborné podmínky pro bohaté spor-
tovní vyžití
- výuku v moderně vybavených 
učebnách
- kvalifikovanost učitelů

- výuku anglického jazyka od 1. třídy 
- výuku informatiky
- přístup k internetu
- práci s interaktivní tabulí
- pro 1. stupeň logopedickou a dyslek-
tickou nápravu
- pomoc asistenta pedagoga a speciál-
ního pedagoga
-využití školní knihovny
- pobyt dětí ve školní družině
- plavecký výcvik od 1. třídy
- třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy
-lyžařský výcvik
-vodácký výcvik
-kurz outdoorových aktivit
-cyklokurzy
- pohybové a sportovní hry
- širokou nabídku volitelných předmětů
- zajištění volného času ve spolupráci 
s DDM Tanvald
- spolupráci mezi rodinou a školou
- seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd
- projektové dny

Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576

 SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou 
ve spolupráci s městem Tanvald při-
pravila pro nadcházející zimní sezónu 
2015/2016 nabídku zvýhodněných 
sezónních karet pro děti a mládež 
ve věku do 18 let s trvalým pobytem 
v Tanvaldě. Tyto karty budou nepře-
nosné (s fotem), platné pouze pro 
lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené 
do 1. 11. 2009)  za cenu 1.800 Kč  bez 
večerního lyžování 1.000 Kč   (oficiální 
cena 3.300 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené 
do 1. 11. 2000)  za cenu 2.700 Kč 
bez večerního lyžování 2.000 Kč  

(oficiální cena 5.100 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (naro-
zení do 1. 11. 1997)  za cenu 3.300 Kč 
bez večerního lyžování 2.800 Kč  (ofi-
ciální cena 6.200 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Městském 
infocentru v Tanvaldě v době od  pon-
dělí do pátku od  9.00 – 12.30  a od 
13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 
– 12 hodin.

 Hotové handsfree karty budou 
vystaveny přímo na pokladně střediska 
Tanvaldský Špičák, kde Vás i vyfotí 
a proběhne platba za kartu včetně 
vratné zálohy ve výši 100 Kč. -red-

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
MASARYKOVY ŠKOLY

 Aby rodiče budoucích prvňáčků 
mohli objektivně posoudit úroveň a styl 
výuky v našich jednotlivých třídách, 
zavádíme DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD. 
Rodiče budou moci se svými budou-
cími prvňáčky navštívit školní třídy 
a poznají, jak vypadá škola. Důležitá 
je skutečnost, že zápis proběhne 
15. ledna 2016, jak na základní 
škole ve Školní ulici čp. 416, tak na 
Šumburku, Raisova čp. 333 od 12.00 
hod. do 17.00 hod. 
 Jsme školou, která uplatňuje progre-
sivní metody školní práce s rozšířenou 
výukou informatiky již od 4. třídy 
a výukou angličtiny od 2. třídy. Na 
pracovišti šumburské školy probíhá 
výuka s prvky MONTESSORI, což 
je metoda, která umožňuje žákům 
snadnější přechod do školního života. 
Nabízíme Vám nově zrekonstruovaný 
interiér školy, specializované učebny 
pro výuku fyziky, chemie a výpočetní 

techniky, výukový program na počíta-
čích a interaktivních tabulích a dětský 
bar. Byl také opraven školní výukový 
skleník. Sportovní vyžití je zajišťováno 
v nově rekonstruovaných tělocvič-
nách a přírodním sportovním areálu. 
Národním centrem pro podporu zdraví 
jsme byli zařazeni do programu Zdravá 
škola. K dispozici je žákům školní 
knihovna, infocentrum a internet. Pro 
prezentaci školy a žáků vydáváme 
ŠKOLNÍ NOVINY, které patří mezi 
nejlepší v celé republice, o čem svědčí 
různá ocenění.
V případě, že se rozhodnete pro naši 
školu, přijďte ve výše uvedeném ter-
mínu s dítětem, občanským průkazem 
a rodným listem dítěte.  

Těšíme se na Vás. 

ŘEDITELSTVÍ MASARYKOVY ŠKOLY

Poděkování ředitelce 
Masarykovy ZŠ

Mgr. Janě Prokešové
 Jsme parta spolužáků, která chtěla 
netradičně oslavit třicetileté výročí 
ukončení základní docházky. A díky 
výše uvedené paní ředitelce se nám 
to povedlo. Nezištně nám věnovala 
v sobotu 28. 11. svůj volný čas 
a provedla nás školou, ukázala nám 

"naši" třídu a spoustu změn, které 
ve škole za uplynulé roky proběhly. 
Bylo velmi příjemné, vrátit se alespoň 
v myšlenkách a vzpomínkách v čase.... 
Moc paní ředitelce děkujeme a pře-
jeme jí v životě i práci jen to nejlepší. 

Za všechny spolužáky 8. A. Vlasta Miháliková

Nadílka v útulku
 I letos děti a učitelé z tanvaldského 
gymnázia a obchodní akademie ote-
vřeli ve shodě s adventním posláním 
svá srdce i peněženky a pomohli ale-
spoň trochu napravit důsledky jednání 
těch, kteří zapomněli nejen na Advent, 
ale hlavně na lidskost.
 Pro opuštěná a trápená zvířata 
v útulcích jsme shromáždili 5056 Kč. 

Do Dášeňky v Lučanech jsme dovezli 
100 kg kvalitního krmiva pro psy 
a 30 kg pro kočky. Polovinou vybrané 
částky přispíváme do útulku Azyl Pes 
v Krásném Lese na zateplené boudy.
 Krásné Vánoce přejeme všem, 
nejen pejskům a kočičkám. 
Všichni milovníci zvířat z gymplu 
a obchodky.

Spaní ve škole
 Od 12.11. do 13.11. jsme spali ve 
škole. V 18 hodin jsme tam měli přijít 
a v půl sedmé jsme se sešli na velké 
elipse. A pak se převlíkly dvě paní 
učitelky za světlušky, protože to je 
nadace pro pomoc nevidomým. Byla 
tam ještě naše paní učitelka, která se 
převlékla za berušku a ta nám ukázala, 
jak si pomáhají, třeba jako jak si nalé-
vají pití. To se dělá tak, že to nalejou 
a tam je taková černá pomůcka, která 
jim potvrdí, že to tam nalili a ono to 
pak zazvoní. Pak tam byla i bílá velká 
hůl a ta pomáhá k tomu, že když jsou 
někde ve městě a je tam třeba kámen, 
hůl jim pomůže, aby někam nespadli. 
Pak jsme si každý vylosoval korálku a 
podle té korálky jsme věděli, do jaké 

dílny jsme měli jít. Ale vyzkoušeli jsme 
si všechny. Nakonec jsme si zazpívali 
písničku a šli jsme spát do spacáku. Já 
jsem měla modročerný velký spacák 
a bílé pyžamo s tygrem. A jedli jsme 
bonbóny.
Adéla Nedvědová 4.B, ZŠ Masarykova
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Sprejeři lapeni v myší díře
Skupinku mladých sprejerů načapali 
asistenti prevence kriminality v myší 
díře, tedy podchodu pod železniční 
tratí. Nic proti tomu, kdybychom 
v Tanvaldu měli umělce hodného 
vetnout svůj štětec na bílou stěnu, 
oko chodce by se jistě potěšilo, ale 
neumělé čmáraniny? To těžko. Policie 
teď řeší chování mladistvých malířů i 
způsobenou škodu s jejich rodiči.

Vraky se táhnou na šrotiště
Městská policie se již od léta zajímá o 
vozidla odložená na sídlišti. Oznámení 
byla řádně vyvěšena na úřední desce 
a nyní byl již první z vraků odtažen a 
náklady bude město vymáhat po jeho 
majiteli.

Bacha na jehly
Že narkomani jsou obecně dost bez-
ohledná cháska, to se pozná podle 
toho, že svoje jehly odhazují bez ladu a 
skladu a ani je nenapadne, že by se o 
ně mohlo zranit malé dítě. I to je náplň 
práce asistentů prevence kriminality, 
pozorně se dívat kolem sebe. Jen za 
uplynulý měsíc zlikvidovali strážníci 
městské policie ve spolupráci s APK 6 
použitých jehel. Pokud takovou jehlu 
naleznete, uvědomte o tom městskou 
policii. Strážníci na to mají speciální 
kontejner a tento materiál likvidují pře-
depsaným způsobem.

A bacha na radar
Zdá se, že měření rychlosti vozidel na 
katastru města má svůj kladný účinek. 
Za minulý měsíc byly uděleny pouze 4 
pokuty a nejvyšší překročení rychlosti 
bylo o 10 km/hod. Možná se tanvaldští 
řidiči zklidňují.

Opatrnosti nikdy není dosti
Vánoční svátky jsou tady a policie má 

pohotovost, městská i státní. Vánoce 
jsou totiž žně pro kapsáře. Buďte proto 
pozorní, hlídejte si své tašky, kabelky, 
kapsy, zejména ve frontách. Ne vždy 
má totiž muž, tlačící se na dámu, ty 
nejčistší úmysly. Pozor si dejte i na 
parkovištích u marketů, při nakládání 
nákupu do vozu. Zloději někdy stačí 
pár vteřin a prachy jsou fuč. Policie sice 
bude v pohotovosti, kamery rovněž, ale 
opatrnosti není nikdy dosti.
Obrovskou radost měla mladá maminka, 
která již oželela peněženku se 2 tisíci, 
když se našel poctivý nálezce. Byl to 
takový malý předvánoční dárek. Škoda 
jen, že neznáme jméno nálezce, aby-
chom mu vyjádřili poděkování. V tomto 
čase na konci roku se vůbec hodně 
ztrácejí peněženky, doklady, klíče. Lidé 
jsou roztržití, chtějí toho hodně stihnout 
a pak je malér na krku. Pokud jste sami 
nálezcem, můžete se obrátit jednak na 
policii ČR, jednak na městskou policii, 
anebo přímo na městský úřad, zejména 
jedná-li se o ztracené doklady.

Botičky na zimu
A na závěr ještě varování. Hodně se 
nám v poslední době v Tanvaldě rozšířil 
nešvar parkování na trávnících. Ničí se 
tím zeleň, a to naprosto zbytečně, pro-
tože ve srovnání s jinými městy u nás 
není s parkováním zase až tak velký 
problém. Někdy holt si jeden sto metrů 
zajde, když není místo zrovna pod 
domem, koneckonců, chůze je zdravá. 
Strážníci se na tyto přestupky zaměří 
a budou nasazovat botičky. Nikoliv 
zimní s kožíškem, ale ty na klíč. Bratru 
sundání za 300 plus pokuta za špatné 
parkování. No nekupte to.

Tak šťastný a veselý. A bez malérů.
-vho-

Rok 2015 z hlediska krizového 
vývoje a co bude v roce příštím 

 Jaký byl letošní rok, co se krizových 
situací týče, a co můžeme čekat v roce 
2016? Co je příjemné na letošku, to 
je především absence povodní. Však 
není o co stát, v tomto století jich u nás 
nebylo málo, takže rok, kdy nebyl ani 
jednou na našem území zaznamenán 
nejvyšší stupeň povodňové aktivity, je 
z tohoto hlediska příjemný. Příjemné 
bylo i léto s pravými letními teplotami, 
někdy ovšem až příliš. Dlouhotrvající 
sucho poznamenalo zejména zdroje 
pitné vody. Ovšem ty velké zdroje, jako 
jsou vodní nádrže Josefův Důl a Souš, 
se dokázaly vrátit prakticky na normální 
hladiny během týdenního deště 
v listopadu, což je pozitivní zjištění. 
Hůře na tom budou zdroje podzemní 
vody, proto v dlouhodobé perspektivě 
by i pro majitele studní bylo nejlepším 
řešením připojení k veřejné vodovodní 
síti. Houbaři si letos také příliš neužili, 
ale aspoň podzim jim částečně 
jejich trápení vynahradil. Příjemným 
zjištěním pak je, že ač bylo léto velmi 
horké a suché, červený kohout neřádil 
tolik, jak bychom se obávali. Ať už je 
to kvalitnější požární prevencí nebo 
větší ukázněností a zodpovědností 
obyvatelstva, každopádně je to dobrá 
zpráva. Takřka vymizelo hloupé 
vypalování trávy, a jak se zdá, i kuřáci 
se umoudřili a neodhazují své oharky 
bez rozmyslu.
 Jaké počasí nás čeká v příštím 
roce, to vám nyní neřeknu a neřekne 
vám to ani Sibylla, ale z hlediska stavu 
podzemních vod bych raději preferoval 
zimu bohatou na sníh, i když nás to 
bude stát nějakou tu korunu navíc na 
zimní údržbě. Ať už však vláhy bude 
hodně či málo, náš region je na tom 
poměrně dobře vzhledem k existenci 
obou velkých vodních děl. Dokážou 
nás ochránit před velmi intenzívními 
dešti, a jak se ukázalo letos, 
i dlouhodobé sucho neohrozí kvalitu 
a množství dodávané pitné vody. Však 
je to už sto let, co se začaly napouštět 
první přehrady v Jizerských horách 
a příští rok uplyne sto let i od protržení 
hráze na Bílé Desné, na což budeme 
v redakci pamatovat sérií článků 
k tomuto tématu.
 A jak to bylo letos s kriminalitou? 
V době uzávěrky listu nebyla na 
našem území zaznamenána žádná 
vražda, trestná činnost mírně poklesla 
a objasněnost trestných činů se naopak 
zvýšila. Bezpečnost v dopravě je 
dalším cílem zřetele hodným. Městská 
policie začala měřit rychlost vozidel 
na území města a bude v této činnosti 
pokračovat i v příštím roce, takže uberte 

na pedálu, nechcete-li platit pokutu. 
Také jste jistě zaznamenali přítomnost 
asistentů prevence kriminality, 
zejména na přechodech poblíž škol či 
na frekventovaných tazích. Lidé mají 
na existenci asistentů různé názory, 
ovšem dosavadní zkušenosti jsou 
vesměs pozitivní.
 Migrační krize, která letos Evropu 
zasáhla, se v Tanvaldu zatím 
neprojevila a nejspíš se neprojeví 
ani v roce 2016, ovšem obavy lidí 
před nekontrolovatelným pohybem 
osob z rizikových oblastí jsou na 
místě, neboť jsme jako všichni ostatní 
v schengenském prostoru stejně 
zranitelní, někdo dříve, jiný později. 
V západních zemích, kde jsou silné 
muslimské komunity, jako je Francie, 
Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, 
přes veškerá bezpečnostní opatření 
bezpochyby dojde k dalším teroristickým 
útokům. Německo a severské státy se 
tomu zatím vcelku úspěšně vyhnuly, ale 
co není dnes, může být zítra, bohužel. 
Co se dovolených v roce 2016 týče, 
doporučuji obezřetnost a také jistou 
dávku disciplíny. Jistě nebude rozumné 
pohybovat se v rizikových zemích mimo 
doporučené lokality. Bezpochyby je 
bezpečnější pobyt v moři se žralokem, 
nežli kdekoliv jinde s ozbrojeným 
teroristou. Letecká doprava ze zemí 
EU bude mít vysoké bezpečnostní 
garance, horší to už může být s cestou 
zpátky ze zemí mimo EU. 
 Mistrovství Evropy v kopané, které 
se koná příští rok ve Francii, bude 
určitě skvělou podívanou, leč riziko je 
zde obrovské. Ne snad ani přímo na 
stadionech, kde budou bezpečnostní 
opatření na vysoké úrovni, ale spíše na 
náměstích u velkoplošných obrazovek 
a také v barech, které budou praskat 
ve švech. Kdo se tam chystáte, mějte 
oči otevřené. Olympijské hry se konají 
až v daleké Brazílii, která je pro 
teroristy poněkud z ruky, ovšem na 
druhou stranu je tam zase velké riziko 
okradení. To je k migrační krizi v kostce 
všechno. Zatím nás nepálí, leč hasící 
přístroj bychom měli mít po ruce. Ono 
je také jen otázkou času, kdy někoho 
z vrcholných politiků napadne, že 
v českém pohraničí je vlastně spousta 
volných bytů. Že?
 Takže jaký vlastně bude ten rok 
2016? Když už nebude lepší než ten 
letošní, ať je alespoň stejný. Ať nás 
nepronásledují ani povodně, ani velká 
sucha, žádné vichřice, žádné nehody, 
žádné krize. A k tomu nám Pán bůh 
pomáhej, říkám jako správný ateista.
Václav Hošek, krizové řízení

Sebeobrana a sebeochrana v praxi
 Besedu pro děti a rodiče uspořádali 
v nízkoprahovém centru ve spolupráci 
městské a státní policie Jiří Horáček 
a npor. Nechanická ze Smržovky. 
Posluchači se dozvěděli o tom, že 
nejde jen o to, umět se účinně bránit 
napadení, ale i jak mu předcházet, jak 
se vyvarovat kritických situací, jak je 
dopředu odhadnout. Napadlo by vás 
třeba při hádce dvou impulsívních lidí 
schovat preventivně 
ostré předměty, 
nože, nůžky? 
Nemálo nevratných 
tragických činů se 
totiž stane právě 
při náhodném 
rozčilení v hádce. 
Většina svědků 
se při takových 
situacích odklidí 
mimo třaskavé 
území, ti odvážní 
se rozkurážené 
kohouty pokoušejí 
krotit, ovšem 
většinou marně, 

ale účinnější může v tomto případě 
být právě odstranění nebezpečných 
předmětů z jejich dosahu a pak už 
jen stačí nechat je vyzuřit, až vášně 
opadnou a pak se tomu společně 
zasmějí. Jak snadné je někdy sáhnout 
po zbrani v rozčilení, a pak už je pozdě.
 Tedy nikoliv nudná přednáška, 
ale zajímavá beseda s praktickými 
ukázkami. Příště přijďte taky. -vho

Jiří Horáček předvádí na figurantovi jeden z oblíbených chvatů.
Jak je vidět, děti to zaujalo a dobře se při tom baví.

Hledáme energickou kuchařku i nevyučenou pro rodinnou
horskou chatu v Kořenově na sezonní výpomoc.

Zajímavé ohodnocení, vhodné i pro důchodkyni.

Tel.: 777 626 726

INZERCE
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1. ledna 2016 Novoroční výstup
na Maják J. Cimrmana.

INFORMACE PRO OBČANY
ČESKÉ REPUBLIKYJak na Nový rok...

K pěkným novoročním tradicím na 
horách patří výšlapy do kopců a 
výstupy na rozhledny. Hned zkraje 
roku se podívat na naše blízké i daleké 
obzory. Nebo se pozdravit se sousedy 

a se známými si podat ruku, popřát si.  
K novoročním odznakům, pro které se 
každoročně chodí na Příchovice na 
Štěpánku, si můžete na Nový rok už po 
potřetí přidat i odznak z majáku.

-abr-

Máte evidovánu adresu trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny?
 Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž 
správním obvodě máte hlášen trvalý 
pobyt.
 Uložením oznámení o uložení zásilky 
a výzvy s poučením na vhodném místě 
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 
deseti dnů splněny podmínky fikce 
doručení; desátým dnem se považuje 
písemnost za doručenou.
 Upozorňujeme, že i nepřevzatá 
písemnost nabude právní moci a stane 
se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti adresátem 
neznamená, že po adresátovi nikdo 
nic nemůže chtít, protože o tom nebyl 
srozuměn.
 Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím 
pošty je možné promeškat např. lhůtu 
na odvolání a poškodit takovýmto 
chováním pouze vlastní osobu.
Může se stát i Vám!
Pan K. má evidovánu adresu místa 
trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě 
u své přítelkyně. Často jezdí autem 
a při svých cestách se občas dopustí 
dopravního přestupku. Postupně má 
v registru řidičů zapsáno 12 trestných 
bodů, o čemž je mu zasláno oznámení 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Proti provedení záznamu 
mohl pan K. podat námitky, ale 
poštovní zásilku si nepřevzal a v 
důsledku fikce doručení začala běžet 
lhůta pro podání námitek, kterou pan 

K. promeškal. Obecní úřad obce s 
rozšířenou působností následně uložil 
rozhodnutím panu K. sankci spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel, 
přičemž rozhodnutí bylo rovněž 
doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí byl pan K. 
povinen odevzdat řidičské oprávnění, 
tuto povinnost nesplnil a spáchal tím 
přestupek, za který mu byla uložena 
pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan 
K. dozvěděl při namátkové kontrole 
provedené Policií České republiky. 
Následně může být obviněn z 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.

Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen 
údaj o adrese místa trvalého pobytu, 
a místem nového trvalého pobytu se 
stala adresa sídla ohlašovny, ukončil 
před třemi lety svou podnikatelskou 
činnost. Z podnikání mu zůstal dluh 
na zdravotním pojištění ve výši 20 000 
Kč. Tento závazek nehradil. Po třech 
letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
poštu, protože dojížděl za prací a 
na dluh zapomněl, začal dlužnou 
částku vymáhat exekutor. Dlužná 
částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. 
Exekuce byla nařízena srážkami ze 
mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl 
a na základě fikce doručení nabylo 
rozhodnutí právní moci. O exekuci se 
pan J. dozvěděl následně až od svého 
zaměstnavatele.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor 
správních činností, 2015

Některé změny spojené
s novelou zákona

o cestovních dokladech 
účinné od 1. 1. 2016

Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a převzít vyhotovený cestovní 
pas bude možné na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností.
 Vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání cestovního 
pasu. V případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít 
cestovní pas na jiném úřadu, bude 
převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. 
Tento správní poplatek bude vybírán 
při převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně 
vycestovat do zahraničí, se na 
žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních 
dnů cestovní pas s biometrickými 
údaji s platnosti na 10 let, občanům 
mladším 15 let s dobou platnosti 
na 5 let.
 V tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v místě podání 
žádosti. Správní poplatek za vydání 
cestovního pasu s biometrickými údaji 
ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 
Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání 
cestovních pasů bez biometrických 
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s 
dobou platnosti na 6 měsíců.

o občanských průkazech 
účinné od 1. 1. 2016

Doba platnosti občanského průkazu 
občanů starších 70 let
 Občanské průkazy se občanům 
starším 70 let budou nové vydávat 
s platností na 35 let od data vydání 
dokladu. V případě změny některého 
údaje zapsaného v takovém 
občanském průkazu (např. údaj o 
místě trvalého pobytu) bude však 
přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností
 I nadále bude možné podat žádost 
o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan při 
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít 
občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji na jiném úřadu, bude převzetí 
občanského průkazu u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který 
občan uvede v žádosti, zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. 
Tento správní poplatek bude vybírán 
při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po 
dovršení 15 let věku občana
 Pokud má občan trvalý pobyt 
na území České republiky a nemá 
občanský průkaz, je povinen požádat 
o jeho vydání po dovršení 15 let, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy 
dosáhl věku 15 let.

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/nahradni-rodinna-pece

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Nositelem projektu je Liberecký kraj.

PŘEMÝŠLÍTE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI? 
NAPADAJÍ VÁS OTÁZKY NA TOTO TÉMA A NEMÁTE ODPOVĚDI?

  Být pěstounem znamená:
  • nabídnout dětem vztah, stabilní místo, zázemí, domov
  • najít dítěti místo ve světě, orientaci ve vlastní rodině
  • předávání rodičovské zkušenosti
  • otevřenost, vzdělávání, spolupráci
  • radost, lásku, pochopení, toleranci
  • laskavost i důslednost

BÝT PĚSTOUNEM ZNAMENÁ ŠANCI
Chcete-li být pěstounem a nevíte, kde začít … ozvěte se, rádi Vám poskytneme více informací.

Manželé Olinka a Petr jsou lidé ve středních letech, kteří bydlí na menší vesnici v rodinném domě. 
Jejich dvě vlastní děti jsou už plnoleté a studují vysoké školy. Domů jezdí jen o víkendu. Manželé              
si vzali do pěstounské péče tříletou Natálku, o kterou už dva roky pečují.

ústavu a projevoval se u ní neschopností navazovat sociální vztahy a nekomunikací s ostatními. 
Pěstouni jí dávají maximum péče a jako rodina společně čelí všem situacím, které nastávají v průběhu 
výchovy. Nejobtížnější chvíle přicházejí při společném kontaktu s biologickou rodinou, ale za pomoci 
doprovázející organizace, která v celém procesu pomáhá, vše postupně zvládají. Natálka je v rodině 
spokojená a do budoucna se může o pěstouny vždy opřít.

J. S. 42 let, VŠ, úřednice: „Po odchodu staršího syna na studia zůstalo doma najednou nějak 
prázdno, ticho. S manželem sportujeme, jezdíme na výlety, máme se asi dobře. Tak jsme               
se prostě rozhodli – stali se pěstouny. Teď máme doma pětiletou holčičku, která byla                        
v kojeneckém ústavu až do 3 let. Tak dlouho asi proto, že není úplně zdravá. Nám ale dělá velkou 
radost. A my jí snad také. Je to občas starost, která ale stojí za to.“

M. K., 8 let, základní škola. Do 5ti let byl u vlastní rodiny, pamatuje si zakouřenou místnost, křik, hádky. 
V pěti letech se dostal do dětského domova, spolu se sourozenci. Po roce jel na návštěvu k jedné „tetě“, 
která za ním chodila do domova. Návštěvy se opakovaly, až u ní zůstal. Je rád, že má klid a jednoho 
dospělého člověka, který ho má rád, takového, jaký je.
„Maminka říká, že jsem zlatej. Já vím, že někdy zlobím a nevím proč. Ale mamince to nevadí. Musím sice 
víc poslouchat, ale taky hraju fotbal a chodíme na výlety a mají mě rádi. Občas se vidím s bráchou, někdy 
se staví na návštěvu i moje vlastní máma – to jdeme ven. Rád se pak vracím domů - tam mám klid                       
v pokojíčku, kam si můžu zalézt.“

Mgr. Kateřina Poznarová
tel.: 483 369 638

Městský úřad Tanvald
odbor sociální

Jana Švermy 1397
468 51 Smržovka
www.peuker.cz
www.akvaristik.eu

Přijmeme seřizovače pro:
CNC soustruhy, frézy, obráběcí centra

Nástupní plat: 100 - 150 Kč/hod
Telefon: 734 204 026

e-mail: m.kladivova@peuker.cz

Strojírna, s.r.o.
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

INZERCE
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 18. 11. 2015

*RM po projednání žádosti pana Vávry doporu-
čuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prode-
jem pozemkové parcely č. 101/5 (trvalý travní 
porost) o výměře 147 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou.
*RM po projednání žádosti manželů Bylinových 
doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit 
s prodejem pozemkové parcely č. 101/5 (trvalý 
travní porost) o výměře 147 m2 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou.
*RM po projednání žádosti pana Bajgara dopo-
ručuje zastupitelstvu města nesouhlasit s pro-
dejem pozemkové parcely č. 754/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 3184 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou. 
Rada  města  vydává  záměr  na prodej  ¾ spo-
luvlastnického podílu  na pozemkové parcele 
č. 2113/1 (trvalý travní porost) o výměře 4483 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit zřízení věcného břemene -  služebnosti  
ve prospěch stavební parcely č. 289 v ka-
tastrálním území Tanvald, jejíž součás-
tí je stavba Žďár 159, ve vlastnictví De-
senské teplárenské spol. s r.o., se sídlem 
Žďár 159, Tanvald na dobu neurčitou  
za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za 
každý i započatý běžný metr liniové stavby 
o maximální šíři 1 m + daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. Věcné břemeno – služebnost 
bude spočívat:
a/  v právu umístění a provozování kana-
lizační přípojky na části pozemkové par-
cely č. 1813 (ostatní plocha – manipulač-
ní plocha) v délce cca 8 běžných metrů 
a maximální šíři 1 metr a na části pozemkové 
parcely č. 1818/3 (ostatní plocha – manipu-
lační plocha) v délce cca 12 běžných metrů  
a maximální šíři 1 metr v katastrálním území 
Tanvald;
b/  v právu vstupovat a vjíždět na část pozem-
kových parcel č. 1813 a č. 1818/3 v katastrálním 
území Tanvald za účelem provozování, údržby, 
oprav a odstranění havárií na kanalizační pří-
pojce.
*RM:
1/ rozhodla souhlasit s ukončením pronájmu 
části pozemkové parcely č. 205/2 o výměře 700 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu  Háskovi  dle  nájemní  smlouvy  ze  dne 
01. 12. 1997,  dohodou  ke dni  31. 12. 2015;
2/ na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodla přenechat část pozemkové parcely 
č. 205/2 (trvalý travní porost) o výměře 3400 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu Drdovi jako zemědělský pacht na dobu ne-
určitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok;
3/ na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodla pronajmout část pozemkové parcely  
č. 206/1 (trvalý travní porost) o výměře 673 m2 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu Háskovi na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
0,40 Kč/m2/rok.
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla přenechat  pozemkovou  parcelu 
č. 810 (trvalý travní porost) o výměře 32892 m2, 
pozemkovou parcelu č. 815/1 (trvalý travní porost)  
o výměře 9170 m2 a pozemkovou parcelu 
č. 832/3 (trvalý travní porost) o výměře 14675 m2  
vše v katastrálním území Tanvald panu Ber-
kovi jako zemědělský pacht na dobu neurčitou 
s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za pa- 
chtovné ve výši 0,03 Kč/m2/rok.
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor 
v objektu DPS čp. 614, Vítězná, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou paní  Brzkovou za úče-
lem provozování kosmetických služeb, a to 1x 
měsíčně od 9 do 16 hod.
*RM bere na vědomí žádost paní Ivanovové 
o přidělení bytu a konstatuje, že v současné 
době nemá město žádný volný byt k přidělení.
*RM projednala žádost pana Berkiho a roz-
hodla trvat na svém usnesení č. 313/21/2015  
ze dne 21. 10. 2015, kterým rozhodla podat ža-
lobu u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 
na pana Berkiho na vyklizení bytu č. 39, Větrná 
558, Tanvald po ukončení nájmu.
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku 
ve výši 20.000 Kč manželům Krausovým v sou-
ladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na 
odkanalizování nemovitostí.
*RM po projednání žádosti společnosti NeJ 
TV a.s., se sídlem ul. Milady Horákové 54/143, 
Liberec nesouhlasí s prodloužením souhlasu 

na  umístění reklamní plachty o rozměrech 200 cm 
x 100 cm na plotě postaveném na pozemkové 
parcele č. 328/59, v katastrálním území Tanvald,  
ve vlastnictví města Tanvald, uděleného 
do 31. 12. 2015.
*RM po projednání žádosti společnosti ZIMBO 
CZECHIA s.r.o. se sídlem Na Zátorách 8,  Pra-
ha 7 nesouhlasí s umístěním směrové reklamní 
tabule s logem prodejny NOVÁK maso-uzeni-
ny na obě boční strany městského infocentra, 
Krkonošská 627, Tanvald.
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření 
č. 83/2015, které na základě pověření udě-
leného starostovi radou města usnesením 
č.198/14/2015 ze dne 10. 06. 2015 provedl sta-
rosta města dne 27. 10. 2015:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Městská policie – celkem
provozní výdaje APK                      + 30.400 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    - 30.400 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 
85/2015, které na základě pověření uděleného 
starostovi radou města usnesením č.198/14/2015 
ze dne 10. 06. 2015 provedl starosta města dne 
05. 11. 2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání“   + 251.745 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na projekt „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání“       + 251.745 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 86/2015:
Příjmy 
Účelové dotace
na zajištění výkonu sociální práce   
 352.000 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
výkon sociální práce         
352.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 87/2015:
VÝDAJE
KULTURA – celkem
Infocentrum - celkem
personální výdaje                       + 4.000 Kč
Knihovna - celkem
personální výdaje                              + 4.500 Kč
Kino - celkem
personální výdaje                        + 1.500 Kč
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
personální výdaje   + 112.000 Kč
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje                
     
  + 14.050 Kč 
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem 
personální výdaje                     + 45.000 Kč
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem
Sociální služby – celkem
personální výdaje                       + 4.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    
- 185.050 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 88/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem 
personální výdaje na VPP – platy – dotace                   
 - 46.605 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění 
– dotace                         - 11.654 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění 
– dotace                     - 4.193 Kč
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MA-
JETKU – celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje na VPP – platy – dotace                   
 46.605 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění – 
dotace                                         11.654 Kč

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 02. 12. 2015

personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění 
– dotace                         4.193 Kč
*RM rozhodla upravit Smlouvu o nájmu bufe-
tu s terasou a sportbarem  ve Víceúčelovém 
areálu  autokempu Tanvaldská kotlina na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s datem 
změny od 01. 12. 2015.
*RM souhlasí s pořádáním a provozováním pro-
dejních trhů na centrálním parkovišti v Tanvaldě 
jednou za měsíc v období březen 2016 až  pro-
sinec 2016 panem Berouskem, a to za paušální 
úhradu ve výši 7.000 Kč za každý konaný trh. 
Paušální úhrada vychází ze 700 m2 možné pro-
dejní plochy stánků a ze sazby 10 Kč za m2 dle 
příslušné platné vyhlášky o místním poplatku.
*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 kon-
krétní osoby užívající za účelem bydlení uby-
tovací zařízení a rozhodla vydat nesouhlasná 
vyjádření. 
*RM:
1/ bere na vědomí ukončení členství paní Vie-
ry Strnadové, paní Hany Hlaváčové a paní Evy 
Černé v Komisi pro občanské záležitosti ke dni 
31. 12. 2015;
2/ jmenuje paní Marii Hyškovou a paní Alenu 
Vonkovou členkami Komise pro občanské zále-
žitosti s účinností od 01. 01. 2016.
*RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ 
o důvodech zvýšení počtu úředníků pro výkon 
agendy silničního správního úřadu a rozhodla s 
účinností od 1. ledna 2016 stanovit celkový po-
čet zaměstnanců města zařazených do MěÚ na 
103. Zároveň rada města souhlasí se zařaze-
ním pořízení osobního automobilu pro potřeby 
odboru dopravy do návrhu rozpočtu města na 
rok 2016. 

*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku pichla-
vého nacházejícího se v těsné blízkosti budovy 
Základní školy Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 375/99 v katastrálním území Tanvald, který 
bude použit jako strom vánoční na centrálním 
parkovišti.
*RM schválila platové výměry ředitelům škol 
a školských zařízení.
*RM schválila vyplacení odměn za II. pololetí 
2015 ve výplatním období za měsíc listopad 
2015 ředitelům škol a školských zařízení.
*RM projednala bez připomínek návrh ředi-
telky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 
na přerušení provozu mateřské školy v závěru 
roku 2015, od 23. 12. 2015 do 01. 01. 2016.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žádos-
ti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016:
Operační program: Výzkum, vývoj vzdělávání – 
Výzva č.02_15_007-Inkluzivní vzdělávání
*RM schvaluje starostovi města Mgr. Vladi-
míru Vyhnálkovi zahraniční služební cestu  
do  Berlína ve dnech 26. – 27. 11. 2015 za úče-
lem  návštěvy a jednání ve Spolkovém sněmu 
na základě pozvání poslance Spolkového sně-
mu, člena rozpočtového výboru a podvýboru 
pro záležitosti Evropské unie pana Volkmara 
Kleina. V rámci návštěvy Spolkového sněmu 
dojde k setkání se starostou a představiteli part-
nerské obce Burbach.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
schvaluje v souladu se Smlouvou o výkonu 
funkce jednatele článku III. odst. 4 jednateli 
TABYS s.r.o. poskytnutí mimořádné odměny 
za úspěšné zvládnutí rekonstrukce objektu čp. 
299, Železnobrodská, Tanvald.

*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočet města na rok 2016 dle předloženého 
návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města poskyt-
nout peněžité dary starostovi, místostarostovi 
a místostarostce ve výši jedné jejich měsíční 
odměny za činnost a aktivity včetně účasti na 
různých kulturních, společenských a sportov-
ních akcích, které vykonávali v roce 2015 ve 
prospěch města v době mimo úřední hodiny ve 
svém osobním volnu, nejen v pracovní dny, ale 
i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, 
a které přímo nesouvisely s výkonem funkce 
člena zastupitelstva města.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 2, 
vel. 1+3, Radniční 527, Tanvald na dobu určitou 
do 30. 06. 2016.
*RM rozhodla poskytnout peněžité dary fyzic-
kým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce člena Komise pro ob-
čanské záležitosti v roce 2015.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit  
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené 
mezi městem Tanvald a Mikroregionem Tan-
valdsko dne 14. 02. 2014, kterým se prodlužuje 
doba platnosti a účinnosti smlouvy  do 30. 06. 
2016, dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit zřízení věcného břemene – služebnosti ve 
prospěch České telekomunikační infrastruktu-
ry a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 
Žižkov podle předloženého návrhu Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající 
se stavby pod označením „11010-054852, TM_
BTA_Jablonec_JNYTA_49034_OK spočívající 
na části pozemkové parcely č. 307/1 v katas-
trálním území Tanvald.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 89/2015:
Příjmy
Účelové dotace
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 
+ 9.450 Kč
Výdaje
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
– celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin                                                                  
+ 9.450 Kč
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 375/126 (ostatní plocha) o výměře 
cca 9 m2 v katastrálním území Tanvald.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 

č. 90/2015:
Příjmy
Účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře    
+ 113.799 Kč
Výdaje
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                          
+ 113.799 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 91/2015:
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA –  celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                      
+ 125.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                              
- 125.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 92/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ –  celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
provozní výdaje                                                                                                 
+ 30.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                              
-  30.000 Kč
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 
20.000 Kč panu Beldovi v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitostí.
*RM rozhodla v souladu se Smlouvou o nájmu 
pozemků uzavřenou se spol. TABYS s.r.o. a na 
základě předloženého výsledku hospodaření 
schválit nájemné z pronájmu lesů ve vlastnictví 
města za rok 2015 ve výši 965.897 Kč.
*RM projednala žádosti 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 žádostí o doplatek na bydlení pro kon-
krétní osoby užívající za účelem bydlení ubyto-
vací zařízení a rozhodla vydat nesouhlasné a 
souhlasné vyjádření. 
*RM schvaluje Plán inventur k provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků města Tanvald 
ke dni 31. 12. 2015 dle přílohy.

Pokračování na straně 7.
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V lednu 2016
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!)

Olga Krejčová
Hana Řehořková
Hana Menčíková
Olga Froschová
Karel Balatka

Irena Marčíková
František Šmoldas

Pavel Šebek
Josef Truhlář

Květoslava Buznová
Miluše Chlupáčová

Vasil Stankoci

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

Pokračování ze strany 6.
*RM vnitřní části DDM, Protifašistických bojov-
níků 336, 468 41 Tanvald“ ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta 
města
náhradník Hana Preislerová, místostarostka 
města
2) RNDr. Jaroslav Týl, člen rady města
náhradník MUDr. Martin Šťastný, člen rady 
města
3) Ing. Petr Stejskal, DPU REVIT, s.r.o.
náhradník Ing. Pavel Sadílek, DPU REVIT, s.r.o.
4) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
náhradník Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí SÚ 
a ŽP
5) Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje 
a KV
náhradník Václav Černý, technik odboru rozvoje 
a KV
*RM rozhodla udělit souhlas s průjezdem rych-
lostní zkoušky Tanvald – Vlastiboř automobilové 
soutěže RALLY BOHEMIA 2016, kterou pořádá 
Autoklub Bohemia Sport v AČR, se sídlem Sos-
nová 200, Česká Lípa, v ulici Vítězná, silnice 
III/29051,  dne  02. 07. 2016.
*RM po projednání usnesení školského výboru 
zastupitelstva města týkajícího se optimalizace 
základního školství v Tanvaldě doporučuje za-
stupitelstvu města:
a/vzít na vědomí předložený návrh;
b/odložit rozhodnutí o vzniku jednoho právní-
ho subjektu základního školství v Tanvaldě, na 
únorové zasedání zastupitelstva města.
*RM rozhodla s účinností od 01. 01. 2016 po-
skytnout všem žákům tanvaldských škol v době 
jejich školního vyučování výuku plavání ve škol-
ním bazénu v Gymnáziu Tanvald bezplatně. 
*RM bere na vědomí informaci o rezignaci na 

funkci člena  kontrolního výboru zastupitelstva 
města a odstoupení místopředsedkyně tohoto 
výboru s tím, že nového člena a nového mís-
topředsedu kontrolního výboru bude zastupitel-
stvo města volit na zasedání dne 16. 12. 2015.
*RM souhlasí s pokračováním Programu pre-
vence kriminality a souhlasí s podáním žádos-
ti o dotaci na pokračování Projektu asistenti 
prevence kriminality a s podáním žádostí na tři 
nové projekty:
1/ Vybudování skateparku
2/ Pořádání příměstského táboru pro děti
3/ Pořádání pobytového letního táboru pro děti
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 16. 12. 2015 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1/ Zahájení
2/ Informace o činnosti rady města 
3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města      
4/ Informace o činnosti organizací s majetkovou 
účastí města
5/ Rozpočet města na rok 2016
6/ Majetkoprávní záležitosti 
7/ Volba člena kontrolního výboru
8/ Volba místopředsedy kontrolního výboru
9/ Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy ZM
10/ Prodloužení smlouvy o zápůjčce Mikroregi-
onu Tanvaldsko 
11/ Delegování zástupců města na valné hro-
mady obchodních společností s majetkovou 
účastí města  konané v roce 2016 
12/ Projednání žádosti občanů ze dne 3. 12. 
2015 o doplnění Změny č. 2 Územního plánu 
Tanvald 
13/ Náměty, připomínky, diskuze 
14/ Závěr 

Diamantová
svatba

 S radostí Vám oznamujeme, že 
manželé Anna a Miroslav Novotní 
z Tanvaldu – Výšina, si dne 30. 12. 
2015 na Městském úřadě Tanvald 
znovu obnoví svůj manželský slib, který 
si dali před 60 lety v Opavě.
 Přejeme jim do dalších let 
společného života pevné zdraví 
a pohodu.
Syn Jaroslav a dcera Hanka s rodinou

Novoroční výstup na Štěpánku

KČT Tanvald pořádá ve spolupráci 
s obcí Kořenov tradiční Novoroční 
výstup na rozhlednu Štěpánku, která 

stojí na kopci Hvězda v Příchovicích. 
Pořadatelé účastníky očekávají u 
rozhledny 1. 1. 2016 mezi 10. a 16. 
hodinou. Ti, kteří si po silvestrovské 
noci přivstanou, si mohou odnést 
mezi sběrateli ceněný pamětní odznak 
a grafický diplom od tanvaldského 
výtvarníka Miroslava Valenty. Přijďte 
proto přivítat nový rok na Štěpánku, 
popřát si s kamarády k novému roku, 
dát si na zahřátí trochu čaje, grogu 
nebo oblíbený svařák! 

Josef Průcha

Mobilní kompostárna dorazila do Tanvaldu
 Vedení města Tanvald společně 
ostatními městy a obcemi Mikroregionu 
Tanvaldsko dovedly téměř 
k dokonalosti nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem.  Po instalaci 
hnědých popelnic na jaře loňského 
roku jsou v těchto dnech úspěšně 
realizovány dva projekty: „Mikroregion 
Tanvaldsko –mobilní kompostárna“ 
a „Vytvoření komplexního systému 

separace biologicky rozložitelného 
odpadu v Mikroregionu Tanvaldsko“. 
Na základě zmíněných projektů budou 
občanům našeho města na jaře 
letošního roku dodány kompostéry do 
domácností. Současně byla zakoupena 
a dodána mobilní kompostárna, 
která nalezne využití například při 
kompostování trávy z městských 
pozemků.  

Město Tanvald realizací těchto projektů 
úspěšně završuje další etapu své 
snahy o co nejefektivnější způsob 
předcházení vzniku odpadů.

Výzva zájemcům o domácí 
kompostéry:
Vyzýváme všechny zájemce o 
bezplatné poskytnutí domácích 
kompostérů  ( více informací na 

Odboru rozvoje a KV MěÚ ), aby svůj 
případný zájem projevili  vyplněním a 
odevzdáním příslušné žádosti, a to 
nejpozději do 31. 1. 2016. Rádi bychom 
tímto datem uzavřeli první etapu 
žádostí s tím, že po jejich zpracování 
a sepsání příslušných smluv bychom 
kompostéry v nejkratším možném 
termínu vydali žadatelům.

-red-

 Město Tanvald stejně jako 
v minulých letech hodlá i v roce 2016 
ze svého rozpočtu finančně podpořit 
aktivity ve všech oblastech veřejného a 
spolkového a života.
 Poskytování dotací z rozpočtu města 
se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon). V souladu s tímto 
zákonem žadatel o dotaci musí splnit 
určité podmínky – především podat 
žádost o dotaci obsahující všechny 
zákonem stanovené náležitosti (nejlépe 
na poskytovatelem připraveném a 
zveřejněném formuláři) včetně všech 
požadovaných příloh a v případě 
schválení dotace uzavřít příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace. U dotací nad 50.000 Kč pak 
poskytovatel (město) má povinnost 
tyto smlouvy zveřejnit na své úřední 
desce způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.
 Stejně jako v minulých 
letech je možno žádat o dotaci 

na celoroční činnost a/nebo  
na jednorázovou akci (viz vzory 
žádostí).
Termín pro podání žádosti o dotaci 
pro rok 2016 je do pátku 29. 1. 2016 
do 11:00 hodin.
Na poskytnutí dotace není právní 
nárok.

Formuláře je možno stáhnout na 
internetových stránkách města: 
www.tanvald.cz/mestskyurad/
formularekestazeni nebo vyzvednout 
jejich tištěnou podobu v sekretariátu 
starosty a tajemníka MěÚ u paní Evy 
Kráslové.

Vyplněné žádosti včetně 
požadovaných příloh se podávají 
osobně na podatelně MěÚ v budově 
radnice Palackého 359 v uvedeném 
termínu. Žádost je rovněž možno 
zaslat písemně na adresu: město 
Tanvald, Palackého 359, 468 41 
Tanvald.   

-red-

Výzva k podání žádostí
o dotaci z rozpočtu města

Co víte o Komisi 
pro občanské
záležitosti?

 Do únorového čísla vám připra-
vujeme informativní článek o KPOZ, 
abyste věděli s čím se na členky obracet 
a případně na koho.

-red-
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Kultura, informace

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

Pondělí:  
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne 
dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích 
s Anitou

Úterý:
9:00 – 12:00  program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, 
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna 
zkušeností 
12:00 – 18:00 předškolní příprava a logopedická cvičení s Mgr. Hýskovou, 
tel.: 607 776 314

Středa: 
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - 
výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: 774 825 085
14:00 – 19:00 předškolní příprava - program Maxík - speciální program pro 
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková 
mobil: 602 411 462 
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách
MDC Maják

Čtvrtek:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
16:30 – 18:00 Hudební hrátky pro děti 2-6 let, rozvoj hudebního vnímání, 
program s písněmi, rytmizace, rozvoj řeči, podpora sociálních vztahů
18:00 – 19:30 tradiční čínské dechové a relaxační cvičení Tchaj-ťi čchi kung, 
přihlášky a info u MUDr. David Němec, tel. 603 252 488

Pátek:
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, volejte na tel. 
774 825 085
rekondiční masáže (A. Rusnáková, tel.: 774 825 085)
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Akce v lednu 2016:

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ – 16. 1. od 16.00 hod. – přehlídka masek, sou-
těže, karnevalové veselí, vstupné 30,- Kč

Placené hlídání dětí
Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. 
Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití popřípa-
dě 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

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Městu Velké Hamry, Libereckému 

kraji, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz. hor, Nadaci EURONISA, Nadaci 
OC Nisa, Nadaci škola hrou a všem ostatním sponzorům,

kteří nás po celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald

DDM Ulita Tanvald

DDM Ulita v lednu:

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „V říši paní Hudby“. 
Soutěž je motivována 60. výročím konání festivalu Tanvaldské hudební jaro. 
Účastnit se mohou děti od MŠ po SŠ, budou rozděleni do kategorií dle věku. 
Uzávěrka soutěže je 25. 2. 2016. Nejlepší práce odměníme věcnou cenou a 
vystavíme v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě v rámci festivalu THJ.

V úterý 12. 1. od 17:00 proběhne v DDM „Novoroční setkání táborníků“, ten-
tokrát účastníků srpnového tábora v Pošumaví. Pro děti bude připraveno malé 
občerstvení, zábavné hry a CD 
s fotkami z tábora.

V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny. Pro děti školního věku bude v DDM pro-
bíhat od 9:00 do 13:00 „Zábavné dopoledne“ plné her, soutěží a výtvarničení. 
S sebou přezůvky, svačinu a pití.

Městská knihovna Tanvald
V prosinci naši knihovnu navštívily děti z družiny ZŠ Plavy a ZŠ Sportovní Tan-
vald, aby si zpříjemnily čekání na den „D“. Za zvuku vánočních koled zdobily 
perníčky, zhotovovaly vánoční přání a vyráběly ozdobu z korálků. Během celé 
dílničky si mohly pochutnávat na vánočce a čaji.

„Noc s Andersenem“ bude 1. 4. - 2. 4. 2016, přihlašovat se můžete již od 20. 
ledna osobně v naší knihovně. Neváhejte počet spacích míst je omezen.
„Karel Čapek - český spisovatel, dramatik a fotograf „ – výstava knih z na-
šeho fondu. V lednu uplyne 126 let od jeho narození.
Od října 2015 jsme zprovoznily novou službu pro naše čtenáře: Půjčování 
společenských deskových her. Bližší informace obdržíte osobně v knihovně.
„Je král v dnešní době potřeba nebo je to přežitek historie?“ 
Vyhlašujeme literární soutěž pro žáky 2. stup. ZŠ a studenty středních škol. 
Téma můžete zpracovat jakoukoli literární formou (pohádka, povídka…), ma-
ximální rozsah jsou 3 strany formátu A4. Práci můžete doplnit vlastní ilustrací.
Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2016.
Práce odevzdávejte osobně v knihovně, písemně na adresu: Městská knihovna 
Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald nebo elektronicky na email: knihov-
na@tanvald.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, věk, název školy a třídu, tel. spojení.
Výhra: 1. – 3. místo pěkná kniha
Ostatní informace obdržíte u pultu v knihovně.
„Být tak králem…“
Vyhlašujeme literární soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Téma můžete zpracovat 
jakoukoli literární formou (pohádka, povídka, báseň….), maximální rozsah jsou 
3 strany A4. Práci můžete doplnit vlastní ilustrací.
Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2016.
Práce odevzdávejte osobně v knihovně, písemně na adresu: Městská knihovna 
Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald nebo elektronicky
na email: knihovna@tanvald.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, věk, název školy a třídu, tel. spojení.
Výhra: 1. – 3. místo výlet na hrad
Ostatní informace obdržíte u pultu v knihovně.
„Král a jeho dvůr“
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ.
Téma můžete zpracovat jakoukoli výtvarnou technikou, maximální rozměr je 
A3. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2016.
Práce odevzdávejte osobně v knihovně, písemně na adresu: Městská knihovna 
Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald nebo elektronicky
na email: knihovna@tanvald.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, věk, název školy a třídu, tel. spojení.
Výhra: 1. - 3. místo – výlet na hrad
Ostatní informace obdržíte u pultu v knihovně.

Kulturní pořady v kině Jas Járy Cimrmana:
26. 1. ÚT 19 h.
Balet Praha Junior: Nulová gravitace 2016
Tanečně – baletní představení.
Nulová gravitace 2016 je originální kolekce jednoaktových baletů souboru Balet 
Praha Junior, mapující hranice současného tanečního divadla
v sezóně 2015 / 2016.
Soubor Balet Praha Junior připravil pro letošní sezónu sedm krátkometrážních 
děl ... „krátké balety“ jsou tradiční formát dlouhodobé dramaturgie Tanečního 
centra Praha – letos již v 55. sezóně. Preferujeme pohybově i obsahově „hutná“ 
jednoaktová díla na kvalitní (většinou původně „nebaletní“) hudbu složená do 
celovečerního volného pásma. Představení má tedy vždy pestrou a proměn-
livou atmosféru, pohybový slovník i hudební motivy. Světovou premiéru mělo 
jednoaktové dílo Samuela Delvauxe (Belgie) „Free Love“ na záměrně komerč-
ní hudbu pěti autorů. Vše se točí kolem manželské postele uprostřed jeviště 
zaplněného zpočátku pouze nezávaznými vztahy. Choreografie nevrcholí ve 
víru vášní, ale v nesmělém dospívání, dozrávání a zmoudření… Dále uvedeme 
kultovní choreografii Attily Egerháziho „Lost Senses“ a „No More Tears“ Če-
choameričana Jiřího Sebastiana Voborského, americkou klasiku na špičkách… 
i toto určitě patří do „současného tanečního divadla“. S úctou se vracíme k 
Delvauxovu zdánlivě životopisnému Janáčkovi („Espaces intimes“ – Kreutz-
erova sonáta) a k Egerháziho soutěžnímu duetu „Closed Curtain“ na hudbu 
Nicoly Porpory. Program doplní dvě choreografie z dílny našich studentů (nyní 
již absolventů): „Dying Swan“ (kultovní Camille Saint-Saëns tentokrát od Anny 
Jirmanové) a „Očista“ (taneční horor Aleše Hanzlíka, hudba Tarja Turunen).
Vstupné 80 Kč.

Pokračování na straně 9.
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Lída Baarová
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá-
na do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, 
považovaných za evropský Hollywood. Okouz-
lí davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vyne-
se na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších 
žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího ido-
lu německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se 
i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou 
pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Lída s Fröhlichem se nastěhu-
jí do luxusní vily na prestižní berlínské adrese. Aniž tuší, že mají tak významného 
souseda – pána filmového průmyslu, ministra propagandy Goebbelse. Goebbels je 
k sobě začne zvát na vyhlášené večírky a při nich postupně vtahuje Baarovou do 
svých „d'ábelských" sítí.

Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění 
za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muziká-
lové podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní 
život. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou 
věnovat klasickému českému muzikálu. Nechtějí se spokojit se starou choreografií. 
Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i street dance, hip-hop či 
pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové představení, do kterého vkládají veš-
kerou svou energii, odvahu a talent.

Ledová sezóna
Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu 
je lední medvěd Norm. Lední medvědi jsou obávané šel-
my, mají obrovskou sílu, uplavou až 100km v kuse a mo-
hou při své mohutnosti běžet až rychlostí 40 km v hodině. 
Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně má rád jako kámoše a ke štěstí 
mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě. Ted' se ale bláznivý 
projektant rozhodne postavit luxusní obchod'ák a výletní apartmány přímo na jeho 
ledovém dvorku. Norm musí začít jednat na vlastní tlapu. Se třemi legračními part'áky 
vyrazí do New Yorku, kde se musí pokusit šílenému nápadu za každou cenu zabránit. 

FILMOVÉ TIPY 

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

28. 1. ČT 9,30 h.
Sůl nad zlato
Na námět Boženy Němcové napsala Božena Šimková
Divadelní představení pohádky hraje DAP - divadelní agentura Praha. Proza-
ičku, dramatičku, autorku televizních scénářů, spisovatelku Boženu Šimkovou 
nemusíme představovat. Děti znají především její televizní pohádky. Například 
její Krkonošská pohádka potěšila již několik generací malých diváků a stále 
patří mezi nejoblíbenější večerníčky.
Režie: Miroslav Pokorný  Hudba: Tomáš Alferi
Hrají: Zdeněk Košata, Milada Bednářová, Marta Sovová / Tereza Causidisová, 
Kristýna Kudrnáčová / Lucia Schubertová
Vstupné 30 Kč.

Další kulturní akce v lednu: 
30. 1. SO 20 h. Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát liberecký Orchestr Ladislava Bareše.
Občerstvení, předtančení, tombola.
Cena slosovatelné vstupenky 200 Kč.
Předprodej vstupenek v městském infocentru od 6. 1. 2016. 
ORCHESTR LADISLAVA BAREŠE
„Noblesu do plesu.“
· Sedmnáctičlenný orchestr s takřka sedmdesátiletou tradicí.
· Široký repertoár taneční, swingové a populární hudby.
· Koncerty, reprezentační plesy po celé České republice i v zahraničí.
· Spolupráce s předními českými zpěváky a hostujícími umělci: Ondřejem  
   Rumlem, Martinem Chodúrem, Láďou Kerndlem, Jitkou Zelenkovou, 
   Monikou   Absolonovou, Leonou Machálkovou a dalšími...
· Specialista na standardní i latinsko-americké tance.
· Doprovod prestižních tanečních soutěží včetně Mistrovství ČR
  a Mistrovství světa.
· Spolupráce s mnoha renomovanými tanečními školami v celé ČR.

31. 1. NE 14 h. Sportovní hala Výšina Tanvald
Dětský karneval
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba DJ Vláďa Josífek.
Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

Pokračování ze strany 8.
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Tanvaldské karate v Itálii
 Naši borci se zúčastni-
li14.11.2015 mezinárodních závodů a 
semináře v Italském Lignanu.
 Za Českou výpravu vyrazilo 
zdolat cenné trofeje 6 závodníků. Pro 
KBU karate Tanvald přivezli cenné 

kovy tito borci:

Jiřina Kafková – 1. místo KUMITE,
2. místo KATA
Karel Lhotský – 2. místo KATA

Jiří Smeták

Basketbalisté zatím čtvrtí
Po Turnovu přivítali tanvaldští 
v Jizerské lize doma i druhého loň-
ského finalistu Draky z Jablonce. První 
čtvrtinu se drželi, ale pak jim odešla 
střelba a soupeř kraloval, nejen střel-
bou z dálky, ale i pod košem, kde byli 
domácí oslabeni absencí podkošových 
hráčů.
V malém jabloneckém derby na palu-
bovce Bižuterie začala SEBA lépe 
a v první půli si vypracovala slušný 
náskok, jenže kolaps v úvodu třetí 
části dostal domácí opět do hry a tak 
kousali až do konce. V samém závěru 
byl stav ještě vyrovnaný, ale pak přišel 
time out Tanvaldu, důrazná domluva, a 

najednou to šlo jako po másle, několik 
rychlých protiútoků, získané míče díky 
koncentraci v obraně a vítězství bylo 
nakonec jasné. 
Oba prosincové zápasy v Tanvaldě 
soupeři z Liberce odložili, takže TJ 
SEBA, v tabulce zatím čtvrtá, má o dva 
zápasy méně.
TJ SEBA Tanvald – Draci Jablonec    
57 : 83
Střelci: Lankaš 15, Černý 12, Sova 11, 
Klemš 8
Bižuterie Jablonec B – TJ SEBA 
Tanvald   48 : 60
Střelci: Klemš 19, Černý 16, Sova 7, 
Dolenský 6

-vho-

TABULKA Vítěz. Poráž. Body Skóre
1. Draci Jablonec 5 1 11 468 : 402
2. Garda Turnov 5 0 10 483 : 296
3. Indiáni Liberec 2 2 6 308 : 290
4. TJ SEBA Tanvald 2 2 6 241 : 273
5. Slavia Liberec B 1 4 6 308 : 385
6. Bižuterie Jablonec B 0 6 6 325 : 487

ZŠ Tanvald Sportovní
zpívala na schodech

 Každoročně zní školou po celý 
advent vánoční písně a koledy. Děti 
pilně trénují, zkoušejí, secvičují… Čeká 
je totiž tradiční vystoupení pro rodiče, 
prarodiče, přátele školy a další příchozí. 
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 mělo být vše 
připraveno, navařeno,  vyzdobeno, 
protože odpoledne v 16:00 hod. se 
všichni diváci shromáždili před budovou 
školy. Úvodním slovem paní ředitelky 
bylo zahájeno každoroční „Zpívání na 
schodech“. Se svým zpěvem a umem 
se tu střídaly děti od těch nejmenších 
prvňáčků až po nejstarší, jimiž letos byli 
sedmáci s písní skupiny Koneckonců 
„Jsou tady vánoce“. Před školou vládla 
vánoční atmosféra, rodiče, diváci 
naslouchali , tleskali, pokud zrovna 
v rukou nedrželi kelímek s čajem či 

vánočním svařákem. K tomu mohli 
zakousnout sladké koláče, vánoční 
štoly, štrúdly, ti menší pak ocenily párek 
v rohlíku či jiné pochutiny. V jednom ze 
stánků děti nabízely své výrobky, které 
vlastnoručně zhotovily při hodinách 
výtvarné výchovy a pracovního 
vyučování. Když dozpívaly děti, rodiče 
už netrpělivě čekali, jestli  i učitelé 
předvedou nějaký pěvecký výkon jako 
je tomu každým rokem.. a dočkali se. 
Povedlo se jim vánočně přetextovat 
píseň I Will Folow Him z filmu Sestra 
v akci. Doufejme, že se nám podařilo 
navodit trochu té vánoční atmosféry a 
závěrem děkujeme všem, kteří přidali 
ruce k dílu a na „Zpívání..“ se podíleli.

-red-

Sportovní akce v hale
na Výšině v lednu 2016

No-Ko-Ko
Již 11. ročník tradičního populárního 
turnaje v nohejbalu, košíkové a kopané 
se z předsilvestrovského období 
přesouvá na sobotu 9. ledna. Začátek 
je v 10 hodin.
Titul obhajuje tým ABB.

Futsal
Mezinárodní turnaj mužů O pohár 
města Tanvaldu se hraje v sobotu 
16. ledna, začátek 11.30. Turnaje se 
účastní Lubomierz, Detoa Albrechtice, 
Kopal team, Bajza team, FK Lučany, 
Kolotoč team a domácí Jiskra Tanvald.

-red-

Upozornění pro majitele psů
V Tanvaldě od 1. 9. 2015 vstoupila v 
platnost obecně závazná vyhláška 
města, která ukládá majitelům psů 
v Tanvaldě do 30. 11. 2015 označit 
své psy čipem. Do dnešního dne tuto 
povinnost splnila zhruba polovina z 
registrovaných majitelů psů v Tanvaldě.

Pokud jste z nějakého důvodu dopo-
sud svého psího miláčka neočipovali, 
máte i nadále možnost si čip bezplatně 
vyzvednout na městském úřadě a 

nechat si ho od svého veterináře apli-
kovat. Případně je možno za účelem 
očipování navštívit paní doktorku Kláru 
Pospíšilovou přímo v její ordinaci
ve Velkých Hamrech. Strážníci měst-
ské policie stejně jako příslušníci OO 
Policie ČR mají možnost provádět 
namátkové kontroly, při kterých 
snadno mohou pomocí čtecího zaří-
zení snadno odhalit majitele, kteří výše 
uvedenou obecně závaznou vyhlášku 
porušují. -red-
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Konec roku 2015 obrazem

Fotografie z Vypouštění balónků Ježíškovi, která se v Tanvaldě konala již druhým rokem.
Přes 180 balónků se vzneslo k obloze s dětskými přáníčky. 

 Pepa Kuna promítáním diapozitivů připomněl účastníkům zájezdu do Jizerských hor jejich výlet.

Vánoční posezení senior klubu (SK) v Penzionu pro seniory.  Na vánoční setkání SK dorazily i děti z MŠ Wolkerova a zazpívaly vánoční koledy. Poté dorazil zazpívat i Tomáš Drobník.

Vánoční koncert Simony Klímové a Consortia Camerale Slanense v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald. Nová výsadba zeleně.

 Cesta vánočního stromu… Rozsvícený vánoční strom na centrálním parkovišti.
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INZERCE

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

Masivní borovicové  
interiérové dveře  
Orkan
šířka: 60-90 cm,  
levé/ pravé,  
bez povrchové  
úpravy, kování  
a zárubní

Eco plné     1.490,-
prosklené    1.890,- 
Rámová zárubeň
1.050,-

bílé

od

1.490,-

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm 
bílé, akát 1.890,-     
bílý dub 1.990,-

plné, bílé   
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé  
1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub  
2.190,-

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi:
10 nebo 15 cm, ořech 
1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře  
s oblou hranou

šířka: 60-90 cm, levé/ pravé,  
bez kování a zárubní

Interiérové dveře  
foliované

šířka: 60-90 cm,  
levé/ pravé,  
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace  
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

 10 mm
 stupeň zatížení 32

m2

298,-

 7 mm
 stupeň zatížení 31

2/3 ETTA 5

plné

ořech

ETTA

m2

469,-

 8 mm
 stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

bílý dub

akát

3D EFEKT

L2

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let 
proti oděru

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 
9-11 cm nebo 15-17 cm 
1.990,-

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

Příjemné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí do nového roku
přeje kolektiv Oční optiky Fišerová

Specialista na Tanvaldsko 
a Jizerské hory

prodej a pronájem nemovitostí
 ocenění nemovitostí k 

dědickému řízení
výplata exekucí

výkup nemovitostí za hotové

www.realityviktora.cz
tel: 775 079 785

Senioři rozmlouvali se starostou
 Každý rok pořádá KPOZ setkání 
starosty města se seniory v Domě 
s pečovatelskou službou a v Penzionu 
pro seniory. Společně přivítají advent 
a promluví si o tom, co uplynulý rok 
přinesl městu a jim samotným. 
 Tato akce je jednou z mála příleži-
tostí pro seniory sdělit své dojmy a 
poznatky lidem, kteří s tím mají největší 
šanci něco udělat. -haj-

INZERCE

INZERCE


