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V pondělí 14. a 21. 
prosince 2015 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Komise pro občanské záležitosti 
se loučila se svými členkami

 Přes čtyřicet let působily Viera 
Strnadová a Hana Hlaváčová v SPOZ 
(nyní KPOZ). Eva Černá si může připsat 
kolem dvaceti let práce v této komisi. 
Všechny tři se s činností rozloučily 
kvůli věku a zdravotním důvodům. Za 

jejich záslužné a dlouholeté působení 
jim přišel poděkovat starosta Vladimír 
Vyhnálek a místostarosta Antonín 
Bělonožník. Podrobnější informace o 
KPOZ v příštím čísle Tanvaldského 
zpravodaje. -ali-

Tanvaldské gymnázium pořádá 
Den otevřených dveří 3

Vážení a milí čtenáři
Tanvaldského zpravodaje, stejně 
jako v předchozím roce Vám přeji 
příjemné prožití svátků vánočních. 
Věřím, že o Vánocích zažijete mnoho 
kulturních či sportovních zážitků po 
boku svých nejbližších.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 16. prosince od 16 hod 
jednání zastupitelů města.

Upozornění
Ve čtvrtek 31. 12. 2015 
budou pracoviště MěÚ 
Tanvald uzavřena.

Otevírací doba v Infocentru 
Tanvald bude omezena 

pouze v tyto dny:
Čtvrtek - 31. 12. 2015

09.00 - 12.00
Sobota - 2. 1. 2016

09.00 - 12.00

Připomenutí 
státního svátku

 Ve středu 28. října jsme si připomněli 
státní svátek Den vzniku samostatného 
československého státu. Slavnostního 
položení věnce u šumburského památ-
níku T. G. M. se ujala místostarostka 
Hana Preislerová, vedoucí kulturní 
kanceláře Petr Hampl a členové Sboru 
dobrovolných hasičů Šumburk.

-haj-

Podzimní výlet seniorů
 Zámek Veltrusy a město 
Mělník byly cílem podzimního 
výletu 21. října. Ačkoliv začátek 
výletu vypadal dost bezútěšně, 
lilo jako z konve, tak se naštěstí 
během cesty počasí umoudřilo a 
deštníky mohly zůstat uložené.
 Zámek Veltrusy je velmi roz-
lehlý a jeho anglický park, největší 
v Evropě, je velice krásný i na 
podzim. Bohužel zámek není celý 
přístupný, protože v něm probíhají 
stavební práce, ale i ta část, kterou 
jsme mohli zhlédnout, stála zato. 
Prohlídka se nám moc líbila, a je 
možné, že se do Veltrus podíváme 
znovu, protože za dva roky by 
měla být rekonstrukce dokončena.
 Dalším bodem programu 
byla návštěva města Mělník, kde 
jsme individuálně nejprve vyrazili 
na oběd. Někteří se stihli nejen 
naobědvat, ale podívat se i na 
soutok Labe s Vltavou, navštívit 
vyhlídkovou věž nebo kostnici a 
podzemí. Ale snad všichni stihli 
odpolední posezení u kávy a 
dortíku.
 V pořádku jsme dorazili domů 
a všichni už se těšíme na jarní 
výlet.

--ali-
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Nádoby na bioodpad
Možná jste si všimli, že nádoby na 
bioodpad hnědé barvy byly staženy ze 
stanovišť s tříděným odpadem. Třídění 
těchto odpadů je pro města povinností 
od 1. dubna do 31. října.

Jak to bude se skibusem?
Představitelům města se podařilo 
na zimu 2015/16 domluvit zastávku 
skibusu i v našem městě. Jízdní řád 
naleznete v lednovém Tanvaldském 
zpravodaji.

V autokempu se udála změna
Od 1. listopadu má Autokemp 
Tanvaldská kotlina nového nájemce 
Luboše Lazaráka. Podrobnější článek 
si budete moc přečíst v lednovém 
Tanvaldském zpravodaji.

-haj-

Důležité 
informace

Fotografie interiéru restaurace Tenis Club.

Rozhovor s majitelem 
Restaurace Tenis Club

Proč  jste  se  rozhodl  opět  otevřít 
zrovna Restauraci Tenis Club?
 Od tenistů přišla rozumná nabídka 
odkupu celého podniku. Dřív sem 
vždycky lidi chodili rádi, ale bohužel 
se tady za poslední roky nic moc 
nedělo. Potřebovalo to tady kompletní 
rekonstrukci.
 Myslím si, že podnik tohoto typu 
pro střední třídu s rozumnými cenami 
v Tanvaldě chybí.

Co se muselo všechno opravit?
 Záchody byly v dezolátním stavu. 
Tady se v podstatě zastavil čas v roce 
86 a od té doby mimo oken do toho 
tady nikdo nedal ani korunu, takže 
bylo potřeba zrekonstruovat interiér, 
sociálky a pokoje.
 V létě jsme využili nevyužitého 
prostoru venku a udělali zahrádku a 
dětské hřiště.

Takže tady plánujete ubytování?
 Rozhodně, a je dokonce možné se u 
nás už nyní ubytovat. Kompletně jsme 
zrekonstruovali pokoje od koberců po 
nábytek.
 Máme tady apartmán pro 8 lidí, takže 
třeba i pro dělníky s tím, že si mohou 
sami i vařit. Pak tady máme klasicky 

čtyřlůžkové, třílůžkové a dvoulůžkové 
pokoje. V tuto chvíli máme celkovou 
kapacitou 20 lidí, ale časem to bude 
víc.
Cena ubytování je zhruba od 250 Kč 
do 300 Kč, ale záleží také na délce 
pobytu a počtu osob.

Co plánujete do budoucna?
 Zvětšení zahrádky o další část. 
V podstatě tady budeme mít model: 
restaurant – gril - kafé. Do příštího léta 
navýšíme kapacitu zahrádky o dalších 
50 lidí, takže budeme mít bezkon-
kurenčně v nejbližším okolí největší 
zahrádku pro 150 lidí.
 Plánujeme udělat i wellness pro 
veřejnost (například vířivku atd.), ale to 
se ještě včas dozvíte.
 A samozřejmě, když bude v zimě 
přát počasí a bude led, tak plánujeme 
mít stánek s občerstvením.

A jak to máte s vařením?
 V létě jsme měli venku gril a 
v nedávné době jsme začali přizpůso-
bovat kuchyni k vaření. Začínali jsme 
vepřovými hody a teď od prosince 
vaříme klasicky meníčka.
 Rozšiřujeme i otevírací dobu od 11 
hodin, aby sem mohli zákazníci chodit 

i na obědy.

Budete dělat nějaké pravidelné akce 
případně jaké?
 Každý měsíc plánujeme jednu 
akci. Tradičně se budou pořádat oblí-
bené Oldies Party a pak další akce. 
Například v sobotu 5. prosince budeme 
mít mikulášskou a pak silvestr, na který 
budeme brát rezervace, ale detaily 
zatím dolaďujeme.
 Rozhodně tady chceme mít i mimo 
oldies živou hudbu.

Proč si myslíte, že by lidi měli chodit 
zrovna k Vám?
 Jako jediní tady máme od prosince 
každé úterý a středu pro veřejnost 
možnost vysílat ligu mistrů.
 Velkým plusem je taky salónek, na 
který máme řadu rezervací, protože je 
tady možné dělat třídní srazy, oslavy, 
ale jsme schopni udělat i svatby.
 Chtěl bych připomenout, co je pro 
lidi velkým lákadlem, a to jsou pípy na 
stolech, kde si mohou zákazníci sami 
natočit pivo. Toto je vhodné pro větší 
skupiny lidí.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Hájková

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

PRO RODIČE S DĚTMI

SOBOTA 5. PROSINCE

OD 15:00

SILVESTR 2015 NA TENISE
oslava příchodu nového roku 

RESTAURACE TENIS CLUB TANVALD

Výzdoba, konfety, čepice atd.
Menu za 150 Kč (sekt, jednohubky atd.)

ČTVRTEK 31. PROSINCE

OD 20:00

Rezervace na tel. 723 694 861
další info na FcB

VSTUPNÉ ZDARMA

TJ SEBA TANVALD a MĚSTO TANVALD

si vás dovolují srdečně pozvat na

VVV ÁÁÁ NNN OOO ČČČ NNN ÍÍÍ
SSS VVV AAA ŘŘŘ ÁÁÁ KKK
18. prosince 2015
(pátek)

areál firmy 4SOFT
(bývalé garáže ČSAD)

vánoční koledy, gulášek, svařáček, perníčky, cukroví, ……

Takto vypadá zrekonstruovaná koupelna v apartmá Tenis Clubu.

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 

INZERCE

INZERCE
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Žáci ze školy v Horním Tanvaldě 
si vybírali učební obor

 16. 10. 2015 škola Údolí Kamenice 
238 organizovala zájezd pro děti z 8. a 
9. ročníku do liberecké arény na vzdě-
lávací veletrh EDUCA MYJOB 2015. 
Žáci zde nasbírali inspiraci, na jaké 
učební obory se mohou v budoucnu 
přihlásit a pokračovat ve vzdělávání 
(mohou vybírat např. z oborů kuchař, 

zedník, natěrač, pekař, švadlena, 
opravář zemědělských strojů, ošet-
řovatelka…). Do Liberce děti odvezl 
již tradičně p. Hartig, doprava byla 
hrazena z rozpočtu Libereckého kraje 
(program na podporu dopravy žáků na 
veletrh Educa 2015 Liberec).

Jana Hýsková

Tanvaldské gymnázium pořádá 
Den otevřených dvěří

Učitelé ZŠ Tanvald Sportovní 
obhájili vítězství

 Učitelé ZŠ Tanvald Sportovní ve 
složení: Míša Hušková, Jana Tůmová, 
Radka Houfková, Ivča Ackermannová 
– Stejskalová, Tomáš Zítko, Honza 
Balcar, Láďa Ouhrabka vzorně repre-
zentovali „sportovku“ na volejbalovém 
turnaji školských pracovníků, který 
se konal v sobotu 7. 11. v Jablonci 
nad Nisou v tělocvičně ZŠ Liberecká. 
V konkurenci dalších třech teamů – 
ZŠ Desná, ZŠ Liberecká a družstvo 
Vyšehradu jsme opět obhájili titul 
vítězů a domů si odvezli putovní pohár. 

 Je veliká škoda, že se nedalo dohro-
mady více šestičlenných teamů. Není 
to tak dávno, kdy se turnajů účastnilo 
i 15 družstev ze škol celého jablonec-
kého okresu. My, učitelé, nabádáme 
děti k tomu, aby se hýbaly, sportovaly 
a sami pak nejdeme dětem příkla-
dem???  Zkusme to na jaře napravit! 
 Tímto jste srdečně zváni do naší 
tanvaldské haly 19. 3. 2016. Přijďte si 
zahrát a zároveň se pobavit.
SPORTU ZDAR A VOLEJBALU 
ZVLÁŠT!

Žáci z tanvaldské základní školy 
upravili pomník Theodora Körnera

 Tanvaldské gymnázium si vás, 
uchazeče o studium a Vaše rodiče, 
dovoluje srdečně pozvat na den 
otevřených dveří, který se koná dne 
10. 12. 2015 od 15:00. Můžete si 
prohlédnout učebny a zázemí školy, 
popovídat si s vyučujícími jednotlivých 
předmětů a též s panem ředitelem, 
Františkem Brusem. Též budete mít 
možnost nahlédnout na práci studentů 

ve vybraných učebnách. Srdečně jsou 
zváni nejen uchazeči o gymnaziální 
studium, ale i o ekonomické obory, jež 
budou příští školní rok otevřeny v rámci 
tanvaldského gymnázia (obchodního 
lycea). Případné doplňující informace 
naleznete na internetových stránkách 
tanvaldského gymnázia gymtan.cz.

Ivan Nývlt

 O parčík, který se nachází nedaleko 
ZŠ Údolí Kamenice, se žáci zdejší 
školy starají již devátým rokem. 
Obnova pomníku se uskutečnila v roce 
2007 díky grantu z programu „Škola pro 
udržitelný život“, který vyhlásila nadace 
Partnerství a středisko ekologické 
výchovy Sever. Byly zde vybudovány 
lavičky, které využívají kolemjdoucí k 

odpočinku, informační tabule a odpad-
kový koš. 
Každým rokem chodí žáci parčík upra-
vovat, shrabou listí a očistí pomník od 
mechu. Letos jim opravdu přálo počasí 
a práce jim šla od ruky. Odměnou 
dětem byl pohled na upravené okolí 
pomníku a velká pochvala od paní 
učitelky. Hana Dostálová

Blahodárný déšt'
svlažil krajinu

 Srážkově hluboce podprůměrný rok 
2015 potrápil zahrádkáře, houbaře i 
majitele studní, které pomalu, ale jistě, 
začaly vysychat. Snad zima bohatá 
na sníh situaci zachrání, říkali jsme 
si, když tu přišel listopad a s ním i 
toužebně očekávaná vláha. V době 
uzávěrky listu, tedy ve dnech 14. – 18. 
listopadu, napadlo na území Jizerských 
hor kolem 120 mm srážek, t.j. 120 litrů 
vody na čtvereční metr. To už je slušná 
porce, i když klidně mohla být i větší. 
Jak se to projevilo na vodních dílech 
a vodních tocích? Zásobárny pitné 
vody přehrady Josefův Důl a Souš si 

každopádně polepšily. V Josefově Dole 
stoupla hladina o 90 a na Souši o 180 
cm. Kapacitní rezerva činila před dešti 
celých 11 milionů m3, nyní je to zhruba 
9 milionů, takže pokud do vydání tohoto 
čísla dotekly ještě 2 – 3 miliony, je to 
jen dobře, protože odhady, kolik v zimě 
napadne sněhu, jsou prozatím pouze 
v rovině hádanek. Vodní toky zbystřily 
svůj proud, ale k žádným povodním 
nedošlo, takže jen houšť a větší kapky. 
Příroda si poroučet nedá, ale ještě to 
s ní není tak špatné, jak se někdy může 
zdát.

Václav Hošek, krizové řízení

Městská policie už pomocí radaru měří rychlost viz. strana 4 Krimi okénko. -red-
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 

483 394 575
Policie ČR: 158

Své vraky najdete na úřední desce
Několik zjevně nepoužívaných vozidel 
nalezli strážníci městské policie při 
očistě města. Informace k těmto vozi-
dlům veřejnost najde na úřední desce 
před radnicí. Pokud sami jejich majitelé 
neučiní pořádku zadost, budou tyto 
automobily coby vraky odvezeny na 
vrakoviště a následně sešrotovány. A 
majiteli přijde účet.

V Tanvaldu se už měří
O tom, že nedodržování rychlosti ve 
městě se nemusí vyplatit, se přesvěd-
čili první dva řidiči (v době uzávěrky), 
kterým strážníci naměřili nepovolenou 
rychlost. Byla z toho pokuta na místě a 
ve správním řízení ještě dva body dolů. 
Městská policie upozorňuje, že kromě 
padesátky v celém městě, platí kupř. 
na sídlišti Výšina omezení rychlosti na 
40 km/hod. Jenže někteří řidiči jako by 
ani nerozeznávali číslice, když se čas 
od času řítí nejméně šedesátkou mezi 
paneláky, někdy i rychleji. Burácení 
motorů je hezká věc, ale jen do té doby, 
než začnou skřípět plechy. A pod těmi 
plechy lidé. Je s podivem, že se na 
Výšině zatím vážná nehoda nekonala. 
Asi to bude tím, že chodci jsou tu dobře 
vycvičení. Ale řidiči, nespoléhejte na to. 
Kavalce v base polstrované nejsou.

Mlsným chmatákům rum nevoní
Canadian old whisky, znáte? Já ne. 
Ovšem dva ošuntělí zloději ji znají při-
nejmenším dost dobře. Jinak by je asi 
nechytili v marketu, každého s jednou 
flaškou pod kabátem, bratru za tři 
stovky. Jako by jim nestačil obyčejný 
rum. Jenže fajnové pití neokoštovali, a 
protože to nebyla jejich první zlodějna, 
půjdou před soud. A tam asi dostanou 
koštnout, ale whisky to nejspíš nebude.

Z baru za volant nelez
Opilého řidiče načapala hlídka za 
volantem v Krkonošské ulici. Přímo 
z baru si to namířil do auta a autem na 
silnici, a to neměl dělat. Naměřili mu 
1,65 promile. Nejspíš takhle jezdil již 
delší dobu, ale tak dlouho se se džbá-
nem pro pivo chodí, až se ucho utrhne. 
A pivo se mu kapku prodraží. Ale zase 
teď ušetří za benzín.

Zloději míří do chatových osad
Zatím neznámý zloděj vykradl zahradní 
chatku v Horské ulici. Ztratily se nůžky 
na plot, křovinořez, strunová sekačka, 
kolo značky favorit, mikrovlnka a 
odšťavňovač značky moulinex. A maji-
tel zároveň ztratil veškeré iluze. Možná 
se vybavuje nějaký kutil, řeknete si, ale 
nejspíš se jedná o zloděje, který bude 
svůj lup chtít zpeněžit. Takže pozor, 
pokud vám někdo nabídne zmíněné 
zboží pod rukou, zbystřete pozornost. 
Čím méně podobných individuí se nám 
tu v zimě bude potulovat, tím lépe.

-vho-

Babi, hádej kdo volá?
To jsi ty, Péťo?
Jo, to jsem já. Něco bych od tebe 
potřeboval.
 Vy, sečtělí, jistě již víte, co bude 
následovat. Dotyčný vnuk má možnost 
výhodné koupě vozu či něčeho podob-
ného a potřebuje rychle půjčit peníze. 
Nemůže si pro ně ovšem dojít sám a 
pošle si kamaráda. Dejme tomu Pepu. 
Jenže Pepa není žádný kamarád, ale 
podvodník, a babička, ta stará dobrá 
duše, ve snaze rychle pomoci vnouč-
kovi, předá svoje těžce našetřené 
penízky tomu vykukovi. A nikdy už 
neuvidí penízky ani vykuka, leda při 
konfrontaci, pokud ho policie jednoho 
dne chytí. A tam se jí ten darebák bude 
chechtat do obličeje, protože prachy už 
budou nejspíš v čudu.
 Starý otřepaný trik, ale divili byste 
se, jak pořád ještě zabírá. Staří lidé, 
vděční za každý kontakt s lidmi, velice 
snadno prozradí v několika větách 
to, co podvodníci potřebují vědět, 
aby z nich vytáhli peníze. No nezabili 
byste je? Nemyslím tím ty stařenky a 
stařečky, nýbrž zloděje, kteří se neštítí 
okrást lidi přes osmdesát i starší. Ty 
hyeny (omlouvám se všem hyenám, 
neboť navzdory neblahé pověsti je 

hyena statečné zvíře) si na sobě rov-
ného věkem či silou netroufnou, tak to 
zkoušejí tam, kde jim hrozí nejmenší 
riziko. A daří se jim, bohužel. Staří lidé 
jsou někdy důvěřiví jak malé děti a 
snadno se nechají napálit.
 Vláda připravuje nový zákon, podle 
něhož bude na seniory nad šedesát 
let nahlíženo podobně jako na osoby 
nezletilé, takže i tresty za zločiny proti 
seniorům by měly být přísnější. Také 
se počítá se speciálním zacházením 
s poškozenými, tzn. kupříkladu větší 
ohleduplnost při vyšetřování, zamezení 
přímé konfrontace s pachateli, jež 
může být pro postižené dost frustrující, 
apod. Ne že bych měl pocit, že s blížící 
se šedesátkou bych měl být považován 
za osobu snáze zranitelnou, na řadu 
dnešních šedesátníků si totiž mladí 
výtečníci netroufnou ani ve zcela stříz-
livém stavu, ale zaplaťpámbu za to, že 
se o lepší ochraně starých lidí, zejména 
těch hodně dříve narozených, konečně 
reálně uvažuje. Okrádat staré lidi je 
prostě ta největší ubohost. Tečka.
 Ale nad všechny zákony je prevence 
a jistá dávka ostražitosti. Neznámému 
telefonnímu číslu nikdy nesvěřujte 
žádné rodinné podrobnosti, natož 
abyste dali svoje peníze cizímu člo-

věku. Pokud váš vnouček opravdu 
potřebuje půjčit peníze, určitě nebude 
líný dojít si pro ně sám. Už třeba jen 
proto, aby vám svým podpisem stvrdil 
jejich převzetí. Pořádek je pořádek, 
i kdybyste mu ten dloužek nakonec 
odpustili.
 A rada na závěr? Pokud se vám 
někdy stane, že z vás takhle po 
telefonu někdo začne tahat rozumy, 
požádejte ho, ať zavolá později. 
Mezitím si u svých blízkých zjistěte, o 
co běží (po telefonu je to dnes přece 
tak snadné), a je-li jasné, že se jedná 
o podvodníka, volejte okamžitě linku 
158, tedy policii. Pokud je ten zloděj 
tak hloupý, že se nechce vzdát snadné 
kořisti a znova zavolá, klidně si s ním 
sjednejte schůzku, na kterou už ovšem 
místo vás dorazí policista s náramky za 
opaskem, a spadla klec. Krom toho, že 
budete mít dobrý pocit z toho, že ještě 
nejste kafka dobrá leda tak k oškubání, 
můžete zachránit nějakou stařenku či 
stařečka, kteří se už tolik bránit nedo-
kážou a vykutálenému podvodníkovi by 
snadno naletěli. Ne vždy platí rovnítko 
mezi starý a bezmocný. Nenechávejte 
se oškubat, nikdy a nikým.

Václav Hošek

Jak podvodníkům na lep nesedati?

Policie v novém
 V novém objektu Železnobrodská 
299 se od počátku listopadu zabydluje 
městská policie. Budova je proti dří-
vějšímu stanovišti sice trochu stranou, 
ale zázemí pro velitele, strážníky a 
asistenty prevence kriminality je tu na 
nesrovnatelně lepší úrovni. I klienti 
bezpochyby ocení větší soukromí při 
jednání v oddělené místnosti. Úřední 

hodiny pro veřejnost jsou stanoveny 
na pondělí a středu vždy od 15.00 do 
17.00 hodin.
 A na co se mohou těšit ti, kdož čas 
od času porušují předpisy? Městská 
policie se nadále bude zaměřovat 
na špatné parkování, zejména 
v Krkonošské ulici, a pozornosti neujde 
ani železniční přejezd v Poštovní ulici, 

kde si posvítí na to, aby nikdo zbytečně 
neriskoval podlézáním závor. 
 A za zmínku na závěr stojí, že od 1. 
října platí pro strážníky MP možnost 
vyššího výběru pokut, jež činí na místě 
až 5 000 Kč. Tak pozor na přestupky, 
nestojí to za to.

-vho-

Silniční značení
 V parčíku u kruhového objezdu pod 
Bálovkou ležel od jeho zprovoznění 
historický kilometrovník „25“ (Pozn. 
red. kilometrovník označuje vzdálenost 
místa od počátku dopravní cesty). 
Tento kilometrovník je součástí trasy 
z Liberce do Harrachova, kde končí 
kilometrovníkem „42“ před hraničním 
přechodem. Celá trasa byla osazena 
kilometrovníky vzor 1933 a zbytky je 
možno ještě spatřit v Jablonci n. N., 

Lučanech, ve Smržovce a v Desné.
 22. listopadu pracovníci Technických 
služeb Tanvald kilometrovník vytáhli 
z parku a znovu umístili na okraj 
vozovky k parčíku, i když původně stál 
v místech středu kruhového objezdu.
 Tímto i děkuji všem pracovníkům 
Městského úřadu, kteří se na této akci 
podíleli. 

L. Ř.

Novoroční výstup na Štěpánku

KČT Tanvald pořádá ve spolupráci 
s obcí Kořenov tradiční Novoroční 
výstup na rozhlednu Štěpánku, která 
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích. 
Pořadatelé účastníky očekávají 

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

Josef Průcha
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Římskokatolické bohoslužby 
o Vánocích 2015-16

Neděle 20. 12. - 4. neděle adventní
Horní Tanvald 9.00 hod.

Čtvrtek 24.12. - Štědrý den
Šumburk nad Desnou 17.00
Velké Hamry 20.00
Albrechtice v Jizerských horách 22.00
Horní Maxov 24.00

Pátek 25.12. - Slavnost 
Narození Páně
Smržovka 9.30 
Josefův Důl 11,15
Horní Maxov 15.00

Sobota 26.12. - Svátek sv. Štěpána
Horní Tanvald 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00

Neděle 27.12. - Svátek Sv. Rodiny 
Šumburk nad Desnou9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11,00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00

Čtvrtek 31. prosince
Šumburk nad Desnou 18.00 Na podě-
kování s prosbou do Nového roku. 

Pátek 1. ledna 2016
Horní Tanvald 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00

Sobota 2. ledna - Slavnost 
Zjevení Páně - Tří králů
Josefův Důl 17.00

Neděle 3. ledna - Slavnost 
Zjevení Páně
Šumburk nad Desnou 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00

Neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně
Šumburk nad Desnou 9.00, 
ostatní jako v neděli

-red-

Kalendář akcí v Tanvaldě
V pátek 4. prosince v 15.15
Vypouštění balónků 
s přáním k Ježíškovi
Tato akce je součástí projektu Český 
Ježíšek a zároveň pokus o rekord 
ve vypouštění balónků v celé ČR.
Balónky zúčastnění dostávají zdarma, 
stejně jako přáníčka pro Ježíška, 
která se k balónkům připevňují.
Balónky budou vypuštěny v 15.15 v a 
reálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Ve čtvrtek 10. prosince od 16.00
Vánoční zpívání na schodech
V případě příznivého počasí 
bude zpívání v prostorách před 
budovou ZŠ Tanvald Sportovní.

V pátek 11. prosince od 19,30 h.
Vánoční koncert: Simona Klímová 
a Consortium Camerale Slanense
V Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Vánoční koncert folkové pís-
ničkářky a ženského sboru ze 

Slaného. Na programu budou 
známé vánoční písně a koledy.
Vstupné: 80 Kč

V pátek 18. prosince od 14.30
Vánoční Svařák
Vánoční koledy, gulášek, sva-
řáček, perníčky, cukroví atd.
V areálu firmy 4SOFT 
(bývalé garáže ČSAD).

V sobotu 30. ledna od 20.00 
Ples města Tanvaldu
Bohatý program, tombola, 
slosovatelná vstupenka atd.
K tanci a poslechu zahraje Orchestr 
Ladislava Bareše z Liberce.
Ples se uskuteční ve 
Sportovní hale Výšina.

V neděli 31. ledna od 14.00
Dětský karneval
Ve sportovní hale na Výšině.
Vstupné: 30 Kč (masky vstup zdarma)

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald
Vánočně laděné koncerty žáků Základní umělecké 

školy v Tanvaldě. Vždy od 17 hodin. 
5. 12. partnerské město Wittichenau (SRN)
16. 12. Zlatá Olešnice  - kostel sv. Martina

17. 12. Josefův Důl - kostel Proměnění Páně
21. 12. Velké Hamry - kostel sv. Václava

22. 12. Tanvald, Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi

Žáci ze ZŠ Tanvad Sportovní 
v jižní Anglii

 Díky výzvě č. 56 vydané MŠMT 
(spolufinancované z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR) mělo 50 žáků naší školy 
možnost zúčastnit se jazykově 
vzdělávacího pobytu v jižní Anglii. 
Ubytováni byli v hostitelských rodinách 
v jihoanglickém městě Brighton, kde 
zároveň navštěvovali tamní školu. 
Brighton je jedno z nejromantičtějších 
a nejpopulárnějších přímořských 

měst, kulturní, umělecké a sportovní 
centrum celé jižní Anglie. Žáci si zde 
prohlédli Royal Pavilion-královský 
palác v orientálním stylu, The Lanes-
síť středověkých uliček a Sea Life 
Centre. Během svého pobytu navštívili 

námořní základnu Velké Británie 
město Portsmouth, s historickými 
doky, Královské námořní muzeum, 
historickou loď HMS Victory (vlajková 
loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru) 
a 172 m vysokou věž Emirates 
Spinnaker Tower. Další zajímavé místo 
jejich pobytu bylo historické město 
Hastings, s Pašeráckými jeskyněmi. 
A celý pobyt završili prohlídkou 
hlavního města Londýna. Zde si 

prohlédli Londýn z ptačí 
perspektivy z London 
Eye, dále The Houses 
of Parliament s Big 
Benem, Westminsterské 
opatství, Buckinghamský 
palác-sídlo královny 
Alžběty II..Trafalgarské 
náměstí, Piccadilly 
Circus, Leicester Square 
a na závěr se projeli lodí 
po řece Temži.

 Zájezd se velmi povedl, naši žáci si 
zdokonalili angličtinu, použili ji v praxi, 
poznali jinou kulturu a nové lidi, ale 
hlavně si uvědomili, že bez angličtiny 
to prostě nejde. J

Učitelé AJ ZŠ Tanvald Sportovní

Žádost o bezplatné zapůjčení 
kompostérů prostřednictvím 
Městského úřadu Tanvald

 Přinášíme informace o možnosti 
požádat si o bezplatné zapůjčení 
kompostérů, a to prostřednictvím 
Městského úřadu Tanvald.

 Kompostéry již pro Mikroregion 
Tanvaldsko byly dodány. Celkem bude 
pro město Tanvald k dispozici 400 
kusů kompostérů ve dvou různých 
objemech.

Konktrétně takto:

Prémium 1050 litrů (výška 107cm)                               
.............................................. 300 kusů
Prémium 2000 litrů (výška 113cm)                               
.............................................. 100 kusů

 Kompostéry určené pro Tanvald 
budou prozatím po dobu zimních 
měsíců uskladněny a na jaře dojde 
k jejich distribuci přihlášeným 
zájemcům z řad občanů.

 S příchodem jara vás budeme dále 

konkrétněji informovat o předávání 
jednotlivých kompostérů přihlášeným 
zájemcům.

 Více o samotných kompostérech 
i kompostování se můžete dočíst na 
webových stránkách dodavatelské 
firmy JRK www.zahradni-kompostery.
cz.

Elektronická žádost (ONLINE)
Žádost o bezplatné zapůjčení můžete 
vyplnit elektronicky na www.tanvald.cz.

Tištěná žádost (DOC)
Vyplněnou můžete odeslat poštou na 
adresu:

Městský úřad, Palackého 359, 468 
41 Tanvald, nebo přinést osobně 
do kanceláře č. 9 v přízemí budovy 
městského úřadu Palackého 359 
nebo odevzdat v Infocentru Tanvald. 
Na stejných místech získáte i tištěnou 
žádost připravenou k vyplnění.

-red-
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 21. 10. 2015

*RM souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy o pronájmu pozemkové parcely č. 237/1 
v katastrálním území Tanvald uzavřené s pa-
nem Slukou dne 17. 04. 2008 dohodou ke dni  
31. 12. 2015.
*RM schvaluje uzavření nájemní smlou-
vy s firmou CPI Alfa, a.s., IČ: 24282111,  
se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1 za 
účelem umístění a provozování optického ven-
kovního kabelu Tanvald centrum dle předlože-
ného návrhu.
*RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2015, 
které na základě pověření uděleného staros-
tovi radou města usnesením č.198/14/2015 ze 
dne 10. 06. 2015 provedl starosta města dne  
15. 10. 2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře          
+ 112.866 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře          
+ 112.866 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 74/2015:
Příjmy 
Účelové dotace
na projekt „Vybavení vozidla CAS“                
48.000 Kč
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MA-
JETKU - celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru 
na CAS UNIMOG    + 48.000 Kč
pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru 
na CAS UNIMOG     - 48.000 Kč
provozní výdaje                               + 48.000 Kč         
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 75/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF
realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, 
č. p. 579                 
+ 69.000 Kč
realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, 
č. p. 336                          - 69.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 76/2015
PŘÍJMY
KULTURA – celkem
Kulturní kancelář – celkem    
+ 53.970 Kč
Výdaje
KULTURA – celkem
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost - 
celkem
divadelní a ostatní představení v kině  
+ 53.970 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 77/2015:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Městská policie – celkem
provozní výdaje    + 38.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    - 38.000 Kč
*RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor umístěných v objektu čp. 
299, Tanvald, Železnobrodská ulice mezi měs-
tem Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald 
a společností TABYS s.r.o., se sídlem Protifaši-
stických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 78/2015:
PŘÍJMY
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Údolí Kamenice 238 a 331 – základní škola 
– celkem             
+ 12.873 Kč
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Údolí Kamenice 238 a 331 – základní škola 
– celkem               
+ 12.873 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 

č. 79/2015:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
chodník ul. U Stadionu                    + 12.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  
 - 12.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 80/2015:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního 
majetku                       + 53.000 Kč
Výdaje
POZEMKY – celkem                     + 40.000 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Výdaje související s prodejem byt   
+ 13.000 Kč 
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace na projekt pod názvem „Zajištění ošet-
ření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro 
oblast Tanvaldska“ pro rok 2015 mezi městem 
Tanvald a Nemocnicí Tanvald s.r.o. dle předlo-
ženého návrhu a schválit rozpočtové opatření 
č. 84/2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu 
a v intoxikaci                       240.310 Kč
Výdaje
Zdravotnictví - celkem
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o - ošetření osob 
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci    240.310 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 81/2015:
Příjmy 
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
DOPRAVA – celkem                       + 13.774 Kč   
VÝDAJE
DOPRAVA – celkem
opravy čekáren                                + 13.774 Kč
*RM rozhodla podat žalobu u Okresního soudu 
v Jablonci nad Nisou na vyklizení bytu č. 39, 
Větrná 558, Tanvald  po ukončení nájmu.
*RM projednala žádost příspěvkové organiza-
ce Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416, 
Tanvald a rozhodla souhlasit s použitím částky 
162.000 Kč z příspěvku na provoz od zřizovate-
le na dofinancování přímých výdajů.
*RM souhlasí s opravou bytové jednotky 1+2 
v objektu MŠ Radniční 540 a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 82/2015:
VÝDAJE
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Radniční 540 – bytová jednotka                                                                               
70.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                  
- 70.000 Kč
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku vel. 
1+2, Radniční 540, Tanvald na dobu určitou do 
30. 06. 2016. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města Tanvald 
schválit pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
Tanvald v rozsahu dle „Posouzení požadavků a 
návrhů na změnu ÚP Tanvald – pořízení změny 
č. 2 ÚP Tanvald“, které je nedílnou přílohou to-
hoto usnesení.        
*RM bere na vědomí zprávu o investičních ak-
cích ve městě provedených nebo započatých 
v roce 2015 předloženou odborem rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald.
*RM souhlasí s doplněním Směrnice pro odpi-
sování dlouhodobého majetku ze dne 15. 10. 
2014 o přílohu č. 4.
*RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Ing. Ža-
netu Fišerovou s účinností od 01. 11. 2015 ve-
doucí správního odboru MěÚ Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
počet strážníků Městské policie Tanvald na 4.
*RM bere na vědomí rezignaci paní Humlové na 
funkci členky Školského výboru Zastupitelstva 
města Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města podat při-
hlášku do výběrového řízení na uzavření part-
nerství s Agenturou pro sociální začleňování.
*RM souhlasí s pokácením 4 ks bříz nachá-
zejících se v těsné blízkosti sportovní haly na 
Výšině, na pozemkové parcele č. 375/110 v ka-
tastrálním území Tanvald, dle předloženého ná-
vrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 04. 11. 2015

*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti rady města v období od  02. 09. 2015   
do 21. 10. 2015.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti finančního výboru, kontrolního výboru  
a školského výboru.
III.
*ZM ukládá školskému výboru předlo-
žit k projednání zastupitelstva města dne  
16. 12. 2015 svůj návrh na optimalizaci základ-
ního školství v Tanvaldě.    
IV.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti orga-
nizací s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
3) TABYS s.r.o. 
V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) po projednání žádosti paní Barkové o sníže-
ní kupní ceny za pozemkové parcely č. 510/2 
a 511/2 v katastrálním území Tanvald  rozhod-
lo cenu stanovenou usnesením č. V/2 ze dne 
09. 09. 2015  nesnižovat.
 2)  rozhodlo odložit  projednání žádosti o prodej  
pozemkové parcely č. 1145/3 (trvalý travní po-
rost) o výměře 1536 m2    v katastrálním území 
Tanvald.
3) rozhodlo odložit projednání žádos-
ti o prodej  části  pozemkové 370/2 (trva-
lý travní porost) označené podle geome-
trického plánu č. 1627-880/2015 ze dne 
07. 10. 2015 jako pozemková parcela  
č. 370/14 (trvalý travní porost), o výmě-
ře 77 m2 v katastrálním území Tanvald. 
4) rozhodlo  schválit   zřízení   věcného  bře-
mene – služebnosti ve prospěch města Tan-
vald, se sídlem Palackého 359, Tanvald podle 
předloženého návrhu  Smlouvy o zřízení věc-
ného 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.
5) rozhodlo schválit zřízení věcného břeme-
ne – 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 vo-
dovodu ve prospěch vlastníka staveb-
ní 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.
6) rozhodlo nezřizovat  věcné břemeno – služeb-

nost ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV- Pod-
mokly podle předloženého návrhu Smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IV-12-4013998/03, týkající se 
stavby Iv-12-4013998 JN, Tanvald, p.č. 1984, 
O. Dyntr – kNN.
7) rozhodlo schválit Veřejnoprávní smlou-
vu o poskytnutí účelové dotace na projekt  
pod názvem „Zajištění ošetření osob pod vlivem 
alkoholu a v intoxikaci pro oblast Tanvaldska“  
pro rok 2015 mezi městem Tanvald a Nemoc-
nicí Tanvald s.r.o. dle předloženého návrhu   
a   schvaluje  rozpočtové opatření č. 84/2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu 
a v intoxikaci                                     240.310 Kč
VÝDAJE
ZDRAVOTNICTVÍ – celkem
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.  - ošetře-
ní osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci          
240.310 Kč
8)  rozhodlo podat žádost města o dotaci z Do-
tačního programu: Operační program Životní 
prostředí; Prioritní osa 1: Zlepšování kvality 
vody a snižování rizika povodní; Specifický 
cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření; na realizaci projektu města „Digitál-
ní povodňový plán a varovné systémy města 
Tanvald.
VI.
*ZM rozhodlo  schválit   pořízení  Změny č. 2 
Územního plánu Tanvald  v rozsahu dle „Posou-
zení požadavků a návrhů na změnu ÚP Tanvald 
– pořízení změny č. 2 ÚP Tanvald“, které je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.
VII.
*ZM města volí pana Ing. Jaroslava Mikše čle-
nem a předsedou kontrolního výboru.
VIII.
*ZM volí paní Mgr. Evu Hýskovou členkou škol-
ského výboru.
IX.
*ZM rozhodlo poskytnout peněžité plnění fy-
zické osobě, která není členem zastupitel-
stva města za výkon funkce člena školské-
ho výboru paní Mgr. Evě Hýskové ve výši  
1.100 Kč měsíčně s účinností od 05. 11. 2015.
X.
*ZM v souladu s ustanovením § 35 a 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a ustano-
vením § 27 zákona č. 250/2000Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,   
ve znění  pozdějších   předpisů,    rozhodlo  schválit   
Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mlá-
deže Tanvald, příspěvková organizace  
dle předloženého návrhu.

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

Vás srdečně zve na

setkání

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí...

Přijďte si posedět u kávy a cukroví za poslechu vánoč-
ních koled od našich malých koledníků.

 
Datum konání:

15. 12. 2015 v 15:00 hod.

Místo konání:
Dům pro seniory Šumburk nad Desnou 593, 

Tanvald, - společenská místnost

Senior klub Tanvald
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V prosinci 2015
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Jaruška Čílová

Blanka Pleštilová

Pavel Novotný

Kateřina Kolomazníková

Václav Čermák

Ladislav Kulhánek

Ludmila Synovcová

Jiří Hubáček

Věra Petráková

Dagmar Vondrová

Jaroslav Belda

Miloslav Klouček

Danuše Valnohová

Anna Mladonická

„Zapalme svíčku“ – 13. 12. 2015
Světový den památky zesnulých dětí

 "Mít děti není samozřejmost. V 
běhu všedních radostí a starostí si to 
často neuvědomujeme. Zastavme se 
na chvíli. Zapalme svíčku a uctěme 
památku všech dětí a mladých lidí, kteří 
odešli z tohoto světa dříve, než stačili 
dospět a zestárnout…
 V médiích často slyšíme o tragediích 
a nemocech, které potkávají děti a 
mladé lidi. Všichni se shodují na tom, 
že nejbolestivěji tyto ztráty zasahují 
pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i 
další příbuzní a jsou zde i spolužáci, 
kamarádi, sousedé, kterých se ztráty 
také bolestně dotýkají. Po dětech, 
které předčasně odešly, zůstává 
prázdné místo v rodinách, ve třídách, 
v zaměstnání, v sousedství… 
 Druhá neděle v prosinci je světovým 
dnem památky zesnulých dětí. Tento 
den spojuje rodiny a přátele po celém 

světě. Svíčky se zapalují vždy v 19,00 
hodin místních časů a tvoří virtuální 
vlnu světla po celé zeměkouli. 
 V letošním roce již popáté pořádá 
spolek Dlouhá cesta akci Zapalme 
svíčku.  Na různých místech v České 
republice se 13. prosince 2015 
konají otevřená setkání rodin, přátel 
a veřejnosti.  Akce se uskuteční 
například v Praze, v Brně, ve Zlíně, 
v Jihlavě, v Plzni, v Děčíně, v Jablonci 
nad Nisou, v Lanškrouně, v Kraslicích, 
v Domažlicích…….  
  V  Jablonci  nad  Nisou  se  akce 
koná  v  kostele  Nejsvětějšího  srdce 
Ježíšova  na  Horním  náměstí  od 
16.45 hod., na programu je vystoupení 
Dětského pěveckého sboru Vrabčata 
Jablonec nad Nisou pod vedením 
sbormistra Pavla Žura.
  V 18.00 bude následovat mše sv. 

za všechny zemřelé děti.
 Podrobnější informace budou 
postupně doplňovány na web www.
dlouhacesta.cz.  I vy se můžete zapojit 
do podpory tohoto dne – účastí na 
setkání nebo připomínkou na nějaké 
jiné veřejné akci nebo vzpomínkou 
doma se svou rodinou a přáteli.  
Důležitý je pocit sounáležitosti. 

Kontakt pro další informace:
Martina Hráská 
předsedkyně spolku Dlouhá cesta, 
tel. 602 186732, email: dlouhacesta@
dlouhacesta.cz, 

Taťána Chmelíková
Koordinátorka vzpomínkové akce 
v Jablonci nad Nisou, tel. 774290168, 
email: tanach1@seznam.cz
www.dlouhacesta.cz. -red-

DS E. F. Burian se připravuje na 
oslavu 70. výročí založení souboru

 Dne 6. 2. 2016 se bude v městském 
kině JAS Járy Cimrmana konat oslava 
70. výročí založení amatérského 
divadelního souboru v Tanvaldě, 
jehož zřizovatelem je v současné 
době Městská kulturní kancelář Města 
Tanvaldu. Srdečně již teď s předstihem 
zveme všechny naše přátele a 
fanoušky amatérského divadla na toto 
sobotní odpoledne. Zároveň vyzýváme 
všechny divadelníky, kteří se kdy 
podíleli na kulturním dění v Tanvaldě,
a v současné době tak již konat 
nemohou, aby na sebe sdělili kontakt 
vedoucímu MěKK, panu Petru 
Hamplovi (telefon: 723 850 151 nebo 
osobně v kulturní kanceláři). Rádi 
bychom Vás na oslavu pozvali oficiálně. 
Anebo prostě jenom přijďte „pobejt“.

Jako  ochutnávku  uvádíme 
v krátkosti program oslav:
• Premiéra pohádky O MOŘSKÉ VÍLE 
(na motivy H. CH. Andersena upravil V. 
Hozda)
• Vernisáž divadelních fotografií, i těch 

historických a možná i krátké hudební
vystoupení pěveckého sboru ZUŠ 
Tanvald
• Repríza úspěšné divadelní komedie 
TAH DÁMOU ANEB NAPŘED 
TROCHU VÍNA…
(na motivy M. Horníčka upravil a 
režíroval V. Hozda)

 Na všechna tato představení bude 
vstup volný, je to dárek, který pro 
přátele amatérského divadla připravil 
DS E. F. Burian Tanvald. Již se na Vás 
těšíme.
 Zároveň bychom rádi poděkovali 
Městu Tanvald a zvlášť Petrovi 
Hamplovi, vedoucímu Městské 
kulturní kanceláře, za podporu 
amatérského divadla v Tanvaldě, 
ať materiální, či za možnost  využití 
klubovny a prostor v kině JAS. Ještě 
jednou díky.

Za DS E. F. Burian Tanvald,
Dana Hozdová

Oznamujeme bývalým 
spolupracovníkům 

a absolventům SOUT, 
že nás dne 16. 10. 2015 navždy 
opustila paní Jana Potůčková. 
Za tichou vzpomínku děkují 
bývalé kolegyně z SOUT.

Blažková Helena

INZERCE
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Kultura, informace

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

• Mikulášská nadílka pro nejmenší - v pátek, 4. 12., vybírání 
podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů 
v 15:00 - 15:30 hod., vstupné 30 Kč
• V úterý, 22. 12. v 16:00 - 20:00 hod. pořádáme Vánoční besídku. Přijďte 
posedět do vánoční atmosféry, se svými blízkými, nejmenšími i nejstaršími...

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 prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. aler-
gie. 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.

Přejeme všem krásné Vánoce a spokojenost všem rodinám v Tanvaldě a 
okolí v r. 2016!!!

Městská kulturní kancelář Tanvald

DDM Ulita Tanvald

DDM Ulita v prosinci:

V pondělí 30. 11. a 7. 12. od 17:00 se koná „Kurz keramiky pro dospělé“.
30.11 - modelování výrobků s vánoční tematikou, 7.12 glazování již vypále-
ných výrobků.

Ve čtvrtek 3. 12. od 16:30 upečeme s dětmi „Voňavé cukroví“. Akce je urče-
na dětem od 1. třídy. Upečeme a nazdobíme několik druhů vánočního cukroví.
S sebou je třeba mít krabičku na upečené dobroty a přezůvky.

V pátek 4. 12. pořádáme „Mikulášskou nadílku“ v tanvaldských mateřských 
školách.

V sobotu 5. 12. od 9:00 do 13:00 se v DDM koná tradiční
předvánoční „Dárkování“.
Jedná se o výtvarné dílny, ve kterých si děti vyrobí několik originálních dáreč-
ků a vánočních dekorací. Akce je určena dětem od 1. třídy. S sebou je třeba 
mít svačinu a pití, přezůvky a krabičku na výrobky.

Ve středu 9. 12. od 14:00 proběhne „Vánoční tiffany“ - dílna, ve které si děti 
vyrobí skleněnou vitráž s vánočním motivem. Akce je určena dětem od 10 let.

Kroužky v DDM končí v pátek 18. 12. a začínají opět po vánočních prázdni-
nách 4. 1. 2016.

Kolektiv DDM přeje vám všem krásné Vánoce plné pohody, dětem splně-
ná přání od Ježíška a příjemně prožité prázdniny!

Městská knihovna Tanvald
Dárek z knihovny - pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2016. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.

OTVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Po 21. 12. 2015   9:00-11:30 12:15-17:00
Út 22. 12. 2015  9:00-11:30 12:15-15:00
St 23. 12. 2015  9:00-11:30 12:15-17:00
Čt, Pá 24. 12 – 25. 12. 2015 ZAVŘENO
Po 28. 12. 2015  9:00-11:30 12:15-17:00
Út 29. 12. 2015  9:00-11:30 12:15-15:00
St 30. 12. 2015  9:00-11:30 12:15-17:00
Čt, Pá 31. 12. 2015 -1. 1. 2016 ZAVŘENO

Městská knihovna vyhlašuje tyto soutěže:
 „Je král v dnešní době potřeba nebo je to přežitek historie?“ 
Vyhlašujeme literární soutěž pro žáky 2. stup. ZŠ a studenty středních škol. 
Téma můžete zpracovat jakoukoli literární formou (pohádka, povídka…), ma-
ximální rozsah jsou 3 strany formátu A4. Práci můžete doplnit vlastní ilustrací.
Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2016.
Práce odevzdávejte osobně v knihovně, písemně na adresu: Městská 
knihovna Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald nebo elektronicky na email: 
knihovna@tanvald.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, věk, název školy a třídu, tel. spojení.
Výhra: 1. – 3. místo pěkná kniha

 „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

„Král a jeho dvůr“
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ. Téma můžete zpraco-
vat jakoukoli výtvarnou technikou, maximální rozměr je A3.
Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2016.

Další akce v prosinci v Tanvaldě:

11. 12. PÁ 9,30 h. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Pohádkové zpracování  příběhu  o narození Ježíška aneb tak zvané
Putování za Vánoční hvězdou
Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Délka 55 minut.
Odkaz souboru: www.divadlokapsa.cz
Vstupné 30 Kč.

11. 12. PÁ 19,30 h. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Simona Klímová a Consortium Camerale Slanense
Vánoční koncert folkové písničkářky a ženského sboru ze Slaného. Na pro-
gramu budou známé vánoční písně a koledy.
Vstupné: 80 Kč.

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

 
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
Bližší informace ke všem soutěžím 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.

„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

„Vánoční inspirace na poslední chvíli“
- výstava knižních titulů z našeho fondu.

Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků naplněných 
láskou, klidem a pohodou.
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Star Wars - síla se probouzí
Star Wars: Síla se probouzí je připravovaný sedmý 
film ze série Star Wars. Tento snímek bude popisovat 
události přibližně 30 let po událostech v šestém dílu. 
Film je natáčen režisérem J. J. Abramsem, který se už 
před natáčením osvědčil restartováním ságy Star Trek. 
Film je produkován studiem Walt Disney Pictures, které 
koupilo v roce 2012 práva od George Lucase. Sedmá 
epizoda je tedy prvním filmem, na kterém se nijak ne-
podílí původní autor Star Wars George Lucas. Film je presentován jako návrat ke 
kořenům původní ságy Star Wars, at' už pro návrat původních postav staré trilogie 
a jistou dávkou nostalgie tak pro skloubení moderních digitálních efektů s hojně za-
pojenými efekty praktickými. Příkladem budiž loutky nebo skutečně fungující model 
astrodroida BB-8.

Vánoční Kameňák
Starosta města Kameňákov Pepan (Václav Vydra nej-
ml.) se se svým spolupracovníkem - tajemníkem úřadu 
(Jan Antonín Duchoslav), rozhodne postavit na hoře 
Říp skokanský můstek. Z toho důvodu jedou za prezi-
dentem republiky, který je často opilý a o úřad se vů-
bec nezajímá. Nejdříve dorazí za mluvčím prezidenta 
(Ladislav Hruška), se kterým se poté domluví a jdou svůj nápad navrhnout preziden-
tovi, který, jak jinak, nebude zrovna ve střízlivém stavu...

Hodný dinosaurus
Animovaný film „Hodný dinosaurus" si pohrává 
s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy 
změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří 
dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Stu-
dios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa 
dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřá-
telí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou 
divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů.

FILMOVÉ TIPY 

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM
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KP STARŠÍCH ŽÁKYŇ – 1. KOLO
 Po říjnové kvalifikaci, ve které si 
naše družstvo vybojovalo účast ve 
druhé výkonnostní skupině, se 1. kolo 
odehrálo v neděli 8. 11. v hale Dukly 
Liberec. I když krásné slunečné počasí 
lákalo spíše k výletům a pohybu 
venku, v Liberci se sešlo 16 družstev, 
která bojovala o umístění ve čtyřech 
čtyřčlenných skupinách. Vítěz skupiny 
postupuje pro další kolo do lepší sku-
piny, poslední skupinu opouští. 
 Družstvo Tanvaldu se složení Míša 
a Ája Houfkovy, Míša Marková, Laura 
Pátíková, Julča Petráková a Kristina 
Garwoodová, pod vedením trenérek 
Kačky Fikarové a Ivany Műllerové 
bojovalo o udržení ve skupině. Po 
celkem snadném vítězství 2:0 nad 

Varnsdorfem bylo již udržení nadosah. 
Čekala nás ale ještě dvě utkání a dva 
silnější soupeři – TJ Turnov A a BV 
Vratislavice. I tady děvčata statečně 
bojovala a dokázala i silnějším soupeř-
kám a jejich trenérům připravit horké 
chvilky. Turnovské žákyně nás porazily 
2:0 a žákyně z Vratislavic zvítězily až 
po třetím setu 2:1. Celkově to pro nás 
znamená 7. místo v průběžném hodno-
cení (ze 16 družstev). Pro příští turnaje 
už víme, že dokážeme hrát vyrovnané 
zápasy i se silnějšími družstvy. 
 2. kolo se hraje 13. 12. ve SH 
v Turnově. Pokusíme se udržet se ve 
druhé skupině a k dosavadnímu zisku 
bodů přidáme další.

Ivana Műllerová

Poděkování hasičů ze Šumburku
 Vánoce už jsou za dveřmi a 
konec roku se kvapem blíží. Je tedy na 
čase zhodnotit uplynulý rok. Výjezdo-
vá jednotka zasahovala u devatenácti 
událostí. Nejčastějšími byly lesní po-
žáry, ale i požár rodinného domu nebo 
třeba osobního automobilu.
 V požárním sportu v kategorii 
dospělých náš sbor vzorně reprezento-
vali a dvě družstva mužů a jedno druž-
stvo žen. Největší zastoupení máme již 
tradičně v kategorii dětí, kde máme dvě 
družstva mladších žáků, jedno druž-
stvo starších žáků a družstvo dorostu. 
Úspěchy našich sportovců jsou nejlépe 
vidět na polici plné čerstvě získaných 
trofejí.
 Činnost sboru, ale nejsou jen 
výjezdy a soutěže. V létě se nám po-
dařilo uspořádat oslavy výročí 140 let 
od založení prvního hasičského sboru 
na Tanvaldsku. Pro hasičskou mládež 
z Jabloneckého okresu se v květnu ko-
nal již druhý ročník akce „Táborák“ A v 
červenci se povedlo pro naše děti zor-
ganizovat první soustředění v Jablonci 
nad Jizerou. ¨
 Toto je pouze letmý výčet 
z činnosti našich členů, kterým bych 
rád poděkoval za jejich práci.
 Veškerá tato činnost není 
ovšem o práci, ale i o penězích. Bez 

finanční podpory Města Tanvald a na-
šich sponzorů by se některé akce ani 
konat nemohly.
Proto bychom rádi poděkovali všem, 
kteří nás tento rok podpořili.
Přejeme Vám v novém roce vše nejlep-
ší, pevné zdraví a mnoho úspěchů.

TITAN-METALPLAST s.r.o.
TITAN-PLASTIMEX s.r.o.
Teplárenství Tanvald s.r.o.
RNDr. Alexandar Polová
MUDr. Martin Šťastný
SATO Tanvald, spol. s r. o.
4soft, s.r.o.
Abegu a.s.
Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar
Plošiny Liberec s.r.o.
Reality Karel Viktora
DETOA Albrechtice s.r.o.
Kümpers Textil s.r.o. Plavy
Hotel Grand-Ivo Kocourek
Preciosa Ornela a.s.
Atrea s.r.o.
Josef Fišera
Marcel Vlček
Pavel Kadaš
Fio Banka
ABB Elektro-Praga s.r.o.

Ještě jednou díky.
Starosta SDH Tanvald Šumburk

Basketbalisté zatím čtvrtí
 Posílena o hráče smržovské „farmy“ 
zahájila TJ SEBA nový ročník Jizerské 
basketbalové ligy v Liberci na Slavii. 
A nezačala vůbec špatně. V 8.minutě 
šli hosté poprvé do vedení a už svou 
šanci nepustili. V poločase z toho byl 
již slušný devítibodový náskok a po 
malém zaváhání v úvodu druhé půle 
naši nalezli na domácí tým recept, 
s nímž spolehlivě dokráčeli pro první 
dva body. Střelecky se blýskli zejména 
Lankaš s Černým, ale ani veteráni 
Kozák s Vyhnálkem nevyšli naprázdno.
 Druhé utkání hrál Tanvald na domácí 
palubovce proti loňskému vítězi a krok 
držel jen v první čtvrtině. Hosté ukázali 

basketbalový přehled, zkušenost a 
taky dobrou střelbu z delší vzdálenosti. 
Domácí neodehráli celkově špatné 
utkání, ale v zápase měli několik 
drobných výpadků, kdy tvrdě inkaso-
vali, a tak je pro ně konečný výsledek 
poněkud krutý, ovšem zahrála si celá 
lavička a mladí hráči mohli sbírat 
cenné zkušenosti.
Slavia Liberec B – Tanvald   57 : 68 
Střelci: Lankaš 19, Černý 16, Kozák 
st.12, Klemš 11, Vyhnálek st. 8.
Tanvald – Garda Turnov   56 : 85
Střelci: Černý 14, Lankaš a Kozák st. 
po 13, Sova a Dolenský po 5.

Domácí zápasy v prosinci, vždy 
v pátek v 18:10:

 4.12.  Tanvald – Indiáni Liberec
11.12.  Tanvald – Slavia Liberec B

-vho-

TABULKA Vítěz. Poráž. Body Skóre
1. Garda Turnov 2 0 4 188 : 132
2. Draci Jablonec 2 0 4 166 : 120
3. Indiáni Liberec 1 1 3 149 : 151
4. TJ SEBA Tanvald 1 1 3 124 : 142
5. Slavia Liberec B 0 2 2 117 : 141
6. Bižuterie Jablonec B 0 2 2 108 : 166

Šťastné a veselé
 Vánoce začínají u nás

TEXTIL - PAPÍR - HRAČKY - SPORT
DESNÁ VEDRAL

Prodáváme zboží českých výrobců 
- ložní prádlo
- velký výběr teplých ponožek
- ručníky,osušky,utěrky
- kapesníky
- spodní prádlo 
- punčochové zboží

INZERCE
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Lyžaři TJ SEBA zakončili podzimní
běžeckou sezónu přechodem Krkonoš

 Tréninky, soustředění a usilovnou 
celoroční píli zúročí mladí tanvaldští 
běžkaři na podzim, kdy se účastní 
krajského poháru přespolních běhů 
Libereckého kraje a v zimě, kdy je čeká 
krajský pohár LK na běžkách. I letos 
jsme pravidelně objížděli víkendové 
přespoláky , v bodovaných ročnících 
2007 – 2002 jsme měli 3 závodníky, 
kteří získali medailová ocenění – 
Daniela Peštová roč. 2007 – 2. místo, 
Lucka Tůmová roč. 2005 – 3. místo 
a Martin Belda roč. 2002 – 2. místo. 
Jako oddíl jsme skončili na krásné 
7. příčce. V tak obrovské konkurenci 
oddílů a závodníků to je veliký úspěch. 
Nezbývá než poděkovat trenérům 
Heleně a Petru Beranovým, kteří se 

dětem celoročně věnují, rodičům, 
které děti pravidelně vozí na tréninky, 
závody a podporují je ve sportovních 
aktivitách a samozřejmě dětem… 
šikovným dětem, bez kterých by to 
nešlo.
 Za zásluhy se většinou dočkáme i 
odměny… Ta přišla v podobě víken-
dového ( 31. 10. – 1. 11.) přechodu 
našich nejvyšších hor. Za krásného 
slunečného počasí (Krakonoši, děku-
jeme) se děti, rodiče, trenéři rozjeli 
do Krkonoš. Autobus pana Hartiga 
je odvezl na Pomezní boudy a odtud 
už s plnou polní vzhůru do hor. První 
zastávka nás čekala na chatě Jelenka, 
kde jsme se posilnili, abychom zdolali 
nejvyšší horu Krkonoš – Sněžku. Po 

sestupu ze Sněžky už směřovaly naše 
kroky po Cestě česko polského přátel-
ství ke Špindlerovce, přes Brádlerovu  
boudu až na boudu Medvědí, kde 
jsme přenocovali. Druhý den jsme po 
vydatné snídani vyrazili na Sněžné 
jámy, přes vyschlý pramen Labe na 
Dvoračky a odtud do Harrachova, kde 
jsme zakončili naše víkendové puto-
vání. Za sobotu a neděli jsme našlapali 
krásných cca 45 km, užili si úžasného 
podzimu v Krkonoších, utužili kolektiv 
a spřádali plány na další společné 
oddílové akce. 
 Tréninky a příprava na zimní sezónu 
jsou v plném proudu a tak můžeme 
doufat, že i na běžkách se nám podaří 
dosáhnout alespoň stejných úspěchů 

jako na podzimních přespolácích. 
Na sněhu a ve stopě, jak jinak,  než 
SKOL… Jana Tůmová

Plesová 
sezóna 

začíná...
V nadcházejících měsících se 
můžete těšit na tyto plesy ve 
sportovní hale na Výšině.

31. 1.  Ples města Tanvaldu

5.2.   Maturitní ples Gymnázia Tanvald

19. 2.  Sportovní ples

Specialista na Tanvaldsko 
a Jizerské hory

prodej a pronájem nemovitostí
 ocenění nemovitostí k 

dědickému řízení
výplata exekucí

výkup nemovitostí za hotové

www.realityviktora.cz
tel: 775 079 785

Jan Mašek PEKAŘSTVÍ

Přijďte si pro tu pravou, mlékem zadělávanou, 
máslem provoněnou a mandlemi sypanou „máslovou vánočku“ 

se spoustou rozinek, upečenou z těch nejlepších surovin
na Váš vánoční stůl.

Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok
přeje rodina Mašků a kolektiv firmy
Jan Mašek - pekařství

Prodejny:

SMRŽOVKA PEKÁRNA, DRŽKOV, TANVALD CENTRUM, 
JABLONEC n. N. (nad kinem Radnice)

www.pekarstvimasek.cz

INZERCE

INZERCE
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DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů

Různé typy pro různé příležitosti
Platné ve všech  centrech

DÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZY

od

199,-
od

479,-

2.990,-4.990,-
2.999,-

od

69,-
od

32,-

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ŠIROKÝ VÝBĚR TIPŮ NA DÁRKY 
POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, RŮZNÝCH BAREV  

A VELIKOSTÍ

Stojan na vánoční stromek
pro ∅ kmene  
až 11 cm,  
rychloupínací  
systém

599,-

Aku vrtačka BS 18
18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti 0 – 450/ 1600 ot./ min., 
záruka 5 let

2x AKU

Kufr s nářadím Basic
91 dílů, ideální skladba pro první vybavení každé dílny

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr, nepoškozené kořeny

V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení

+ ZDARMA  
KVADROKOPTÉRA  

V HODNOTĚ  
1.290,- Kč

Multifunkční nářadí FME 650 K set
300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady 
příslušenství a adaptérů pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

15-12 Tanvald 234x161 CMYK.indd   1 11.11.15   13:42

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidel zdarma prodej náhradních dílů odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

Nabízíme:
• obklady, dlažby a zařizovací          
  předměty renomovaných světových     
  výrobců
• interiérové a vchodové dveře
• kování
• plovoucí podlahy
• vinylové podlahy
Provádíme:
• koupelny na klíč
• montáže dveří
• projekční práce v oblasti koupelen
• grafické návrhy
• rozpočty


