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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Oznámení o prodeji 
vánočních stromků

Tanvaldská radnice změnila své vedení

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 17. prosince od 
16:00 jednání zastupitelů města.

V sobotu dne 13. 12. v době od 8:00 
do 11:00 hodin bude na centrálním 
parkovišti prodej vánočních stromků. 
V prodeji bude smrk pichlavý. 
Zájemcům budou stromky baleny.

 Po komunálních volbách vzniklo 
v Tanvaldě pestré rozložení stran 
v zastupitelstvu města. Předzvěstí 
velké změny bylo rozhodnutí pana 
Petra Poláka dále nekandidovat, čímž 
téměř po čtvrt století odešel z funkce 
starosty města.
Den před ustavujícím zastupitelstvem 
se všichni pracovníci městského úřadu 
sešli ve velké zasedací místnosti 
radnice, aby projevili slova úcty a díků 
za dlouholetou spolupráci,  a potřásli 
rukou starostovi města Tanvald panu 
Petru Polákovi, který se rozhodl po 
dlouhých 24 letech odejít do zaslou-
ženého důchodu. Přejeme mu v jeho 
dalším životě hodně zdraví, štěstí a 
pohody a loučíme se slovy „Starosto, 
budete nám tady chybět, děkujeme“.
 Ustavující zastupitelstvo zasedalo 
5. listopadu a do svého čela, jako 
starostu si zastupitelé zvolili pana Mgr. 
Vladimíra Vyhnálka. Uvolněným mís-
tostarostou byl zvolen pan Mgr. Antonín 
Bělonožník a neuvolněnou místosta-
rostkou paní Hana Preislerová.
Do funkce členů Rady města Tanvald 
byli zvoleni: pan Ing. Milan Kozák, 
pan Daniel Šimek, pan MUDr. Martin 
Šťastný, pan RNDr. Jaroslav Týl.
Předsedou finančního výboru 
zastupitelstva města byl zvolen pan 
Mgr. Vladimír Josífek. Předsedou 
kontrolního výboru zastupitelstva 

města byl zvolen pan Josef Průcha, 
který předchozí čtyři roky zastával 
funkci místostarosty města a i jemu 
patří poděkování za práci pro občany, 
kterou nyní bude vykonávat z pozice 

zastupitele.
Rozhovory pana Hoška s panem 
Polákem a panem Vyhnálkem nalez-
nete na straně 3.

Úřední hodiny MěÚ Tanvald 
na přelomu roku

Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje, blíží se nám 
Vánoce. Dovolte mi, abych vám 
popřál příjemné a spokojené 
prožití svátků vánočních.

Vladimír Vyhnálek, starosta

Úroveň kina se opět zvýšila

 Sál tanvaldského Kina JAS Járy 
Cimrmana patří mezi nejhezčí a 
nejvybavenější zařízení svého druhu 
v Čechách. V průběhu léta 2014 zde 
proběhla z vlastních finančních pro-
středků města rekonstrukce osvětlení 
sálu a bylo modernizováno ozvučení 
pro filmovou projekci. Víceúčelový 
sál, kde kromě digitální filmové pro-

jekce probíhají 
i divadelní 
představení, 
koncerty a jiné 
společenské 
akce, tak získal 
novou kvalitu. 
Město Tanvald, 
vědomo si 
jedinečnosti 
tohoto kultur-
ního zařízení 
na Tanvaldsku, 
se udržení 
vysoké úrovně 
Kina JAS Járy 
Cimrmana 

věnuje nepřetržitě. Výsledek zmíněné 
poslední rekonstrukce si můžete pro-
hlédnout na webu Města Tanvald www.
tanvald.cz ve fotogalerii, nejlépe však 
při návštěvě filmového představení 
nebo některého ze zde pořádaných 
pořadů.

-MěÚ-

-red-

Rozloučení se starostou panem Petrem Polákem.

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
 Pátek 2. 1. 2015 - všechna 

pracoviště MěÚ budou uzavřena

Rozsvícení 
vánočního stromu

 Přijďte se podívat v sobotu 29. 
listopadu na centrální parkoviště na 
rozsvícení vánočního stromu. Program 
začíná v 16:30. Můžete se těšit napří-
klad na vystoupení dětského sboru 
ZUŠ. -red-

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



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2014

 

Nelze říct, že by loňská zima byla tep-
lotně nadprůměrná, ale se sněhem už 
to je jinak. V březnovém čísle Tanvald-
ského zpravodaje jsme zveřejňovali 
dva grafy k srovnání sněhového sloup-
ce roků 2012 / 2013 a 2013 / 2014… 
Z grafů bylo vidět, jak málo sněhu 
napadlo oproti roku předchozímu.
A jak to bude letos? Jedna předpo-
věď nám přináší zaručenou zprávu o 
teplotně nadprůměrné zimě, a druhá 
předpověď má zaručenou zprávu o 
tuhé zimě, kdy to vypadá, že v lednu 
budeme do práce a do školy prokopá-
vat ve sněhu tunely.
Mírná zima je pro jednoho snem a pro 
druhého noční můrou. Města ušetřila 
na zimní údržbě, naopak provozovate-
lé vleků a majitelé ubytovacích zaříze-
ní splakali nad výdělkem…

Krajina zahalená sněhovou 
peřinou má něco do sebe, 
ale většinou za oknem, i 
když uklizené chodníky 
a protažená silnice nám 
zimní období rozhodně 
zpříjemní. Přece jenom 
ladovská zima patří na hory 
a ne do města.
A jak je na tom Tanvald 
s přípravou na zimní 
údržbu? Technické služby 
nezahálely a mají připra-
vený dostatek posypo-
vých materiálů, ale i tech-
niku k zimnímu provozu. 

Koncem minulého roku byl 
v rámci obnovy vozového parku poří-
zen nový víceúčelový traktor Zetor, 
který je pro technické služby a jejich 
službu občanům cenným pomocní-
kem. Neméně důležití jsou ti v reflex-
ních oranžových vestách, kteří vyráže-
jí s posypem a hrably do ulic, aby náš 
pohyb po komunikacích byl i v zimě co 
nejbezpečnější.
O novinku pro tento rok se postaraly 
technické služby, které zavedly novou 
službu pro majitele nemovitostí v Tan-
valdě na shazování sněhu a rampou-
chů ze střech. Tyto práce bude vyko-
návat odborná klempířská firma Polák 
& Heřman, tak je neváhejte kontakto-
vat. Pavel Polák: ppklempir@seznam.
cz, 723 831 914 a František Heřman: 
fr.herman@seznam.cz, 608 968 198. 

-haj-

  V pátek 12. prosince od 
19 hod. se uskuteční v kině 
Jas  Járy  Cimrmana  Tan-
vald vánoční koncert.
 Vánoční písně a koledy z 
českých a jiných evropských 
zemí v podání vokálně-in-
strumentálního souboru his-
torických nástrojů Karmína z 
Prahy.
Vánoce s Karmínou je tradič-
ní program se zaměřením na 
lidové zvyklosti a obyčeje v 
období Vánoc a Adventu.
Staré české i evropské písně a koledy, 
v osobité úpravě uměleckého vedou-
cího souboru Miroslava Sekáče, jsou 
vhodně doplněny vtipným průvodním 
slovem seznamujícím diváky s lidový-
mi vánočními tradicemi.
Autentický zvuk a lidová tematika pro-
gramu je umocněna používáním replik 

historických nástrojů a specifických, 
méně známých lidových nástrojů.
V tomto programu vystupuje 9 členů 
souboru a hrají v barokních lidových 
kostýmech.
www.karmina.cz
Vstupné: 60 Kč

Zajímavosti, informace

Vánoce s Karmínou

„Kerkonošský humor je laskavý,“ 
říká Slávka Hubačíková

Informace pro občany
Neuvolněná místostarostka paní Hana Preislerová bude ve své kanceláři 
ve druhém patře radnice přítomna pravidelně v pondělí od 8:00 do 13:00 a 
ve středu od 12.30 do 17:00.

-MěÚ-

Svatý Martin na bílém koni nepřijel

K fotografii z 6. ledna 2014 není potřeba komentář. 

 Rodačka z Vysokého nad Jizerou a 
úspěšná lidová vypravěčka Slávka Hubačí-
ková opět zavítala do Tanvaldu na oblíbené 
setkání Senior klubu.
 Díky vypravěčskému a hereckému ta-
lentu, ale hlavně neustále usměvavé tváři, 
si jako vždy získala všechny přítomné. Sa-
mozřejmě nezůstalo jen u vyprávění pouda-
ček od místních autorů, ale vyslechli jsme 
si i historky z vypravěččina života, některé 
úsměvné a některé méně, tak jak to už v ži-
votě bývá.
 Paní Hubačíková rozhodně vyvrací ste-
reotypní názor, že se starými lidmi je jen 
nuda a smutno.
  Na  vyprávění  naváže  promítání  me-
dailonků  ze  života  Slávky  Hubačíkové. 
Promítání bude 10. prosince v hasičské 
zbrojnici SDH Šumburk.

-haj-

Bezpečnost ve městě potřetí 
 
 

Již třetí setkání nad bezpečností 
města se konalo začátkem listopadu 
v Tanvaldě. Tentokrát se setkání 
účastnil Radek Jiránek, který je 

vedoucí oddělení preventivních 
programů Ministerstva vnitra. Pan 
Jiránek ocenil kamerový systém, 
který byl koncem minulého roku 
v Tanvaldě a některých okolních 
obcích instalován.
 Nejdiskutovanějším tématem 
byla funkce asistenta prevence 
kriminality. Cílem je snížení 
počtu spáchaných trestných činů 
a přestupků. Asistenti prevence 
kriminality momentálně působí 
ve Velkých Hamrech, kde se 

jejich práce osvědčila. Důležité je, že 
asistenti v žádném případě nesuplují 
práci ani státní a ani městské policie, 
ba naopak, úzce spolupracují.  -haj-

Ples starosty města
 V sobotu  
31. ledna se 
uskuteční ples 
starosty města. 
K poslechu a 
tanci bude hrát 
Taneční orche-
str Vladimíra 
Janského.

P ř e d p r o d e j 
vstupenek v 
městském in-
focentru od 
7. 1. 2015.

Vstupné 
200 Kč.
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Odchází stálice tanvaldského veřejného života
 Po čtyřiadvaceti letech končí 
ve funkci starosta Petr Polák. Sluší 
se poděkovat mu za dlouholetou 
práci pro město, nepoznamenanou 
skandály, trestními oznámeními, či 
vzájemným osočováním, jak tomu 
dost často bývá jinde. Svědčí to 
o tom, že Petr Polák vedl město 
vždy zodpovědně a že se dokázal 
s lidmi dohodnout. To není tak 
samozřejmou věcí, jak leckdy 
vídáme v televizi či denním tisku. 
Po tak dlouhém, a dá se jistě říci, 
že i úspěšném působení ve funkci 
prvního muže Tanvaldu, stojí za 
to věnovat alespoň malou chvilku 
jakémusi ohlédnutí za uplynulými 
lety.

  Co  vás  za  ta  léta  ve  funkci 
starosty nejvíc potěšilo a co naopak 
považujete za největší neúspěch?
 Těší mě, že odcházím s pocitem, 
že těch 24 let město hospodařilo 
zodpovědně a dobře, bez zásadních 
problémů, a že se udělal kus dobré 
práce, který je v našem městě vidět.
Za neúspěch považuji nevypořádání 
se s některými méně přizpůsobivými 
obyvateli, což je však za současné 
legislativy věcí takřka nemožnou. 
Nedostatek práce v regionu a 

dostupné bydlení, to jsou hlavní znaky 
prakticky celého pohraničí ČR. Mezi 
lidmi kolují pověsti, že město přiděluje 
byty nepřizpůsobivým, což ovšem 
není pravda. Tyto byty jsou privátní a 
často nehorázné nájemné bohužel stát 
dotuje, takže pro určité lidi tu vznikl 
docela slušný byznys. Jako starosta 
jsem to však mohl sledovat pouze se 
skřípěním zubů, neboť na tyto aktivity 
město nemá žádné páky.
Za další neúspěch považuji, že se 
nepodařilo propojit sportovní areál na 
Tanvaldském Špičáku s Honvartem, 
což by, dle mého mínění, výrazným 
způsobem Tanvaldu prospělo, ovšem 
CHKO Jizerské hory, Lesy ČR a 
Krajský úřad Libereckého kraje jsou 
kategoricky proti tomuto projektu.

  Jak  hodnotíte  výsledek  voleb 
a  také  poměrně  nízkou  účast 
Tanvalďáků?
 Zastupitelstvo je bohužel velmi 
rozmělněné v celkem 8 uskupeních, 
nikdo výrazně nevyčnívá. Na druhou 
stranu je dobře, že se nalezli lidé, kteří 
jsou schopni se domluvit, a věřím, že 
budou pracovat ve prospěch Tanvaldu. 
Účast je, žel, rok od roku nižší, což 
mne mrzí, neboť se domnívám, že lidé 
by se více měli zajímat o dění ve městě 

a neměli by rezignovat na možnost 
vyjádřit se k chodu města.
 
Jaké perspektivy pro Tanvald vidíte 
v  nejbližších  letech?  Kam  by  se 
měla  zaměřit  pozornost  nového 
vedení?
 Budoucnost nejenom Tanvaldu, 
ale celého Tanvaldska, vidím 
v rozvoji cestovního ruchu. Tam by 
se měla, dle mého názoru, napřít 
veškerá pozornost a snaha nového 
vedení. Slušně pracuje Mikroregion 
Tanvaldsko i další sdružení pracující 
pro rozvoj Jizerských hor. Tyto aktivity 
by se měly využívat a podporovat, 
případně i doplnit novými nápady.

  Co byste popřál svému nástupci 
v jeho nové funkci?
 Přeji mu, aby co nejdříve pronikl 
do problematiky vedení města a aby 
dále rozvíjel město ku prospěchu jeho 
obyvatel. Dále mu přeji, aby se mu 
podařilo vést městské zastupitelstvo 
tak, aby pracovalo s ohledem na zájmy 
města a ubránilo se lobbystickým 
tlakům určitých skupin.

  A  na  závěr,  nebude  to  pro  vás 
tak trochu nuda vést klidný život na 
penzi?

 Mám již určité představy, jak si užít 
důchodu. Chtěl bych více cestovat po 
republice, na což jsem dříve neměl 
tolik času. Také bych se rád věnoval 
svým koníčkům a rodině, která si 
leckdy kvůli mé práci taky docela užila. 
V příštím roce očekáváme přírůstek, 
a to narození prvního vnoučete, na 
které se moc těším, a doufám, že se 
mu budu moci věnovat, tak jako každý 
správný dědeček. Přechod z role 
starosty do role penzisty snad zvládnu 
bez problémů. A určitě ho nebudu 
trávit v bačkorách u televize, to mi 
věřte. Také bych chtěl uvést na pravou 
míru fámu, že bych se měl na stará 
kolena stěhovat z Tanvaldu. Není tomu 
tak. Tanvald mám rád, líbí se mi tu, a 
chtěl bych tu strávit celý zbytek života.
Na závěr bych rád poděkoval 
všem občanům za jejich podporu 
v uplynulých čtyřiadvaceti letech, 
všem přeji mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti v práci i osobním životě.

Děkuji nejen za rozhovor, ale i za celou 
vaši činnost pro město. Do dalších let 
vám přejeme pevné zdraví a ještě 
mnoho radosti v možná klidnějším 
životě.

Za redakci TZ Václav Hošek

Nový muž na radnici
 Po  čtyřiadvaceti  letech  dochází 
v  Tanvaldu  na  postu  starosty  ke 
změně.  Petr  Polák  odchází  do 
důchodu  a  střídá  ho Mgr.  Vladimír 
Vyhnálek.

 Pane starosto, dovolte mi nejprve, 
abych vám blahopřál ke zvolení a 
zároveň popřál mnoho úspěchů ve 
vaší další práci pro Tanvald. Úmyslně 
říkám další, protože kromě dlouholeté 
práce v zastupitelstvu je za vámi a 
lidmi kolem vás také obrovský kus 
práce pro lidi v Tanvaldu, zejména pro 
mládež, ale nejen pro ni.

 Jaké jsou vaše priority v nadchá-
zejícím čtyřletém období?
 Priorit je více, ty které nesnesou 
odkladu, nastolení pocitu bezpečí pro 
naše občany, řešení školské 
otázky, již otevřel pan hejtman, a 
rozvoj cestovního ruchu, což by mohlo 
řešit i nedostatek pracovních příleži-
tostí i například využití volných bytů v 
Tanvaldě. 

  Bývalé  vedení  pod  Petrem 
Polákem  bylo  známé  svým  uvážli-
vým  hospodařením  a  vyrovnaným 
rozpočtem.  Půjdete  v  jeho  šlépě-
jích,  nebo  se  vaše  ekonomická 
politika bude výrazně lišit? 
 Tak uvážlivě hospodařit by měl 
každý z nás, bez ohledu na to, v 
jakém postavení či funkci se nachází.  
Rozpočet na 2015 se v těchto dnech 
dokončuje a měl by se projednávat na 
prosincovém jednání zastupitelstva. 
Co se týká dalšího směřování rozvoje 
města, je dáno i výše zmíněnými pri-
oritami. Cílevědomě činit opatření pro 
znovunastolení pocitu bezpečí, zasadit 

se o zachování středoškolského vzdě-
lávání v našem městě a pokračovat v 
podpoře aktivit, směřujících k rozvoji 
turistického ruchu.

 Všechny  strany  vítězné  koalice 
měly  ve  svém  programu  otázky 
bezpečnosti  ve  městě.  Můžete 
prozradit  alespoň  v  nástinu,  zda 
v  tomto směru naleznete společný 
jazyk a co chystáte?
 Tato otázka by spíš měla patřit paní 
Preislerové, která má bezpečnost 
ve své kompetenci, ale nějaké hlavní 
body už řešíme.  Třeba sídlo městské 
policie by mělo být ve městě a počty 
strážníků posílíme o preventisty. 
Pracovní doba městské policie by 
měla řešit i podvečerní a noční období 
o víkendech.  Dále dojednáváme 
možnost pronájmu radaru, a to nejen v 
souvislosti s dokončením rekonstrukce 
Nemocniční ulice.  Toť tedy v kostce 
k bezpečnosti, nicméně v momentu 
vzniku tohoto rozhovoru jsme teprve 
dva týdny ve funkci.

  Hnutí  ANO  již  před  volbou  sta-
rosty zahájilo proti vám mezi  lidmi 
kampaň,  neboť  se  cítí  ošizeno 
o  vedoucí  posty  a  má  za  to,  že 
právě ono mělo být  lídrem nového 
vedení radnice. Není to zajímavé, že 
zatímco v jiných, a větších městech, 
a nemusíme chodit daleko, se hnutí 
ANO spojilo s jinými a přehlasovalo 
vítěze voleb, v Tanvaldu to považuje 
přinejmenším  za  nemorální?  Není 
to tak trochu politická schizofrenie, 
co myslíte?
 Myslím si především to, že by se měl 
vyjednávací tým ANO svým voličům 

omluvit za to, jak znehodnotil jejich 
hlasy. Veřejně jsem to řekl na ustavují-
cím zastupitelstvu jako reakci na jejich 
neustálou kritiku. ANO mělo od nás 
souhlas obsadit post starosty, avšak 
svým autoritářským vyjednáváním 
ostatní strany popudilo proti sobě. Pak 
ANO dostalo (znovu od nás) nabídku 
postu místostarosty, později ještě 
navíc člena v radě. Nereagovali, resp. 
dále chtěli jen a jen post starosty. Jak 
praví staré české rčení, kdo chce moc, 
nemá nic. A ten jejich leták? Účelová 
kompilace polopravd a výmyslů, se 
záměrným zatajením klíčových infor-
mací s cílem svalit vinu na ostatní.  Já 
říkám sportovní terminologií povolební 
vyjednávání silně prokaučovali. Pan 
prezident by jim to řekl výstižněji. 

 Nové  zastupitelstvo  je,  mírně 
řečeno,  hodně  roztříštěné.  Na  21 
židlích sedí zástupci celkem 8 stran. 
Není  to  příliš?  Naleznete  společný 
jazyk,  nejen  ve  vítězné  čtyřkoa-
lici,  ale  i  napříč  celým  politickým 
spektrem?
 Jsem přesvědčen, že roztříštěnosti 
se bát nemusím. V Tanvaldu je to o 
lidech.  A krom osob z hnutí ANO 
všichni ostatní ukázali, či jinak deklaro-
vali společný zájem.  A budu doufat, že 
i ti zbylí pochopí, že pomluvy je ještě 
více vyčlení. 

Děkuji za rozhovor a přeji vám, nechť 
pod vaším vedením jde město stále 
kupředu, pro občany i za občany.

Václav Hošek
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   Chtěl bych poděkovat bývalém sta-
rostovi Petru Polákovi za 24 let ve 
vedení města. Jsem přesvědčen, že 
pan starosta vždy rozhodoval v zájmu 
města a jeho občanů. Tímto mu děkuji 
za jeho práci a do důchodu přeji hodně 
zdraví, elánu a životního pohody.

Michal Bláha

Poděkování ANO v opozici
 Jak už všichni víte, politické hnutí 
ANO 2011 skončilo po vítězství v 
komunálních volbách v opozici. Není to 
proto, že byste nám nedali hlasy, kte-
rých si velmi vážíme a děkujeme za ně, 
ani proto, že bychom o přední pozice 
ve městě nebojovali. Avšak koalice, 
která by tu chtěla 4 roky vládnout, byla 
silnější a nás ve vedení města odmítla. 

Věřme, že se nové vedení postará o to, 
aby zvýšené mzdové náklady zajistily i 
lepší obraz města. Naší snahou bude 
tyto aktivity hlídat, vyjadřovat se k nim 
a navrhovat řešení, která budou pro 
město přínosná. Chceme vás, občany 
Tanvaldu, průběžně informovat o tom, 
co byste měli vědět. Zároveň vítáme 
vaše náměty, které byste chtěli s naší 

pomocí realizovat. K tomuto můžete 
využít kontaktu pro písemnou kore-
spondenci ANO, Horská 582, 468 41 
Tanvald nebo pro elektronickou komu-
nikaci anotanvald@seznam.cz.
Za vaši pomoc, podporu a náměty 
předem děkujeme. Věřme, že i v 
Tanvaldu jednou bude líp.

Zastupitelé za ANO 2011, Tanvald

Teplo, cena z druhé strany

rok  výroba GJ  zisk z tepelné energie  výše investic  výše oprav 
 

2011 62 230 2.324 Kč 2.048.230 Kč 1.969.182 Kč 

2012 61 374 2.234.214 Kč 985.903 Kč 1.976.591 Kč    

2013 58 655 3.399.602 Kč 2.784.000 Kč 1.600.000 Kč 

 182 259 5.636.140 Kč 5.818.133 Kč 5. 545.773 Kč

 Pokud podobně vydělíme 
součet zisku za poslední roky výrobou, 
vychází zisk na 1 GJ ve výši 30,92 Kč
Pokud to samé uděláme s investicemi, 
vyjde, že jsme investovali za poslední 
roky na 1 GJ 31,92 Kč
Veškeré údaje výše napsané jsou 
skutečné.
Investice a opravy jsou v naší 
společnosti dlouhodobě plánovány 
a schvalovány Valnou hromadou 
společnosti. Přínos těchto nákladů je 
následně dokladován v jednotlivých 
nákladových položkách, kterých se to 

týká, vše je zpětně vyhodnocováno 
opět ve Valných hromadách. Nevím, 
z čeho tvoří pan Dubský své názory, 
které ve svém článku zpracoval, mírně 
řečeno zavádějícím způsobem, ale jak 
rád používám příměr „Každý je svého 
štěstí strůjcem“.
Za společnost Teplárenství Tanvald 
s.r.o., kterou vedu 19 let, za majoritního 
vlastníka Město Tanvald, za Tabys 
s.r.o., SBD Špičák a za sebe prohlašuji, 
že veškerá činnost společnosti je 
od samého vzniku zaměřena na 
zajištění přijatelné ceny tepelné 

energie neoddělitelně ve spojení 
s vyrobeným množstvím, při zachování 
vysokého standardu provozu Výšina 
i Šumburk. To si může každý, kdo 
skladuje vyúčtování za poslední roky, 
porovnat sám. Nemám rád demagogii, 
polopravdy, vytrhávání některých faktů, 
to vše je v článku pana Dubského ve 
spojení se sociálním cítěním, které tak 
okázale dává najevo.
Svým článkem bych rád uvedl 
zavádějící informace pana Dubského 
do správných kolejí. Pokud někomu 
informace v něm napsané nebudou 

stačit, může se osobně ohlásit na 
výtopně Výšina. Nejsme sice státní 
instituce, které mají za povinnost údaje 
o své činnosti zveřejňovat, ale i tak je u 
nás vše veřejné. Věřte, že mé sociální 
cítění je minimálně tak silné jako u 
pana Dubského.
V úplném závěru mi dovolte, abych 
Vám a všem Vašim blízkým popřál 
klidné a šťastné Vánoční svátky a 
zdraví v Novém roce 2015.

Martin Vávra
jednatel Teplárenství Tanvald s.r.o.

 Vážení spoluobčané,
dne 5.listopadu se uskutečnilo 
ustavující zasedání nově zvolených 
zastupitelů města Tanvald. Kromě 
nemocného Václava Černého všech 20 
zvolených zastupitelů složilo slib a poté 
bylo schváleno nové vedení města, 
starosta, dva místostarostové a čtyři 
radní. Jmenovité složení je uvedeno 
v 11 TZ. Co předcházelo tomuto 
výsledku?
 Je třeba si uvědomit, že ačkoliv 
strany samozřejmě nezískaly stejný 
počet hlasů, v podstatě letošní 
komunální volby v Tanvaldě nikdo 
absolutně nevyhrál, ani neprohrál. 
Všech osm volebních stran a hnutí 
získalo alespoň určitou podporu voličů, 
tedy mandát zastupitele. Žádný subjekt 
nezískal výrazně vyšší počet mandátů. 
Zatímco zastupitele volíte vy, občané 
města, vedení města včetně Rady 
volí už vámi zvolení zastupitelé právě 

na ustavujícím zasedání, kterému 
pochopitelně předcházela celá řada 
povolebních jednání. 
 ANO díky nepatrnému náskoku 
se pasovalo do role vítěze voleb a 
jako takové si řeklo o post starosty. 
Ke své škodě však pro tuto vizi 
nenašlo dostatečnou podporu u 
ostatních subjektů, a proto do hry 
vstoupil kandidát na starostu z Volby 
pro město. Volba pro město nabídla 
za této situace ostatním subjektům 
vytvoření tzv. „duhové koalice“. V Radě 
zasedne z každé zúčastněné strany či 
hnutí, kromě KSČM, jeden zastupitel. 
ODS postoupila svoje místo radního 
Volbě pro město, aby měl starosta na 
svoji podporu v Radě ještě jednoho 
zástupce Volby pro město. Volba pro 
město se snažila o společné jednání 
všech 21 zvolených zastupitelů, kde 
by každý řekl před ostatními svůj 
názor a vyjádřil předběžně svoji 

podporu jednomu z kandidátů na 
post starosty. V této chvíli však hnutí 
ANO nedokázalo přijmout rozložení 
sil a snažilo se dalšími separátními 
jednáními rozvrátit navrhované řešení. 
V této jiskřivé atmosféře bylo žádoucí 
ukončit co nejdříve psychicky náročná 
jednání. Sešly se tedy všechny strany 
a hnutí zúčastněné v komunálních 
volbách v Tanvaldě, ovšem bez ČSSD, 
která odešla dobrovolně do opozice, a 
hnutí ANO, s nímž po dvoustranných 
a trojstranných jednáních už nikdo 
nechtěl spolupracovat a 22. října  
došlo k podepsání koaliční dohody 
s konkrétním obsazením míst ve 
vedení města a v Radě. Po odstoupení 
ČSSD a nepřizvání hnutí ANO zůstala 
neobsazená dvě místa v Radě, o která 
se podle dohody rozdělila ODS a Volba 
pro město.
 Mohu říci, že naše původní 
představa byla jiná, a měli jsme 

upřímný zájem spolupracovat v Radě 
se všemi zvolenými subjekty, všemi 
zastupiteli, ale způsob jednání a 
ambice hnutí ANO a ČSSD způsobily 
jejich vyloučení z vedení města a účasti 
v Radě. V žádném případě to však 
neznamená, že budeme silou čtrnácti 
mandátů likvidovat jakékoliv návrhy 
hnutí ANO a ČSSD. Vedení města 
Tanvald a Rada byly zvolené i přes jiné 
návrhy opozičních subjektů, nicméně 
dál chceme jít cestou zvažování a 
realizování všech rozumných, pro 
město a jeho občany prospěšných, 
návrhů kteréhokoliv zastupitele, 
protože se domníváme, že i zastupitelé 
hnutí ANO a ČSSD dostaly od svých 
voličů hlas k prosazování pozitivního 
vývoje města Tanvald. A této zásady 
se budeme držet i navzdory jakékoliv 
sebehysteričtější kampani proti nám.

RNDr. Jaroslav Týl

Několik slov ke komunálním volbám 

 Vážení spoluobčané,
nerad si s někým dopisuji a už vůbec 
ne přes média. Původně jsem na 
předvolební leták pana Dubského, 
který jsme všichni dostali do svých 
schránek, nechtěl vůbec reagovat.  
Obsah byl zavádějící a byla použita 
nepřesná čísla, chápal jsem to jako 
předvolební boj.  Myslel jsem, že tím 
vše končí. Bohužel moje úvaha byla 
naivní. Pan Dubský letákem asi plně 

neuspokojil svoje ambice a pokračuje 
viz. článek  otištěný v Tanvaldském 
zpravodaji č. 11. Na ten jsem nucen 
jako jednatel společnosti Teplárenství 
Tanvald s.r.o. reagovat. Článek bych 
nenazval „Teplo a cena“, podle obsahu 
spíše „Bič a cukr“.
 V předvolebním letáku je použit slovní 
obrat v posledních letech nepřiměřeně 
velký zisk, ale pro svůj výpočet použil 
pan Dubský pouze rok 2013.  Zisk 

4.292.000,- uváděný panem Dubským, 
není zisk z výroby tepelné energie, ale 
i z ostatních činností.  Zisk z výroby 
tepelné energie v roce 2013 měla naše 
společnost před zdaněním ve výši 
3.399.602,- Kč.  Výroba za rok 2013 
nebyla, jak uvádí pan Dubský 47 520 
GJ, ale 58 655 GJ. Podělením pak 
vychází zisk ve výši 57,96 Kč/GJ a ne 
90 Kč/GJ, jak zavádějícím způsobem, 
za použití špatných čísel vypočítal pan 

Dubský.
Zisk naše společnost netvoří pouze 
z výroby tepelné energie, ale i 
z ostatních činností, jako například 
údržba, opravy, obsluha plynových 
kotelen, pronájmy, prodej HIM, prodej 
materiálu a další.
 
A teď několik čísel, která uvedu za 
poslední roky.



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2014 Zajímavosti, krimi

Třicet skutečných případů 
majora Hromady

Příběh čtvrtý
Pro pohled nevinných 

dětských očí

 Za chvilku tu máme Mikuláše, 
tak jsme si pro vás tentokrát připravili 
příběh, v němž neteče krev, a jeho 
aktérům místo tragických vzpomínek 
dnes zůstávají vzpomínky pouze 
úsměvné, neboť se v něm vlastně nic 
vážného nestalo. Jen si chlapi jednou 
zahráli na Mikuláše.
 Byli tři. Pivní skaut Franta s břichem 
ve tvaru sudu, bagrista Pepan, taky 
pořádný kousek, a holičský učeň 
Mireček s tvářičkou holou jak dětská 
prdelka a postavou takřka dívčí. 
Franta, majestátní typ, samozřejmě 
v roli Mikuláše. Místo berly si sehnal 
pořádnou zahnutou sukovici, o níž se 
jednou rukou důstojně opíral, zatímco 
tou druhou žehnal všem kolemjdoucím. 
Pepan se sice se svou robustní 
postavou na čerta moc nehodil, ale 
koneckonců, pročpak by čert taky 
jednou nemohl být pořádný chlap. 
Rohy z berana, huňatý ocas, kterým 
kroutil dokola a neposlušné děti jím 
švihal, řinčel řetězy, kroutil očima, 
cenil zuby a masitou hubou ržál jako 
kůň. Prostě pravý zplozenec pekla. 
A Mireček? Toho s sebou vzali prostě 
jen proto, že žádná ženská neměla 
dost odvahy se s těmi dvěma dát do 
holportu. Křídla, bílou košilku a blond 
paruku jim zapůjčili místní ochotníci. A 
anděl byl na světě.
 A tak šli. Od domu k domu. Mikuláš 
kázal, čert strašil „budli budli budli“ a 
anděl se usmíval jak měsíček na hnoji. 
Tu si dali sklenku něčeho ostrého, 
tam si dali, a se stoupající hladinou 
alkoholu jim stoupala i nálada a také 
výkony byly stále lepší a lepší. Jejich 
návštěvy pak končily srdceryvným 
nářkem dětí, jedno, zda poslušných či 

neposlušných.. Nakonec to dopadlo 
tak, že už je nikam nepustili, protože 
jejich pověst je předcházela jak požár 
ve stepi, děti se schovávaly do skříní 
a dospělí se křižovali, třebaže to bylo 
ještě v době reálného socialismu.
A tak skončili na lavičce v parku, kde 
se podělili o zbývající zásoby kořalky 
a hodnotili situaci. Co s načatým 
večerem? A kdo to zavinil, že jim 
všechny dveře pro tento den zůstaly 
uzamčené? A bez šnapsu a bez 
výslužky? Mikuláš měl jasno. To čert 
všechno zavinil, jenž svou postavou i 
počínáním vzbudil strach dětí i rodičů. 
Čert však konstruktivní kritiku neunesl, 
popadl Mikulášovu berlu a dloubl ho 
s ní do žeber.
„Ty drž hubu, svatej,“ doprovodil své 
počínání výhružkou.
A tu se nečekaně zvedl anděl, postavy 
útlé, sebral odvahu, zamával křidélky a 
pozvedl malou pěstičku.
„Já ti dám, urážet svatou rodinu,“ 
zaječel a vytrhl čertovi ocas.
Čert anděla popadl a zacloumal s ním, 
až z něj málem duši vytřásl. Toho 
mezitím využil Mikuláš, opět se zmocnil 
své berly, vzal s ní čerta po hlavě a 
srazil mu rohy. Ten, zbaven svých 
největších ozdob, zavyl a už byli v sobě 
všichni tři. A začala mela.
Tenkrát ještě nikde nebyly žádné 
kamery, ale ti tři u toho řvali tak nahlas, 
až je zaslechla  hlídka VB a posvítila si 
na ně. A to doslova.
„Občanské průkazy.“
Ale kde by Mikuláš, čert a anděl vzali 
občanské průkazy, no řekněte. A tak 
je v plné parádě předvedli na nejbližší 
okrsek VB. A začal výslech.
„Obětovali jsme se pro blaho dětí, pane 
inšpektor,“ hájil se Mikuláš.
„A co ta rvačka v parku?“
„Ale to nic, to byla jen taková přátelská 
šťouchanice.“
„Jó, šťouchanice, rvali se jak koně, až 
z nich chlupy lítaly, náčelníku. A řvali u 

toho na celé město,“ vložil se do hovoru 
mladý strážmistr, který v té mele přišel 
o knoflík a jednu stříbrnou hvězdičku.
„Tak co s vámi, chlapi zatracení?“
A tu opět zasáhl anděl, jak na povel 
shůry. Učeň Mireček nebyl na alkohol 
zvyklý, ještě pěkná míchanice, tu 
vodka, tam slivovice, onde zelená a 
becherovka, a v tu chvíli se mu žaludek 
obrátil naruby, a jak se tak klátil na 
vratkých nohou, spadl náčelníkovi 
přímo na stůl a pozvracel mu přitom 
lejstra i uniformu. A to byl vrchol 
mikulášského večera. Nebýt téhle 
lapálie, ještě to s nimi mohlo dopadnout 
jakžtakž, jelikož náčelník VB byl taky 
člověk, který měl doma dvě ratolesti 
pubertálního věku, a dnes měl celkem 
dobrou náladu, ale s poblitou uniformou 
o tu dobrou náladu rychle přišel.
A tak Mikuláš, čert i anděl skončili 
šupem na záchytce. Jako předměty 
doličné byly zadrženy berla, ocas a 
rohy. Ovšem konec dobrý, všechno 
dobré. Náčelníka doma čekala výtečná 
večeře, uniformu mu manželka vyčistila 
a vykartáčovala, a když večer seděli při 
vínečku a on jí vyprávěl, jak ke všemu 
vlastně došlo, moc se spolu nasmáli
Ráno si je nechal předvést. Seděli na 
židlích jako oukropečci. Dokonce i ruce 
si podali a slibovali, že už to víckrát 
neudělají.
„No, když je toho Mikuláše,“ pravil 
náčelník, „nebudeme z toho dělat 
drama. Koneckonců, úmysly měli 
jenom ty nejlepší.“ 
Byl to fajn chlap. Taky to mohlo skončit 
jako napadení veřejného činitele nebo 
výtržnictví. Takhle to odbyli jen důtkou. 
Ostatně, nášup dostali Mikuláš s 
čertem doma od manželek a anděl od 
rodičů.
Tak skončila akce rozzářené dětské 
oči. Ještě dodnes tam na ni všichni 
vzpomínají.

JUDr. Petr Hromada a Václav Hošek

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Přišlo do redakce...
 Vážená redakce,
dne 29. 10. jsem se chystal na setkání 
bývalých zaměstnanců firmy Litmas 
Tanvald, dříve Totex. Velmi jsem se 
těšil, pracoval jsem zde 42 let. Jenže 
mi nebylo dopřáno tam dorazit.
 Na přechodu pro chodce, naproti 
budově tanvaldské hasičské stanice, 
se přiřítilo auto a po vzoru kamikadze 
srazilo jednu dámu a mne.
 Hasiči z povolání nám okamžitě 
přispěchali na pomoc a zajistili rychlý 
příjezd záchranné služby a policie, 
která ihned začala vyšetřovat nehodu. 
Zachránci nás ošetřili, byl jsem odve-
zen na chirurgii jablonecké nemoc-
nice, kde mi byla poskytnuta veškerá 
péče. Děkuji tímto všem hasičům, 
záchranné službě, lékařům a policii, 
která vyšetřila jednání nezodpověd-
ného řidiče – kamikadze. Jemu však 
odpouštím. Nestydím se za své křes-
ťanské vyznání. To se však v našem 
bezbožném kraji příliš nenosí. Byla to 

nešťastná náhoda, sice mám hrozné 
bolesti, ale jsem celý. Musel jsem se 
však z nemocnice dopravit na vlastní 
náklady, bez utišujících léků a berlí, 
nemohl jsem chodit.

K. Preissler

  Paní zastupitelky a pánové zastu-
pitelé města 
 Dovolte mi, abych Vám předal 
několik zkušeností nestranného dlou-
holetého zastupitele. Předně - část 
zastupitelů se domnívá, že když jsou 
zvoleni (třeba pro svůj sympatický 
vzhled), že všemu okamžitě rozumějí 
a do všeho mohou i odborně mluvit. 
Když přece jenom některý problém 
nedokáží řešit, s nikým se neporadí 
a problém prostě neřeší. Neodborné 
rozhodování pak vede k chybám. 
Domýšlivý zastupitel pak ještě ke 
všemu na chybách trvá, aby se snad 
nesnížila jeho prestiž. 
Stejně tak nebezpečné je pak rozho-

dování v zájmu určitých politických 
a zájmových skupin. Zájmy občanů 
města by měly být na prvním místě!
Je to uvedeno i ve slibu zastupitele 
města: „Slibuji věrnost České repub-
lice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky“.
Dovoluji si také doporučit více dbát 
na rozhodnutí všech komisí a výborů. 
Tam se totiž problémy zabývají 
opravdu do hloubky. Vhodné je také 
brát na zřetel názory občanů – hlavně 
těch zkušenějších. Případně vytvořit 
Radu starších, jako poradního orgánu 
zastupitelstva.
Počítejte také s tím, že když budete 
hájit zájmy občanů, tak se dostanete 
do střetu se zájmovými skupinami a 
jejich lobbyisty. Budete šikanováni a 
pomlouváni. Budou vás brát téměř jako 
„třídního“ nepřítele. Přesto chci věřit 
tomu, že se nedáte zkorumpovat.

Dobrý zastupitel by měl být především 
dobrý hospodář! Těch několik dobrých 
hospodářů (např. někteří živnostníci), 
které mezi sebou máte, je nutné zvolit 
do Rady města. Samozřejmě není 
vhodné volit ty, kteří se na ekono-
mickém diletantství již podíleli. Cesta 
k dobrému hospodaření je poměrně 
jednoduchá: stačí si představit, že 
majetek města je majetkem Vaším – a 
pak také podle toho s ním ohleduplně 
zacházet. Sledování „odkláněných“ 
finančních prostředků k tomu samo-
zřejmě patří.
Věřím tomu, že dokážete být tolerantní 
k názorům druhých.
Přeji vám úspěšnou činnost pro blaho 
města, takovou, za kterou se nebudete 
musit stydět!
Nenechte se omrzet!
(jak říkal Karel Havlíček Borovský)

Případné dotazy rád zodpovím,
Zdeněk Joukl

Na přechodu bezpečno nebylo
Slunce pravděpodobně oslnilo řidiče, 
který jel od Desné do Tanvaldu a 
na přechodu u hasičské zbrojnice 
přehlédl dva chodce. Naštěstí nejel 
příliš rychle, neboť kruhová křižovatka 
všechny vozy přijíždějící do Tanvaldu 
výrazně zpomaluje, i tak ale došlo ke 
střetu, po němž byli přecházející muž 
se ženou odvezeni do nemocnice. 
Slunce neslunce, vina v tomto případě 
nesporně leží na řidiči, který měl 
v tomto frekventovaném místě s chodci 
počítat a dát jim přednost.
Oheň byl houževnatý
Požár na Popelnické ulici likvidovali 
hasiči z Tanvaldu. Příčina požáru je 
prozatím v šetření, ale díky tomu, že 
požářiště bylo trvale hlídáno, v ranních 
hodinách následujícího dne hlídka 
městské policie zjistila opětovné zaho-
ření a ihned přivolala hasiče, takže 
nedošlo k větším škodám.
Zloděj kasou neprošel 
Zlodějíčka opět chytili v tanvaldském 
marketu, když se pokoušel tajně 
pronést zboží za více než 300 korun. 
Strážníci MP na místě zjistili, že se 
jedná o starého známého, který má 
krádeží na triku již více, takže ho 
šupem předali k dalšímu šetření Policii 
ČR. A to znamená, že to chlapec může 
mít dražší. Inu, zadarmo není vždycky 
zadarmo.
Nehoda není náhoda
Zbrklý řidič při výjezdu z centrálního 
parkoviště zboural dopravní značku dej 
přednost v jízdě. Alkohol před jízdou 
nepožil, ale pokuta ho nemine a účet 
za opravu značky, kterou promptně 
zajistily technické služby, mu předloží 
městský úřad.
Bacha na pokuty
Městská policie upozorňuje řidiče, 
že již delší dobu platí zákaz stání na 
Krkonošské ulici mezi viaduktem a 
kruhákem, a to v obou směrech. Dejte 
proto pozor, ať neplatíte zbytečnou 
pokutu. Úsek je pod trvalou kontrolou 
městské policie, včetně kamery.
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V pátek 7. 11. 2014 se místostarostové 
města paní Hana Preislerová a Mgr. 
Antonín Bělonožník zúčastnili  pra-
covní schůzky k podpoře rozvoje 
cestovního ruchu v Mikroregionu 
Tanvaldsko. Hostitelem jednání  byl 
náměstek hejtmana Liberecké kraje 
pro ekonomiku pan Marek Pieter, 
kterého doprovázela paní náměstkyně 
hejtmana pro cestovní ruch Hana 
Maierová.  Představitelé Lesů ČR, 
CHKO JH, Povodí Labe, pan senátor 
Jaroslav Zeman, starosta Desné 

Jaroslav Kořínek a Ing. Pavel Bažant 
ze Sdružení cestovního ruchu Jizerské 
hory, o.s. diskutovali  o konkrétních 
záležitostech rozvoje cestovního 
ruchu v regionu Tanvaldska. Našeho 
města se bezprostředně týká využití 
oblasti Tanvaldského Špičáku, kde je 
naplánováno a uskutečňováno několik 
aktivit,  jejichž  úspěšná  realizace 
napomůže celoročnímu využití této 
turisticky atraktivní zóny.

-MěÚ-

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 5. 11. 2014

I.

*ZM konstatuje, že všech 20 přítom-

ných členů zastupitelstva města složilo 
předepsaný slib.

II.

*ZM schvaluje program ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města.

III.

K volbě starosty města, místostarosty města a 

rady města zastupitelstvo města:
1/ Schválilo zvolení dvou místostarostů. 
2/ Schválilo počet členů rady města na sedm.
3/ V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 
města a jednoho místostarosty města budou 
členové zastupitelstva města dlouhodobě 
uvolněni. 
4/ Schvaluje volbu starosty, místostarostů a 
členů rady města veřejně hlasováním.
5/ Volí pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka staros-
tou města Tanvald
6/ Volí pana Mgr. Antonína Bělonožníka 
dlouhodobě uvolněným místostarostou města 
Tanvald
7/ Volí paní Hanu Preislerovou neuvolněnou 
místostarostkou města Tanvald  
8/ Volí:
  pana Ing.  Milana  Kozáka členem Rady 
města Tanvald,
  pana  RNDr.  Jaroslava  Týla členem Rady 
města Tanvald,
  pana  MUDr.  Martina  Šťastného členem 
Rady města Tanvald,
  pana Daniela Šimka členem Rady města 
Tanvald.

IV.

K zřízení výborů zastupitelstva města: 
1/ Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
2/ Rozhodlo, že oba výbory budou devítičlenné.
3/ Volí pana Mgr. Vladimíra Josífka předsedou 
finančního výboru.
4/ Volí pana Josefa Průchu předsedou kont-
rolního výboru.
5/ Volí pana Ing. Jana Palmeho místopředse-
dou finančního výboru.
6/ Volí paní Mgr. Věru Anderovou 
místopředsedkyní kontrolního výboru.
7/  Volí:  
  pana Mgr. Martina Semeckého členem 
finančního výboru,
 paní Alenu Borskou členkou finančního 
výboru,
  pana Ing. Jiřího Podlešáka členem finanč-
ního výboru,          
 paní Michaelu Stehnovou členkou finanč-
ního výboru,
 pana Vladimíra Josífka st. členem finanč-
ního výboru,
  paní  Ing.  Věru  Vackovou členkou finanč-
ního výboru,
 paní Mgr. Ivanu Müllerovou členkou finanč-
ního výboru.
8/  Volí:
 pana  Jiřího  Josífka členem kontrolního 
výboru,

 paní Alenu Valešovou členkou kontrolního 
výboru,
 pana Mgr.  Josefa Šourka členem kontrol-
ního výboru,
 paní  Evu  Bláhovou  členkou kontrolního 
výboru,
 paní  Bc.  Zdeňku  Synovcovou členkou 
kontrolního výboru,
 pana  Iva  Hochmana členem kontrolního 
výboru,
 pana  Mgr.  Karla  Růta členem kontrolního 
výboru.

V.

1/ ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 

2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   
o obcích, v platném znění a s nařízením vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví 
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným 
členům zastupitelstva následovně:
 a/ místostarostovi města   
 17.500 Kč 
 b/ členům rady města    
 2.060 Kč
 c/ předsedům výborů   
 1.780 Kč
 d/ členům výborů    
1.640 Kč
 e/ členům zastupitelstva města bez dalších 
funkcí 530 Kč
2/ ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. 
b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních 
odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve 
výše uvedeném bodě 1).
3/ ZM souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění stanoví, že měsíční odměna 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitel-
stva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto 
usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.
V případě personální změny v obsazení jed-
notlivých funkcí bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce.

VI.

*ZM rozhodlo  poskytnout peněžitá plnění 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva města:
1/ za výkon funkce člena finančního výboru 
panu Mgr. Martinu Semeckému, paní Aleně 
Borské, panu Ing. Jiřímu Podlešáku, paní Mgr. 
Ivaně Müllerové, paní Ing. Věře Vackové, paní 
Michaele Stehnové ve výši 1.100 Kč měsíčně 
s účinností od 01. 12. 2014;
2/ za výkon funkce člena kontrolního výboru 
panu Jiřímu Josífkovi, paní Aleně Valešové, 
panu Mgr. Josefu Šourkovi, paní Evě Bláhové, 
panu Ivu Hochmanovi, panu Mgr. Karlu Růtovi 
ve výši 1.100 Kč měsíčně s účinností od 01. 12. 
2014.

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

Jednání 
o cestovním ruchu

Nevíte co  
k ježíšku?

Přijďte svým blízkým a přátelům vybrat dárek ze 
zajímavé nabídky tanvaldského infocentra.

Velký nástěnný kalendář z fotografií Siegfrieda 
Weisse. Cena 149 Kč.

Moje Jizerky 2015

Jizerské příběhy 2015

Stolní kalendář z dobových pohlednic s texty 
Kláry Hoffmanové. Cena 95 Kč.

Za pivem Libereckým krajem 2015

Stolní kalendář z dobových pohlednic. 
Cena 95 Kč.

KNIŽNÍ TIPY POD STROMEČEK

Jizerky 2015

Stolní kalendář ze současných fotek Jizerek. 
Cena 69 Kč.

Kniha, která ne-
může chybět snad 
v žádné tanvaldské 
či okolní domácnos-
ti je rozhodně Puto-
vání za Štěpánkou. 
Tato jedinečná 
kniha je pouze za 
160 Kč.

Oblíbená kniha 
Co my toho prožili 
s podtitulem Vy-
právěnky z Pod-
krkonoší I. je opět 
v prodeji. Cena za 
knihu je 215 Kč.

Vyprávěnky z Pod-
krkonoší mají 
své pokračování 
s podtitulem Jak to 
bylo dřív. Knihu u 
nás zakoupíte za 
272 Kč.

Putování za Štěpánkou

TVOŘIVÉ SETY PRO 
TVOŘIVÉ DĚTI

Krasohrátky

Krasohrátky Pavly Petrnouškové jistě potěší ka-
ždé dítě. Děti si mohou vytvořit například ducha 
Muhu nebo vílu Izerínu. Cena za kreativní set je 
120 Kč.

-red-

KALENDÁŘE NA ROK 2015

Co my toho prožili

Jak to bylo dřív
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 Ve dnech 16. - 19. 9. 2014 se studenti  
4. ročníku zúčastnili pravidelného 
zájezdu do partnerského města 
Burbach. V rámci návštěvy jsme navští-
vili radnici a pana starostu, Sparkasse, 
školu, pivovar Krombacher. Nechyběla 

ani tradiční plavba po Rýnu. Obyvatelé 
Burbachu nás přijali s vřelostí a přívěti-
vostí jim vlastní, za což jim mnohokrát 
děkujeme.
Na financování této akce se podílel 
Česko – německý fond budoucnosti.

Mgr. Lucie Myšková

 SKI Bižu s.r.o., provozovatel ski 
areálu Tanvaldský Špičák, který je 
součástí SKIARÉNY JIZERKY, dokon-
čuje přípravy před nadcházející zimní 
sezónou 2014/2015. 
 Největší novinkou pro zimu 
2014/2015 bude pro lyžaře nová 
sjezdovka - „Kostelní“. Toto označení 
dostala díky výhledu na 2 kostely. Jedná 
se o přehlednou, 1.180 m dlouhou a 40 

m širokou sjezdovou trať s převýšením 
220 výškových metrů, obtížnost - 
modrá / červená. Její výstavba začala v 
lednu 2014, kdy bylo vykáceno a odve-
zeno 1.500 vzrostlých stromů. Vlastní 
úprava skalnatého podloží sjezdovky 
byla provedena od června do září. 
Aktuálně je již sjezdovka zatravněna a 
zelená se. Současně byly dokončeny i 
terénní úpravy. Petr Bažant

Poznávací zájezd do Burbachu Novinky na Tanvaldském Špičáku

Nabídka zvýhodněných sezónních karet 2014/2015 pro děti a mládež 
v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

 SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městem 
Tanvald připravila pro nadcházející zimní sezónu 2014/2015 
nabídku zvýhodněných sezónních karet pro děti a mládež 
ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty 
budou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál 
Tanvaldský Špičák včetně večerního lyžování. 

Děti ve věku od 0 do 6 let za cenu oficiální cena
(narozené do 1. 11. 2008) 1.800 Kč 3.300 Kč 
 Děti ve věku od 7 do 15 let 
(narozené do 1. 11. 1999) 2.700 Kč 5.100 Kč 
 Děti ve věku od 16 do 18 let 
(narozené do 1. 11. 1996) 3.300 Kč 6.200 Kč

 Zájemci se mohou přihlásit v Městském infocentru v 
Tanvaldě v době od pondělí do pátku od 9.00 – 12.30 a od 
13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12 hodin v termínu 
do 10. prosince 2014.
Hotové handsfree karty budou vystaveny přímo na pokladně 
střediska Tanvaldský Špičák, kde Vás i vyfotí a proběhne 
platba za kartu včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč. -MěÚ-

INZERCE
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Střípky z města
Konečně došlo na Dlouhák

Dlouhák už si odsloužil své a koncem října začala jeho demolice. 
Nyní už po něm nenaleznete ani památku.

Opět můžete vyrazit vlakem
 Několikaměsíční výluka, díky které 
máme zmodernizované nádraží a cel-
kově zrekonstruovanou trať, skončila. 
Nicméně cestu vlakem si příliš dlouho 
neužijeme. Začátkem příštího roku 

dojde k rekonstrukci úseku Jablonec 
nad Nisou – Liberec, ale co je pro nás 
důležitější… Dojde i k modernizaci naší 
tanvaldské zastávky, která je nejen 
místními, ale i turisty hojně využívaná.

I takto vypadalo naše nádraží.

Začátkem listopadu se nám nádraží ukázalo v plné kráse.

Turisté mají opět novou mapu Hřebenovky

Inovativní venčení našich čtyřnohých mazlíčků

Myslím, že není potřeba komentáře…
Nedlouho po instalaci byla z nepochopitelných důvodů plastová mapa Hřebenovky ukradena. 
Nyní už je nová mapa na svém místě, aby sloužila svému účelu, jak turistům, tak i místním…

Foto a text: -haj- 

Zajímavosti, informace



Tanvaldský zpravodaj    9

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2014

Tanvald je druhým v Libereckém kraji
 Již sedmý ročník srovnávacího 
výzkumu Města pro byznys prokázal, 
že Tanvald je příznivým podnikatelským 
prostředím. Pro informaci vyhlašovate-
lem výzkumu je týdeník Ekonom.
Naše město se umístilo na krásném 
druhém místě. Oceněno bylo hlavně 
dobré hospodaření radnice, nízké ceny 
pozemků a bytů, a také skvělé výsledky 
v získávání dotací z EU.
 Tanvald porazil i tak velká města 
jako je Jablonec nad Nisou, Turnov 
i Liberec. Pro Tanvald druhé místo 
znamená neusnout na vavřínech a 
pokračovat ve své práci, alespoň jako 
doposud.
 Výzkum probíhal v deseti městech 

Libereckého kraje a výsledné pořadí 
bylo: Železný Brod, Tanvald, Jablonec 
nad Nisou, Semily, Česká Lípa, 
Liberec, Turnov, Frýdlant, Nový Bor a 
Jilemnice. Srovnávací výzkum hodnotí 
34 kritérií, která jsou rozdělena do dvou 
základních oblastí: Podnikatelské pro-
středí a Přístup veřejné správy, přičemž 
Tanvald se v Podnikatelském prostředí 
umístil na šestém místě a v Přístupu 
veřejné správy na místě druhém. Jako 
minulý rok, tak i letos získal první místo 
ve Stabilitě krajiny. V předních příčkách 
se Tanvald umístil i v Cenách bytů, 
Financích získávaných z EU, Likviditě, 
iRatingu a Počtu dětí ve třídách.

-haj-

Hejtman rokoval v Tanvaldě
 V pátek 14. listopadu navštívil 
hejtman Libereckého kraje pan Martin 
Půta společně se svým náměst-
kem  Markem Pieterem v rámci Dne 
s hejtmanem Tanvald a Desnou. 
 S panem starostou Vladimírem 
Vyhnálkem navštívili Masarykovu 
základní školu a Obchodní akademii 
Tanvald, Gymnázium Tanvald, a také 
tanvaldskou nemocnici. Kromě škol a 
nemocnice nenavštívili i zdejší firmy 
jako je Desko, Preciosa a Jizerská 
porcelánka.

 Jak probíhala návštěva místních 
škol? Návštěva Masarykovy ZŠ a OA 
Tanvald prokázala maximální péči 
města o tuto školu, která se projevuje 
v perfektní a moderní vybavenosti 
školy. Návštěvu gymnázia popsala 
zástupkyně ředitele Gymnázia Tanvald 
Iva Herrmannová cituji: „Účastníci si 
prohlédli budovu gymnázia, učebny 
i bazén a diskutovali o možných vari-
antách budoucího vývoje. Všechny 
zúčastněné strany včetně pana hejt-
mana se mimo jiné shodly na podpoře 

další existence osmiletého gymnaziál-
ního vzdělávání v Tanvaldu.“
 Po dopoledni stráveném v Tanvaldě 
odjel pan Půta s panem Pietrem na 
návštěvu Desné, ale odpoledne se 
opět do Tanvaldu vrátili. 
 Od půl páté probíhala na radnici 
beseda s občany. Na úvod besedy pan 
hejtman přiblížil přítomným stručně, ale 
přehledně činnost krajského úřadu a 
jeho organizací. V následující diskusi 
zabrala největší část sociální sféra. 
Například chráněné dílny, chráněné 

bydlení a chráněná práce pro zdra-
votně znevýhodněné občany. Velkým 
tématem bylo i školství, především 
budoucnost gymnázia, a také otázka 
speciální školy. Mezi diskutujícími byli 
mimo jiné členové zastupitelstva Zdena 
Synovcová, Věra Anderová, Milan 
Kozák, Daniel Šimek a Josef Průcha. 
Pan hejtman přislíbil dlouhodobě řešit 
tyto otázky. Na některé dotazy reago-
vala přítomná poslankyně Poslanecké 
sněmovny PČR Jana Hnyková.

-haj-

Počítače, notebooky, tablety a příslušestnvíPočítače, notebooky, tablety a příslušestnví

prodej, servis, nákup na splátkyprodej, 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

aktuální nabídka na listopadaktuální nabídka na listopad

      Lenovo IP G50-70                       HP 15-R001       Lenovo IP G50-70                       HP 15-R001  
    15,6"/3-4010U/8+500/4G/DVD/HD/W8        Intel N2830/500HDD/DVD/HD/W8    15,6"/3-4010U/8+500/4G/DVD/HD/W8        Intel N2830/500HDD/DVD/HD/W8

            11.699,- Kč       7.390,- Kč

Samsung Galaxy 
TAB 3 7.0 (T110)
Dual Core 1.2GHz, 
dotykový 7",1GB 
RAM, interní paměť 
8GB, microSD, 
WiFi, Bluetooth 4.0, 
GPS, kamera 2MPx,
microUSB, Android 
4.1

A-DATA HV611
kapacita 1TB
rozhraní usb 3.0
hmotnost 151g

2.790,- Kč 1.799,- Kč

 Flash disk ADATA USB UC510 32GB blue (USB 2.0)    420,- Kč
 ADATA 32GB MicroSDHC Premier USH-I Class 10    440,- Kč
 PC Dell Optiplex 780D – Core2 2,93GHz,4GB RAM, 250HD,W7 Pro CZ 3.899,- Kč

INZERCE

Zajímavosti, informace, inzerce
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Římskokatolické 
bohoslužby o 

Vánocích 2014-15
Středa 24. prosince 
Štědrý den 
17:00  Šumburk nad Desnou 
20:00 Velké Hamry 
22:00 Albrechtice v Jizerských horách 
24:00 Horní Maxov

Čtvrtek 25. prosince 
Boží hod vánoční
9:30 Smržovka 
11:15 Josefův DůL
15:00 Horní Maxov

Pátek 26. prosince 
Sv. Štěpána prvomučedníka
9.00 Horní Tanvald
11.15 Albrechtice v Jizerských horách

Sobota 27. prosince 
Sv. Rodiny
17:00 Josefův Důl

Neděle 28. prosince 
Svaté Rodiny
9:00 Šumburk nad Desnou
11:00 Albrechtice v Jizerských horách
15:00 Horní Maxov
17:00 Velké Hamry

Středa  31. prosince 
Poděkování s prosbou o požehnání 
do Nového občanského roku
18:00 Šumburk nad Desnou

Čtvrtek 1. ledna 2015
9:00 Horní Tanvald
11:00 Albrechtice v Jizerských horách  
15:00 Horní Maxov
17:00 Velké Hamry

Sobota 3. ledna
9.00 Horní Tanvald
17:00 Josefův Důl

Neděle 4. ledna  
Zjevení Páně -Tří králů
9:00 Šumburk nad Desnou
11:00 Albrechtice v Jizerských horách  
15:00 Horní Maxov
17:00 Velké Hamry

Sobota 10. ledna
17:00 Josefův Důl

Neděle 11. ledna  
svátek Křtu Páně
9:00 Šumburk nad Desnou
11:00 Albrechtice v Jizerských horách
15:00 Horní Maxov
17:00 Velké Hamry

Halloween na 
Šumburku

 Na konci školního roku jsme pro 
množství akcí přespávat ve škole 
nestihli, děti ale nezapomněly a hned 
na začátku září na tento nedostatek 
upozornily... Říjnová noc okrášlená 
dýňovými strašidly a jinými duchy se 
přímo nabízela.
 Již tradičně jsme se navečer nejprve 
utábořili ve svých třídách – rozložili 
spacáky, vybalili pyžamo a dobroty - a 
pak se shromáždili na obvyklém místě 
našich společných setkání – čtverci 
mezi třídami, abychom se dozvěděli, 
co nás čeká. Téměř nikdo se nezapo-
mněl patřičně namaskovat.
 

Nejprve jsme za soumraku rozsvítili 
školní zahradu dýňovými bubáky, 
které jsme předem v hodinách 
výtvarné výchovy vydlabali, každý 
podle své fantazie a šikovnosti. Poté 
se děti vydaly splnit několik úkolů na 
šesti tajemných místech nacházejících 
se nejen ve třídách, ale také třeba 
ve sklepě – tvořily katalog duchů, 
vymýšlely strašidelný příběh, vyzkou-
šely svou šikovnost při hrách s jablky, 
připravily si jablečný mls...
 Ne každému se usínalo lehce a 
rychle, ani pohádka na dobrou noc 
nepomohla, abychom ještě dlouho po 
desáté večerní nezaháněli bludičky 
s baterkami do spacáku. Prospat se 
ale bylo potřeba, neboť nás druhý den 
čekal výšlap na Cvičenku s opékáním 
buřtíků.
 Trochu unavení, ale plní dobré 
nálady se těšíme za rok znovu! 
Šumburáci

Mgr. Milena Šostková

Novoroční výstup na Štěpánku
 KČT Tanvald pořádá ve spolupráci 
s obcí Kořenov tradiční Novoroční 
výstup na rozhlednu Štěpánka, která 
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích. 
Pořadatelé účastníky očekávají u 
rozhledny 1. 1. 2015 mezi 10. a 16. 
hodinou. Zde bude také připraven tra-
diční a mezi sběrateli ceněný pamětní 
odznak a grafický diplom od tanvald-
ského výtvarníka Miroslava Valenty.

Ve stánku pod rozhlednou bude, v režii 
správce rozhledny pana Jana Staňka, 
připraveno již také tradiční novoroční 
občerstvení. Přijďte proto přivítat 
nový rok na Štěpánku a zároveň si 
můžete prohlédnout nově opravenou 
rozhlednu v původní podobě, kterou 
měla novogotická stavba před 122 lety 
v době svého otevření.

Josef Průcha

 Vídám je denně na procházce. Starší 
manželský pár, on s hůlčičkou, ona 
vedle jako dobrý ochránce. Asi více, 
než ta hůlčička, je ONA oporou, kdyby 
bylo třeba. Jsou to manželé Judita a 
Verner Bartelovi, kteří 24. října oslavili 
ZLATOU SVATBU, krásné výročí 50 let 
svého společného života, života, který 
může být vzorem pro mladší generaci.
Blahopřejeme a do dalších let jim 
přejeme hodně zdraví a ještě hodně 
krásných společných procházek.

-ali-

Plesová sezóna 
začíná...

 V  nadcházejících  měsících  se 
můžete těšit na tyto plesy ve sportovní 
hale na Výšině.
30. 1.  Maturitní ples Gymnázia Tanvald
31. 1.  Ples starosty města
13. 2.  Maturitní ples Gymnázia Tanvald
20. 2.  Sportovní ples

Veselé a pohodové vánoce
vám přeje

redakce Tanvaldského zpravodaje
a

Infocentrum Tanvald

Vás srdečně zve na...
 Vánoční setkání
Přijďte  si  posedět  u  kávy  a  cukroví  za  poslechu  vánočních  koled  od 
našich malých koledníků.

Místo konání:  Dům pro seniory Šumburk nad Desnou 593, Tanvald,  
    - společenská místnost 
Datum konání:   16. 12. 2014 v 15:00.

Zlatá 
svatba

Senior klub Tanvald

Zajímavosti, informace
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Začíná advent, čas vánoční…
 Při slově vánoce se většině z nás 
vybaví shon, zmatek, přeplněné 
obchody, vymýšlení co zas komu 
koupit, a mnoho dalších spíš nepříjem-
ností než radostí, a přitom by vánoce 
měli být o něčem jiném... Je klišé říci, 
že vánoce jsou svátky klidu a míru. 
Vezměte si zmiňované přeplněné 
obchody, protože je opravdu zarážející 
kolik lidí kvůli pár dnům volna vypadá, 
že zkoupí celý market... To mi jako 
svátky klidu nepřipadá.

A teď 
z jiného 
soudku. 
Vánoce jsou 
v podstatě 
jediné 
svátky, které 
u nás téměř 
všichni slaví, 
přestože 

jsou to svátky křesťanské a Česká 
republika patří v Evropě mezi neja-
teističtější země. Je na nich asi něco 
lákavého ne?! Že by ta až někdy 
přízračná atmosféra? Překvapení či 
radost nejbližších z dobře koupeného 
dárku? Nebo ten čas příprav, kdy jsou 
nazdobené vesnice, města i naše 
domovy?

V letošním Tanvaldském zpravodaji 
jsem se zaměřila na čas, který 
Vánocům předchází, a to na advent.

Advent
 Advent je odvozen z latinského 
slova „Adventus“ a znamená příchod. 
Tedy příchod Spasitele. První zmínky 
jsou již ze 4. století ze Španělska.
Od 11. století začíná vždy čtvrtouneděli 
před Štědrým večerem a trvá 22 až 28 
dní. Přičemž letošní první adventní 
neděle připadá na 30. listopad.
Každá adventní neděle má své ozna-
čení. První nedělí je neděle železná, 
následuje bronzová, třetí v pořadí 
je stříbrná a poslední nedělí, před 
Štědrým dnem, je neděle zlatá.

Adventní věnec
 Adventní věnec je nedílnou sou-
částí vánoc. Na adventním věnci jsou 
čtyři adventní svíce, jako jsou čtyři 
adventní neděle, ale málokdo asi ví, 
že adventní svíce mají svou barvu. 
První tzv. železnou neděli se zapaluje 
první fialová svíce. Bronzovou neděli 
se zapaluje druhá fialová svíce, násle-
duje o stříbrné neděli zapálení růžové 
svíce, o zlaté, tedy poslední neděli, je 

zapálena opět svíce fialová. Přičemž 
fialová symbolizuje pokání a růžová 
předvánoční radost.

Adventní kalendář
 První adventní kalendář vznikl 
teprve v roce 1908 jako chytrý marke-
tingový tah německého podnikatele G. 
Langa. Na druhou stranu je to pro děti 
asi jeden z nejoblíbenějších zvyků, 
který jim navíc krátí čekání na ježíška. 
První kalendáře byly v podstatě umě-
lecká díla vyráběná z tvrdého papíru. 
Pod okénky místo dobrůtek byly pro 
děti skryty obrázky, verše nebo citace 
z bible, což by dnes děti asi neocenily.
Adventní kalendář na rozdíl od adventu 
začíná vždy 1. prosince a končí 
Štědrým dnem. 

-haj-

Kam vyrazit o vánocích
 Předvánoční i vánoční čas je kaž-
doročně  naplněn  řadou  zajímavých 
akcí,  které  jistě  stojí  za  to  vidět  či 
slyšet. Pro zpestření kalendáře akcí 
jsem letos k některým dnům přidala 
citace z knihy Příběh českých vánoc 
od  Jaroslava  Jarkovského.  Ráda 
bych  vyzdvihla  akce  pořádané  u 
nás  v  Tanvaldě,  jako  je  Rozsvícení 
vánočního  stromu,  kulturní  akce 
v Kině  Jas  Járy Cimrmana  Tanvald 
nebo Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald.

Čtvrtek 27. listopad
Hospodyňky začínají s přípravou pečení 
vánočního cukroví. (J. Jarkovský)

Sobota 29. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu. Na cen-
trálním parkovišti v Tanvaldě od 16:30. 
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald, hudba, 
bohaté občerstvení, Živý Betlém.

Čtvrtek 4. prosinec sv. Barbora
S  východem  prvního  slunečního 
paprsku  nad  obzorem  se  řežou  třeš-
ňové a  jabloňové větvičky – barborky, 
které  si  lidé  přinášejí  domů  v  naději, 
že  jim  do  vánočních  svátků  ve  váze 
vykvete. (J. Jarkovský)

Pátek 5. prosinec
S  přicházejícím  večerem  obchází 
domácnosti sv. Mikuláš ve společnosti 
anděla  a  čerta,  aby  obdaroval  hodné 
děti. O půlnoci na 6. prosince se řežou 
větvičky  zlatice  (zlatého  deště)  a 
přidávají  se  do  vázy  k  barborkám.  (J. 
Jarkovský) Mikulajda. Smržovka. Více 
informací na www.smrzovka.cz.

Sobota 6. prosinec sv. Mikuláš
Tradiční vánoční trh v partnerském 
městě Wittichenau.
Za nákupy do OC Forum Liberec. 
Odjezd z Tanvald, terminál v 10:25.

Neděle 7. prosinec sv. Ambrož
„O zmrzlém králi“. Mikulášská s diva-
dlem od 14:00 v Desné v KD Sklář. 
Vstupné 30 Kč.
Adventní setkání u ovečkového bet-
lému. Smržovka. Více informací na 
www.smrzovka.cz

Pondělí 8. prosinec
Slavnost  neposkvrněného  početí 
Panny Marie. (J. Jarkovský)

Úterý 9. prosince
Lidové Poudačky z Podkrkonoší / OÚ 
Plavy/. Podrobnosti naleznete na  
www.plavy.cz

Středa 10. prosince
Vánoční koncert v kostele. Smržovka. 
Více informací na www.smrzovka.cz.
Vánočně laděné koncerty žáků 
Základní umělecké školy v Tanvaldě. 
Od 17 hodin. Ve Zlaté Olešnice  - kostel 
sv. Martina.
Promítání medailonků Slávky 
Hubačíkové. Od 15:00 v hasičské 
zbrojnici SDH Šumburk. 

Čtvrtek 11. prosince
Vánočně laděné koncerty 
žáků Základní umělecké školy v 
Tanvaldě. Od 17 hodin. V Josefově 
Dole - kostel Proměnění Páně.
Tah dámou... Divadelní představení 
od 19:00 v Kině Jas Járy Cimrmana 
Tanvald.

Pátek 12. prosince
Vánoce s Karmínou. Od 19:00 v Kině 
Jas Járy Cimrmana Tanvald. Vánoční 
písně a koledy z českých a jiných 
evropských zemí v podání vokálně-
-instrumentálního souboru historických 
nástrojů Karmína z Prahy.
Vypouštění balónků s přáním 
k ježíškovi. Od 14:30 na Tanvaldské 
kotlině. Balónky s přáníčkem obdržíte 
zdarma těsně před akcí.

Sobota 13. prosinec sv. Lucie
Nejčasnější  západ Slunce  -  15  hodin, 
58  minut.  Nejpozdnější  termín  pro 
zahájení vánoční výzdoby domova. (J. 
Jarkovský)
Za nákupy do OC Forum Liberec. 
Odjezd z Tanvald, terminál v 10:25.

Neděle 14. prosince
Vánoční pohoda. Smržovka. Více infor-
mací na www.smrzovka.cz
Adventní setkání u ovečkového bet-
lému. Smržovka. Více informací na 
www.smrzovka.cz

Pondělí 15. prosince
Vánočně laděné koncerty 
žáků Základní umělecké školy v 
Tanvaldě. Od 17 hodin. Ve Velkých 
Hamrech - kostel sv. Václava.

Úterý 16. prosince
Vánoční setkání. Od 15:00 v Penzionu 
pro seniory Šumburk nad Desnou. Zve 
Senior klub Tanvald.

Středa 17. prosinec
Nejpozdější  termín  pro  rozeslání 
vánočních  pozdravů  a  přání.  (J. 
Jarkovský)

Vánočně laděné koncerty 
žáků Základní umělecké školy v 
Tanvaldě. Od 17 hodin. V Tanvaldě, 
Šumburk nad Desnou, kostel sv. 
Františka z Assisi.

Pátek 19. prosince
Vánoční svařák. Od 14:30 h. 
bývalý areál garáži ČSAD, nyní 
firmy 4SOFT. Vánoční koledy, živá 
hudba, bohaté občerstvení - gulá-
šek, svařáček, perníčky, cukroví… 
Pořádá TJ Seba Tanvald a Město 
Tanvald.

Sobota 20. prosinec
Noc z 20. na 21. prosince, nebo o den 
později (souvisí s tím, zda má rok 365 
dní,  nebo  je  přestupný,  tedy  o  den 
delší), je nejdelší v roce; přichází zimní 
slunovrat. (J. Jarkovský)
L. Smoljak - Jára Cimrman - Z. Svěrák: 
Záskok. Od 19:00 v Kině Jas Járy 
Cimrmana Tanvald.
Za nákupy do OC Forum Liberec. 
Odjezd z Tanvald, terminál v 10:25.

Neděle 21. prosinec
Nejpozdější  termín  pro  zakoupení 
vánočních  stromků,  jmelí  a  kapra.  (J. 
Jarkovský)
Adventní setkání u ovečkového bet-
lému. Smržovka. Více informací na 
www.smrzovka.cz

V prosinci 2014
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!)

Jitka Jašková
Johana Palová

Jarmila Seidlová
Dagmar Votočková

Irena Řízková
Zdenka Štanderová

Jarmila Lhotová
Antonín Kraus

Jana Křenovská
Annelie Danielisová

Jaromír Blažek
Stanislav Michal
Libuše Patková

Josef Vedral
Eva Hozáková

Pokračování na straně 14.

Zajímavosti, informace, společenská rubrika
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Informace

Akce DDM Ulita v prosinci 2014Prosincové dění v MDC Maják Tanvald
V prosinci všechny akce v domečku voní nadcházejícími Vánocemi:

Středa 3. 12. v 17:00 „Vánoční cukroví“- akce pro děti. Upečeme a nazdo-
bíme několik druhů cukroví. S sebou si přineste krabičku na pečivo.

Středa 3. 12. v 17:00 „Vánoční stromeček“ - akce pro děti od 10 let. Výroba 
skleněné vitráže technikou tiffany.

Pátek 5. 12. „Mikulášská nadílka“ v tanvaldských mateřských školách.

Sobota 6. 12. od 9:00 do 13:00 „Dárkování“ - akce pro děti školního věku. 
Výtvarné dílny, ve kterých si děti vyrobí několik originálních dárečků a kouzel-
ných vánočních dekorací.

Středa 10. 12. v 16:30 „Vánoční svícen“ - akce pro děti. Přírodní aranžmá do 
keramické mističky. S sebou si přineste chvojí.

Pátek 12. 12. „Za vánoční hvězdičkou“ - akce pro rodiče s dětmi. Koná se 
v prostoru areálu Bobovky v Tanvaldě. Start je u penzionu Bobovka v rozmezí 
od 16:30 do 17:30 hodin. Půjdeme krátkou schůdnou trasu v okolí Bobovky, 
kde děti budou hledat vánoční hvězdičky, které je dovedou do cíle. Tam už na 
ně bude čekat překvapení☺. Děti mohou jít pouze v doprovodu rodičů či jiné 
dospělé osoby. S sebou musí mít baterku a mohou přinést krmení pro lesní 
zvěř (kaštany, žaludy, jablka, mrkev, tvrdý chléb). Akce se koná s podporou 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Startovné: 20,-Kč.

Pátek 19. 12. „Výtvarné dílničky“ na akci „Vánoční svařák“ v prostoru areálu 
firmy 4SOFT v Tanvaldě. Výroba vánočních „drobností“.

Na akce konané v budově DDM je třeba se přihlásit předem a včas vzhledem 
k omezené kapacitě učeben, bližší informace též na tel.č. 483 394 301, web:d-
dmtanvald.cz, Facebook.

Prosinec v Klubu volného času Ulita: 
2. 12. „Dostihy a sázky“ - přijď si vsadit na správného koně! 
4. 12. „Mikulášský trojboj“ - šipky, fotbálek, hol. biliár 
9. 12.  X-Box - hraní s kinectem 
11. 12. Gumičkujeme berušku - přívěsek z gumiček 
16. 12.  Velký vánoční turnaj ve stolním fotbálku - zápisné 20,-Kč 
18. 12.  Jmenovky a krabičky pro maličké Ježíšky 
  - výroba dárkových krabiček a jmenovek

Akce v Klubu volného času jsou zdarma (vyjma turnajů, kde se platí zápisné) 
a začínají ve 14:00, končí v 16:30. S sebou noste přezutí a dobrou náladu. 
Kdo nemá zájem o nabízenou akci, může si jen tak pohrát s kamarády. Bližší 
informace na tel.: 720 528 322.

Kolektiv DDM přeje vám všem krásné, v klidu a pohodě prožité Vánoce.

Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Akce v prosinci:
v úterý, 2. 12., 9.30 - 11.30 hod., budeme besedovat se zástupcem Červeného 
kříže na téma úrazy dětí a jejich prevence
Mikulášská nadílka pro nejmenší – v pátek, 5. 12., vybírání podepsaných 
balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů v 15:00 - 15:30 hod., vstupné 30 Kč
Ve čtvrtek, 11. 12. od 15:30 hod. pořádáme Vánoční besídku. Přijďte posedět 
do vánoční atmosféry….

MAXÍK - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní 
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č. j. 32 809/2010-25-778)
Co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
grafomotorické dovednosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
předčíselné představy, paměť, pozornost, slovní zásoba, základy logopedie 
atd. přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Kontakt:  Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602 / 411462,
lenkakor@seznam.cz, poradna: Podhorská 15, Jablonec n / N
Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 
200 Kč / dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm. nouzi zdarma.

Každý druhý pátek v měsíci Porodní večírek s certifikovanou dulou Ditou 
Pousteckou 17:30 - 19.30
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), lze zakoupit i vánoční 
dárkové poukazy, nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod.  
tel.: 774 825 085

Dále nabízíme 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, 
Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz.hor, MPSV Praha, Nadaci EURONISA a 
všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují.

Přejeme všem krásné Vánoce a spokojenost všem rodinám v Tanvaldě a 
okolí v r. 2015 !!!

Mateřské a dětské centrum MAJÁK
MAXÍK
Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou
Akreditováno MŠMT ČR – č. j. 32 809/2010-25-778

Program je vhodný pro skupinovou i individuální práci s dětmi a jejich rodiči 
všechny vzdělávací aktivity probíhají formou hry a cíleného procvičování pro 
kluky a holky, aby se jim ve škole dařilo a líbilo celý program je rozdělen do 
hodinových lekcí 
co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
 grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
 rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
 rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
 předčíselné představy
 rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost 
 rozšiřování slovní zásoby
 přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
 uplatnění laskavého přístupu k dítěti bez negativního hodnocení
 poradenství

Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Kontakt:  Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602411462, 
lenkakor@seznam.cz 

Cena individuálního kurzu je 600 Kč / dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) 
je 200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm. nouzi zdarma. 

Tento program je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Libereckým 
krajem a Městem Tanvald. 

Městská knihovna Tanvald
Dárek z knihovny. Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2015. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.

„Vánoce, vánoce přicházejí…“ vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro všechny 
mladé od 0 do 19-ti let. Jistě všichni znáte tuto vánoční píseň (text Zdeněk 
Borovec, hudba Jaromír Vomáčka), ztvárněte jakoukoli technikou, co Vám 
přijde na mysl při jejím zpěvu či poslechu, maximální velikost A4. Uzávěrka 
soutěže je 8. 12. 2014. Nezapomeňte uvést zezadu jméno, věk, tel. spojení a 
školu. Svá díla můžete odevzdávat osobně v knihovně nebo zasílat na adresu: 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald. Výherci budou 
vybráni porotou dle věkových kategorií a odměněni knižními dary. Všechny 
práce budou vystaveny od 15. 12. 2014 a po celý měsíc leden 2015 v naší 
knihovně.

Vánoce v beletrii - výstavka ve vstupní části knihovny z našeho knižního 
fondu po celý měsíc prosinec

„Co mě baví“ - výstava prací našich čtenářů 1. 12. - 12. 12. 2014 ve výstavním 
sálku.

1.12 - 3. 12. 2014 „Vánoční svět“ – prodejní výstava prací klientů domova pro 
osoby se zdravotním postižením v Raspenavě.

OTVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Po 22. 12.   9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
Út  23. 12.  9:00 - 11:30 12:15 - 15:00
St, Čt, Pá 24. 12 - 26. 12. ZAVŘENO
Po 29. 12.  9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
Út 30. 12.  9:00 - 11:30 12:15 - 15:00
St, Čt, Pá 31. 12. - 2. 1. ZAVŘENO-Maják-
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MĚSTSKÁ KULTURNÍ KANCELÁŘ TANVALD

Centrální parkoviště v Tanvaldě
29. 11. - SO - 16:30 - Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald. Hudba a bohaté občerstvení. Živý Betlém.

Kino Jas Járy Cimrmana 
11. 12. - ČT - 19:00 - Tah dámou 
aneb napřed trochu vína...
Repríza divadelní komedie na motivy 
M. Horníčka. Hraje divadelní soubor 
E. F. Burian z Tanvaldu. 
Úprava a režie Vlastimil Hozda.  
Vstupné 50 Kč.

12. 12. - PÁ - 19:00 - Vánoce s Karmínou
Vánoční písně a koledy z českých a jiných evropských zemí v podání vokálně-
-instrumentálního souboru historických nástrojů Karmína z Prahy.
Vánoce s Karmínou je tradiční program se zaměřením na lidové zvyklosti a 
obyčeje v období Vánoc a Adventu.
Staré české i evropské písně a koledy, v osobité úpravě uměleckého vedoucího 
souboru Miroslava Sekáče, jsou vhodně doplněny vtipným průvodním slovem 
seznamujícím diváky s lidovými vánočními tradicemi.
Autentický zvuk a lidová tematika programu je umocněna používáním replik 
historických nástrojů a specifických, méně známých lidových nástrojů.
V tomto programu vystupuje 9 členů souboru a hrají v barokních lidových 
kostýmech. Odkaz: www.karmina.cz 
Vstupné: 60 Kč.

20. 12. - SO - 19:00 - L. Smoljak - Jára Cimrman - Z. Svěrák: ZÁSKOK
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek 
v pokladně kina od 19. 11. 2014.

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”
Hrají: 
Principál: Jan Hraběta  
Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha: Zdeněk Svěrák
Doktor Vypich: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Vlasta: Petr Brukner nebo 
Genadij Rumlena
Bárta: Václav Kotek 
nebo Marek Šimon
Šikovatel Vogeltanz: Miloň Čepelka
Představení technicky 
zajišťují: technici DJC
Režie: Ladislav Smoljak 
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel 
více o souboru na www.cimrman.at
Vstupné: 370 Kč.

Další kulturní akce v prosinci:
PÁ - 19. 12. - 14:30 - VÁNOČNÍ SVAŘÁK  
bývalý areál garáži ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční koledy, živá hudba, bohaté občerstvení - gulášek, svařáček, 
perníčky, cukroví… Pořádá TJ Seba Tanvald a Město Tanvald.

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald:
Vánočně  laděné  koncerty  žáků  Základní  umělecké  školy  v  Tanvaldě. 
Vždy od 17:00.

6. 12. partnerské město Wittichenau (SRN)
10. 12. Zlatá Olešnice  - kostel sv. Martina
11. 12. Josefův Důl - kostel Proměnění Páně
15. 12. Velké Hamry - kostel sv. Václava
17. 12. Tanvald, Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi

Připravujeme na leden 2015 :
31. 1.   Ples starosty města

K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr 
Vladimíra Janského (www.plesovka.cz).

Předprodej vstupenek v městském infocentru od 7. 1. 2015.
Vstupné 200 Kč.

HOBIT: Bitva pěti armád
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dob-
rodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpas-
líků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt 
zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. 
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné 
muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost 
hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému i přes 
Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k zoufalému a nebezpečnému 
rozhodnutí. Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích nikdo kromě 
čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, aby zaútočila na 
Osamělou horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, 
Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou zničeni. Budoucnost 
Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých 
přátel.

Hodinový manžel
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše 
Svobody vypráví příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů 
vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim 
jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice 
se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na 
dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá s 
manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku pří-
ležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a 
zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou 
zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však 
pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh 
pak graduje nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše 
dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení.

FILMOVÉ TIPY 
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Advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc

Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce, 

rozvody a rodinné právo, byty 
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

PRONAJMU
vhodné jako

obchod, kancelář a pod.
v Tanvaldě, v Krkonošské ulici.

Tel.: 603 905 998

nebytové prostory

Hledáme lyžařskou instruktorku do školy v Rejdicích
požadujeme:
- zodpovědnost, komunikativnost, přesnost
- znalost lyžování podmínkou
- možnost absolování instruktorského kurzu před zimní sezónou
- ochota pracovat s dětmi
- vlastni auto vyhodou

Krome prace lyzarskeho instruktora (150Kc/h), pozadujeme jako dalsi napln prace

nabízíme:
- dobré platové ohodnocení
- práci v dobrém kolektivu
- ubytování zdarma
- skipass

více: www.classickischool.cz/rejdice  a www.rejdice.cz 
vypomoc v pujcovne zimnich sportovnich potreb (80 kč/hod)

Tel: 724 302 507

Restaurace s celoročním provozem v Kořenově

Požaduji seriózní vystupování a slušný vzhled,
částečnou znalost němčiny, praxi v oboru a chuť pracovat.

Výborná dostupnost autobusem z Tanvaldu tam i zpět.
Informace na tel: 603 111 253

přijme zaučenou servírku.

Hotel ADRIA v Kořenově nabízí �rmám

Prostory restaurace, s příjemným personálem a kapcitou cca 50 lidí,
 budou vyhrazeny pouze pro Vaši společnost, kde si příjemně nejen 

 posedíte, skvěle se najíte a napijete, ale i zatancujete
na živou hudbu, kterou, pokud si ji budete přát, rádi zajistíme.

Tato nabídka se týká a rodinných oslav.

Inf. tel: 483 399 172

uspořádání vánočních večírků.

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Lenka Janíková, Mánesova 490, Tanvald 

Tel.: 483 396 288; 776 733 316Otevírací doba:
Ponědělí  7:30 - 20:00 hod.
Úterý        7:30 - 18:00 hod.
Středa      Zavřeno
Čtvrtek    7:30 - 20:00 hod.
Pátek       7:30 - 18:00 hod. 

Na základě telefonické domluvy
je možné objednání od pondělí
do neděle! Těším se na Vaši návštěvu!

Pozor - změna tel. čísla! 

SEZÓNNÍ SKIPAS ZA AKČNÍCH 4.500 Kč

rejdice@classicskischool.cz nebo tel. 724 302 507

Snowpark Rejdice

Novinky 2014/2015:
zvětšení 2 z 5ti platforem, takže stačí méně sněhu na zprovoznění skoků

předělání krosové dráhy - rekreační varianta (modrá) a závodní varianta (červená)
každodenní úprava rolbou

nové ochranné pytle od Sufagu
free WiFi v celém areálu

V případě zájmu o celosezónní pernamentky nás kontaktujte na: 

INZERCE

INZERCE

Úterý 23. prosinec
V rodinách se vše chystá pro slavnostní 
hostinu;  hospodyňky  pečou  vánočky, 
připravují bramborový salát, atd. Končí 
vánoční  výzdoba  domova.  Na  určené 
místo se staví betlém – chlév s oslíkem 
a  volkem a pastýři  se  stádem oveček 
v krajině. V mnohých rodinách se zpra-
vidla  večer  zdobí  vánoční  stromeček. 
(J. Jarkovský)

Středa 24. prosinec  - Adam a Eva  - 
Štědrý den
S  ranním  rozbřeskem  se  v  rodinách 
zavěšuje  jmelí  nad  vánoční  stůl. 
Připravuje se štědrovečerní slavnostní 
tabule. Do  scenérie  betléma  se  umis-
ťují  postavy  Panny  Marie  a  Josefa 
a  nad  celou  betlémskou  scénou  se 
umísťuje postava anděla; o půlnoci se 
položí do jesliček postavička Jezulátka. 
S  východem  první  hvězdy  končí 
adventní  období;  na  stromečku  se 
rozsvěcují  svíce  a  v  rodinách  usedají 
ke  slavnostní  štědrovečerní  večeři.  O 
půlnoci  navštěvují  věřící  v  chrámech 
vánoční půlnoční mši. (J. Jarkovský)

Čtvrtek  25.  prosince  -  Boží  hod 
vánoční - 1. svátek vánoční
Slavnost  Narození  Páně.  Při  ranním 
úsvitu se v chrámech slouží jitřní mše, 
tzv. pastýřská. Za plného světla, dopo-
ledne,  je  sloužena  třetí  mše,  která  je 
označována  jako velká. Do betlémské 
scény se přidávají postavy darovníků (s 
výjimkou tří králů). (J. Jarkovský)

Čtvrtek 1. leden
Slavnost  Matky  Boží  Panny  Marie. 
Den se začíná prodlužovat nejen večer, 
ale i ráno. (J. Jarkovský)
Novoroční výstup na Štěpánku. 
Pořadatelé účastníky očekávají u roz-
hledny mezi 10. a 16. hodinou.

Úterý 6. leden - sv. Tři králové
Slavnost Zjevení Páně  - Syn Boží byl 
poprvé  představen  světu.  Do  betlém-
ské  scenerie  se  umisťují  postavy  tří 
králů  a  nad  celou  scénou  se  instaluje 
zářící  betlémská  hvězda  -  kometa. 
Koledníci píší nad vchody domů počá-
teční  písmena  sv.  Tří  králů  (mudrců) 
- K(C) + M + B a letopočet nového roku. 
(J. Jarkovský) -haj-

Pokračování článku Kam vyrazit o vánocích 2014 ze str. 11

Dotované pobyty pro seniory 55+ 
(Černá Hora, Albánie, Chorvatsko, Turecko, Bulharsko, Korfu, Kréta )    

záloha na zájezd pouze 500,-Kč na osobu

letecky týden s light all inclusive od 10.990,-Kč, letecky 10 nocí s light all inclusive od 12.990,-Kč

Černá Hora, autokarem, týden s light all inclusive,cena od 7.990,-Kč, s plnou penzí cena od  6.990,-Kč, 

Chorvatsko, autokarem, týden s light all inclusive, cena od  6.990,-Kč

www.zajezdy.asic.cz

Nám. TGM 809, 468 51 Smržovka, tel.: 602 403 932, email: info@asic.cz

výlet zdarma *česky hovořící lékař*senior club zdarma

Cestovní agentura ASIC 

Krásy Balkánu – dotovaný poznávací zájezd s plnou penzí 13.990,-Kč/osoba

Ke každému zájezdu objednanému do konce roku 2014 dárek - 
 velký nástěnný kalendář Jizerských hor

Informace, inzerce
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Basketbalisté TJ SEBA začali v Jizerské 
lize doma porážkou s loňským vítězem 
z Turnova, poté však celkem překva-
pivě vyhráli v Liberci na Slavii, ovšem 
toto vítězství je stálo rozehrávače 
Vyhnálka staršího, který se zde zranil 
a zdá se, že svému týmu bude chybět 
delší dobu. Potom následovalo domácí 
derby proti Bižu B, jež SEBA zvládla a 
v tabulce drží zatím 3. místo.
Výsledky: 
 
SEBA Tanvald - Turnov 50:78   
Body: Kozák J. 10, Klemš 9, Djuliman 
a Kozák M. 8
 
Slavia Liberec B - SEBA Tanvald 
60 : 66  Body: Kozák J. 19, Sova 
15, Vyhnálek V. 12
 
SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec 
B 61 : 47  Body: Djuliman 25, 
Kozák J. 12, Kozák M. 11 -vho-

Basketbalisté jsou třetí

Závěr podzimu fotbalistům Jiskry 
Tanvald nevyšel. Poslední čtyři zápasy 
prohráli, A tým se v okresním přeboru 
drží ve středu tabulky na 7. místě, B 
tým v okresní soutěži spadl na místo 
poslední. Věřme, že na jaře se jim 
střelecká muška vrátí a oba týmy 
v tabulkách poskočí nahoru.
Výsledky:
A tým doma s M. Skálou 1:3 a 
venku s Jenišovicemi B 2:3.
B tým v Nové Vsi 2:3 a 
doma s Plavy B 1:4. -vho- 

Fotbalistům zvlhnul prach

Široký výběr baněk a ozdobŠiroký výběr baněk a ozdobŠiroký výběr baněk a ozdobŠiroký výběr baněk a ozdobŠiroký výběr baněk a ozdob

nabízí spoustu tipů na dárky  
pod vánoční stromeček:

různá balení,  
barvy a provedení

Vánoční  
hvězda
různé barvy a velikosti

od

119,-

od

199,-
od

298,-

Vánoční 
hvězda
různé barvy a velikosti

od

32,-
Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr

TOP KVALITAŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH 

BAREV A VELIKOSTÍ
NEPORAZITELNÉ CENY

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

DÁRKOVÉ POUKAZY
Platné ve všech specializovaných centrech

Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

Stojan na vánoční stromek
pro výšku stromku  
do 250 cm  
a ∅ kmene  
až 11 cm

489,-

Profi akuvrtačka  
– sada mobilní dílna 
14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti  
0 – 450/ 1600 ot./ min.,  
kroutící  
moment  
až 40 Nm

2 SILNÉ  
AKUMULÁTORY

2 Ah

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!

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

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,  
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje  
a samostatnému dokoupení obsaženého  

příslušenství a toolboxu

TOP KVALITA

Basic
91 dílů, ideální 
skladba pro první skladba pro první 
vybavení každé 
dílny

2.990,-

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH 

4.990,-
230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min., 

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje 
a samostatnému dokoupení obsaženého 

příslušenství a toolboxu

3.990,-

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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INZERCE

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

INZERCE

Rychlá

www.uver-kazdemu.cz

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných dokladů

s možností odkladu splátek

800 366 000

Inzerce 100x80mm.indd   1 15.5.2014   15:14:37

Vánoční půjčka 10 - 80tisíc
zaměstnancům, důchodcům, podnikatelům

606 938 377

www.pujckyrychle.eu
zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele
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INZERCE

PRODLUŽTE SI S NÁMI ADVENT
Akce platí od 1. listopadu 2014

KLIENTSKÁ KARTA

Lékárna u Aesculapa
Krkonošská 227

Tanvald
tel.: 483 395 995

Za každý recept držitel klientské karty Lékárny 
u Aesculapa získá 50 Kč. Ten, kdo není držitelem 
naší klientské karty, získá za recept 30 Kč.
Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného 
na lékařský předpis,  hrazeného z veřejného 
zdravotního pojištění.
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