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Četnický dům se probouzí v novém hávu
a s novým účelem

V pondělí 9. listopadu
2015 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.
Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 4. listopadu od 16 hod
jednání zastupitelů města.

Tradiční
zájezd
na vánoční trhy

do Bautzenu

se uskutečnív sobotu 28. listopadu.
Přihlášky ve středu 4. listopadu
v Infocentru Tanvald.

Rozsvícení
vánočního stromu
V sobotu
28. listopadu
Od 16:30
Na centrálním parkovišti
v Tanvaldě
Vystoupení dětského sboru ZUŠ.

V pondělí 1. září 2014, což je už
více jak před rokem, v podvečerních
hodinách propukl v bytovém domě
v Železnobrodské ulici č. p. 299 požár.
Jak ukázalo vyšetřování policie, požár
byl prokazatelně způsoben dětmi
z okolních domů, které na půdě domu
manipulovaly s otevřeným ohněm.
Když se nad tím člověk zamyslí, tak
jedním ze základních pravidel je,
aby si děti nehrály se sirkami nebo
nerozdělávaly oheň… Jediné porušení
tohoto pravidla vedlo k vystěhování
celého domu a málem i k zbourání,
což se naštěstí nestalo. A správným
rozhodnutím vedením města byla
zachráněna jedna z historických budov
v Tanvaldě.
Nejen dům č. p. 299 prošel
významnou proměnou, ale i celé
okolní prostranství. Například bylo
vybudované nové parkoviště, zámková
dlažba, nový přechod a další nezbytné
úpravy prostranství objektu. Samotná
budova byla celkově zrekonstruována.
Mimo jiné byla obnovena střecha,
udělány elektrické a datové rozvody,
omítky, stropy, fasáda atd. Celkové
náklady na rekonstrukci byly v řádech
několika milionů.
Důležité je také zmínit bezbariérový
přístup v celé budově (bezbariérová
rampa a výtah.
Malá strana a příjezd do Tanvaldu po
mezinárodní silnici se stal atraktivnější,
bohužel na bývalém autobusovém
nádraží jsou stále dva objekty, které
nám vzhled města podstatně kazí, a
tím je Starý úřad a Turnhalle. Nicméně,
i když je Turnhalle v dezolátním stavu,
tak majitel je s objektem očividně

spokojen a nemá se ani k opravám ani
ke zbourání.
Krátký návrat do minulosti
V roce 1895 byl postaven firmou
Karla Pekárka obytný dům pro
zaměstnance tanvaldské přádelny.
Dnes ho známe jako Četnický dům,
ale jak se někteří mylně domnívají,
nikdy zde nesídlila četnická stanice,
ale pouze zde řada četníků bydlela.
Karel Pekárek byl šumburský stavitel,
a kromě toho, že byl místní a měl velmi
dobrou pověst, tak postavil nejen u
nás celou řadu kvalitních staveb, což
samo o sobě svědčí o jeho zručnosti.
O tom, že svou práci prováděl opravdu
kvalitně, se přesvědčila jak stavební
firma SIZ, která rekonstrukci domu
prováděla, tak i představitelé města a
TABYS s.r.o.

Plán obytného domu z roku 1895.

Událost, která odstartovala jednu z největších investičních akcí TABYSu.

Hudba a bohaté občerstvení.
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Četnický dům v nové fasádě. Foto Antonín Bělonožník.

Vnitřek budovy po rekonstrukci. Foto Antonín Bělonožník.
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Senior klub vyjel do Jizerských hor
O Tanvaldu se říká, že je branou do
Jizerských hor. Přesvědčit se o tom
mohl každý, kdo se přihlásil na autobusový výlet do Jizerských hor 24. září.
Už sám název výletu byl zajímavý.
Autobusový výlet? Ano, autobusový,
protože byl určen nejen
těm, kteří Jizerské hory prošlapali, dokud jim ještě síly
stačily, ale i těm, kteří znají
jen tu bránu Jizerských hor,
a vlastně samotné Jizerské
hory nikdy nepoznali. A teď
tu byla ta příležitost.
Z parkoviště v Tanvaldu
jsme vyjeli velkým autobusem, kdy nám „horského
vůdce“
dělal
senátor
Jaroslav Zeman. Už první
zastávka na vyhlídce pod
Protrženou
přehradou
všechny zaujala. Lanem
znázorněná výška povodňové vlny v době protržení
přehrady r. 1916 zapůsobila
velmi sugestivně na všechny
přítomné, když si představili
tu ohromnou, nezkrotnou
masu vody, která se tenkrát
valila údolím Bílé Desné a
ničila vše, co jí stálo v cestě.
Pokračovali jsme dále
naučnou stezkou Bílé Desné až na
Protrženou přehradu. Ti, kteří tam
někdy v minulosti již byli, byli překvapeni úpravami, které změnily celý
prostor tak, že si dnes člověk umí

představit, jak velká přehrada kdysi
byla. Po procházce bývalou přehradou se dalšího vedení ujal starosta
Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Ten má
naštěstí tuto oblast prochozenou nebo
proježděnou na kole a lyžích, tak mohl

pomýlila. Koneckonců si to asi myslili
i náhodní cyklisté a turisté, kteří
užasle zírali, kde se tam bere autobus.
My v autobuse jsme si to užívali a
obdivovali řidiče pana Laňku, jak se
vůbec vešel autobusem na tu úzkou

Foto Lenka Hájková

podávat informace, kde že to právě
jsme. Pokud spojím pojmy autobus
a lokality jako Knajpa, Smědavská
hora, Čihadla nebo sedlo Holubníku,
tak si znalci řeknou, že jsem se nějak

panelovou (v lepším případě) cestu,
jak projel pod větvemi stromů, které
náš autobus objímaly tak, že se zdálo,
že neprojedeme, a že vůbec trefil z té
změti cestiček správným směrem z

divoké přírody k civilizaci.
Velkým zážitkem byla zastávka na
Smědavské hoře, odkud byl, hlavně
díky počasí, které nám opravdu přálo,
překrásný výhled až do Německa
a Polska, a pod námi Bílý Potok a
Hejnice jako na dlani a
nejvyšší hora Jizerských hor
Smrk vypadala tak blízko,
blizoučko! (No pěšky by to
většina určitě nezvládla!)
Výborný
oběd
na
Prezidentské
chatě
zakončený přípitkem se
senátorem
Jaroslavem
Zemanem a společná fotka
před chatou – to vypadalo
na závěr výletu, ale to
nejlepší nás teprve čekalo.
Směr Kristiánov a znovu do
hlubokých hvozdů našich
Jizerek vedla další cesta,
plná překvapivých výhledů,
stoupání i prudkého klesání,
přes panely a lesní cestu
zpět na asfaltové cesty až
do Tanvaldu.
Doma jsem hned
vytáhla turistickou mapu
Jizerských hor a studovala
jsem nevěřícně, kudy jsme
vlastně projeli, a kdo s námi
nebyl, asi nám to ani neuvěří! Výlet se
všem líbil, bylo to dobrodružství, které
jsme předem ani nečekali, a dojmy z
tohoto výletu zůstanou v naší paměti
zapsány určitě navždy.

-ali-

Tanvald má nové občánky
Slavnostní
přivítání
nových
občánků
se
uskutečnilo
v obřadní síni tanvaldské radnice
dne 22. září.
Byli
pozváni
rodiče
pětačtyřiceti dětí, pozvání přijali a
slavnostního aktu se zúčastnili
rodiče
třiceti
dětí. Tyto
přivítala matrikářka Eva Doležalová
a
starosta
Vladimír
Vyhnálek.
Maminky obdržely kytičku, dárkový balíček pro své malé a rodiče
se podepsali do pamětní knihy.
Celý slavnostní akt byl zdokumentován

Foto Martin Jakoubek.

fotografem, a fotky zůstanou rodičům
jako milá vzpomínka
na tyto slavnostní okamžiky.
Informace od fotografa:
Fotografie z Vítání občánku ze dne
22. 9. 2015 jsou připravené k vyzvednutí ve firmě Fotos Tanvald.
Dále jsou stále připravené k vyzvednutí "zapomenuté" fotografie z Vítání
občánků z let 2010 - 2014, využijte této
jedinečné příležitosti pro vzpomínku na
neopakovatelné okamžiky.
-ali-

Šumburští hasiči při HAFu zabodovali
Letošní ročník HAFu byl pro
Tanvalďáky velice úspěšný. Jan
Blaschke se svým Poslední zvoněním
obsadil stříbrnou příčku hlavní soutěže.
Hasiči SDH Šumburk Tanvald získali
dokonce dvě ceny, a to cenu diváka
a cenu mladého diváka za humorný
snímek Výjezd, kde vyjíždí k zásahu
na kolech s majáčky.
Cenu Města Tanvaldu získal opět
bezkonkurenční Jaroslav Nykl za film
Vaccam se zábavným a animovaným
pojednáním o krávě. Bronzovou příčku
obsadila Jaroslava Šťastná za film Dvě
věci.
Další kategorií byl Minuta film, a
v tomto humorném odvětví jedno-
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značně zvítězil autor z Německa
Michael Franke s filmem Kopfsache.
S výhrou putoval na Moravu i Jan Křivý
s filmem Abstinencí ke kráse. Další
výhru si odvezl i stálý účastník HAFu
Ivo Renotiér za snímek Nezvaní hosté.
Bohužel málo obsazenou kategorií
byla Parodie na reklamu, i když dnešní
reklamy nám dávají velkou šanci
pustit uzdu své fantazii. Výhercem
v této kategorii je Antonín Ečr s filmem
Šplouch. I Staropramen se dočkal své
reklamy s názvem Dobrá investice od
Wolfganga Jahna. Na posledním místě
se umístil Antonín Ečer s parodií na
reklamu „deset kaček pro štěstí“.
Lenka Hájková

Páteční promítání pro žáky a studenty místních škol. Foto Lenka Hájková.
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Šumburští hasiči zabodovali

HAF po sedmačtyřicáté aneb
dobří holubi se vracejí
Celkem třicet filmů se sešlo na letošním HAFu. Většinou samé známé tváře,
jen někteří naši zahraniční autoři letos
chyběli. Po krátké odmlce se k nám do
Tanvaldu, kam jezdí velice ráda, vrátila
talentovaná Rosana Zvelebilová, a její
napínavé dílo opět nepostrádalo dramatický nádech, vhodně podbarveno
hudbou. Nezklamal ani starý dobrý
Vladimír Franče s poněkud drsnější
groteskou. Někomu se líbit nemusí,
ale zejména u mladých většinou zaboduje. Jaroslav Nykl letos překvapil.
Je skvělý, jako ostatně každý rok, ale
místo lyrické pohádky pro nejmenší
přišel zase s něčím novým, něco mezi
national geografic a názorným vysíláním pro školy, ovšem velice vtipně
podáno, jak autorsky, tak vynikajícím

komentářem provázejícího Martina
Bohadla.
Jaromír Schejbal přivezl
netradiční sondu, která mnohé potěšila
díky zajímavým tvářím, posbíraným za
notnou řádku let, mě by však potěšila
hlavně zlatá tečka na závěr, nejlépe
z úst Miloše Kopeckého nebo Miroslava
Horníčka. Inu, není tma jako tma, to
přijde na tmu. Někteří za dobrou tmu
dokonce dobře zaplatí.
Krátký film se letos vyznačoval
mnoha výborně sehranými anekdotami, nad nimiž se musíme za břicho
popadat, třebaže je už roky známe a
pointa je nasnadě. Ať už je to Eduard
Pech, Jaroslava Šťastná, Ladislav
Ženožička,
Zdeněk
Patzenhauer,
Danuše Kubátová, Ivo Renotiere,
Michael Franke, Jan Křivý nebo Milan

Haškovec s Pavlem Čarneckým.
Bohumír Novák se jako každoročně
blýsknul animovaným dílkem, v čemž
je opravdu dobrý.
Parodie na reklamu měla letos
pouze tři kousky, všechny ve slušné
kvalitě. Jak Wolfgang Jahn a Antonín
Ečer, tak i Stanislav Domanský se
svými přírodními motivy, všichni letošní
festival oživili.
A na závěr jsem si nechal domácí
autory. Honza Blaschke se rok od roku
zlepšuje, a když si ještě pohraje s pointou, může rovnou do kina. Jeho příběh
přímo svádí k tomu, aby postupně
gradoval v divokém tempu do závěrečného tragikomického vyvrcholení. A
může klidně přidat i trochu krve navrch,
koneckonců, dnešní divák je zvyklý a
bezpochyby neomdlí. A pak tu máme
nováčka Michala Kottana ze sboru
dobrovolných hasičů. Bravo Michale!
Netuším, zda je to prvotina z dílny
našich milých bojovníků s ohněm,
ale je to vtipné, krátké, má to šmrnc
i docela dobrou kameru. A nakonec
po zásluze zvítězili jak u poroty, tak i
u domácího diváka. Už dnes se těším
na další kousky, jen vydržet a v příštím
roce znovu vyrazit do útoku.

Tak to by v kostce bylo všechno.
Přiznám se, že jsem předem netušil,
kdo si letos odnese ceny, protože
konkurence byla velice vyrovnaná, a
tak jsem držel palce všem. Ostatně, to
držím každým rokem, neboť k filmařům
mám úctu a snažím se je hýčkat. Na
rozdíl od jiných let, 47. ročník nezaznamenal žádný absolutní propadák a
všechny filmy postoupily do hlavního
kola soutěže.
Je prima, že točíte, milí amatéři, je
prima, že svoje filmy vozíte k nám do
Tanvaldu. Tak jako knížka bez čtenáře,
tak i film bez diváka, to by prostě nebylo
ono, proto se nebojte svoji tvorbu prezentovat veřejnosti. Vítězům přeji, aby
si užili své okamžiky slávy, poraženým
pak, aby se nenechali odradit a pokračovali ve své tvorbě s nezmenšeným
úsilím. A kdo to ještě nezkusil, u nás
má šanci. Vždyť jak říká pan Zdeněk
Svěrák, nikdy není pozdě začít.
Máme vás rádi, tak nám
zůstaňte věrní.
Díky za každý nový film.
Václav Hošek

Pokračování článku ze strany 1.

Četnický dům se probouzí v novém hávu
a s novým účelem
Dnes Četnický dům opět ožívá a
začíná sloužit lidem. A co v budově
naleznete?
V přízemí je nová služebna městské
policie, čímž se strážníci více přiblíží
do centra města, a mělo by dojít
k zefektivnění jejích činnosti.
Základní kontaktní údaje Městské
policie Tanvald:
Telefon: 725 095 123
483 394 575
E-mail: mp@tanvald.cz
Kontakty:
velitel: Jiří Horáček
tel.: 602 228 732
strážník: Ladislav Nývlt
tel.: 606 443 218
strážník: Petr Smoleňák
tel.: 602 236 545
strážnice: Bc. Livia Steinerová
tel.: 721 131 637
Úkoly městské policie
Městská policie zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti města a plní další úkoly,
pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, a to zejména…
• přispívá k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
• provádí dohled nad dodržováním čis-

toty na veřejných prostranstvích v obci
• podílí se na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních
komunikacích
• podílí se na prevenci kriminality v obci
• odhaluje přestupky a jiné správní
delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii
• podílí se na dodržování právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení
Každý má právo obracet se na
strážníka městské policie se žádostí
o pomoc, strážníci jsou povinni
v rozsahu svých úkolů požadovanou
pomoc
poskytnout.
Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České
republiky.
Kromě městské policie budou
v přízemí sídlit i asistenti prevence
kriminality, kteří v posledních měsících rozšířili své řady a nyní máme
šest asistentů. I když o jejich pracovní
náplni jste si toho už mohli hodně přečíst v minulých číslech Tanvaldského
zpravodaje, tak pro připomenutí činnost asistentů prevence kriminality:
Už podle označení pracovníků, lze
částečně dešifrovat náplň jejich
práce. Asistent je někdo, kdo někomu
pomáhá. Pomáhá proti trestným činům,
ale působí i z preventivních důvodů. A

co si z toho vzít? Asistenti se pohybují
převážně v problematických lokalitách
a udržují vztahy s jejich obyvateli, díky
tomu snadněji řeší problémy.
• Vykonávají dohled u základních
škol (před zahájením vyučování a při
ukončení vyučování a rozchodu žáků),
a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled
nad bezpečností dětí při začínajících
projevech šikany, rvaček, okrádání
školáků, kouření dětí, tak i prevenci
před distribucí omamných látek přímo
před budovou školy.
• Provádějí kontrolu heren, zda se
v nich nezdržují osoby pod stanovenou
věkovou hranicí.
• Podílejí se na dohledu nad veřejným
pořádkem formou hlídkové služby.
Jejich úkolem je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat
městkou policii a postupovat při řešení
společně.
• V průběhu své práce se zaměřují
zejména na děti a mládež. Upozorňují
děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného
prostranství (odhozené odpadky mimo
sběrné nádoby), kouření, a návštěvy
pohostinství.
V celém prvním poschodí naleznete kontaktní pracoviště tanvaldského
úřadu práce, která zajišťuje agendu
státní sociální podpory.
Systém státní sociální podpory poskytuje následující dávky: přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek
na bydlení, porodné, pohřebné, dávky

pěstounské péče.
Úřední hodiny zůstávají stejné:
Pondělí od 8:00 do12:00 hod.
a od 13:00 do 17:00 hod.
Úterý od 8:00 do11:00 hod.
Středa od 8:00 do 12:00 hod.
a od13:00 do 17:00 hod.
Čtvrtek od 8:00 do 11:00 hod.
Pátek od 8:00 do11:00 hod.
pouze pro zvané
Telefonní čísla na pracovníky
a e-mailové adresy se nemění.
Bc. Renata Riegerová tel.: 950 120 220,
e-mail: renata.riegerova@jn.mpsv.cz
Petra Holá tel.: 950 120 218,
e-mail: petra.hola@jn.mpsv.cz
Další telefonní čísla a emailové adresy
naleznete na: https://portal.mpsv.cz/
upcr/kp/lbk/kop/tanvald

„Úřad práce ČR,
kontaktní pracoviště Tanvald
oznamuje, že od 1.11.2015
bude pracoviště Státní
sociální podpory přemístěno
do I. poschodí nově
rekonstruované budovy,
č. p. 299 v Železnobrodské
ulici – naproti bývalému
autobusovému nádraží“
-haj-
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Jak je to se středoškolským
vzděláním v Tanvaldě?
Jako bývalou studentku tanvaldského gymnázia mě velmi zajímá, jak
to s mojí školou bude v budoucnu.
Budoucnost gymnázia se řešila už
řadu let. Nicméně letos se dospělo
k definitivnímu rozuzlení a pravděpodobně k nejlepšímu řešení.
Výsledek je, že od příštího školního
roku bude gymnázium a obchodní
akademie jednou školou. Takováto
změna vzbuzuje mnoho otázek,
domněnek i dohadů a proto jsem se
obrátila rovnou na ředitele gymnázia
Františka Bruse.
Od příštího školního roku se bude
vaše škola jmenovat Gymnázium
a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace… Můžete nám
vysvětlit, co tento krok znamená pro
vaše budoucí studenty?
Pro budoucí studenty to vlastně
neznamená nic. Ti, kteří by rádi studovali na gymnázium tu možnost mají.
Páťáci mohou dělat přijímací zkoušky
na osmileté gymnázium, deváťáci
udělat přijímací zkoušky a doplnit
nynější kvartu, od září 2016 kvintu.
No a zájemci o obchodní akademii
se budou prostě hlásit na OA, jenom
studovat budou v jiné budově než
dosud.
Co si myslíte o této změně?
Já jsem uváděl opakovaně již dříve,
že pro Tanvaldsko jsou tři maturitní
třídy v ročníku moc – prostě dětí je
málo. Proto chápu tuto změnu jako
rozumný a taky i nutný krok k udržení
středního školství v Tanvaldě.
Nebojíte se, že to bude mít na vaše
studenty negativní vliv? V podstatě
dojde k spojení dvou rozdílných
oborů…
Žádných negativních vlivů se
nebojím. Nakonec spojení gymnázia a
obchodní akademie je již vyzkoušeno
na mnoha jiných školách v ČR a pokud
vím, žádné problémy to nepřináší.
Jak je to vlastně u nás se středoškolským vzděláním? Předpokládám,
že střední škola je v naší spádové
oblasti jediná.
Pokud bereme Tanvald a nejbližší
okolí, potom od 1. 9. 2016 bude
Gymnázium a Obchodní akademie
Tanvald jedinou střední školou.
Pro přesnost musím dodat, že při
Masarykově ZŠ a OA bude dobíhat
studium OA – stávající žáci dostudují
na své škole.
Ale mnozí budoucí studenti „touží“
po anonymitě vzdálenějšího a většího
města. To je potom úkol hlavně pro
rodiče, aby svým dětem doporučili
školu místní – vzdělání dosáhnou minimálně stejné jako jinde, ušetří spoustu
času, který by ztratili dojížděním a
získají prostor pro jiné zájmy a třeba i
studium.
Kdy se mohou žáci 5. a 9. tříd základních škol hlásit ke studiu na vaší
škole?
Režim přihlašování na střední školy 	
Je již mnoho let stejný, snad jen
letos máme nové tiskopisy přihlášek.
Takže uchazeči vyplní maximálně
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dvě přihlášky a doručí je na střední
školu do 15. března 2016. Součástí
přihlášky je také vyplněná klasifikace
za osmou třídu a pololetí deváté třídy
(pro primu pak klasifikace 4. a 5. třídy)
potvrzená ředitelstvím základní školy.
Konkrétní termín je proto od 1. 2. 2016
do 15. 3. 2016.
Bavili jsme se teď o studentech, ale
co učitelé… Jak bude vyřešen učitelský sbor?
Díky postupnému přijímání nových
studentů věřím, že i tento problém
vyřešíme úspěšně.
Ano ubydou
vyučovací hodiny některých předmětů a naopak jiné nově vzniknou.
V začátku budeme spolupracovat se
stávající OA při Masarykově Základní
škole a Obchodní akademii v Tanvaldě
a postupně se snad zejména vyučující
odborných předmětů stanou našimi
zaměstnanci. Jak jsem již uvedl,
změna bude postupná a cílový stav by
měl nastat v září 2019.
Teď trochu otázka z jiného soudku…
Příští rok bude vaše škola slavit
šedesátileté výročí. Plánujete nějaké
oslavy?
Kdyby to bylo jen o mně, tak
v žádném případě , protože s tím bude
moc a moc práce.
Ale protože toto výročí je hlavně o
našich absolventech, kterých je za těch
60 let dlouhá řádka, tak se do oslav
pustíme.
Předběžně oslavy plánujeme na
konec září 2016. Pokud se nám to
podaří, rádi bychom použili model,
který se osvědčil při výročí padesátém.
Absolventi se tedy mohou těšit na
otevřenou školu s různými výstavkami,
místem neformálních setkání spolužáků
mezi sebou i absolventů a vyučujících.
Plánujeme otevřít z předchozích akcí
již vyhlášenou „malou školní kavárnou“
pro oddych a pokračování rozhovorů.
Vrcholem oficiální části by pak
mělo být slavností shromáždění
absolventů a hostů v Městském kině
Jas Járy Cimrmana – projevy, zpěv,
scénky – pozdrav stávajících studentů
absolventům.
Odpoledne a večer máme v plánu již
tradiční zábavu v městské hale.
Ale než nastane tento krásný a
mnohými očekávaný den, čeká nás již
zmíněný kopec práce.
Velkou pomocí ze strany samotných
absolventů by pro začátek bylo, kdyby
do školy doručili funkční kontakty
nejlépe po třídách a v elektronické
podobě.
Věřím, že se zpráva o výročí mezi
absolventy rozšíří i díky různým kontaktům mezi nimi.
Děkuji
Františku
Brusovi
za
rozhovor!
Na závěr bych ráda sama za sebe
dodala, že jsem opravdu ráda, že
středoškolské vzdělání v Tanvaldě
zůstává, protože je pro všechny
budoucí studenty a jejich rodiče jistě
velkou výhodou mít školu v podstatě za
rohem.
Lenka Hájková

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Tragická havárie na cestě do
Smržovky
K vážné dopravní nehodě došlo na
rovném úseku silnice mezi Tanvaldem
a Smržovkou. Starší řidič se z dosud
neznámých příčin dostal do protisměru,
kde se střetl s dodávkou. Následky
nehody jsou fatální. Řidič osobního
vozu i spolujezdkyně utrpěli zranění,
kterým po převozu do nemocnice oba
podlehli. Zda je na vině nepozornost
řidiče, zdravotní indispozice či technický stav vozidla, to je dosud v šetření.
Vesele jen vesele, klid souseda nás
nebere
Mít hlučné sousedy, to je radost, ovšem
radost v uvozovkách. To vám jistě
potvrdí obyvatel panelového domu
na Výšině, který si dovolil zazvonit u
sousedů, aby je požádal o ztlumení
rachotu, který již delší dobu z bytu
vycházel. Jenže se zlou se potázal.
Otevřel mu totiž neznámý muž, jenž
místo vstřícného postupu volil raději
fyzické argumenty. Následkem je
zlomenina bederních obratlů pro
nešťastného stěžovatele a obvinění
z trestného činu pro útočníka, tedy
žádný důvod k bujarým oslavám.
Doufejme, že nadlouho.
Kulku mezi oči?
I banální hádka často vede k tragickým koncům. To se naštěstí nestalo
na Popelnické ulici, kde se dva muži
pohádali tak, že jeden z nich druhému
pohrozil, že mu vpálí kulku mezi oči. Na
potvrzení toho, že svou výhrůžku myslí
vážně vystřelil na oponenta alespoň
z plynové pistole. Konflikt se naštěstí
obešel bez zranění, ale i tak si střelec
vyslechl obvinění z trestného činu
nebezpečné vyhrožování.
Kam s ním?
Máte-li osobní vůz ve stadiu vraku,
veřejný prostor rozhodně není tím
pravým místem pro jeho uskladnění.

Jeden takový exponát si strážníci městské policie vytipovali na Výšině a v současné době zahájili potřebné právní
kroky pro jeho odstranění. Majiteli se to
asi malinko prodraží. Levnější by to měl
na vrakovišti.
Sociální dávky do automatu nepatří
Kontroly v hernách provádějí strážníci
městské policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Kromě zákazu
nalévání alkoholu mladistvým se
zaměřují i na zneužívání sociálních
dávek, což je trvalým trnem v oku lidem
vytrvale pracujícím, na rozdíl od opačného pólu, tedy vytrvale nepracujícím.
Těm je to totiž zatím srdečně jedno, ale
možná narazí. Uvidíme.
Milovníci zbraní, sáhněte si do
svědomí
A na závěr varování. Strážníci nalezli
na dětském hřišti na Šumburku ostrý
náboj do větší střelné zbraně.(viz
foto). Hrůza domyslet, co by se mohlo
stát při neodborné manipulaci malým
capartům. Apelujeme touto cestou
na majitele střelných zbraní, aby si
lépe zabezpečili své zbraně i střelivo.
V loňském roce jsem popsal skutečný
případ, který šetřil JUDr. Hromada
(naštěstí nikoliv v Tanvaldu), v němž
došlo k tragickému úmrtí malého
chlapce. Možná se to zdá jako legrace,
ale potom už to legrace vážně není.
-vho-

Pejskaři nezapomeňte si očipovat
své miláčky
Připomínáme, že od 1. září 2015
vstoupila v platnost obecně závazná
vyhláška města, která ukládá v termínu do 30.11.2015 majitelům psů
v Tanvaldě označit své psy čipem.
Očipování psa lze provést v ordinaci
MVDr. Kláry Pospíšilové ve Velkých
Hamrech. Případně je možno čip bezplatně vyzvednout na ekonomickém
odboru MěÚ a nechat si ho od svého
veterináře aplikovat
-red-

Výměna průkazů OZP
Už jen necelé tři měsíce mají
držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (OZP) a
průkazů mimořádných výhod na
to, aby si zajistili jejich výměnu za
nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016
využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako řidičský
nebo občanský průkaz. Je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní
průkazy OZP. Všechny tyto doklady
jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Vzor nového průkazu
(přední a zadní strana)

Pokračování článku na straně 5.
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Pokračování článku ze strany 4.
Výměna průkazů OZP
Pro účely vydání nového průkazu
OZP je třeba doložit stávající průkaz
OZP, aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na
občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45
mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také
prokázat svou totožnost občanským
průkazem.
Poznámka: Před samotnou výměnou průkazu mimořádných výhod
(kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a
dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR

vydával podle legislativy účinné od 31.
12. 2013, musí klienti podat žádost o
přechod nároku na průkaz OZP. Až
poté může ÚP ČR klientům průkaz
OZP v nové podobě vydat.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz
OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat
žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili úřadu fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na
přepážce. Upozorňujeme proto klienty,
aby nenechali vše na poslední chvíli a
vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve
frontách na konci roku.
-red-

Osmáci ZŠ Tanvald Sportovní
v sedle kola po Jizerkách
Žáci sportovních tříd ZŠ Tanvald
Sportovní nemají výuku rozšířenou
pouze o hodiny tělesné výchovy, ale
součástí je i povinné absolvování
sportovních kurzů. Od šesté do
deváté třídy se zúčastní outdoorových, lyžařských kurzů na běžkách,
sjezdovkách, snowboardu, vodáckých a cyklistických kurzů. Nejinak
tomu bylo i letos. Žáci osmého
ročníku se koncem září vydali na
třídenní cyklokurz do Jizerek.
Do Kořenova se nablížili vlakem a
odtud už šlapali přes Martinské údolí,
hraniční most do polského Gorzistova,
odtud je čekal náročný výšlap na nejvyšší horu Jizerských hor Smrk a poté
následoval sjezd přes úžasný Singltrek
do Nového města pod Smrkem, kde
byl zajištěn nocleh a výborná strava.

Celý druhý den žáci strávili opět na
Singltreku, nejprve je čekala průprava
na „pumptracku" a posléze už byli
schopni sjíždět i ty nejtěžší úseky.
Celkem zde projeli asi 40 km.
Poslední den se osmáci vraceli na
kole z Nového města přes Libverdu,
Hejnice, Ferdinandov, odtud vydupali Štolpichem na Hřebínek, kolem
přehrady na Černé Nise, přes Novou
Louku na Královku a odtud závěrečný
sjezd do Tanvaldu. Za tři dny v sedle
žáci ujeli asi 130 km, poznali krásy
našich hor a s nadšením si užili jízdu v
obtížnějším terénu. Mimo jiné se zdokonalili v technice, v ovládání kola, což
přispěje ke zvýšení jejich bezpečnosti.
Kurz se vydařil a již teď se žáci těší, až
napadne sníh a vyrazí na lyžák.
Učitelé TV ZŠ Tanvald Sportovní

Lezecké dopoledne
Dne 17. září 2015 proběhlo v lanovém centru Proud „Lezecké dopoledne“
pořádané Gymnáziem Tanvald pod
záštitou Vladimíra Vyhnálka, starosty
Tanvaldu. Pozvánky byly rozeslány
základním školám v Tanvaldu a okolí,
jež na akci vyslaly žáky 5. tříd, kteří si
v centru mohli zcela zdarma vyzkoušet
různé lanové překážky a atrakce.

lyžařský kurz v Harrachově (v loňském
roce se navíc uspořádal zájezd do
rakouských Alp), každoroční akademie
či vodácký kurz. Děti se také dozvěděly
o tom, co Gymnázium Tanvald pro
žáky pátých a devátých tříd připravuje:
například 9. října 2015 od 13 do 15
hodin zábavně-vzdělávací odpoledne
nazvané „Jeden den s biologií“ nebo
před Vánoci Den otevřených dveří
a pro zájemce o studium i přípravné
kurzy k přijímacím zkouškám. „Lezecké
dopoledne“ skončilo kolem 13. hodiny
a malí lezci, nejčastěji ze šumburské
a desenské základní školy, se domů
vraceli s úsměvem na rtech.

Iva Herrmannová

O dozor se na „Dopoledni“ postarali
zkušení instruktoři, někteří z řad učitelů
tanvaldského gymnázia; za všechny se
vyjádřila Michaela Lipenská: „Páťáci si
dopoledne pořádně užili, dostali příležitost vyzkoušet si něco nového, něco,
co školní hřiště nenabízí.“ Počasí akci
mimořádně přálo, čehož všichni lezci
využili a kromě zdolávání překážek se
zúčastnili minikonference o studiu na
gymnáziu. Studentky ze septimy účastníky seznámily s tradičními akcemi,
které během studia „gymplák“ absolvuje, a ochotně odpovídaly na dotazy
ohledně takových podniků, jako je

ZÁBAVNÉ A UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
NA GYMNÁZIU V TANVALDĚ
V průběhu školního roku 2015/2016
organizujeme pro zájemce z pátých a
devátých tříd ZŠ tematicky zaměřená
zábavná vzdělávací odpoledne a
přípravné kurzy pro přijímací zkoušky
na gymnázium a OA. Informace o
termínech a programech kurzů budou
inzerovány na www.gymtan.cz a současně budou zasílány i na školy v okolí
Tanvaldu.

První kurz se zaměřením na biologii
proběhl již 9. října 2015.
Srdečně zveme žáky na další
akci – tentokrát s názvem JEDNO
ODPOLEDNE S CHEMIÍ, která se
uskuteční 6. listopadu 2015 od 13 do
15 hodin v budově Gymnázia Tanvald.
Účastníci akce se mohou do připravených aktivit zapojit kdykoliv v průběhu
vymezeného času. Těšíme se na vás.
-GymTan-

Nový chyták na uchazeče o zaměstnání
nebo svobodné podnikání?
Na našich stránkách varujeme
především naše dříve narozené spoluobčany před různými vykutálenými
chytráky, kteří se rádi obohacují na
jejich účet, ale pozor, mohou se objevit
i tací, co cílí i na mladší věkové skupiny,
na lidi, kteří si hledají práci. Představte
si, že je vám padesát, plus mínus,
fabrika, v níž jste léta pracovali, zkrachuje, a co teď. A tu jako mana s nebes
nabídka práce, notabene nesporně
zajímavé a lukrativní práce, když je na
ni vyhlášeno výběrové řízení.
Žila, byla, paní Ludmila. Ona se sice
nejmenovala Ludmila, ale protože se
jedná o skutečný příběh, budeme jí
místo pravým jménem říkat Ludmila.
Do padesátky má Ludmila ještě hodně
daleko, ale ta nabídka jí skutečně přišla
zajímavou. Přihlásila se do výběrového
řízení, obchod, nemovitosti, nábytek,
inzerce, slevy, prostě všehochuť,
takže první varování, jenže nepřišlo.
Životopis jedna báseň, motivační dopis
jakbysmet. V komisi okravatovaní mladí
a odhodlaní muži s ideálem v oku,
anglickými výrazy nešetří, všechno je
báječné, před vámi se rýsuje skvělá
příležitost, zabudujete-li se do kolektivu, naučíte-li se novým způsobům
vzdělávání a vedení a budete-li dostatečně flexibilní.
A pak už jen napjaté chvíle čekání,
jak to nakonec dopadne. Paní Ludmila
je z toho chudák tak zmatená, že
vlastně ani pořádně neví, jaká práce ji
čeká, pokud uspěje. A tu by mělo zablikat druhé varovné světélko, jenže kontrolka je malinko unavená a světélko
nebliká. Uplyne pár dní a je tu dopis. Ve
výběrovém řízení jste uspěla na pozici
asistentka do kanceláře, bla bla bla,
dostavte se k osobnímu pohovoru.

Paní Ludmila, celá natěšená, ve
slušivém oblečení spěchá vstříc lepším
zítřkům. Ještě se stačí doma před zrcadlem přesvědčit, že jí to pořád sluší a
že noví šéfové budou určitě spokojení,
jenže to je bohužel poslední příjemné
zjištění toho dne. Stále je všechno
skvělé, třesou jí rukama, poplácávají
po zádech, ale už se to pomalu klube
na povrch.
„Čekají vás nadstandardní příjmy,“
slyší, „ale bude nutné zřídit si živnostenský list.“ Varovné světlo již bliká
naplno. Nakonec se dozví, že musí
podepsat jakousi franschisingovou
smlouvu s poplatkem 30 tisíc korun a
za to dostane to nejbáječnější know
how, co může dostat. Nohy se jí
podlamují a mrákoty obcházejí. Místo
výdělku že by měla naopak zaplatit
svými úsporami? Naštěstí ještě není
docela praštěná, a tak se vypotácí
z kanceláře, doprovázena opovržlivými
pohledy mladých odhodlaných mužů
v kravatách. Veškerá energie byla
vynaložena marně, leč paní Ludmila
alespoň nepřišla o svoje úspory. Ztratila
jen zase pár ideálů.
A teď mi řekněte, je to poctivé podnikání, anebo vykutálená zlodějna? Já
totiž přesně nevím, abych náhodou
někoho neurazil. Ale zdá se mi poněkud
podivné, jestliže uchazeč o zaměstnání, který se nejspíš o to zaměstnání
uchází právě proto, aby peníze vydělal,
má ještě dříve, nežli dostane výplatu,
platit jako mourovatý. Tak to mi rozum
nebere. Anebo bere, jenže to musím
rázem přešaltovat do polohy spisovatele příběhů ryze kriminálních.
A co myslíte vy? Svobodné podnikání nebo zlodějna?
Václav Hošek

Zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dne 12. 10. 2015 vydal stavební
úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby
„Hloubkové vrty pro využití geotermální
energie Tanvald – geotermální teplárna
s elektrárnou“. Jde o velmi významné
a veřejností sledované rozhodnutí
Městského úřadu Tanvald při výkonu
státní správy. Umístění geotermální
teplárny s elektrárnou bylo v Tanvaldě i
v okolí po dlouhou řadu měsíců horkým
tématem. Mnoho občanů vyjadřovalo
ze stavby a následného provozu
elektrárny obavy a hovořilo o výstavbě

geotermální elektrárny jako o hotové,
prolobované věci. Vznášela se kritika
jak na volené vedení města, tak i na
MěÚ za zamlžování okolností stavby a
za rozhodování, které nebere zřetel na
názory občanů. Již dubnové zasedání
zastupitelstva města v roce 2014 však
k výstavbě geotermální elektrárny přijalo jednoznačně odmítavé usnesení.
Zastupitelstvo města tímto usnesením
konstatovalo mimo jiné, že zamýšlená
stavba má být umístěna prakticky ve
středu města a jedná se o stavbu, která
má charakter experimentu s možnými

negativními dopady na občany, jejich
majetek a život ve městě, že proti
sobě stojí veřejný a soukromý zájem
a veřejný zájem musí být v tomto
případě jednoznačně upřednostněn.
Zastupitelstvo rozhodlo s prováděním
hloubkových vrtů a se stavbou geotermální elektrárny v Tanvaldě nesouhlasit. Toto usnesení správní orgán, MěÚ
Tanvald, stavební úřad vzal v úvahu
jako nejpodstatnější námitku. Obsáhlé
rozhodnutí je zveřejněno na úřední
desce MěÚ i na webových stránkách
města.
-red-

Tanvaldský zpravodaj

5

Zastupitelstvo, rada, inzerce

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 23. 09. 2015
*RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu
na byt č. 39, Větrná 558, Tanvald uzavřenou na
dobu určitou do 30. 09. 2015.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) o výměře
560 m2 v katastrálním území Tanvald manželům Kalovým za účelem umístění 1 - 2 vsakovacích jímek pro čistírnu odpadních vod
budovanou na pozemkové parcele č. 590/1
v katastrálním území Tanvald na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 9 Kč/m2/rok.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 1145/3 (trvalý travní porost) o výměře
1536 m2 v katastrálním území Tanvald do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových
jednotek v bytovém domě čp. 3, Valašská ul.,
Tanvald.
*RM rozhodla schválit uvolnění částky
9.960 Kč na zpracování projektové dokumentace
komunikace a parkoviště v ulici Železnobrodská
u čp. 299 a rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 65/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem 				
+ 9.960 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 9.960 Kč
*RM souhlasí s opravou poškozených hrobek
č. 55 a č. 56 včetně zdi na hřbitově Šumburk
nad Desnou podle předloženého návrhu a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 66/2015.
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Pohřebnictví – celkem
+ 112.712 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Pohřebnictví – celkem 			
+ 163.592 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 50.880 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 67/2015:
VÝDAJE
Spolupráce s partnerskými městy – celkem
+ 30.000 Kč
Propagace
města
–
celkem
- 30.000 Kč
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
20.000 Kč panu Tomášovi v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvku na odkanalizování
nemovitostí.
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
20.000 Kč panu Farkašovi v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvku na odkanalizování
nemovitostí.
*RM schvaluje Smlouvu o nájmu bufetu
s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém
areálu
a autokempu Tanvaldská kotlina a Smlouvu
o provozování autokempu ve Víceúčelovém
areálu
a autokempu Tanvaldská kotlina dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit uvolnění finančních prostředků ve výši 6.600 Kč na zpracování projektové dokumentace na zpevněnou plochu za
koupalištěm v České ulici a rozhodla provést
rozpočtové opatření č. 68/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
+ 6.600 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 6.600 Kč

*RM rozhodla schválit uvolnění finančních prostředků ve výši 25.000 Kč na zpracování projektové dokumentace převlékáren a oplocení
areálu koupaliště v České ulici a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 69/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Provoz a údržba koupaliště - celkem
+ 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 25.000 Kč
*RM rozhodla schválit zpracování technického
řešení (studie) odkanalizování lokality Šumburk
ulice Vítězná.
*RM rozhodla schválit uvolnění finančních prostředků ve výši 135.400 Kč na zpracování projektových dokumentací a s tím souvisejících
podkladů na rekonstrukci parku u fontány, parku
u Masaryka, parku u kruhového objezdu a pěší
zóna u gymnázia a rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 70/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
+ 126.400 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 126.400 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 71/2015:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
DOPRAVA – celkem + 13.774 Kč
VÝDAJE
DOPRAVA – celkem
opravy čekáren				
+ 13.774 Kč
*RM rozhodla pronajmout byt č. 2, garsoniéru s příslušenství, Vítězná 614, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou na dobu určitou do
30. 09. 2016.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 21, garsoniéru s příslušenství, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do
30. 09. 2016.
*RM vydává s účinností od 01. 10. 2015 Knihovní řád Městské knihovny v Tanvaldě a Ceník
poplatků v Městské knihovně v Tanvaldě dle
předložených návrhů.
*RM souhlasí s pokácením 15 ks bříz nacházejících se na novém dětském hřišti ve Žďáře, na
pozemkové parcele č. 1492/12 v katastrálním
území Tanvald, dle 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 javoru nacházející se u vstupní brány hřbitova na Šumburku nad Desnou, na pozemkové parcele č. 431
v katastrálním území Šumburk nad Desnou,
dle návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM rozhodla o změně ceníku ubytování
a služeb autokempu v položce za dlouhodobé
umístění karavanu nebo obytného automobilu
v zimním období od 01. 10 do 30. 04. za každý
i započatý měsíc.
*RM projednala podnět na využívání a funkčnost dětského hřiště umístěného vedle bytového domu čp. 569, Smetanova, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou a konstatuje, že hřiště
již není využívané, a že bude hledat možnosti
na vhodné využití tohoto prostoru.
*RM schvaluje starostovi města panu Mgr. Vladimíru Vyhnálkovi služební cestu do partnerského města Wittichenau ve dnech 09. - 11. 10.
2015 za účelem jednání s představiteli partnerského města Wittichenau a návštěvy Saského
zemského sněmu v Drážďanech, která se uskuteční na základě pozvání partnerského města
Wittichenau.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 07. 10. 2015  
*RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění jmenuje Mgr. Helenu Beranovou ředitelkou Domu dětí a mládeže Tanvald,
Protifašistických bojovníků 336, příspěvková
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organizace, s účinností od 01. 12. 2015 na šest
let, tj. do 30. 11. 2021.
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,

Tanvaldský zpravodaj / listopad 2015
schvaluje obchod společnosti – nákup nového
osobního užitkového automobilu Peugeot Partner Tepee 1,6 Blue HDi 120k v ceně 399.000 Kč
včetně DPH.
*RM projednala žádost paní Barkové o snížení kupní ceny za pozemkové parcely č. 510/2
a 511/2 v katastrálním území Tanvald a doporučuje zastupitelstvu města cenu nesnižovat.
*RM vydává záměr na pronájem – pacht části
pozemkové parcely č. 205/2 (trvalý travní porost) o výměře 3400 m2 a pozemkové parcely
č. 206/1 (trvalý travní porost) o výměře 1273 m2
vše katastrálním území Šumburk nad Desnou
za účelem provozování zemědělské činnosti.
*RM rozhodla:
1/ souhlasit s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 01. 04. 2004 o pronájmu pozemkových
parcel
č. 810, č. 815/1 a č. 832/3 vše v katastrálním
území Tanvald dohodou ke dni 30. 11. 2015;
2/ vydat záměr na pronájem pozemkové parcely č. 810 (trvalý travní porost) o výměře 32892
m2, pozemkové parcely č. 815/1 (trvalý travní
porost) o výměře 9170 m2 a pozemkové parcely
č. 832/3 (trvalý travní porost) o výměře 14675
m2 vše v katastrálním území Tanvald za účelem
provozování zemědělské činnosti.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města schválit
zřízení
věcného břemene
– služebnosti
ve prospěch města Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald podle předloženého návrhu
Smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti, týkající se stavby chodníku ze zámkové dlažby
s obrubou na části pozemkových parcel č.
328/8, č. 328/70 a č. 328/71 vše v katastrálním
území Tanvald, které jsou ve vlastnictví COOP
Dvůr Králové n. L. družstvo, se sídlem Legionářská 3031, Dvůr Králové nad Labem.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu vstupu na část pozemkové
parcely č. 240/1, katastrální území Tanvald za
účelem provádění oprav, údržby a odstraňování havárií na spádovém vodovodu ve prospěch
vlastníka stavební parcely č. 669, jejíž součástí
je stavba Tanvald čp. 468, rodinný dům v katastrálním území Tanvald, a jeho právních nástupců, na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
ve výši 100 Kč za běžný metr liniové stavby
o maximální šíři jednoho metru + daň z přidané
hodnoty.
*RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – služebnosti ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013998/03, týkající se stavby Iv12-4013998 JN, Tanvald, p.č. 1984, O. Dyntr
– kNN.
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření
č. 72/2015, které spočívá v uvolnění prostředků na vybavení nové služebny městské policie
a pracoviště asistentů prevence kriminality,
a které na základě pověření uděleného starostovi radou města usnesením č.198/14/2015 ze
dne 10. 06. 2015 provedl starosta města dne
25. 09. 2015:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Městská policie – celkem
provozní výdaje APK
+ 35.000 Kč
provozní výdaje		
+ 85.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 120.000 Kč
*RM
rozhodla schválit Smlouvu o dílo
č. 01/2015 z dne 06. 10. 2015 s Bc. Kristýnou
Haisovou – AMPLE Gardens.cz, Košťálkova
1104, Praha 8 – Kobylisy na vypracování projektové dokumentace a s tím souvisejících podkladů na rekonstrukci parku u fontány, parku
u pomníku T.G. Masaryka, parku u kruhového
objezdu a pěší zóny u gymnázia dle předlože-

ného návrhu.
*RM po projednání žádosti Statutárního města Liberec o spolufinancování Dětského centra
Sluníčko Liberec konstatuje, že financování
činnosti tohoto dětského centra by městu Tanvald nemělo příslušet, a rozhodla se na spolufinancování centra nepodílet.
*RM rozhodla souhlasit s umístěním mysliveckého zařízení – posedu na pozemkových parcelách č. 694/8 a č. 723/2 v katastrálním území
Tanvald, které jsou ve vlastnictví města, při dodržení následujících podmínek:
- umístění posedu konzultovat předem s odborným lesním hospodářem panem Nevyhoštěným
- pokácení stromů na stavbu posedu je možné
až po schválení odborným lesním hospodářem
- veškerou odpovědnost za provozování mysliveckého zařízení – posedu nese Myslivecký
spolek Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města v souladu
s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek zřizovací listiny
Domu dětí a mládeže Tanvald, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.
*RM nesouhlasí s pokácením jehličnanů před
bytovým domem čp. 461 a 463, Mánesova ul.,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na pozemkových parcelách č. 487/2 a 487/4 v katastrálním území Šumburk nad Desnou a rozhodla
provést pouze celkový odborný prořez těchto
jehličnanů.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházející se u základní školy na Šumburku, na stavební parcele č. 21 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro
potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru a 4 ks
jasanu v ulici Pod Špičákem, před odbočkou
na autokemp, na pozemkové parcele č. 1926/2
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 5 ks břízy, 3 ks jívy
a 1 ks dubu vedle Hotelu BON, na pozemkové
parcele č. 1842/2 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 thují (zeravu
západního) nacházejících se před objektem čp.
521, Okružní ul., Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/17 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 třešně nacházející se na hřišti pod parkem na Šumburku,
na pozemkové parcele č. 490/1 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské 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 bydlení ubytovací zařízení a rozhodla vydat nesouhlasné
vyjádření.
*RM bere na vědomí rezignaci pana Josefa
Průchy na funkci předsedy a člena Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Tanvald.
*RM bere na vědomí informace tajemníka MěÚ
o optimalizaci sociální práce na MěÚ Tanvald
a rozhodla s účinností od 1. prosince 2015 stanovit celkový počet zaměstnanců zařazených
do MěÚ na 102.

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

Advokátní kancelář

JUDr. Břetislav Kunc
Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce,
rozvody a rodinné právo, byty
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Informace, společenská rubrika

Ve Žd'áru je nové dětské hřiště
V místní části Žďár v Tanvaldě v
posledních letech došlo k čilé výstavbě
nových rodinných domků, i proto zde
na žádost občanů vybudovalo město
nové dětské hřiště. Celkové náklady

na vybudování dětského hřiště, díky
zapojení vlastních pracovníků města
a za pomoci místních obyvatel,
nepřesáhly částku 200.000 Kč.

-red-

Senior klub
Tanvald Vás
zve na besedu
Sociálně aktivizační
činnost pro seniory
a veřejnost

V listopadu 2015
oslaví narozeniny
Karel Fichtner
Vlasta Janusová
Zdeňka Krykorková
Věra Šourková
Jiřina Potocká

Návrat do Jizerských
hor s Pepou Kunou

Božena Zaplatílková

Místo konání: Hasičská
zbrojnice SDH Šumburk Tanvald,
společenská místnost
Datum konání: 24 11.
2015 v 15:00 hod.

Juraj Kobezda
Karel Vágner
Jana Fischerová
Marie Šandová

Srdečně zveme

Námořníci na parketě tanvaldské haly
Všude kam se podíváte člověk
v námořnickém a uprostřed parketu
maják… Tak ve zkratce vypadala
5. sportovní zábava, tentokrát pod
názvem „Námořnická“.
Zábava
pořádaná
TJ
SEBA
Tanvald oddílem basketu měla opět

velký úspěch a téměř každý chtěl
být do tématu, a tak jste mohli vidět
kromě námořníků a námořnic, i piráty,
plavčíky či potápěče. Například každý
příchozí byl „ocejchován“ razítkem ve
tvaru kotvy. Oproti plesu byl na každém
kroku cítit kolektivní duch a pečlivá

Orientační závod na Horním Tanvaldě
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 pořádala škola
na Horním Tanvaldě orientační závod.
Se žáky naší školy přijeli soutěžit žáci
ze dvou škol stejného typu z Jablonce
nad Nisou a ze školy v Železném Brodě.
Závodu se zúčastnilo celkem 45 dětí (4
družstva starších chlapců, 5 družstev
mladších chlapců, 2 družstva mladších
dívek a 4 družstva starších dívek).
Děti si ověřily svou tělesnou zdatnost,
neboť závod je vedl od Kamenice
kolem kostela na Horním Tanvaldě
na hřiště na Honvard a zpět ke škole.
Na trase pak prokazovaly znalosti
našeho regionu, poznávaly houby,
házely na cíl, orientovaly se v terénu a
v mapách, ručkovaly na laně, střílely ze
vzduchovky. Na jednom ze stanovišť
prověřovali jejich znalosti dopravních
předpisů a značek příslušníci Městské
policie Tanvald, kterým tímto velmi
děkujeme za každoroční spolupráci.
Úspěšní závodníci byli odměněni
diplomy a drobnými cenami.
Luděk Špráchal, ředitel školy

příprava organizátorů.
Hudebního doprovodu se bravurně
zhostila skupina Koneckonců a
samotného moderování se opět
ujal Vladimír Vyhnálek, který je
mimo jiné starostou města a jedním
z organizátorů zábavy.

-haj-

Nová služba
pro majitele
nemovitostí
Středisko technických služeb zajistilo
pro majitele nemovitostí v Tanvaldě
službu shazování sněhu a rampouchů
ze střech všech typů domů. Tuto
službu v Tanvaldě poskytuje odborná
klempířská firma Polák & Heřman a je
možno ji objednat na níže uvedeném
telefonním čísle nebo na e-mailové
adrese.
Polák Pavel:
e-mail:ppklempir@seznam.cz
mobil: 723831914
Heřman František:
e-mail:fr.herman@seznam.cz
mobil:608968198
Středisko technických služeb

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

Kniha Železná
dráha v údolí
řeky Kamenice

V roce 2015 oslavila železniční trať
ze Železného Brodu do Tanvaldu své
140. výročí. Při této příležitosti vydává
Železniční společnost Tanvald knihu
věnovanou této lokální trati spojující
města, obce a vesničky podél řeky
Kamenice.
Kniha Železná dráha v údolí řeky
Kamenice má 214 stran a obsahuje
na 371 obrázků, které se skládají z
dobových pohlednic, nákresů, jízdních
řádů, jízdenek, plánků a fotografií.
Publikace přibližuje čtenáři plány
na výstavbu trati v regionu a její
potřebu, samotný vznik a stavbu trati.
Přiblíží i jednotlivá období provozu
až po současnost, podívá se také
na jednotlivé stanice a zastávky, a
přiblížíme i vozový park na trati – parní
lokomotivy, motorové vozy a dieselové
lokomotivy. Ne příliš veselou kapitolou
jsou nehody na trati, nevyhneme se
tak nehodě na Spálově, od které letos
v srpnu uplynulo 25 let. Kniha nabídne
čtenáři i tipy na výlet v okolí a na
odlehčení jsou zde uvedené i povídky,
které se vážou přímo k trati samotné.
Cena knihy je 595 Kč a vy si ji můžete
zakoupit v Infocentru Tanvald.

-red-
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Mateřské a dětské centrum Maják
Listopadové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
výroba adventních věnců – v sobotu 28. 11. v 9:30 hod.,
cena 50,- Kč (1xkorpus, drát, chvojí, přírodní materiál),
s sebou: 4 svíčky, přízdoby, lepicí pistoli, kleště (kdo má), přihlášky do 23.11. !
Dále nabízíme
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod., určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností, volejte 774 825
085
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 prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, 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
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.

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.
SPOLEČENSKÉ DESKOVÉ HRY – od října si mohou čtenáři krom knih a CD
půjčit v naší knihovně také společenské hry. Jejich nabídku a bližší informace
Vám poskytneme u výpůjčního pultu.
2.11. – 11.11.2015
BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA
Z DŮVODU REVIZE KNIŽNÍHO FONDU
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
„VÁNOČNÍ SVĚT“- tradiční prodejní výstava prací klientů Domova Harcov
pro osoby se zdravotním postižením v Liberci ve výstavním sálku knihovny od
23. 11. do 26. 11. 2015
„NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ“ - prodejní výstava výrobků hospice sv. Zdislavy
z Liberce od 30.11 do 3. 12.2015
„Co mě baví“ – blíží se výstava výrobků našich čtenářů, která se pomalu
stává v knihovně tradicí. Je úžasné, kolik šikovných lidí s chutí vytvářet krásno
v našem okolí je. A proto Vy, kteří chcete letos v prosinci ukázat návštěvníkům knihovny, co Vás baví, nezapomeňte přinést svá dílka do 2.12.2015
k nám do knihovny.
Samotná výstava bude od 7.12. do 17.12. 2015
„Hercíková Iva“ - výstava knižních titulů z našeho fondu k nedožitým 80.
narozeninám významné české spisovatelky

Městská knihovna Tanvald
Ohlédnutí za Týdnem knihoven
V týdnu od 5. – 9.10. nás v rámci této akce navštívilo na 140 dětí z 1.-5. tříd
MZŠ Tanvald. Děti se přenesly do 14. století, do doby Karla IV.. Zjistily, jak
se na středověkých hradech žilo, (co jedli, kde se spalo, co si oblékali….).
Seznámily se s dětstvím a mládím českého krále Karla IV. Zasoutěžily si a
nechyběla ani ochutnávka jídla, které se tenkrát vařilo. Vyzkoušely si práci
hradního písaře, krom psaní brkem vytvářely barevné iluminace. Fotografie
z této akce si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách:
www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html
nebo ve vstupní části knihovny. Dílka našich novodobých písařů jsou vystavena v prostorách dětské části knihovny.
Za tento týden se k nám do knihovny nově přihlásilo 6 čtenářů a navštívilo nás
v tomto čase krom besed se žáky 314 čtenářů, kteří si vypůjčili 864 knih.
„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…), maximální 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:
knihovna@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.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině Jas Járy Cimrmana:
9. 11.
PO
19 h.
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle uvádějí nový zábavný
pořad ,,Účastníci zájezdu,,
I přesto, že už nám podzim pomalu klepe na dveře, travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle přivážejí nový zábavný pořad plný letních melodií a
prázdninové nálady, který tentokrát nazvali ,,Účastníci zájezdu,,. Společně s
nimi se můžete vypravit na pravou a nefalšovanou letní dovolenou do bývalé
Jugoslávie, kde mimo jiné potkáte i řadu známých zpěváků, zpěvaček, herců
ale i hereček. Těšit se můžete kromě krásné delegátky Pamely samozřejmě
také na řidiče autobusu Karla a Karla, kteří se postarají především o to, abyste vraceli zpět hnědé podšálky. Kromě nich se ovšem zájezdu zúčastní také
hvězdy, jako jsou Helena Vondráčková, Heidi Janků, Pavel Vítek, Shakira,
Madonna ale dokonce i Mařena Škopková, doktor Kája a nebo Konopnice ze
známe trilogie Slunce Seno.
Vstupné: 260,-Kč předprodej, 290,-Kč na místě
23. 11.   	PO
9,30 h. Zvířátka a loupežníci
Veselá hudební pohádka na téma známé pohádky bratří Grimmů o statečných
zvířátkách. Kozlík, čuník a kočička pomohou vyhnat z lesa loupežníky. Když
se k nim přidá i kohoutek, nic jim nebrání od loupežníků vrátit chaloupku Kordulce, která u loupežníků sloužila. Pohádka je koncipována jako malý muzikál,
takže si děti i dospělí rádi zazpívají s herci.
Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.
Vstupné 30 Kč.

Další kulturní akce:
28. 11. SO
16,30 h. Centrální parkoviště v Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald. Hudba a bohaté občerstvení. Živý Betlém.

Připravujeme na prosinec:
18. 12.
INZERCE

„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.
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DDM Ulita Tanvald
Listopad a začátek adventu v Ulitě:
V pondělí 2. a 9. 11. od 17:00 se koná kurz „Keramika pro dospělé“
- 2. 11. modelování výrobků,
- 9. 11. glazování již vypálených výrobků.
V pátek 13. 11. se vypravíme „Se světýlky za strašidýlky“.
Akce je určena rodičům s dětmi.
Koná se v prostoru školní zahrady MŠ U Školky na Výšině v Tanvaldě.
Start je v 17:00 - 17:30.
Děti s sebou musí mít baterku, se kterou budou strašidýlka v doprovodu
rodičů hledat. Za úspěšné hledání dostanou malou hračku a sladkou odměnu.
Startovné činí 20,-Kč.
Ve čtvrtek 26. 11. již vánočně provoníme domeček. Upečeme a nazdobíme
bílkovou polevou „Vánoční perníčky“. Akce je od 16:30 a je určena dětem
od 1. třídy. S sebou je třeba mít krabičku na upečené dobroty.
Ve čtvrtek 3. 12. od 16:30 upečeme „Voňavé cukroví“- pečení a zdobení
několika druhů vánočního cukroví pro děti od 1. třídy. S sebou krabičku!
V sobotu 5. 12. od 9:00 do 13:00 se koná „Dárkování“ - výtvarné dílny,
ve kterých si děti vyrobí několik originálních dárečků a vánočních dekorací.
S sebou svačinu, pití, přezůvky a krabičku na výrobky.
Ve středu 9. 12. od 14:00 proběhne „Vánoční Tiffany“ pro děti od 10 let.
Děti si vyrobí vánoční skleněnou vitráž.
Do konce roku jsou již plně obsazeny dopolední výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ.
Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlašovat na leden, kdy již začnou
velikonoční dílny vzhledem k brzkému termínu velikonočních svátků (březen).
Na všechny akce se přihlašujte včas
vzhledem k omezené kapacitě dílen.
Bližší informace obdržíte v DDM,
tel.č. 483 394 301, na webu ddmtanvald.cz.

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

FILMOVÉ TIPY
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který
dokáže ze svého, tak trochu hodně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. A že to
není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro změnu
nejslavnější světový outsider, který šéfuje nejhoršímu
baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku a hlavně je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně
nebezpečných situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo aspoň směšného. A nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na velice nebezpečnou výpravu, zatímco jeho psí kamarád Snoopy se utkává se svým největším
nepřítelem, Rudým baronem.

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství
zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký
může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie – všechny tyto atributy a ještě mnohem více v
sobě sdružuje nový film ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV. Působivý rodinný snímek nabízí
unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů,
kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět
mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody.

Gangster Ka: Afričan

Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie,
opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa
jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad,
který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských
ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z
fleku může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se
pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl
udělat státní převrat. Česká republika tak exportuje do světa gangstera prvotřídního
formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude kam tento gangster
vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní řád. Na povrch se derou negativní
vlastnosti jeho charakteru v závislosti na přemíře užívání drog a alkoholu.
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Zprávy z fotbalu

TENISOVÁ SEZÓNA V TANVALDĚ SE VYDAŘILA
S přicházejícím podzimem se tenisté
TK Tanvald rozloučili s letní sezonou a
hraním na antukových kurtech. Nyní
náš čeká téměř půlroční pauza, vyplněná hraním v halách v Jablonci nad
Nisou. Závěr sezony byl okořeněný
dvěma akcemi, které se velmi vydařily.

Sobota 29. 8. 2015 14:00
Maršovice - Tanvald 7:1 (2:1)
  
Branky: Procházka Marek,
Kohoutek Jiří (3x), Janků Láďa
(2x), Duštíra Tomáš, Svoboda Jiří
Sobota 5. 9. 2015 17:00
Tanvald - Radčice 5:1 (3:0)
  
Branky: Tolvaj Ladislav (2x),
Horváth Roman (2x), Borski
Rudolf, Maleček David
Neděle 13. 9. 2015 17:00
Jenišovice B - Tanvald 2:3 (1:2)
  
Branky: Kočí Pavel, Bangha Marek,
Tolvaj Ladislav (2x) , Horváth Roman
Sobota 19.9.2015
Tanvald: Rychnov     1:5 (0:2)
Branky: Štrojsa vlastní, Kubát K.,
Pfefer, Viktora, Kalina, Hrstka
Neděle 27. 9. 2015 16:30
Malá Skála - Tanvald 4:6 (2:4)
Branky: Novák Tomáš, Volek Petr,
Kubín Heřman, Ševic Miroslav
(vl.), Pohl Jakub (2x), Svoboda
Jiří (2x), Tolvaj Ladislav (2x)
Sobota 3.10. 2015 16:00
Tanvald- Zásada B    5:0   (3:0)
Branky: Tolvaj (3x), Svoboda, Pohl
Sobota 10.10.2015
Tanvald : Kokonín 3:6   (2:4)
Branky: Tolvaj (2x), Horváth,
Šourek, Mätzelt, Šilhán J.,
Šilhán M. (2x), Štichauer
Roman Houfek

Oddíl kopané TJ Jiskra Tanvald
trénink přípravky vždy v úterý
a ve čtvrtek od 15.30 hod.
Místo konání:
fotbalový stadion
x sportovní hala
Přijďte si zasportovat!

Těžký los
basketbalistů
Basketbalisté TJ SEBA Tanvald
zahajují novou sezónu Jizerské basketbalové ligy a jejich hracím dnem
je opět pátek od 18.10. V listopadu na
palubovce v hale na Výšině přivítáme
tyto týmy:
13.11. Turnov a 20.11. Draky
z Jablonce, tedy finalisty minulého
ročníku. Těžší los jsme si nemohli přát.
Přijďte povzbudit tanvaldské hráče.
-vho-
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V sobotu 12. září se za krásného
počasí uskutečnil tenisový turnaj
neregistrovaných hráčů, kterého se
zúčastnili rekreační tenisté nejen z
pořádajícího TK Tanvald, ale i kvalitní

hráči z Jablonce nad Nisou, Malé
Skály, Desné, Velkých Hamrů, Prahy
a taktéž naši přátelé z nedalekého
Polska. Vítězem se stala dle předpokladů dvojice Ladislav Vodička a Jiří
Houfek z Jablonce (viz foto). Daleko
důležitější ovšem bylo, že si všech 12
dvojic krásně zahrálo,
a to nejen tenis, ale
i rekreační volejbal
(viz foto). Po turnaji se
zábava rozvinula okolo
grilu s pochoutkami
a soudku s pivem.
Pořadatelé děkují všem
sponzorům a Městu
Tanvald za příspěvek
na konání této zdařilé
akce.
V sobotu 3. října
se na kurtech sešly
rodinné dvojice, aby
si
zahrály
tradiční
turnaj
na
závěr sezony
a díky skvělému počasí
a
dobré
náladě
si
všichni velice
dobře zahráli.
Kdo zvítězil
není důležité,
záměrem
bylo se sejít,
zahrát
si
a dobře se
pobavit. Na
závěr
proběhlo opékání buřtů a předání cen
nejlepším.
Rok 2015 byl ve znamení dalších
prací na zvelebování areálu TK. Díky
finanční podpoře Městského úřadu

Mladé volejbalistky
zahájily sezónu
V neděli 4. 10. 2015 zahájilo družstvo volejbalových žákyň TJ Jiskra
Tanvald svoji účast v dalším ročníku KP. Ve SH se sešlo 15 družstev
z Libereckého kraje, která v kvalifikaci
bojovala o nasazení do skupin pro
další část soutěže. Tanvald statečně
reprezentovala šestice ve složení Ajča
a Míša Houfkovy, Julča Petráková,
Laura Pátíková, Míša Marková a
Kristina Garwoodová. Vyzkoušeli jsme
si, že zorganizovat, připravit, odehrát a
sklidit po turnaji v tomto úzkém kádru,

je docela těžké. Doufáme, že se naše
řady rozrostou – od minulého týdne
trénuje ve středu a v pátek od 14,00
do 16,00 téměř 20 dětí, tak jim to
snad vydrží. Další zájemce o volejbal
určitě uvítáme. Podmínky, jaké máme
v naší SH, jsou výborné. A abych
nezapomněla na výsledky – 0:2 jsme
prohráli s TU Liberec a Novým Borem
A, naopak 2:0 jsme porazili Turnov B a
Duklu Liberec C, to nám na příští turnaj
zajišťuje účast ve střední skupině.
Ivana Műllerová

dostaly spodní kurty nové oplocení z
kvalitní umělohmotné síťoviny, nově
opravená je opěrná zeď na volejbalovém kurtu a byly provedeny také nové
nátěry technického zázemí. Letošní
léto bylo významné i změnou provozovatele restaurace a ubytovny. Nový
nájemce vybudoval krásné prostředí
venkovní terasy s posezením a dětským koutkem, které v parných letních
dnech praskalo ve švech. Lidé z okolí
si zase našli cestu do areálu TK, byť
jen na pivo a grilované pochoutky,
a obvykle bylo v odpoledních a
večerních hodinách těžké najít místo
k sezení. Velká vedra v letošním létě
naopak znamenala, že tenisové kurty
ožívaly až v podvečerních hodinách,
kdy teploty byly již pro sportování
snesitelnější.
Konec tenisové sezony bude patřit v
sobotu 31. října oblíbené akci “Poslední
smeč 2015” a ta se nebude konat na
kurtech, ale v prostorách kompletně
zrekonstruované restaurace Tenis
club. Stalo se již v posledních letech
tradicí, že se všichni loučíme se
sezonou společenskou zábavou pro
všechny příchozí, a nejinak tomu bude
i letos. Organizátorům se podařilo
zajistit pro tento večer vystoupení
populární jablonecké country a folk
skupiny Volupsije, takže je téměř jisté,
že všechny prostory restaurace budou
praskat ve švech.
Tenis nyní areál TK na Výšině
opustí, ale jako každý rok, i letos za
příznivých klimatických podmínek
pro Vás všechny budeme na kurtech
provozovat přírodní kluziště pro školní
a veřejné bruslení. Takže se budeme
těšit na Vaši návštěvu v době mrazivých zimních dnů.
Miloš Bičík

Tanvaldští
karatisté
získali
7 medailí
Tanvaldští karatisté na závodech
získali 7 medailí, z toho 1 zlatá, 3 stříbrné a 3 bronzové.
Dne 17.10. 2015 se Klub bojového
umění karate Tanvald zúčastnil otevřených závodů všech stylů karate a
kobudo v Havlíčkově Brodě. Pořádala
je Česká federace Okinawa Karate
a Kobudo s místním oddílem karate.
Závodilo se na dvou zápasištích, a to
jak v kata, kumite a kobudo(zbraně).
Začalo se nejmladšími účastníky a i ti
přes jejich mladý věk předvedli, že se
v karate již něco naučili. Ani na těchto
závodech nezůstali Tanvaldští pozadu
a získali pro svůj klub slušnou sbírku
medailí.
František Laňka, Karel Lhotský,
Miroslav Kubásek, Gabriela Kolman,
Jiřina Kafková, Jan Dolánský a Jiří
Smeták.
J. Smeták
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Sport, informace

Pohár běžce Tanvaldu
Třetí podzimní závod seriálu PBT
je za námi. Začátkem září proběhl u
lesíka přespolní běh, 14 dní poté pak
atletický trojboj a 2. 10. v odpoledních
hodinách cyklokros.
Na startovní čáru letošního cyklozávodu se postavilo na 70 cyklistů z prvního stupně, kterým se závod počítá
do celkového bodování o Pohár běžce
Tanvaldu a 25 školkových závodníků,
kteří ještě za cyklo body nesbírají.
Již druhým rokem si měli možnost
vyzkoušet cyklistický závod i dospělí.
Na start se postavilo 14 „bikerů“, z toho
3 odvážné ženy. Trať dospěláků byla
o poznání náročnější a delší, avšak

všichni prokázali svou tělesnou zdatnost, trénovanost a hlavně se nechtěli
nechat zahanbit před svými ratolestmi.
Ti je s velikým aplausem a obdivem
očekávali v cíli.
Cyklokrosem se uzavřela podzimní
kapitola seriálu, v průběžném pořadí
v jednotlivých kategoriích zatím
dosáhli na stupně nejvyšší Kapčiarová
Anastázie,
Princová
Andrea,
Bervicová Veronika, Gombala Michal,
Langová Natálie, Kubín Jan, Balaš
Pavel, Hýsková Alžběta, Černá
Štěpánka, Reinl Nicolas, Tůmová
Martina, Bažant Kryštof, Jindřišková
Lucie, Polák Matyáš, Štejfová Zuzana,

Sportovní zprávy
z Horního Tanvaldu
Na MČR v přespolním běhu 2015,
které se konalo ve dnech 1. - 2. 10.
v jabloneckých Břízkách, vybojovala
Darina Dömeová bronz na trati 2000 m.
Na loňského vicemistra na trati 4000

m Tomáše Černého letos zbyla pouze
nepopulární bramborová medaile.
Nevadí! Děkujeme všem našim sportovcům ze ZŠ Údolí Kamenice.
Ivana Horčičková

Morávek Jakub, Tůmová Lucie a Černý
Jonáš.
Načerpáme sil a v novém kalendářním roce se opět setkáme. Čekají nás
totiž závody na běžkách a ve slalomu.
Veškeré informace, propozice, fotografie, výsledky naleznete na stránkách www.tjsebatanvald.cz (lyžování
běh). V zimě se s Vámi budeme těšit
na viděnou… SKOL!
Jana Tůmová

Doplnění redakce k PBT
Co je na Poháru běžce Tanvaldu
nejúžasnějšího? Především zapojení
takřka všech dětí z města. Letos je

zatím klasifikováno 480 dětí, z toho
45 z Velkých Hamrů, 19 z Kořenova,
17 z Plavů a 3 z Albrechtic, zbytek,
tedy 396 dětí, je z domácí tanvaldské
líhně. Fantastická čísla, nemyslíte?
Ukočírovat takovou velkou smečku,
o tom by mohli organizátoři v čele
s Helenou Beranovou, Ivou Műllerovou,
Janou Tůmovou a Jiřím Žantou spolu
s DDM a dalšími pomocníky, vyprávět.
Klobouk dolů a poděkování i sponzorům, hlavně Pekařství Mašek, jehož
sladké ceny jsou příjemným zpestřením soutěže již drahnou řádku let.
-vho-

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit
tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji.
Přidělené prostředky: cca 140 mil. Kč s plánem výměny min. 940 kotlů
Vyhlášení programu:

předpokládané datum vyhlášení prosinec 2015 až leden 2016

Příjem žádostí:

písemně nejdříve měsíc po vyhlášení programu na podatelně
Krajského úřadu Libereckého kraje

Oprávněný žadatel:

fyzická osoba – vlastník „rodinného domu“ specifikovaného
programem

Předmět podpory:

výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
+
+

instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TUV,
realizace „mikro“ energetických opatření.

Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.
Výše dotace:

70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky
150 tis. Kč, výdaje jsou způsobilé od 15.7.2015

Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu podporovaných
zařízení, schválených SFŽP
Kotel výhradně na uhlí
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které
stanovilo Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1
závazných pokynů)
Kontaktní informace:

% výše dotace
70%
75%
80%
+ 5% ke všem
typům zdrojů tepla

Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653
kotliky@kraj-lbc.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
(Na webových stránkách naleznete požadované dokumenty, informace o
seminářích, seznam podporovaných výrobků, seznam energetických
specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam „mikro“ energetických
opatření, informace k vyhlášení programu, atd…)
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INZERCE

Nej

HOTEL BON

přijme do nově zrekonsturované
provozovny v Tanvaldě
KUCHAŘE, OBSLUHU RESTAURACE,
RECEPČNÍ
Své životopisy zasílejte na
e-mail: werea.lb@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo: 777 855 199

NET

Specialista na Tanvaldsko
a Jizerské hory

TV

Nový rozměr vnímání
Vaší televize,...

Vyberte si vlastní programy
Zvolte si zařízení ke sledování
Nahrajte si libovolné pořady
Přehrajte si pořady zpětně
Již od 190 Kč měsíčně + Stb

prodej a pronájem nemovitostí
ocenění nemovitostí k
dědickému řízení
výplata exekucí
výkup nemovitostí za hotové

www.realityviktora.cz
tel: 775 079 785

...který si
zamilujete!

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma • prodej náhradních dílů • odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

Nejlepší volba

488 999 488

www.zlikvidujauto.cz

www.nej.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní
borovicové
interiérové
dveře Orkan

Interiérové
fóliované
dveře
šířka: 60, 70,
80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé,
bez kování
a zárubní, dekor:
buk, dub olej

šířka: 60, 70, 80 cm,
levé/ pravé,
bez povrchové
úpravy, bez kování
a zárubní
Eco plné

od 945,-

prosklené 6lux Eco

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

22,- !
kg

1.890,-

2/3 sklo

Rámová zárubeň

pruh

1.990,-

od

1.490,-

Jednoznačně nejsilnější laminátová podlaha v ČR!

1.790,Obložkové
zárubně

od 1.890,-

šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm, levé/ pravé,
bez kování a zárubní,
dekor:
bílé
898,plné
s prosklením 1.790,-

bílé

akát nebo bílý dub
1.290,plné
s prosklením 2.190,-

1.850,-

1.050,-

Dýhovaná zárubeň
borovice

2/3 sklo

plné

1.490,Značková stáčená
malířská barva

Interiérové
fóliované dveře
s oblou hranou

pruh
buk

dub olej

Obložkové
zárubně

od 1.890,-

3D EFEKT
bílý dub
akát

 tl. 4 mm
 VINYL

 tl. 12 + 2 mm integrovaná
izolační vrstva
 stupeň zatížení 32

m2

549,-

m2

369,-

Vinylová podlaha

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná izolační vrstva, dekor: štýrský dub, bal. 1,23 m2

rozměry: 150 x 1220 mm, dekor: pinie Country, dokonalá optika dřeva, tichá a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční
výška, rychlá pokládka, nášlapná odolná vrstva 0,15 mm, vhodné pro všechny obytné prostory, bal. 1,83 m2

LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610, tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz
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