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Rozsvícení vánočního stromu

www.tanvald.cz

Vážení a milí čtenáři Tanvaldského
zpravodaje, přeji vám příjemný a
pohodový závěr roku a v roce 2015
hodně zdraví, úspěchů, štěstí a
osobní spokojenosti.
Vladimír Vyhnálek, starosta města

Úřední hodiny MěÚ Tanvald
na přelomu roku
Pondělí 29. 12. 2014 - plný provoz
jako v úřední dny
(7:00 - 11:30 a 12:15 - 17:00)
Úterý 30. 12. 2014 - plný provoz
jako v úřední dny
(7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:00)
Středa 31. 12. 2014 - všechna
pracoviště MěÚ budou uzavřena

Stovky lidí se sešly v Tanvaldě,
poslední listopadovou sobotu, aby
viděly rozsvícení vánočního stromu.
Přítomné na úvod přivítal a seznámil
s programem starosta Vladimír
Vyhnálek.
Kromě svařáku k dokouzlení
vánoční atmosféry přispělo vystoupení žáků a učitelů ze Základní
umělecké školy Tanvald. Nechyběl
ani živý betlém, který nejednomu
dítěti vykouzlil úsměv na tvářičce.
Netradičním zpestřením programu
byla nadílka od Všeobecné zdravotní
pojišťovny.
Vrcholným bodem programu bylo
rozsvícení stromu, ale co samotnému rozsvícení předcházelo? Na
počátku byl podnět obyvatel domů
č. p. 515- 520 v Radniční ulici.
Následovalo rozhodnutí rady 23.
dubna 2014 o pokácení. O sedm
měsíců později 24. listopadu byl
strom pracovníky technických služeb
pokácen a za pomoci autojeřábu Karla
Polešovského přenesen a poté připev-

něn na tahač firmy SIZ s.r.o., který ho
bezpečně dopravil na centrální parkoviště. Poté byl strom ukotven ve speciálním otvoru, který připravili pracovníci

Posezení se starostou města

Pátek 2. 1. 2015 - všechna
pracoviště MěÚ budou uzavřena
Otevírací doba v
Infocentru Tanvald
Sobota - 27. 12. Zavřeno
Středa - 31. 12. 09:00 - 12:00
Pátek - 2. 1. Zavřeno
Sobota - 3. 1. 09:00 - 12:00
Pondělí - 5. 1. 2015
Zavřeno z důvodu inventury

Upozornění
Silnice II/290 v úseku Desná Souš
- Smědava je do odvolání uzavřena

Místostarosta Antonín Bělonožník právě obsluhuje
obyvatele Penzionu pro seniory.

Z obsahu čísla
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Úspěch tanvaldské nemocnice
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120 let Sokola Český Šumburk
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Četnický dům se bourat nebude
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I v Domě s pečovatelskou službou se diskutovalo.
Starosta Vladimír Vyhnálek během rozhovoru.

Tradiční
vánoční
posezení tentokrát se
starostou
Vladimírem
Vyhnálkem se konalo
v
Penzionu
pro
seniory
v
pondělí
1. prosince a v Domě
s pečovatelskou službou
2. prosince.
Obyvatele
Penzionu pro seniory kromě
starosty
navštívil
i místostarosta Antonín
Bělonožník.
V Domě s pečovatelskou službou se
k
starostovi
přidala
i místostarostka Hana
Preislerová a vedoucí
sociálního odboru MěÚ
Tanvald
Vladimíra
Tomšová.
Nelze také nezmínit
významné
jubileum
Domu s pečovatelkou
službou, jelikož před
deseti lety byla po
roce dokončena jeho
výstavba a 22. 9. 2004
byly slavnostně předány
klíče od třiceti nových
a moderních bytů. -haj-

technických služeb již v minulém roce.
Tím bylo putování vánočního stromu
završeno, a aby byl opravdu vánoční,
zbývalo jen zdobení…
-haj-

' si zaplesat
Přijdte
do Tanvaldu
31. ledna se uskuteční tradiční Ples
města Tanvald ve Sportovní hale na
Výšině od 20 hodin.

K poslechu a tanci zahraje Taneční
orchestr Vladimíra Janského s více
než třicetiletou tradicí a bohatým
repertoárem.
Předprodej vstupenek bude zahájen
7. ledna v Infocentru Tanvald.
-haj-
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Tradiční zájezd do Bautzenu
Jako každým rokem, tak i letos byl
uspořádán tradiční zájezd do Bautzenu
na nejstarší vánoční trh v Německu,
který vznikl již v roce 1384.
Neodmyslitelnou součástí vánočních trhů nejen v Bautzenu jsou jistě

ručně vyráběné herrnhutské hvězdy a
samozřejmě různé druhy svařáků v originálních hrníčcích. Jedna z herrnhutských hvězd visí i u nás na radnici, jako
dar od našeho partnerského města
Wittichenau.
-haj-

Vánoční trh ve Wittichenau
V sobotu 6. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu
vánoční trh, kterým provázela pro
Wittichenau   typická   „Vánoční žena“.
Tradičně se trhu zúčastnila Základní
umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil
její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo
velký ohlas a svou profesionalitou a
repertoárem bylo pro všechny přítomné
nezapomenutelným zážitkem. Vánoční
trh ve Wittichenau opět obohatila firma
Detoa Albrechtice v Jizerských horách

stánkem s dřevěnými hračkami, o které
je mezi místními v předvánočním čase
zájem.
Na základě pozvání navštívila město
Wittichenau delegace z Tanvaldu
v čele se starostou města Vladimírem
Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku. Nová
vedení všech tří partnerských měst
chtějí navázat na předchozí dobrou
spolupráci. Hostem města Wittichenau
byl i senátor Jaroslav Zeman.
-red-

Tradiční vánoční trh v Bautzenu .

Není kámen jako kámen
Díky Senior klubu Tanvald se v listopadu uskutečnilo v Hasičské zbrojnici

jaký zajímavý přírodní úkaz se nachází
třeba jen pár metrů mimo cestu.
Pepa Joe
Kuna se ve
svém poutavém vyprávění
zaměřil
převážně na kameny z našeho okolí, takže
jsme viděli zajímavé viklany,
mísy a další
pozoruhodné
přírodní útvary.
Rekordní
účast na sePromítání diapozitivů z Tanvaldská a okolí.
tkání potvrzuSDH Šumburk promítání diapozitivů na je, že se senior klub ubírá správným
téma Příroda kolem nás.
směrem. Abych vás malinko naladila,
Tentokrát si tematické odpoledne tak letos jsou na programu například
připravil Pepa Joe Kuna, který nás oblíbené Hrátky s pamětí se Zdeňkem
prostřednictvím diapozitivů přenesl do Chourou, promítání a novinkou oproti
malebné krajiny Jizerských hor, jak ji minulým rokům budou výlety.
asi málokdo zná. Nechci nikoho podce20. ledna se můžete těšit na Odpoňovat, ale asi většina z nás chodí po ledne s bylinkami.
dobře známých trasách a ani netuší,
-haj-

Oznámení o svozu odpadu
v období vánočních svátků
a počátku roku 2015
Svoz odpadu v období vánočních svátků i na počátku roku 2015
bude probíhat jako v normálních svozových dnech bez ohledu na to,
že jsou svátky.
Sběr pytlů s ostatními plasty, tetrapaky a s obalovými kovy
proběhne mimořádně už v úterý 23. 12. 2014 a další týden také v úterý
30.12.2014.
Sběr elektroodpadů v České ulici zůstává v platnosti v sobotu 27. 12. 2014
v době od 9 - 11:00
-red-
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Tanvaldská nemocnice opět bodovala
Tanvaldská nemocnice se umístila
v České republice na neuvěřitelném
třetím místě v celostátním hodnotícím
projektu „Nemocnice ČR 2014“.

Do projektu se zapojilo 156
nemocnic s akutními lůžky, přičemž
hodnoceny byly ve čtyřech kategoriích:

Spokojenost a bezpečnost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost a
bezpečnost ambulantních pacientů,
Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví
nemocnic.
Projekt probíhal od 1. března do
30. září 2014. Pro úplnost hlasovalo
celkem 55 427 hospitalizovaných pacientů, 35 680 ambulantních pacientů a

7 585 zaměstnanců nemocnic.
Zajímavou informací je i na jakém
principu porovnávání probíhá, jelikož
metodiku pro měření výkonnosti organizací vytvořili profesor Norton a profesor Kaplan z Harvardské University.
A teď konkrétně k naší nemocnici. V rámci Libereckého kraje se
Nemocnice Tanvald umístila na prvním
místě v kategorii „Spokojenost a bezpečnosti hospitalizovaných pacientů“,
dále na třetím místě ve „Spokojenosti
a bezpečnosti ambulantních pacientů“
a „Finančním zdraví nemocnice“.
„K velmi dobrému výsledku jistě přispělo dokončení rekonstrukce a hlavně
snaha o zlepšení komunikace mezi
pacienty a zdravotnickým personálem.
Dobré hodnocení je pro nás motivací
do dalších let.
Zároveň bych
chtěl poděkovat bývalému
vedení radnice,
v čele s Petrem
Polákem,
při
spolupráci
na fungování
nemocnice,
která je největším
zaměstnavatelem
v Mikroregionu
Tanvaldsko.
Věřím, že tato
spolupráce bude pokračovat i nadále
pod novým vedením.“ Říká ředitel
Nemocnice Tanvald Robert Poskočil.
V letošním roce byla v nemocnici
otevřena v rámci ambulantní péče
Indikační chirurgická poradna a do
budoucna je v plánu otevření dalších
ambulanci, čímž se snaží vedení
nemocnice rozšířit spektrum poskytovaných služeb.
-haj-
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Informace, zajímavosti

Zveřejnění
záměru
Teplárenství Tanvald s.r.o. vydává
záměr dle pravidel veřejné soutěže na
prodej kolového traktoru ZETOR 6245,
výrobce Zbrojovka Brno, stáří 27 let.
Včetně základní výbavy, s přední a
zadní radlicí.
Základní cena pro podání žádosti
je, dle znaleckého posudku číslo 1415,
196.900 Kč včetně DPH.   Termín pro
podání žádosti je 16. 1. 2015 do 14:00
hodin.
Pravidla veřejné soutěže:
1. Uchazeč o koupi traktoru předloží
žádost o jeho koupi v zalepené obálce
označené „Veřejná soutěž, traktor.“
2. Základní cena pro podání žádosti se
stanovuje ve výši 196.900 Kč. Žádost,
ve které bude uvedena cena nižší než
základní, bude ze soutěže vyřazena.

Nabídka služeb pro seniory
a tělesně postižené z Tanvaldu

4. Žádost o koupi může předložit osoba
starší 18-ti let.
5. Žádosti budou v zalepené obálce
předkládány osobně nebo zaslány
doporučeně na adresu Teplárenství
Tanvald s.r.o., Pod Špičákem 546, 468
41 Tanvald, nejpozději do 16. 1. 2015
do 14:00 hodin
6. Pokud vítěz soutěže do 1 měsíce po
doručení oznámení o výsledku soutěže
neuzavře kupní smlouvu a neuhradí
kupní cenu, považuje se to za odstoupení od koupi a Teplárenství Tanvald
s.r.o. nabídne traktor druhému v pořadí
za jím nabídnutou cenu.
7. V případě zájmu je možno po předběžné telefonické dohodě domluvit
prohlídku na telefonu 483 394 579.

3. Kritérium hodnocení je nejvýše
nabídnutá cena.

Martin Vávra
Jednatel

Jste senior nebo tělesně postižený
bydlící v Tanvaldě, a nemáte nikoho,
kdo by Vám vypomohl s nákupy či
praním prádla? Potřebujete dovézt
ÚKON

oběd až do bytu? Nyní máte možnost
využít nabídky terénní pečovatelské
služby z DPS, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou
Výše úhrady

Poznámka

Dovoz obědů, včetně diet
75 Kč

Dovoz do domu
(použití  termo - jídlonosičů)

55 Kč oběd
20 Kč služba

Praní prádla, včetně žehlení a mandlování
Osobní prádlo - drobné
Velké prádlo

60 Kč
80 Kč

1 kg
1 kg

25 Kč
40 Kč

úkon
úkon

30 Kč

úkon

Nákupy
Běžné nákupy Po - St - Pá
Týdenní nákupy velké
Pochůzky
Lékárna, pošta
Uvedené služby si můžete objednat osobně v Domě s pečovatelskou
službou, Vítězná 614, Tanvald, část

Šumburk nad Desnou u D. Tomešové,
nebo telefonicky na čísle: 483 394 260.

Reakce ČSSD na několik slov RNDr. Jaroslava Týla
Zastávám názor, že na stránky
Tanvaldského
zpravodaje
politika
nepatří. Tento názor jsem zastával
v minulosti a pokusím se ho držet i
do budoucnosti. Musím se ale ohradit
na článek RNDr. Jaroslava Týla
z prosince 2014 „ Několik slov ke
komunálním volbám.“ Chápu, že
pan RNDr. Týl, který kandidoval za
stranu Volba pro město, potřeboval po
povolebním vyjednávání před veřej-

ností zdůvodnit jednání své strany.
To proto, že nově vzniklá koalice, která
nevzala v potaz počty hlasů ve volbách
a kde se spojili ti méně úspěšní v poněkud nesourodou koalici 5 volebních
uskupení.
Pan RNDr. Týl v článku píše,
že ČSSD odešla dobrovolně do
opozice. Toto není pravda, naopak,
je to lež. Do opozice poslala ČSSD
strana Volba pro město po jediném

a to asi patnáctiminutovém jednání,
kde Volba pro město nenabídla
ČSSD žádné zastoupení ve vedení
města, které by odpovídalo volebnímu
výsledku ČSSD.
Nebudu již nikterak reagovat na dění
kolem voleb do zastupitelstva města.
Chtěl jsem jen voličům, čtenářům
Tanvaldského
zpravodaje
popsat
popravdě
povolební
vyjednávání
ČSSD.

Na úplný závěr bych chtěl vám voličům, kteří mně dnes a denně říkáte,
že takto jste ve volbách nevolili a že
příště už k volbám nepůjdete vzkázat:
K příštím volbám, prosím, jděte v co
největším počtu, třeba se nám podaří
společně zabránit poněkud nestandardnímu složení vedení města, kdy
kandidáti s největším počtem hlasů
skončí v opozici.
Josef Průcha, ČSSD

K názoru, že na stránky Tanvaldského zpravodaje politika nepatří, se přidává i redakce. K výměně politických stanovisek slouží stranický tisk a webové stránky
jednotlivých politických subjektů. Záporná ani kladná politická vyjádření nebudou v budoucnu v TZ zveřejňována.
-red-

Zápis do 1. třídy
MASARYKOVY ŠKOLY
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k zápisu
Vašeho dítěte do 1. třídy. Abyste mohli
objektivně posoudit úroveň a styl výuky
v našich jednotlivých třídách, zavádíme
DEN   OTEŘENÝCH   TŘÍD. Budete
moci se svými budoucími prvňáčky
navštívit školní třídy a poznat, jak
vypadá škola. Důležitá je skutečnost,
že zápis proběhne 15. ledna 2015, 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
progresívní 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 počítačích a interaktivních tabulích, dětský
bar, možnost studia na Obchodní akademii. Byl také opraven školní výukový
skleník. Sportovní vyžití je zajišťováno
v nově rekonstruovaných tělocvičnách 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 termínu s dítětem, občanským průkazem
a rodným listem dítěte.
Těšíme se na Vás.

Ředitelství Masarykovy školy

Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní 576
V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje ředitelství ZŠ
Tanvald, Sportovní 576 termín konání
zápisu do 1. třídy pro všechny děti
narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
Zápis se uskuteční ve čtvrtek
15. ledna 2015 od 13 - 17:00 v budově
ZŠ Sportovní 576. Průkaz totožnosti
a rodný list dítěte s sebou.

V době od 10:00 - 11:30 hodin mají děti
i jejich rodiče možnost prohlédnout si
školu a zúčastnit se výuky v 1. třídě.
V průběhu školní docházky nabízíme:
- výuku dle vlastního ŠVP s využitím
moderních metod
- individuální přístup pro děti s pomalejším pracovním tempem
- výborné podmínky pro bohaté spotovní 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
dyslektickou nápravu
- pomoc asistenta 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
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Zajímavosti, informace

Co se nám
líbí a co
zase ne…

Sokol Český Šumburk slavil významné výročí

Na rok 2015 jsme připravili
novou rubriku, do které můžete přispívat i vy. Zaměřme se spíše na zajímavosti, kterých si všímáme na každém
kroku a nyní se o ně můžeme podělit
s ostatními čtenáři Tanvaldského zpravodaje. Každý měsíc budou zveřejněny fotografie s nejzajímavějším tématem a popiskem.

Líbí se nám správné třídění odpadů. Třídění odpadů zvládne i malé dítě a navíc to je k užitku.

Líbí se nám, že školní jídelna Scolarest,
dříve Eurest už dvacet let slouží všem
studentům, pedagogům i veřejnosti.

Nelíbí se nám hazard s vlastním životem, pokud
je v sázce zdraví nebo prodloužení si cesty
o pár minut.

Nelíbí se nám vandalismus. Navíc ani chudák
vandal na mapě odpověď nenalezne, proto
doporučuji směřovat otázky, tam kde můžete
získat i odpověď.

Své
příspěvky
zasílejte
na e-mail: lhajkova@tanvald.cz nebo
osobně doneste do Infocentra Tanvald.
-haj-
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Významné jubileum 120 let oslavil
v roce 2014 Sokol Český Šumburk
pod vedením současného starosty TJ
Pavla Vondry. K tomuto výročí proběhlo
v sokolovně na Českém Šumburku
setkání sokolů a jejich přátel. K poslechu a tanci zahrála skupina Jen tak.
Více než stoleté trvání jednoty a její
bohatou činnost není možné dostatečně vystihnout jediným článkem,
proto jsme vybraly pouze některé zajímavé a významné události z historie.
Na svém úplném začátku čítala jednota 10 mužů a 10 žen a později k nim
přibyl dorost a žáci. Cvičilo
se dvakrát týdně. V čele jednoty byl starosta bratr Josef
Jiroš.
Od roku 1909 do roku
1923 byl náčelníkem Rudolf
Seidl (s výjimkou válečného
času, kdy se necvičilo). Bratr
Jiroš se později stal starostou župy. První vystoupení
sokolů z Českého Šumburku
se konalo roku 1908 při
sázení slovanské lípy.
Významnými událostmi
jsou například slet župy
Krkonošské v Nové Pace,
kladení základního kamene
sokolovny
ve
Velkých
Hamrech 1910, Sokol Český
Šumburk měl zastoupení
na všech všesokolských
sletech v Praze atd.
Významným historickým
datem je den 18. září
1910, kdy došlo k otevření
Riegrova národního domu
na Českém Šumburku a odhalení
Riegrovy busty. 19. dubna 1919 se
uskutečnilo sázení Lípy svobody pod
Riegrovým domem na oslavu státní
samostatnosti.
Léta následující jsou bohatá na tělovýchovná a kulturní vystoupení, která
není možno všechna vyjmenovávat.
Z tělovýchovné činnosti je nutno zmínit
župní jízdy na lyžích, lyžařské závody,
župní závody mužů na nářadí, závody
ve skoku na lyžích, také se konaly
branné sokolské srazy.
Nejúspěšnějším rokem byl rok
1954, kdy se konala oslava k 60. letům
sokolské jednoty. Slavnostního vystoupení se zúčastnilo 10 žen, 10 můžu,
4 dorostenky, 6 dorostenců a 12 žáků
se žákyněmi. Cvičení mládeže a žen
s lesklými tyčemi a na kladině, a také
cvičení mužů s kruhy a na bradlech
sklidilo velký obdiv.
Velice úspěšná byla sezóna 60. let,
kdy ve sjezdových disciplínách měl TJ
Sokol ČŠ tři závodníky I. výkonnostní
třídy (bratr Jaroslav Janda, bratr Horst

Wolf a bratr Luděk Belda). Ve starším
dorostu získal I. výkonnostní třídu Ivo
Belda. Největším úspěchem Jaroslava
Jandy je první místo ve sjezdu na mistrovství republiky ve Vysokých Tatrách
1962, totéž zopakoval roku 1964 a
1965, kdy k vítězství ve sjezdu připojil
i první místo v kombinaci. Od roku
1963 přechází do státní reprezentace a
Český Šumburk se mohl radovat z jeho
startu na ZOH v Grenoblu 1968.
Pravidelnou akcí 60. a 70. let byl
sokolský ples, vždy velmi oblíbený.
Sokolská činnost byla ochromena

Členové pořádají každoročně několik pravidelných akcí: obnovený sokolský ples, cyklistický závod na horských
kolech Český Šumburk - Štěpánka
(letos bude 14. ročník), turnaj v karambolovém kulečníku (letos 4. ročník).

Fotografie z oslav výročí v roce 2014.

požárem sokolovny 10. ledna 1969.
Znovuotevření sokolovny se konalo
v květnových dnech 1975 na počest
výročí osvobození.
Od roku 1990 je TJ Sokol
Český
Šumburk
členem
svazu
Československé obce sokolské v rámci
Jizerské župy.
Před deseti lety byla vysazena u
budovy sokolovny lípa a k jejím kořenům uložena schránka s důležitými
současnými údaji.
Stav členstva
Roku 1976 je 56 členů, z toho do
třiceti let 6, do čtyřiceti let 17, nad čtyřicet let 35, z nichž převážná část nad
šedesát let, dorost žádný, žáků 8.
Na počátku roku 1994 je 47 členů,
převážně starší generace, 3 členové
jsou z Prahy, 8 z Tanvaldu, 2 ze Zlaté
Olešnice, 35 z Českého Šumburku.
V roce 2004 má Sokol Český Šumburk
115 členů, z velké části přespolních.

Vypouštění balónků pro
Ježíška v Tanvaldě
Do letošního 7. ročníku pošty pro
Ježíška se přihlásilo celkem 418
měst, škol, organizací i jednotlivců.
Poprvé balónky vzlétly v Česku při
této akci k nebi v roce 2007 v Českých
Budějovicích. Tanvald se do této akce
zapojil letos poprvé, celou tuto akci

V roce 2014 stav členstva čítá 55
členů. Hlavním důvodem úbytku členstva je stále se snižující počet obyvatel
Českého Šumburku. Velké poděkování
si tudíž zaslouží všichni, kteří se snaží
Sokol Český Šumburk zachovat, Město
Tanvald nevyjímaje.

letos pro vás připravili Vladimír Josífek
a Tanvalďáci. Na Tanvaldské kotlině se
vypustilo přes 170 balónků. Děkujeme
všem, kteří jste přišli a tento náš první
ročník podpořili. V příštím roce se na
vás opět těšíme.
Vladimír Josífek

Přespolní běh Českým Šumburkem
již sokolové nepořádají, ale v letech
1985-2010 bylo uspořádáno 21 ročníků,
kde startovalo mnoho našich dnešních
reprezentantů v atletice, běhu na lyžích,
biatlonu, triatlonu, moderním pětiboji a
vodním slalomu např. Soňa Tolarová,
Petra Kuříková, Dušan Kožíšek,
Helena Erbenová, Kateřina Holubcová,
Zdeněk Fifka, Michal Sedlecký a Libor
Kappalini. A z nejmladší generace se
Český Šumburk může pochlubit vítězkou seriálu Kolo pro život Karolínou
Preislerovou.
Věříme, že i do budoucna bude mít
Sokol Český Šumburk zásluhu na přípravě sportovců pro reprezentaci ČR.
K tomu přejeme hodně chuti a sil do
další stovky.
Informace z rozsáhlé a zajímavé historie jsme čerpaly z publikace TJ Sokol
Český Šumburk Vzpomínky sokolské,
které sepsal bratr Ruda Seidl na počest
stého výročí založení této jednoty.
-haj, ali-
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Rada, krimi

Okénko městské policie

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 11. 2014  

725 095 123  - 483 394 575

Podněty občanů bere radnice vážně,
proto jste jistě v obchodní zóně a na
přilehlých parkovištích zaregistrovali
zvýšenou pozornost
ze strany
strážníků městské policie. Zvláště
pak je to patrné v odpoledních a
večerních hodinách.
-red-

Podezřelí muži zadrženi
V rámci spolupráce se státní policií
zadrželi strážníci městské policie
na základě místních znalostí osoby
podezřelé z trestné činnosti. Jednalo se
o dva mladé muže, dobře obeznámené
s metodami, jak lehce přijít k penězům.
Oba hledané předali vyšetřovateli
Policie ČR.
Chytli ho za límec při močení
V rámci pravidelných kontrol ostře sledovaných lokalit chytili strážníci doslova
za flígr muže, močícího v parčíku u
TGM. Rázně mu domluvili a vyvedli ho.
Parčík má sloužit k oddechu, nikoliv
jako WC, to by si měl uvědomit každý,
bez ohledu na hladinu alkoholu v krvi.
Požár se naštěstí nekonal
Šťastný konec měl zásah strážníků ve
spolupráci s hasiči na Výšině. Starší
paní si zde zabouchla dveře, zatímco
na plotně ohřívala oběd. Záchranáři
však dveře včas a bez poškození otevřeli a možnému požáru zamezili.
Pěstitel marihuany týral ženu
Hodně oprsklý byl nejspíš pěstitel
marihuany na Šumburku, když domácím násilím upoutal pozornost policie.
Anebo hloupý? To si dosaďte sami.
Každopádně má nyní jablonecká
kriminálka co vyšetřovat a u soudu
mu to všechno spočítají dohromady. A
dotaci EU pro zemědělce za to určitě
nedostane, neboť úrodu marjánky za
něj sklidili jiní.
Zloděj odjel na motocyklu
Zatím neznámý pachatel vykradl automobil na Šumburku. A protože byl líný
s ukradeným rádiem jít pěšky, vypůjčil si
ještě nedaleko zaparkovanou yamahu,
na níž se kousek svezl a posléze ji
nechal opřenou o strom. Jestli silný
stroj neovládal, nebo mu došel benzín,
těžko říci, ovšem majitel yamahy si jistě
oddechl, zatímco majitel automobilu si
musí sehnat jiné rádio.
A opět démon alkohol
Těžkou a nikdy nekončící práci s bezdomovci mají strážníci městské policie.
Tito výtečníci se potulují po městě,
popíjejí alkohol a v zimním období
se pochopitelně ohřívají, kde jen se
dá, zejména v čekárnách u lékařů,
kde budí pohoršení a leckdy i nelibou
vůní obtěžují okolí. Takové smraďochy
strážníci vyvádějí takřka denně a je to
práce doslova sisyfovská. A těžko takovým lidem pomoci, když sami pro to nic
nedělají a možná ani nechtějí. Lidi pod
vlivem alkoholu totiž nebere pod svá
ochranná křídla ani charita, a není divu,
ostatně představte si, jak jediný člověk

ukočíruje patnáct až dvacet opilců,
více či méně agresívních. To je zhola
nemožné. A tak nezbývá než vykazovat
je z místa na místo. Bohužel.
Pozor na platnost značky
Užívání neplatné přenosné značky
pro invalidy na vozidle zjistili strážníci
městské policie. Tentokrát to vyřešili
domluvou a dotyčnou paní upozornili na
nutnost výměny. Nemáte i vy na svém
vozidle neplatnou značku? Zkontrolujte
si to, ať se vyvarujete případné pokuty.
O Vánocích zloději ve dne v noci
chodějí
Jsou tu Vánoce, svátky klidu a míru, ale
také návalů v obchodech a na trzích.
Kapsáři mají v těchto dnech žně, tak
dejte pozor a jejich nekalou práci jim
neusnadňujte odloženými kabelkami,
peněženkami položenými v košíku, či
v otevřené tašce. Zejména vy, starší,
buďte opatrní. Peněz nemáte nazbyt
a takovému šikulovi stačí pár vteřin a
váš důchod je v tahu. Ovšem týká se
to i těch mladších. Čert a zloděj totiž
nikdy nespí a neradno je podceňovat.
Jakmile se na vás začne někdo lepit,
buďte velmi velmi ostražití. Nejlépe
mít u šrajtofle vzteklého kocoura či
jedovatého hada, ovšem nám, co takto
vybaveni nejsme, nezbývá, než být
neustále v obraze.
Společné hlídky o svátcích
V období svátků bude městská policie
držet pravidelné hlídky s Policií ČR a
bude věnovat zvýšenou pozornost
nejen ostře sledovaným lokalitám,
nýbrž celému Tanvaldu. I tak je však
potřeba pečlivě se kolem sebe rozhlížet, ať už kvůli zlodějům, dotěrným
opilcům, nebo třeba i nadšencům
s pyrotechnikou, zejména těm amatérským, o nichž se píše na jiném místě
tohoto listu. Aby totiž konec roku 2014
a začátek roku 2015 nepřinášel slzy,
nýbrž jen samou radost.
Bacha na petardy
A na závěr městská policie Tanvald
upozorňuje majitele domácích mazlíčků, zejména pejskaře, aby právě
v tomto období byli co nejvíce ostražití,
protože všelijaké petardy a bouchací
kuličky jsou pro zvířata neobyčejně
stresující a snadno se může stát, že
takový pejsek v šoku vběhne pod auto
a je zle. V lepším případě se zaběhne
na kilometry daleko a pak nastane
nejisté hledání. Na ty, co rádi dělají
rámus, by asi apelovat bylo zbytečné,
na frontu, kde by si explozí užili dosyta,
je taky poslat nemůžeme, protože ve
válce naštěstí nejsme, takže nezbývá,
než si svá zvířátka co nejlépe pohlídat.
Tak šťastné a veselé všem našim
čtenářům přeje jak Městská policie
Tanvald, tak Policie ČR, jmenovitě
Jiří Horáček a npor. Jan Hlubuček, a
aby v roce 2015 pokud možno nikdo
jejich služby nepotřeboval, natož
aby upadl do rukou zákona.
-vho-

*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. po projednání žádosti o schválení
obchodu nad 100.000 Kč ve věci objektu č.p.
299, Železnobrodská, Tanvald poškozeného
požárem:
1/ rozhodla v současné době nesouhlasit
s demolicí objektu;
2/ ukládá řediteli spol. TABYS s.r.o. zabezpečit
objekt proti následným škodám;
3/ konstatovala, že o případném prodeji objektu
rozhodne   až   po   vyjasnění výše pojistného
plnění od pojišťovny a podmínek případného
prodeje, nejpozději na schůzi rady města dne  
03. 12. 2014.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 51, vel. 1+3, byt
běžný, U Školky 560, Tanvald na dobu určitou
do 30. 06. 2015.
*RM vydává záměr na prodej bytu č. 558/5,
vel. 1+1, byt běžný, Větrná 558, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 403/32825 na
společných částech budovy čp. 558, Větrná
ulice, Tanvald a stavební parcele č. 1208/2 v
katastrálním území Tanvald dle schválených
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro
podání žádosti je 152.000 Kč. Termín pro
podání žádosti je nejpozději do 30. 01. 2015 do
11 hodin.
*RM rozhodla:  
1/ pronajmout garáž umístěnou u č.p. 135, ul.
Poštovní, Tanvald firmě Putzteufel, úklidová
firma s.r.o., se sídlem Poštovní 174, Tanvald
na dobu určitou od 1.12.2014 do 31.12.2014 za
nájemné ve výši 500 Kč;
2/ vydává záměr na pronájem garáže umístěné
u č.p. 135, ul. Poštovní, Tanvald firmě Putzteufel,
úklidová firma s.r.o., se sídlem Poštovní 174,
Tanvald na dobu určitou od 01.01.2015 do
31.03.2015 za nájemné ve výši 500 Kč/ měsíc.
*RM
souhlasí
s
uzavřením
Smlouvy
o provozování autokempu ve víceúčelovém
areálu Tanvaldská kotlina v roce 2015 mezi
městem Tanvald a panem Stanislavem
Pacákem za stejných podmínek jako v roce
2014.
*RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha)
o výměře 16 m2 v katastrálním území Tanvald
za účelem umístění dočasné stavby dřevěného
přístřešku pro osobní automobil.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 91/5 (ostatní plocha) o výměře 1m2
a část pozemkové parcely č. 848/2 (trvalý travní
porost) o výměře 1 m2, vše v katastrálním území
Šumburk nad Desnou společnosti RENGL
s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec
za  účelem umístění  plakátovacích  tabulí   na  
dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  lhůtou   
za   nájemné  ve  výši 100 Kč/m2/rok.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
pozemkovou parcelu č. 370/1 (trvalý travní
porost) o výměře   6967 m2 a pozemkovou
parcelu č. 370/3 (druh pozemku vodní
plocha, využití pozemku umělá vodní nádrž)
o výměře 1021 m2 včetně vodní nádrže, vše
v katastrálním území Tanvald neprodávat a
otázku využití předmětných pozemků řešit
dlouhodobým pronájmem.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nabídku
bezúplatného převodu části pozemkové parcely
č. 96/1 (ostatní plocha – manipulační plocha)
o výměře cca 1250 m2 v katastrálním území
Tanvald prozatím nepřijímat.
*RM projednala nabídku Tenisového klubu
Tanvald a doporučuje zastupitelstvu města
objekt č.p. 592, Pod Špičákem, Tanvald
nekupovat.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
schválit zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem   Klíšská 940, Ústí nad Labem podle
předloženého   návrhu Smlouvy o   budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene týkající
se stavby plynárenského zařízení „Reko MS
Tanvald – Pod Špičákem – 7700071505/SPP
11.94003545.2221“.
*RM  doporučuje   zastupitelstvu   města   schválit   
zřízení    věcného   břemene –   služebnosti
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého   návrhu   Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení  věcného  břemene -  
služebnosti  a  smlouvy o právu provést stavbu
č. IV–12-4005053/VB/1, týkající se stavby „JN,
Tanvald 909/5, Ing. Šolc – přípojka NN“.
*RM  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  
zřízení    věcného    břemene –    služebnosti

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého  návrhu     Smlouvy  o    uzavření   
budoucí     smlouvy   o   zřízení    věcného   
břemene   -     služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV–12-4013296/02 JN,
Tanvald, Šumburk n/Des., Smetanova – kNN“.
*RM  doporučuje zastupitelstvu města  schválit
Dohodu o zrušení věcného břemene podle
předloženého návrhu.
*RM   rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 58/2014:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Obnova
gymnastického náčiní pro TV v ZŠ Tanvald,
Sportovní“ ........................................ 19.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na projekt „Obnova
gymnastického náčiní pro TV v ZŠ Tanvald,
Sportovní“.......................................... 19.000 Kč
*RM   rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 59/2014:
Příjmy
Účelové dotace
na výdaje jednotek SDH ....................12.112 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje.............................. + 12.112 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 60/2014:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt „Doplnění výzbroje JSDHO“ .............
......................................................... 4.589 Kč
na projekt „Vybavení zásahové jednotky“...........
....................................................... 24.000 Kč
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ
A MAJETKU - celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
Provozní výdaje.............................. + 28.589 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 61/2014:
Příjmy
Účelové dotace
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
........................................................11.050 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin......
........................................................11.050 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 62/2014:
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
sdílené daně – celkem................. + 477.000 Kč
Výdaje
vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány – celkem
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva
a odvody SZ a ZP........................ + 477.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 63/2014:
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
sdílené daně – celkem ................ + 130.000 Kč
Výdaje
vnitřní správa - celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
výdaje na počítačovou síť, HW a SW                                                                            
.................................................. + 130.000 Kč
*RM rozhodla:
1/ Mobilní  telefon  Samsung Galaxy SII i9100  
Noble   Black,   inventární   číslo 302300/59,  
prodat za   cenu  1.000 Kč panu Josefu Průchovi;
2/   Tablet  Samsung  Galaxy   Note  10.1 včetně
obalu,  inventární   číslo   300200/170,  ponechat
pro účely MěÚ Tanvald.
*RM rozhodla souhlasit s vyřazením   likvidací
majetku pořízeného v roce 2006 v rámci akce
„Projekt prevence kriminality – kamerový
dohlížecí systém obcí Tanvald, Desná, Kořenov
a Smržovka“:  
1/   PC   Fujitsu Siemens v pořizovací ceně
53.329,85 Kč;
2/  LCD monitor 19“ Fujitsu Siemens v pořizovací
ceně 20.111 Kč.
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Zastupitelstvo, rada, informace
Pokračování článku
Usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 19. 11. 2014
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ poskytnout nad rámec rozpočtované
částky na rok 2014 příspěvky ve výši
20.000 Kč v souladu s „Pravidly pro poskytování
příspěvku na odkanalizování nemovitostí“ těmto
žadatelům:
p. Opltovi;
manželům Beldovým;
slečně Exnerové a paní Kodlové
a schválit rozpočtové opatření č. 64/2014:
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ – celkem
DANĚ - celkem
sdílené daně – celkem.................. +  60.000 Kč
VÝDAJE
OSTATNÍ
VÝDAJE
–
celkem                                                                               
+ 60.000 Kč
2/ pokračovat v poskytování příspěvků na
odkanalizování nemovitostí   i   v roce 2015 a
vydat Pravidla pro poskytování příspěvku na
odkanalizování nemovitostí pro rok 2015.
*RM souhlasí s pořádáním a provozováním
prodejních trhů na centrálním parkovišti
v Tanvaldě jednou za měsíc v období březen
2015   až   prosinec 2015 panem Janem
Berouskem, a to za paušální úhradu ve výši
7.000,-- Kč za každý konaný trh. Paušální  
úhrada  vychází  ze  700 m2  možné  prodejní  
plochy  stánků  a  ze  sazby 10,-- Kč  za m2 dle
příslušné platné vyhlášky o místním poplatku.
*RM projednala bez připomínek návrh ředitelky
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, na
přerušení provozu mateřské školy v závěru roku
2014, a to od 22. 12. 2014 do 02. 01. 2015.
*RM rozhodla schválit s účinností   od   01. 11.
2014 platový výměr:
- ředitelce Masarykovy základní školy a
Obchodní akademie Tanvald, Školní – dle
přílohy;
- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní
576 – dle přílohy;
- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky
579 – dle přílohy;
- řediteli Domu dětí a mládeže Tanvald,
Protifašistických bojovníků 336 - dle přílohy;
- řediteli Základní umělecké školy Tanvald,
Nemocniční 339, Tanvald – dle přílohy.
*RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům
příspěvkových organizací za II. pololetí 2014 ve
výplatním období za měsíc listopad 2014.
*RM souhlasí s   pokácením 1 ks břízy
nacházející se v blízkosti objektu č.p. 314315, Krkonošská, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na pozemkové parcele č. 654/1, 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 souhlasí s   pokácením 1 ks javoru  
nacházejícího se v blízkosti objektu č.p. 338,
Školní, Tanvald, na pozemkové parcele č. 221/1,
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 jeřábu  
nacházejícího se v blízkosti objektů č.p. 570
a 572, Vítězná, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou, na pozemkové parcele č. 91/1, 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 souhlasí s   pokácením 1 ks tisu a 2 ks
jívy  nacházející se v blízkosti objektu č.p. 552,
Palackého, Tanvald, na pozemkové parcele
č. 307/1, 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 zeleně v ploše 175
m2  nacházející se na svažitém pozemku mezi
bytovými domy č.p. 595 – 596, Protifašistických
bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  
a sportovištěm    vedle   bytového domu   č.p.
566,   Smetanova,   Tanvald,   část   Šumburk  
nad   Desnou, na pozemkových parcelách č.
13/3 a 13/7, 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 lípy nacházející
se v místní části Žďár podél řeky Kamenice
do Desné, na pozemkové parcele č. 183/1, 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 4 ks bříz, 3 ks javorů,
1 ks osiky a 2 ks jívy nacházejících se v areálu
autokempu, na pozemkových parcelách 542/2
a 1855/2, vše 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 rozhodla schválit s účinností od   01. 12.
2014 Organizační řád Městského úřadu Tanvald
včetně příloh č. 1 a č. 2 dle předloženého
návrhu.
*RM rozhodla nesouhlasit s umístěním
videoterminálů,   rulet   a jiných technických
zařízení na adrese Krkonošská 234, Tanvald.
*RM souhlasí s parkováním služebního vozu
RZ 2L5 9292 na adrese Žďár 176, Tanvald.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 03. 12. 2014
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. po projednání žádosti o schválení
obchodu nad 100.000,-- Kč ve věci objektu čp.
299 Železnobrodská, Tanvald poškozeného
požárem:
1) schvaluje prodej jedné ideální poloviny
stavební parcely č. 264, katastrální území
Tanvald, jejíž součástí je stavba bytového domu
čp. 299 a ideální jedné poloviny stavby bytového
domu čp. 299, který je součástí stavební
parcely č. 264, katastrální území Tanvald,
za cenu 350.000 Kč společnosti SIZ s.r.o.
Velké Hamry;
2) ukládá jednateli společnosti TABYS s.r.o.
zajistit provedení rekonstrukce jedné ideální
poloviny domu včetně úpravy jedné ideální
poloviny dvorní části domu na téže stavební
parcele a to v součinnosti s majitelem druhé
ideální poloviny domu a jedné ideální poloviny
dvorní části domu společností SIZ s.r.o. Velké
Hamry v rámci celkové rekonstrukce domu
a jeho dvorní části. Dále ukládá jednateli
společnosti TABYS s.r.o. zajistit v koordinaci se
spoluvlastníkem domu vypracování projektové
dokumentace, která bude řešit způsob využití
všech prostor v domě s tím, že v prvním
nadzemním podlaží domu budou řešeny
prostory pro umístění služebny Městské policie
Tanvald.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 4, vel. 1+1, byt
běžný, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu neurčitou.
*RM vydává záměr na prodej bytu č. 555/10,
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vel. 1+2, byt běžný, Sportovní ulice, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 573/38820 na
společných částech budovy čp. 555, Sportovní
ulice, Tanvald a stavební parcele č. 1047 v
katastrálním území Tanvald dle schválených
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro
podání žádosti je 250.000 Kč. Termín pro podání
žádosti je nejpozději do 30. 01. 2015 do 11:00.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene – služebnosti
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého   návrhu   Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti   IV–124010254/VB/01, týkající se stavby IV-124010254 JN, Žďár (ppč. 1684/13) - kabelová
smyčka NN (zemní vedení a přípojkový pilíř).
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. U/LB/2013/10129,
kterou se bezúplatně převádí pozemek,
stavební parcela č. 1046, zastavěná plocha
a nádvoří, se stavbou bez   čp/če,   stavba  
občanského  vybavení   (kaplička  sv. Anny)  v  
k. ú. Tanvald, z vlastnictví státu do vlastnictví
města Tanvald.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 65/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře .........
.................................................. + 114.060 Kč
VÝDAJEŽ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní
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správy – celkem
činnost odborného lesního hospodář
................................................... + 114.060 Kč
Rada města rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 66/2014:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem
finanční plnění občanům.................. + 2.000 Kč
Rozpočtová rezerva.......................... - 2.000 Kč
*RM rozhodla   poskytnout peněžité dary
fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva,   za výkon funkce člena Komise
pro občanské záležitosti v roce 2014.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
67/2014:           
Příjmy
Účelové dotace
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Šikovné
ruce – řemeslné dílny“...................... 10.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na projekt „Šikovné ruce –
řemeslné dílny“.................................. 10.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
68/2014:
Výdaje
Školství - celkem
Dům dětí a mládeže – celkem
účelový příspěvek na odpisy............ + 4.584 Kč
Rozpočtová rezerva.......................... - 4.584 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
69/2014:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
drobný dlouhodobý hmotný majetek.+ 24.000 Kč
organizace veřejných zakázek........ - 24.000 Kč
pohoštění........................................ - 10.000 Kč
dary................................................ + 10.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 70/2014:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního
majetku........................................... + 49.000 Kč
Výdaje
POZEMKY – celkem....................... + 40.000 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Výdaje související s prodejem bytů...+ 9.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření

č. 71/2014: Výdaje KULTURA - celkem
Spolupráce s partnerskými obcemi – celkem                                                                       
+ 15.000 Kč
Rozpočtová rezerva....................... -  15.000 Kč
*RM souhlasí s  pokácením 11 ks jív, 1 ks břízy
a náletové zeleně v ploše 110 m2 nacházející
se v blízkosti řadových garáží v ulici Nad
Výtopnou, na pozemkové parcele č. 328/81, v
katastrálním území Tanvald, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM souhlasí s  pokácením 1 ks břízy „dvojáku“
nacházející se v blízkosti řadových garáží
ve Žďáru, pozemkové parcele č. 1459/1, 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 projednala návrh Ing. Kozáka a návrh
zastupitelů za Hnutí ANO 2011 na změnu
Jednacího řádu Zastupitelstva města Tanvald a
doporučuje zastupitelstvu města vydat Jednací
řád Zastupitelstva města Tanvald dle návrhu
Ing. Kozáka doplněný o návrh zastupitelů za
Hnutí ANO 2011, na znění §14 odst. 7 takto:
„Před zahájením zasedání zastupitelstva města
předsedající oznámí, že o průběhu zasedání
bude pořizován zvukový záznam. Všem členům
zastupitelstva města je záznam na vyžádání
přístupný“.
*RM vydává Nařízení č. 1/2014 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje dle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Plán inventur k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků města Tanvald
za rok 2014 dle přílohy.
*RM doporučuje zastupitelstvu  města  schválit
pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka jako určeného
zastupitele pro pořizování změn Územního
plánu Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města v
současné době nevyhovět žádosti paní Oldřišky
Nigrinové na změnu Územního plánu Tanvald
pro plochu na části ppč. 1882/1, katastrální
území Šumburk nad Desnou a změnu územního
plánu nepořizovat.
*RM projednala a bere na vědomí informace
společnosti Entergeo, SE o stavu příprav
projektu využití geotermální energie v Tanvaldě
a pověřuje starostu města podat tyto informace
na zasedání zastupitelstva města dne
17. 12. 2014.

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

Čp. 299 tzv. Četnický dům
se bourat nebude
V podvečerních hodinách
1. září 2014 propukl v půdních prostorách domu čp. 299 v Tanvaldě požár.
Jak ukázalo vyšetřování policie, požár byl prokazatelně způsoben dětmi
z okolních domů, které na půdě domu
manipulovaly s otevřeným ohněm. Po
požáru bylo nutné celý bytový dům čp.
299 vyklidit. Dům je ve vlastnictví TABYS s.r.o., která je ze 100 % vlastněna
městem Tanvald. Všichni nájemníci
domu měli nájemní smlouvu na dobu
určitou a dnes již bydlí jinde. Dům stojí
při vjezdu do města ve směru od Železného Brodu a byl postaven v roce
1895 stavební firmou pana Karla Pekárka jako bytový dům pro tanvaldskou
přádelnu. V nedávné minulosti objekt
získal novou střešní krytinu, nová
okna a fasádu. Po požáru v letošním
roce se vedení města spolu s TABYS
s.r.o. intenzivně zabývalo otázkou, jak
s domem dále naložit. Dům je pojištěn.
Škoda po požáru byla zjištěna znalcem. Výše pojistného plnění závisí na
tom, co s domem dál bude, zda bude
zbourán nebo opraven a rekonstruo-

ván. Zprvu převládala myšlenka dům
čp. 299 zbourat. Nyní ale zvítězil názor dům zachovat, provést komplexní
rekonstrukci a dům smysluplně využít. O polovinu domu projevila zájem
stavební firma SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů, která chce spolu s TABYS s.r.o.
provést celkovou rekonstrukci domu
s tím že prostory v polovině domu
použije pro své provozní potřeby.
V domě kromě kancelářských prostor
a případných bytů ve vyšších podlažích vznikne nově i služebna Městské
policie Tanvald. Městská policie tak
i v rámci její nové koncepce řízení
a fungování bude sídlit téměř v centru
města a v lokalitě, kde jsou problémy.
Mezi občany panují určité obavy, aby
se do prázdného, bezprizorního domu
nenastěhovali tzv. nepřizpůsobiví občané. Tyto obavy občanů rozhodnutím
o rekonstrukci domu čp. 299 již nejsou
na místě. S konečným rozhodnutím,
jak s domem naložit, nebylo již možné
na začátku zimního období otálet, aby
nedošlo k dalším škodám na objektu.
-MěÚ-
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Informace, zajímavosti, společenská rubrika

Žluté, červené a průhledné pytle s tříděným odpadem
se svážejí každý čtvrtek!!!
Třídění odpadů v Tanvaldě stále ještě není na potřebné úrovni,
je to denně vidět kolem kontejnerů a nádob na odpad
ve všech částech města.
' odpovědní.
Odstraňme problémy s tříděním odpadů, budme
Znovu připomínáme, že žluté pytle, které je možno si zdarma vyzvednout na radnici, odboru rozvoje a
komunálních věcí v přízemí, případně
v infocentru, ve Žďáře 104 nebo v technických službách, slouží výhradně pro
směsné plasty, jako jsou např. láhve od
mycích a čisticích prostředků, vymyté,
čisté kelímky od jogurtů, margarínů,
pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále
čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé
jiné plastové obaly. Do červených pytlů, které je možno si vyzvednout rovněž
zdarma, patří pouze obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle
by měly přijít vymyté. Město Tanvald
od září 2014 zavedlo i sběr obalových
kovů - víček, plechovek a konzerv z domácností. Sběr je prováděn do pytlů
obdobně, jak je tomu u ostatních plastů
a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou
bezbarvé, průhledné a jsou sváženy
rovněž pravidelně každý čtvrtek. Občané si mohou vyzvednout pytle na sběr
obalových kovů na stejných místech

jako žluté a červené pytle.
V žádném případě žluté, červené a průhledné pytle neslouží ke
shromažďování směsného odpadu a
neodkládají se takto naplněné k nádobám na směsný odpad, což se bohužel
v Tanvaldě stále ještě děje.  Naplněné
žluté, červené a průhledné pytle, řádně
zavázané mají své místo u kontejnerů
na tříděný odpad (žlutých, zelených,
modrých). Svoz všech druhů pytlů s tříděným odpadem provádějí technické
služby pravidelně každý čtvrtek!!!
MěÚ s technickými službami chtějí pravidelným týdenním svozem pytlů ještě
více vyjít vstříc občanům.
Dále prosíme všechny občany, aby do žlutých kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze PET láhve
a ostatní plasty shromažďovali do
žlutých pytlů! Prosíme občany, kteří si
dosud žluté, červené a průhledné pytle
nevyzvedli a odpad tím pádem správně
netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení
životního prostředí a v zájmu udržení
poplatku za odpady na 500 Kč učinili.

V lednu 2015
oslaví narozeniny
Zlata Šurminová
Božena Šídová
Karel Syrovátka
Marie Křenovská

Od jarních měsíců 2015 bude možné
v Tanvaldě ukládat do k tomu určených
kontejnerů i bioodpad, podrobnosti
budou včas zveřejněny na webových
stránkách města a v Tanvaldském
zpravodaji.
U kontejnerů se stále ještě
povalují staré televize, starý nábytek,
velké elektrospotřebiče, matrace, koberce a podobný velký odpad z domácností a to i přesto, že pro individuální
svoz takového velkoobjemového odpadu město Tanvald zřídilo kontaktní
linku na čísle 483 369 554. Technické
služby takový odpad odvezou z každé domácnosti v Tanvaldě operativně
po dohodě a není třeba hyzdit okolí a
vytvářet černé skládky. Znovu připomínáme, využijte služeb, které Vám
město prostřednictvím technických služeb v rámci nezvýšeného poplatku za
likvidaci odpadů nabízí. Pomozme společně zlepšit životní prostředí ve všech
částech města, buďme odpovědní.
Děkujeme za pochopení.

Alena Mousková
Drahomíra Hanušová
Horst Erben
Jiří Drbohlav
Jiří Harcuba
Růžena Novotná
Jiří Rudolf
Barbara Kučerová

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc

'

-MěÚ-

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

Libo-li nový prstíček či skleněné oko?
Šel jsem onehdy po jednom
tanvaldském sídlišti a pekelné detonace mne přivedly až k hloučku malých
dětí. Kluci, tak v rozmezí 10 – 12 roků
si tu vesele práskali petardami a měli
z toho ohromnou švandu. Možná by
nebyli až tak veselí, kdyby viděli utržené prsty, ruce bez dlaní, pásku přes
oko. To všechno jsem už dříve totiž viděl. Něco bylo dílem domácích amatérských pokusů, něco v rámci pracovních
úrazů a něco následkem manipulace
se zábavnou pyrotechnikou. Pamatuji se na spolužáka, kterak s rozpaky

Senior klub
Tanvald
Vás zve na Sociálně aktivizační
činnost pro seniory a veřejnost
Odpoledne s bylinkami
Místo konání:
Dům pro seniory
Šumburk nad Desnou, 593,
Tanvald, - společenská místnost
Datum konání:
20.1.2015 v 15:00.
Na setkání se těší Váš Senior
klub Tanvald

schovával ruku bez dvou prstů, o něž
přišel při domácí hodince chemie, a to
byl nějaký koumák, který měl o chemii
a výbušninách alespoň základní informace. Jaké informace mají asi ti chlapci? O chemii nejspíš nevědí vůbec nic,
a pokud už zvládnou čtení, snad si
aspoň přečtou návod k obsluze, je-li
vůbec napsán v českém jazyce. Jenže
takzvaná zábavná pyrotechnika je věcí
velice zrádnou. Nikdo nezná její přesné
složení a nikdo netuší, kde a jak byla
skladována. K její iniciaci může dojít
nečekaným způsobem, to znamená,

Vážení voliči,
k 8. 12. 2014 jsem rezignovala na mandát člena zastupitelstva v
Tanvaldě.
Rozhodovala jsem se po
dlouhém uvažování a nebylo to pro
mne lehké, zvláště kvůli Vám, kteří jste
mi dali svůj hlas. V pozici opozice, ve
které jsem se ocitla, nemohu být prospěšná tak, jak jsem měla v úmyslu.
Jsem příliš aktivní na to, abych jenom
seděla na židli a věděla, že ať hlasuji
jakkoliv, stejně svým hlasem nic nezmohu. Čekat na chyby druhých, to
také není v mé povaze.
Proto Vás seznamuji s textem
své rezignace.
„Věc: Rezignace na mandát
člena zastupitelstva v Tanvaldě.

že vám může bouchnout třeba v kapse, batohu, či v ruce.  Ještě horší jsou
potom rachejtle. I leckteří profesionálové s tím mají neblahé zkušenosti, a
ti pracovali s ověřeným materiálem.  
Když sleduji amatérské odpalování
rachejtlí, raději vždy zaujímám polohu
aspoň částečně krytou. Nikdy totiž nezapomenu na případ těhotné ženy, jejíž
život vyhasl na vlastním balkónu právě
s takovou rachejtlí v břiše. Utržený prst
se ještě někdy dá přišít, není-li příliš
devastován, ale břicho vám už žádný
chirurg nejspíš nezašije.

Mým voličům
Důvod: Účelové články v TZ
a vystoupení na 1. novém zastupitelstvu, kde jsem jako člen povolebního
vyjednávání byla obviněna z podávání
nepravdivých informací.
Celý život se řídím svými zásadami: Slušnost, čestnost, spravedlnost a pracovitost. Ke svým žákům,
studentům i kolegům jsem se podle
těchto zásad chovala. Nikdy mi nešlo
a nejde o pocit moci, nebo získání důležitého postu. Věřila jsem, že přišla
doba, kdy slušnost nebude považována za slabost a naivitu a arogance a
síla moci nebude vydávána za spravedlnost. Jak vidím, tato doba ještě nenastala. A já se k tomuto pojetí politiky,
byť komunální, nemohu připojit. Nemohu a nechci spolupracovat s lidmi,

Jsem zbytečně skeptický?  
Nemyslím. Každý nový rok chirurgická
oddělení přijmou několik nových pacientů se zbytečnými úrazy, mnohdy
s fatálními následky. Je to nutné? Možná bychom se měli důkladněji podívat
pod pokličku prodejcům, komu prodávají pyrotechniku, ale ten největší díl
odpovědnosti leží na rodičích. Popřemýšlejte o tom, kde vaše dítě tráví svůj
volný čas, co si kupuje a s čím si hraje.
Dokud není pozdě.
Václav Hošek

kteří jsou schopni, v zájmu čehokoliv,
každý den mluvit a chovat se jinak.“
Pokud chci zůstat pro zbytek
života sama sebou, musela jsem to
udělat. Dál budu pracovat všude tam,
kde je to potřeba.
Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. Věra Anderová
INZERCE

PUJČKY NA COKOLIV
Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

Volejte 603 445 449
www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele
jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky
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Mateřské a dětské centrum Maják
Lednové 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) - výtvarněkeramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: 774 825 085
14:00 - 19:00 vyhrazeno pro projekt MAXÍK - speciální program pro
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková
mobil: 602 411 462
16:00 - 17:00 Sportovní průprava předškoláků (3-6 let, sport. hala)
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 EKOLOGII, dílna,
zdravotní cvičení
16:00 - 17:00 HUDEBNÍ HRÁTKY pro děti 2-6 let, rozvoj hudebního vnímání,
program s písněmi, rytmizace, rozvoj řeči, podpora sociálních vztahů, centrum
otevřeno 15:30 - 18:00.
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
12:00 - 18:00 předškolní příprava a logopedická cvičení s Mgr. Hýskovou,
tel.: 607 776 314
každý druhý pátek v měsíci 17:30 – 19:30 PORODNÍ VEČÍREK s certifikovanou
dulou Ditou Pousteckou cca 50 min. film s porodní tématikou + diskuze (1 hod.)
ohledně porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, doporučení pro zdravý a
bezpečný porod. Zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či e-mail
MDC Maják. Děkujeme.
rekondiční masáže (A. Rusnáková, tel.: 774 825 085)
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085
Akce v lednu 2015:
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ - 17. 1. od 16:00 - přehlídka masek, soutěže,
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 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
Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Městu Velké Hamry, Libereckému
kraji, MPSV Praha, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz. hor, Nadaci
EURONISA, Nadaci škola hrou a všem ostatním sponzorům, kteří nás
po celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

24. 1. - SO - 14:00 Cirkus bude
Cirkusové představení skupiny Mistral (akrobaté, kouzelník, klaun,
vzdušná akrobacie aj.). Vstup zdarma. Akci nepořádá městská kulturní
kancelář. Odkaz na rezervaci vstupenek: www.skupinamistral.cz.

Sportovní hala Výšina Tanvald

31. 1. SO 20 h. Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského
(www.plesovka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Cena slosovatelné
vstupenky 200 Kč. Předprodej vstupenek v městském infocentru od 7. 1. 2015.
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Připravujeme na únor v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:
10. 2. Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové : Srí Lanka
24. 2. Divadelní představení komedie
Zory Kostkové „Z louže pod okap“
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová,
Michaela Dolinová a Filip Tomsa.
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se
v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí
a které nás zvedají ze židlí. Divadelní představení
Fanny Agentury (www.fannyagentura.cz).
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace
na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Akce DDM Ulita v lednu 2015
V úterý 13. 1. 2015 od 17:00 se koná v DDM „Novoroční setkání táborníků
z Lužických hor“.
Na děti čekají zábavné hry a občerstvení, potkají se s kamarády
z tábora, dostanou CD s fotkami a těší se na ně všichni táboroví vedoucí ☺.
Ve středu 14. 1. od 16:30 proběhne přednáška s p. Danou Šteflíčkovou o
zdravé výživě a zelených potravinách firmy Green Ways.
V pátek 30. 1. mají děti pololetní prázdniny a my jsme pro ně připravili výlet do
liberecké ZOO.
V týdnu od 2. do 6. 2. jsou jarní prázdniny – uspořádáme výlety do libereckého
lunaparku, IQ parku, IQlandie, do Dinoparku a připravíme Zábavný den v Ulitě
s různými hrami a výtvarnými dílnami.
Bližší informace o akcích konaných o pololetních a jarních prázdninách
obdržíte v DDM, tel.č. 483 394 301, na webu ddmtanvald.cz, na Facebooku.
Děti dostanou ve školách letáčky s nabídkou akcí.
Program Klubu volného času v Ulitě na leden:
6.1. Zimní tvoření - vyrábění dekorací z papíru a jiných materiálů
13.1. Koule Ninjago - autorská hra dětí z klubu na kulečníkovém stole :-)
15.1. Gumičkování - vyrobíme si sovu nebo hada z gumiček
20.1. Taneční podložka X-PAD
27.1. Turnaj ve stolním hokeji
Všechny akce v Klubu volného času jsou zdarma a začínají ve 14:00.
Je třeba nosit přezutí a dobrou náladu. Kdo nemá zájem o nabízenou akci,
může si přijít jen pohrát s kamarády. Bližší informace na tel.: 720 528 322
Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody po celý rok 2015!
Kolektiv DDM

Městská knihovna Tanvald
Renesance v knihovně - žáci 9. třídy
Masarykovy ZŠ a OA Tanvald se v knihovně
seznámili s renesancí. Sami si připravili ukázku
z divadelní hry Williama Shakespeara „Romeo
a Julie“. Za zvuků renesanční hudby se pak
proměnili v umělce, kreslili své autoportréty
a vytvářeli sousoší. Fotky z této dvouhodinky
si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
stránkách www.tanvald.cz/knihovna.
„Vánoce, vánoce přicházejí…“ - výstava prací z výtvarné soutěže pro děti
a mládež ve výstavním sálku. Vítězné práce si můžete také prohlédnout na
našich internetových stránkách www.tanvald.cz/knihovna ve fotogalerii.
Pro studenty Gymnázia Tanvald jsme připravili prezentaci o
věrozvěstech Cyrilu a Metodějovi. Poté se přenesli v čase na Velkou
Moravu a po vzoru byzantských učenců vytvářeli nová písma.
Chtěli bychom poděkovat našim velkým
i malým čtenářům, kteří zareagovali
na naši prosbu a přinesli svá dílka na
výstavu „Co mě baví“. Návštěvníci
výstavy mohli mimo jiné obdivovat
háčkovanou krajku, malbu olejem,
fotografii, keramiku, patchwork, bižuterii,
háčkované postavičky, výrobky z pedigu,
šité maňásky, batohy aj. Výstava svou
atmosférou zpříjemnila předvánoční čas.
Přijímáme přihlášky na akci:
„Noc s Andersenem“, která se
bude konat 27. 3. 2015.
Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku
7-10 let. Neváhejte, počet je omezen.
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INZERCE

KADEŘNICTVÍ PETRA
- dámské, pánské, dětské

Petra Slámová (Humhalová)

Pracovní doba:
Po 8:30 - 14:30
Út 8:30 - 14:30
St 8:30 - 14:30
Čt 11:00 -21:00
Pá 8:00 -13:00

Tel.: 606 28 77 61

Objednání mimo pracovní dobu dle domluvy.

Sportovní 554, Tanvald

Oční optika FIŠEROVÁ
přeje svým zákazníkům
příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce hodně úspěchů a spokojenosti.

Odešel kamarád
FILMOVÉ TIPY

V prosincových dnech nás zastihla
smutná zpráva - zemřel Karel Kasper.
V Tanvaldě ho znal snad každý
jako obětavého trenéra mládeže
a dobrého parťáka.
Odešel, ale dál bude mezi námi.

Vždy, když se dovíme o dalších úspěších našich sportovců, vzpomeneme si,
že je to i jeho zásluhou.
Budeš nám všem chybět, Karle! A to
nejen sportovcům.
-ali-

Poděkování

Jan Patrman, Jan Šedivý, Jakub Bulva, Martin Rösler, Josef Elicer, Tomáš
Harcuba, Josef Břečka, David Břečka,
Luboš Koldovský, Pavel Polák, Jiří Novotoný, Miroslav Cilich, Stanislav Pacák, Martin Belda.

Sedmý syn

Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím
členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili svět před
silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou
ránu, když ulovil Královnu čarodějnic (Julianne Moore).
Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo
smrti pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze
zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se dokázala
dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za své
pokoření, a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří stojí na jeho straně.

Mortdecai: Grandiózní případ

V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani nikdy
nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku
solidně naštvaných Rusů, britskou MI5, mezinárodní
teroristy a také svoji manželku s nekřesťansky dlouhýma
nohama. Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s
uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje
do honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro královnu . . . a pro peníze.

Fotograf

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám
turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly
slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů
i osamocení. Středem Janova života vždy byly ženy.
Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu,
nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly
v soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky.
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší
jeho bouřlivý život. Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením
mimořádného filmu, který je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky.

Rád bych touto formou jmenovitě poděkoval lidem, kteří mému
otci Karlu Kasperovi nabízeli pomoc a
podporovali jej v jeho boji s těžkou nemocí.
                Anna Sixtová, Anna Lišková,
Kateřina Bonnanová, Pavlína Slavíková, Zuzana Votočková, Jiří Matouš,

                Otec si této pomoci velmi vážil
a byl za ni nesmírně vděčný.
Tomáš Kasper
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Fotbalový turnaj
v Tanvaldě
V sobotu 29. 11.  se uskutečnil  ve
sportovní hale v Tanvaldě další
fotbalový turnaj, který zorganizoval
nestor tanvaldské kopané pan Karel
Soldát. Zúčastnilo se celkem 5 družstev
pod „taktovkou"   velmi dobrého
rozhodčího Jana Řezáče z Tanvaldu.
Po odehrání všech zápasů skončilo
pořadí následovně:

Třicet skutečných případů
majora Hromady
Vánoční dáreček

„Vánoce jsou z pohledu kriminalisty
setsakramentské svátky,“ povídá Petr
a otře pivní pěnu ze rtů. „Vraždí a loupí
se zrovna jako jindy a těch sebevražd,
co já zažil. Lidi jsou v ten čas tak nějak
naměkko, bilancují nad životní poutí
1. místo -  Dorost Tanvaldska  ve
a pak už je jen krůček k nezvratnému
rozhodnutí. Ale jsou i úsměvné případy,
složení: Žanta, Pivnička, Kovář,
v nichž neteče krev, jen ta kapsa i
Sekanina, Mejsnar, Tolvaj a manažer
naruby zůstane prázdná. Jako tenkrát
družstva Patrik Hulap
na Slovensku.
2. místo -  tým Petra Kopala
Měl jsem zrovna službu, pár dní
3. místo -  Jiřetín
do Vánoc, když tu mě chvíli po půlnoci
4. místo -  Bajza tým
operační důstojník vzbudil. Loupežné
5. místo -  Lučany n.N.
přepadení, tak to nám ještě scházelo.
Miroslav Šír
Do kanceláře vstoupil pomenší chlapík
v uváleném kabátě, tváře odřené, u
nosu nudle, oči zarudlé. Jmenoval se
Milan, to si dodneška pamatuju. A prý
ho přepadli. Byli nejspíš dva, ale tím
si nebyl jistý, protože byla tma. Dostal
ránu do hlavy, a když upadl na zem,
inkasoval ještě pár úderů do obličeje a
pak už jen cítil, jak mu z náprsní kapsy
vytahují peněženku.
Všechny peníze mi vybrali, pane
kapitáne, ale doklady mi naštěstí
nechali.
No, tak tohle už mi začalo samo
o sobě být podezřelé. Že by se lupiči
zdržovali prohledáváním peněženky
a starali se o nějaké doklady? Ti by
přece popadli šrajtofli a zmizeli ve
tmě, to dá rozum. Prohlédl jsem si
pana Milana důkladněji a hned jsem
shledal další nesrovnalosti. Uválený
kabát, proč ne, srazili ho přece na
zem, ale tenhle kabát byl opravdu
notně uválený. A co ta zranění?  Za ta
Soutěžící NO-KO-KO 2013
léta vyšetřování jsem viděl už hodně
Již 10. ročník sportovního klání přepadených a zraněných a Milan měl
v nohejbalu, košíkové a kopané jen drobné oděrky a škrábance. Otisky
pod taktovkou Karla Soldáta bude úderů pěstí či tupého předmětu přece
hostit tanvaldská sportovní hala vypadají docela jinak. Tohle vypadalo
v sobotu 27. prosince od 10.00 spíš jako následek nekoordinovaného
hodin. Letos se přihlásilo 6 týmů pádu na zem. Milý pane Milane, ty mi
(fotbalisti,
basketbalisté,
Greens, asi nenaléváš zrovna čistého vína, že?
ABB Elektropraga, Desko a Kořenov).   Čichám čichám čertovinu.
Pohár Našeho Jablonecka obhajují
Poslyšte, povídám, říkáte mi
Greens, kteří zvítězili v posledních pravdu? Pokud budete trvat na své
dvou ročnících.
verzi, musím s vámi sepsat protokol,
-vho-

Jubilejní
NO-KO-KO ve
sportovní hale

pak pojedeme vzbudit lékaře, soudního
znalce, který vás prohlédne, pak
psovoda, technika a celou partu, jak to
má být.
Díval se na mě udiveně.
To musí být?
Musí, na to jsou předpisy, milý
pane. Tak povídejte, ale tentokrát chci
slyšet pravdu. Tak jak to bylo?
Můj čich mě samozřejmě nezklamal.
Bylo to zhruba tak, jak jsem očekával.
Milana odpoledne poslala manželka
do Prioru, aby nakoupil vánoční dárky
dětem a tchýni, která s nimi bydlela
v panelákovém bytě na sídlišti. A to
se samosebou rozumí, že taky pro ni.
A dala mu s sebou poměrně slušný
finanční obnos, protože u Milana se
jinak koruna příliš neohřála. A tak
Milan šel. Jenže co čert nechtěl, ještě
než dorazil do kýženého obchodního
domu, u stánku potkal Pepu, kamaráda
z mokré čtvrti. A Pepa se uculoval nad
sklenkou svařáku a kam prý že jde a
jestli se nepůjde raději někam ohřát.
Nu, od slova k činu nebylo daleko
a tak se šlo do oblíbené restaurace
v hotelu Hvězda na náměstí. A nebyli
tu sami. Kamarádů měl Milan vždycky
dost, hlavně v hospodě, zejména když
mu v kapse zůstala nějaká ta kačka
z výplaty. A už se k nim všichni hlásí a
Milan s Pepou jsou zase mezi svými.
I děvčata se tu najdou, rozesmátá,
s rozpálenými tvářemi od vypitého vína
a koňaku. Gruziňáček teče proudem,
však jsme jen jednou na světě. Milan
má výčitky svědomí, ale jen chvilku.
Vánoční dárky ještě pár dní počkají a
tady je tak hezky. A když zahrají jeho
oblíbené tango ..... nečakaj ma už
nikdy ..... a kyprá zrzka od stolu se
k němu přivine bujnými ňadry, už se
vlní na parketu a ostatní svět je rázem
zapomenut.
A takhle příjemně utekl celý zbytek
odpoledne, znenadání tu byl večer a po
něm noc a nakonec tu stál netrpělivý
číšník s kasírtaškou a ostatní kamarádi
se někam vytratili. Praskly na to všechny
peníze na dárky. Přes dva tisíce, což
v tehdejší době představovalo měsíční
výplatu. Když vyšel ven na vzduch,

uvědomil si Milan, že si nadrobil pěkný
malér. Květa ho zabije. Tolik peněz,
a zrovna před Vánoci, kdy je každá
koruna dobrá. Studený vzduch ho vrátil
do reality. Co teď? Šoural se smutně
domů, přemýšlel a nedával pozor na
cestu. Tak se stalo, že uklouznul na
zledovatělém chodníku, praštil sebou,
jak široký, tak dlouhý, odřel se o
nějakou zídku, a jak se zvedal, málem
vyvrátil plaňkový plot při dalším pádu.
Tak takhle už tedy manželce vůbec
nemůže na oči. Bez peněz, bez dárků,
odřený do krve, kabát roztržený, to
by ho zabila nejen Květa, ale i tchyně
Jaruna, jinak milionová ženská. A v tu
chvíli mu hlavou blesknul nápad a
tak se pan Milan nakonec ocitl v mé
kanceláři. A tady v teple se mu to
v hlavě konečně pomalu rozleželo.
Co teď se mnou bude, pane
kapitáne? Vždyť já vám vlastně lhal. To
mě asi zavřete, co? Já blbec, to budou
Vánoce. Žádné dárky, žádný kapr,
žádný salát, táta v kriminále, děti brečí,
máma zuří, tchýně skřípe zubama.....
Podívejte, povídám na to, udělal
jste pěknou klukovinu, ale protokol jsme
zatím nesepsali, nikoho dalšího kromě
mě nevzbudili, barvu jste nakonec
přiznal, tak z toho nebudeme dělat
drama. Teď se seberete, půjdete rovnou
domů, svou paní pěkně odprosíte a pro
příště si dáte větší pozor. Jsou Vánoce,
lidi jsou víc naměkko, snad vám vaše
paní i tchyně odpustí.
Ve dveřích mi děkoval, až se
málem klaněl. Snad si moje kázání vzal
k srdci, protože na našem oddělení
jsem už pana Milana nikdy neviděl. A
žádnou vánoční vraždu, ani ublížení
na zdraví jsme hlášené neměli, tak mu
snad odpustily i ty dvě ženské, co na
něj doma tak dlouho čekaly.
Tak tedy skončila moje předvánoční
služba. Porušil jsem předpisy, můžete
namítnout, ale nikomu se vlastně nic
vážného nestalo. Žádná smrt, žádná
krev, jen pár bezvýznamných odřenin.
Tak proč pro jednou nezamhouřit oko,
že?
Když jsou ty Vánoce.
Peter Hromada a Václav Hošek

Basketbalisté čtvrtí

Basketbalisté
TJ
SEBA
Tanvald odehráli šňůru zápasů venku,
všechny zápasy proti favoritům, a zvítězit se jim nepodařilo. Vždy rozhodl
slabší začátek druhé čtvrtiny a projevi-

Zleva Kozák M., Vyhnálek st., Kozák J.,
Pěnička, Sova, Djuliman a Klemš.
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la se i neúčast zraněného rozehrávače
Vyhnálka staršího, jehož rychlé nájezdy týmu přeci jen chybějí. Přesto stále
drží čtvrtou příčku, která by jim zajistila
účast v semifinále Jizerské ligy. Klíčový zápas doma proti Slavii Liberec,
na jejíž palubovce Tanvald na podzim
zvítězil, se hrál až po uzávěrce a výsledek přineseme v příštím čísle.
Draci Jablonec – Tanvald 71 : 38
Střelci: Kozák J. 12, Kozák M. 8, Dolenský M. 7
Indiáni Liberec – Tanvald 75 : 54
Střelci: Kozák M. 21, Albrecht 9, Kozák
J. a Vyhnálek ml. 6
Turnov – Tanvald 87 : 68
Střelci: Djuliman 23, Klemš 16, Kozák
J. a Sova 11
-vho-

O míč bojuje Jakub Kozák, s číslem 21 přihlíží Djuliman, jak souboj dopadne.
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Sport, inzerce

Volejbalistky na síti v síti
Tanvaldské volejbalistky se po
skvělém začátku poněkud zadrhly
a v posledních zápasech se jim
příliš nedařilo. Mrzí zejména dvě
domácí
porážky
se
sousedem
v tabulce, Rumburkem. V současné
chvíli jim patří devátá příčka v druholigové tabulce. Přijďte děvčata povzbudit

druhý lednový víkend do tanvaldské
haly. Kromě pěkného volejbalu totiž
uvidíte i neméně pěkná děvčata.
Výsledky:
Děčín – Tanvald 3:1 a 3:1, Tanvald –
Rumburk 1:3 a 2:3, Plzeň – Tanvald 3:0
a 3:1, Mělník – Tanvald 3:0 a 3:0 -vho-

Soustředění tanvaldských děvčat při podání soupeře.

Po time-outu odhodlaně na palubovku. Vítězně?
INZERCE

Advokátní kancelář

Rychlá
PīJĎKA
NACOKOLIVł

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.

rychle – do 24 hodin
minimum potřebných dokladů
s možností odkladu splátek

www.uver-kazdemu.cz

Inzerce 100x80mm.indd
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ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
A
INFORMACEMI NAPLNĚNÉ CHVÍLE
PŘI ČTENÍ TANVALDSKÉHO ZPRAVODAJE
PŘEJE
REDAKCE TANVALDSKÉHO ZPRAVODAJE

INZERCE

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •

Počítače, notebooky, tablety a příslušestnví
prodej, servis, nákup na splátky
SHG – Tanvald
Krkonošská 239
Premio Partner

Otevírací doba
Po – Pá
09.00 – 12.00
13.00 -17.00
email: obchod@shg.cz

• 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

www.zlikvidujauto.cz

Lenovo IdeaPad G50-45 Black
AMD Dual Core E1-6010, 15.6" LED 1366x768 lesklý, RAM 4GB, AMD
Radeon R2, HDD 250GB 5400 otáček, WiFi, Bluetooth 4.0, HD webkamera,
čtečka karet, HDMI, USB 3.0, Windows 8.1 64 bit with Bing

6.799,- Kč s DPH

PRACOVNÍ ODĚVY

Montérky - Rukavice - Obuv
Reflexní doplňky
Vesty-čepice-pásky-přívěšky-samolepky
Tel. 722 517 183
pracovniodevy@centrum.cz

Espon L210
- nízké náklady - černobílá stránka 0,05 Kč
- barevná stránka 0,11 Kč
- vysoká kapacita inkoustu
- černobíle až 4.000,- Kč
- barevně až 6.500,- Kč
- součastí balení je 210ml č.inkoustu a
210ml barevného inkoustu

Krkonošská 86
Tanvald 46841

Volná prac. místa - fyzioterapeut, ergoterapeut

Nemocnice Jablonec n.N. přijme zaměstnance na pozici fyzioterapeut a ergoterapeut na
detašované pracoviště Centrum doléčování a rehabilitace Tanvald (CEDR II).
Jedná se o práci převážně s geriatrickými pacienty.

Bližší informace na tel. č. 483 345 811
nebo
emailu: stepanka.hruskova@nemjbc.cz

- varianta s wifi L355

4.999,- Kč

4.390,- Kč
Patriot Power Bank 2000 mAh + LED baterka, černá
Flash USB Kingston 32GB DataTraveler
HP Compaq dc5850 MT - AMD 2,6GHz, 80HDD,W7 HP

270,- Kč
399,- Kč
2.800,- Kč
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