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Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku

11. 11. 2013 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

na Špičák okamžitě spatřit. Turisty je
velmi oblíbena a toto nezbytné opatření
ji rozhodně ještě více zatraktivní.
Další významnou změnou bude
odstranění většiny satelitů z rozhledny
Tanvaldský Špičák, které jí na kráse
moc nepřidávají. Jen pro zajímavost
vyhlídka se nachází ve výši 810 m. n.
m. a s rozhlednou je součástí Nové
Hřebenovky česko-polské části.
Kromě aktivit na Tanvaldském

Vánoční zájezd do Bautzenu
Zkuste letos nasát pravou předvánoční
atmosféru v Bautzenu na jednom
z
nejstarších
vánočních
trhů
v Německu, letos již s číslem 629.
Čeká vás nepřeberné množství stánků
a bohatý doprovodný program. Město
Tanvald pořádá pro všechny zájemce
zájezd na vánoční trhy do Bautzenu
30. listopadu. Plánujeme zastávku
v Kauflandu v Löbau, kde si můžete
doplnit předvánoční zásoby. Cena
zájezdu je 200 korun. Přihlašovat se
můžete už teď, v Infocentru Tanvald.
V případě neobsazení autobusu se
zájezd neuskuteční. Všichni přihlášení
musí mít zaplaceno nejpozději tři dny
před odjezdem nebo bude jejich místo
obsazeno jiným zájemcem.

Špičáku se Sdružení cestovního
ruchu Jizerské hory zabývá revitalizací
Protržené přehrady, in-line stezkou
okolo
přehradní
nádrže
Souš,
bikeparkem
Tanvaldský
Špičák
a rozvojem ski areálu Tanvaldský
Špičák.
V této době nebyla odlesněna jen
vyhlídka na Tanvaldském Špičáku, ale
i prostranství u Terezínky.

-haj-

Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku.

Slavnostní odhalení obnovené
vyhlídky na vrcholu Tanvaldského
Špičáku proběhlo v pátek 4. října.
Kromě
odhalení
vyhlídky
bylo

-red-

Senior klub Tanvald Vás zve
na besedu

Slavnostní přestřižení pásky.

Druhé povídání
nejen o zdraví

na programu představení hlavních
směrů rozvoje cestovního ruchu
v regionu Tanvaldska.
Skalní vyhlídka byla odlesněna
tak, abyste ji mohli již při příchodu

s MUDr. Slavotínkovou

Takto teď vypadá vyhlídka na Špičáku.

Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby

Místo konání: Dům pro seniory
Šumburk nad Desnou 593,
Tanvald,
- společenská místnost

Datum konání:
19. 11. 2013 v 15:00 hod.
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Na návrh ředitele nemocnice
Ing.
Roberta
Poskočila
a ve spolupráci s Chirurgickým
oddělením NsP Semily pod
vedením primáře MUDr. Lukáše
Kohoutka byl od 17. října rozšířen
provoz chirurgické ambulance
o
specializovanou
poradnu
se
zaměřením
především
na problematiku cévní chirurgie,
ale také všeobecné chirurgie
a traumatologie. Tato poradna,
jejíž služby pacienti jistě ocení,
bude provozována každý čtvrtek
od 13. do 16. hodin. Chirurgická
ambulance zůstává v provozu
každý den od 8. do 17. hodin.
Chirurgické
oddělení
nemocnice Semily zavedlo před
nedávnem inovativní techniku
operace tříselné kýly ONSTEP
a zcela moderní v širokém okolí raritní
bezbolestnou operativu křečových žil
metodou radiofrekvenční ablace. Bližší
informace o těchto metodách podá

lékař chirurgické ambulance.
Nespornou výhodou jsou termíny
operací
přizpůsobené
zcela
individuálním požadavkům pacientů.
Samozřejmostí
je
i
možnost

nadstandardního pokoje.
Poradna je určena pacinetům
všech věkových skupin včetně dětí
od šesti let věku.

Nemocnice Tanvald
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Josef Zimovčák v našem městě

Ve čtvrtek 10. října nás poctil
svou návštěvou pan Josef Zimovčák,
který měl v našem kině dopoledne

informace o tomto projektu naleznete
na
stránkách
www.nakoledetem.
cz. Zároveň tento významný projekt

Při večerní přednášce pan místostarosta Josef Průcha předal finanční dar panu
Josefu Zimovčákovi pro nadační fond Na kole dětem.

Páteční dopoledne byla přednáška pro děti z místních škol.

přednášku pro děti z místních škol
a večer přednášku pro veřejnost.
Josef Zimovčák je významným
českým sportovcem, velocipedistou.
Nedílně je spojen s projektem Na kole
dětem, který je na podporu onkologicky
nemocných dětí. Josef Zimovčák
je patronem projektu a hlavním
organizátorem. Výtěžek z přednášek
v kině Jas Járy Cimrmana šel
na podporu nadačního fondu Josefa
Zimovčáka Na kole dětem. Další

ocenilo i Město Tanvald částkou
10.000 Kč, kterou panu Zimovčákovi
předal pan místostarosta Josef Průcha.
Pan Zimovčák diváky uchvátil svou
energií a vřelostí. Děti, ale i dospělí byli
nadšeni a dávali to svým potleskem,
ale hlavně smíchem najevo.

-haj-

Někteří odvážlivci si mohli jízdu na vysokém
kole sami vyzkoušet.

PODĚKOVÁNÍ od pana Zimovčáka
Minulý měsíc jsem v Jizerských
horách (které mám moc rád) strávil
několik dnů a měl jsem možnost poznat
spoustu přátelských a inspirativních lidí.
Ať už to bylo ve vašem kině na přednáškách pro děti (ZŠ Masarykova, ZŠ
Sportovní a ZŠ Kořenov se tím staly
Partnery nadace Josefa Zimovčáka

Na kole dětem) či na večerní besedě
pro dospělé. Zde mě čekalo velmi milé
překvapení, kdy mi byl z rukou pana
místostarosty Josefa Průchy předán
šek. Velmi bych chtěl touto cestou
poděkovat městu Tanvald, které věnovalo nadačnímu fondu Na kole dětem
částku 10.000 Kč a tím se též stalo

Partnerem nadace. Každým rokem
pořádáme v červnu charitativní projekt
„Cyklotour“, kdy projíždíme s pelotonem cyklistů celou ČR, navštěvujeme
partnerská města a výtěžek z dobrovolného startovného putuje na rekondiční
pobyty onkologicky nemocných dětí.
Rozhodli jsme se vaše město zařadit

v roce 2015 mezi hlavní zastávkové
body (a spojit s akcí Cyklostezkou Járy
Cimrmana).
Srdečně zdraví a na další setkání
s vámi se těší

Josef Zimovčák

Podzimní výlet pro seniory 24. září do Nového Města nad Metují je už minulostí
A jaký zájezd byl?
Prohlídce zámku v Novém Městě
nad Metují předcházela mini okružní
jízda Náchodem a poté krásná půlhodinová procházka Pekelským údolím,
kde byl pro nás v Pekle připraven
oběd. Všichni si pochutnali a pak už
následovala prohlídka novoměstského
zámku. Průvodkyně zámkem byla
velmi příjemná, její výklad se všem líbil,
protože nezahlcovala jen letopočty, ale
předala řadu zajímavých informací
z historie zámku a jeho minulých i současných majitelů. Výstup na zámeckou
věž, odkud byl překrásný výhled
a procházka zámeckou zahradou byly
tečkou za návštěvou zámku.
Počasí se po celý den drželo v příjemných
teplotách,
občerstvovací
zásoby v autobusu byly k dispozici
v širokém sortimentu a dostatečném
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množství, takže se dá říci, že se i díky
tomu zájezd vydařil.
Potvrzují to i fotografie, zaslané
účastníky výletu, které jsou umístěny
na webových stránkách Tanvaldu
a některé z nich i v tomto čísle
Tanvaldského zpravodaje.
-ali-
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Humor v amatérském filmu
4. - 5. října se uskutečnil v našem
kině Jas Járy Cimrmana 45. ročník
HAFu. Zahájení soutěže v pátek 4.
října se ujal pan místostarosta a ředitel
soutěže Josef Průcha. Pátečního
promítání se účastnili žáci místních
škol a svým hlasováním určili vítěze
Ceny mladého diváka. Sobota byla
zasvěcena všem filmovým nadšencům,
kteří rovněž mohli hlasovat v kategorii
Cena diváka. I tento den se ujal úvodní
řeči ředitel soutěže Josef Průcha.
I tento rok se moderátorkou stala
Monika Hašková.
Velmi úspěšný film byl Inspektoři,
který natočil Martin Bohadlo. Tento
film vyhrál Cenu diváka a 2. cenu
hlavní soutěže. Humornou formou
nám film představil Adršpašské skály
při inspekci, takže jsme se dozvěděli,
že v komplexu chybí například
bankomaty, nápojové automaty nebo
eskalátory. Cenu hlavní soutěže Cenu
Města Tanvald získal snímek „Dežaví“
po česku od úspěšného filmaře
Jaroslava Dolečka. Film byl sestříhaný
z 25 autorských filmů k písničce Pánu
Bohu do oken od Tomáše Kluse. Jen
pro zajímavost Tomáš Klus při svých
koncertech tento film promítá.

Hlavní soutěž HAF 2013
Cena Města Tanvaldu - Jaroslav
Doleček : „Dežaví“po česku
2. cena - Martin Bohadlo : Inspektoři
3. cena - Bohumír Novák : Pomáhat
a chránit
Zvláštní cena - Eduard Pech : Kauza
metanol
Minuta film
1. cena - Frank Dietrich, Manfred
Hennig : Frohes Fest (Veselé vánoce)
2. cena - Ján Kuska, Luboš Trizna : Fén
3. cena - Milan Haškovec : Vánoční
přání

Kromě filmů si návštěvníci mohli
prohlédnout ve foyer kina tematickou
výstavu kresleného humoru Pavla
Kantorka, která bude trvat do konce
listopadu. Životopis Pavla Kantorka je
opravdu zajímavý a stojí za zmínku.
Narodil se 17. května 1942 v Olomouci.
Kromě toho, že je pan Kantorek znám

jako karikaturista, je profesorem
fyzikálních
věd
na
Ryersonově
univerzitě v Torontu. Přednášel
například teorii elektromagnetických
polí, podílel se na vývoji optických
vláken. Jeho kreslené vtipy vycházejí
v časopisové i knižní podobě v USA,
Něměcku, Itálii…

A co Češi? Jako hlavní autor letos
bohužel ze zdravotních důvodů chyběl
Jaroslav Nykl, ale v přehlídce se alespoň mihnul, respektive jeho postavičky
duchů se objevily ve filmu Milana
Haškovce Tři bratři. Takže popřejme
panu Nyklovi brzké uzdravení a příští
rok se zase těšíme na jeho kreslené
filmy. V letošním ročníku chyběli
i loňští letečtí fandové z Letohradu, ale
objevily se naopak grotesky na policejní notečku. Zda animované filmy
Bohumíra Nováka Pomáhat a chránit
a Ztráta byly inspirovány policejními
manévry v severních Čechách, těžko
říci, ale obecenstvo malé i větší určitě
pobavily.
Milan Haškovec, o němž jsem se
již zmínil, patřil letos k nejpilnějším
a jeho filmy Šlupka, Tři bratři i Vánoční

přání měly úspěch. Výborný je, a to
není žádná převratná novinka, Martin
Bohadlo s jeho akčním skečem
Inspektoři, tentokrát z prostředí
Adršpašských skal. Do kauzy metanol
zabrousil letos Eduard Pech a vůbec
ne špatně. Hudební satira Dežaví
po česku Jaroslava Dolečka měla taky
něco do sebe a nebylo by od věci klidně
ji pouštět před večerními zprávami
v televizi. Alespoň by se divák pobavil.
Vynikající byla parodie na reklamu
Zlatý pilíř od Katrin Taubingerové
a Bronislava Kusého. Vtipná groteska
Ivo Renotiéra V parku, opět se staršími
protagonisty neherci, ovšem výtečně
zahraná a dokonce s takřka artistickými
výkony, měla taky něco do sebe.
A na závěr ještě zmíním historicko-divadelní studii Maryša od Bohumila

Parodie na reklamu
1. cena - Wolfgang Biller, Frank Dietrich
: Servis na míru
2. cena - Vojta Žák : Salám
3. cena - Bohumír Novák : Nejlepší lék
Cena diváka
Martin Bohadlo : Inspektoři
Cena mladého diváka
Milan Haškovec : Tři bratři

-haj-

,
,
At žijí amatérští filmaři, a Tanvaldu věrní zvlášt

Celkem 32 filmů od 28 autorů se
sešlo na letošním festivalu Humoru
v amatérském filmu. Kromě domácích
filmařů se jako již tradičně zúčastnili
němečtí a slovenští tvůrci, takže letos
byl HAF opět mezinárodní.
Německé skeče s vtipnou pointou
slaví každoročně úspěch, ani letošní
ročník nebyl výjimkou. Cenu získaly
Dietrichovy a Hennigovy Veselé vánoce
s poněkud dramatickým ježíškem, ale
i vtipná reklama na brýle od Billera
a Dietricha. Slováci Kuska a Trizna šli
proti loňsku nahoru a jejich Fén sklidil
u obecenstva smích a potlesk. Vtipná
byla i policejní groteska od Miroslava
Ardona. Naši slovenští sousedé si
tak pomalu ale jistě upevňují na tanvaldském festivalu pozice a stávají se
jedním z jeho nosných kamenů.

,
Zmýlená platí?! Podivná závět
Že zmýlená platí jsme se přesvědčili
jeden říjnový večer v našem kině Jas
Járy Cimrmana. Toto představení
bylo napsané výhradně pro paní
herečku Danu Homolovou a ten kdo
představení viděl, tak pochopil, že to
byla opravdu role ušitá na míru. Paní
Homolová byla ve své roli úžasná,
ale samozřejmě i ostatní herci Milena
Steinmasslová, Ivan Vyskočil a Otto
Kallus, kteří rozesmáli celé publikum.
Ve zkratce šlo o jednoduché téma,
kdy se lidé úplně nepochopí a tím se
vytvoří mnoho úsměvných situací.
Samozřejmě hra nebyla takto jednoduchá, ale to se musí vidět…
-haj-

Kheila, poněkud netradičně pojatou
s Vávrou, coby ubohou obětí, a dobrou
dietní minikomedii od Vojty Žáka
Salám.
To je tedy ve zkratce základní
z letošního HAFu. Někteří tradiční
autoři chyběli, krom Jaroslava Nykla
i mladá nadějná režisérka Rosanna
Zvelebilová, ale dobří holubi se
obyčejně vracívají, takže věřme, že
na tanvaldský festival se autoři vždycky
budou také rádi vracet a ti noví ho
budou postupně objevovat a oblíbí si
ho. Ať už vyhraje kdokoliv, obdiv patří
všem, kteří se amatérskému filmování
věnují a já v neskonalé úctě před nimi
smekám svůj klobouk a odhazuji jej
v dál.

-vho-

Hororovou komedii, kterou upravila
Vlaďka Koďousková s názvem Podivná
závěť nám ve čtvrtek 3. října představil
Lučanský spolek divadelní. Režie
a scénáře se bravurně zhostila Jana
Kouřilová
„Napětí, hrůzná odhalení i neotřelý
humor“ tak zní citace z průvodce divadelní hrou. Osobně bych pro představu
hru připodobnila ke knize Deset malých
černoušků od významné spisovatelky
detektivek Agháty Christie.
-haj-

Jedni z protagonistů představení.
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Okénko městské policie
725 095 123 - 483 394 575

Ach to parkování
Ačkoliv Tanvald nabízí svým občanům
míst k parkování více než dost, pořád
se najdou tací, jimž správně zaparkovat
vozidlo dělá potíže. Městská policie
upozorňuje řidiče, kteří bez skrupulí
parkují na zelených plochách, zejména
v ulici U Lesíka, že jim za to hrozí
mastná pokuta. Dále je tu varování
týkající se povoleného parkování
v Krkonošské ulici od kruháku směrem
k obchodnímu centru po pravé straně.
Povoleno je zde třicetiminutové stání.
Přesto se najdou řidiči, jimž tato doba
nestačí a výrazně ji překračují. Tyto
případy předává městská policie
ke správnímu řízení na odbor dopravy,
kde hrozí pokuta ve výši 2.500Kč.
No řekněte, stojí to za to?
Pozor na zimní provoz
Řidiči, nezapomeňte, že od 1. listopadu
za sněhu a ledu na vozovce platí
povinnost mít na voze zimní pneumatiky
s patřičně hlubokým vzorkem. Marné
pak bude divení, až vás sníh zaskočí
a s ním i policista s bločkem. A ještě
horší variantou by bylo, kdyby sníh
a led zaskočil i vaše auto. To by bylo
totiž ještě dražší.
Bacha na Popelnicích
O značce omezující rychlost jízdy
v Popelnické ulici na 30 km za hodinu
píšeme na jiném místě listu, ovšem
městská policie bude na toto místo
dávat pozor, protože silnice je zde
úzká a nepřehledná a vyšší rychlost
zde skutečně není bezpečná. Takže
na Popelnicích s rozumem a spěchejte
pomalu.
Aby na dušičky nezbyly oči pro pláč
Blíží se svátek všech svatých a jako
každoročně městská policie zvýší svůj
dohled nad tanvaldskými hřbitovy, což
je špatná zpráva pro různé vandaly
a zloděje kovů. Nezasáhne-li totiž
narušitele věčného klidu ruka boží, pak
musí zasáhnout ruka zákona. A která je
tvrdší, těžko říci.
Ztracený pejsek v hledáčku policie
Křížence střední velikosti a černé barvy
odchytila městská policie v Poštovní
ulici. Pes tulák byl prozatím umístěn
v záchytném kotci desenské městské
policie a doufejme, že než vyjde toto
číslo Tanvaldského zpravodaje, bude
už zpátky u svého majitele.
A to je pro dnešek všechno.
V uplynulém měsíci naštěstí žádné
tragédie, žádné velké zločiny. Městská
policie Tanvald, která v letošním roce
slaví dvacet let od svého vzniku, staví
více na prevenci nežli na represi,
což se ukazuje jako krok správným
směrem. Proto nepoměřuje svůj výkon
podle výše udělených pokut, nýbrž
podle pořádku ve městě. A o to jde nám
všem.
-vho-
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Jizerky CARD nejlepší rodinná dovolená
Tímto titulkem je opatřena Jizerky
CARD, která láká své budoucí majitele
a že má opravdu čím lákat se můžete
přesvědčit sami.
Kartu Jizerky Card vydalo Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory, jejímž
zakládajícím členem bylo i Město
Tanvald.
Tuto jedinečnou kartu můžete získat
dvěma způsoby. První způsob je u ubytovatele, kde získáte kartu typu „B“.
Tato karta je zdarma pro hosty ubytované na 2 nebo více nocí, ale pouze
u člena Sdružení cestovního ruchu
Jizerské hory.
Další
možností
je
koupě
ve vybraných informačních centrech v Bedřichově, Josefově Dole,
Albrechticích v J/h nebo v Tanvaldě.
Cena karty je 90Kč a rozhodně se vám

to vyplatí. Koupit můžete pouze Jizerky
CARD typ „A“.
Na ochutnávku vám osvětlím, jak
vlastně karta funguje. Majitel této karty
získává jedinečný balíček slev na různá
místa Jizerských hor. Například
majitel Jizerky CARD typu „A“, což je
zakoupená karta, získá slevu v Muzeu
výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou,
v Libereckém Dino parku atd. Všechny
slevy, kterých opravdu není málo,
zjistíte na webu www.jizerske-hory.cz
a v IC.
S každou kartou získáváte jiný
balíček slev. Platnost letního balíčku
je do 31. 10. 2013, ale poté si můžete
koupit v eshopu na www.jizerske-hory.
cz nebo v IC zimní balíček. Samozřejmě
je možné balíček získat ubytováním
v Jizerkách. Majitelé, kteří kartu získali

S touto kartou máte letní balíček slev na mnoho
vašich výletů.

v zimní sezóně si nyní, mohou svůj
balíček za 90 Kč změnit na letní.
Důležitou informací je, že karta je
nepřenosná.
Další
informace
naleznete
na webu www.jizerske-hory.cz a také
v Infocentrech.

-haj-

Studie volnočasových aktivit

Zastupitelstvem města byla
na zasedání dne 28.8.2013
schválena studie projektové
kanceláře ŽALUDA a na stejném
zasedání
rozhodlo
zastupitelstvo zahájit realizaci
části studie IN LINE dráha,
skate park 1. etapa. Tato
studie, říkejme jí třeba Studie
volnočasových aktivit, se
zabývá doplněním sportovně
rekreačních zařízení v našem
městě a to samozřejmě
nejen pro návštěvníky, ale
i pro obyvatelé města. V celé
studii je rozpracováno mnoho
návrhů, které by bylo možné Celková vizualizace výsledné IN LINE dráhy (víceúčelové dráhy) s doplňkovými zařízeními, jako je skate park
realizovat. Musíme ale tento
a v prostřední etapě malý bazén. Celá tato dráha bude realizována ve třech etapách.
návrh chápat jako skutečně
1. etapy IN LINE dráhy a skate parku, navazovat další dvě etapy, které
dlouhodobý a komplexní
materiál, který řeší danou problema- která se bude nacházet v prostoru, povedou směrem na kotlinu a propojí
tiku ve výhledu na několik příštích let kde všichni říkáme U lesíka, a povede sídliště Výšina se sportovním areálem
a od současného návrhu se může lišit. k rozvodně. V zimě bude možné po této autokemp. K dráze je vázáno několik
dráze jezdit i na lyžích. Dráhu budou nástupních míst a to vstup ze sídliště
A tak to musíme i všichni chápat.
Nejprve bude zahájena výstavba moci využívat rodiče s kočárky nebo děti respektive z města, z navrženého
na kolech, parkoviště v blízkosti tenisových kurtů,
možností
napojení na autokemp a přístup ze
využití
stávajícího parkoviště u penzionu
bude
Medvídek. Celková délka dráhy by
dostatek.
měla mít podle návrhu 2,41 km, přičemž
A nyní to první etapa bude v rozsahu 667 m.
nejdůležiV plánu je i výstavba sjezdovky s lanotější,- kdy vou dráhou a bike spirály pro cyklisty
bude
z Tanvaldského Špičáku. Navrženo je
výstavba
ještě mnoho dalších aktivit jak pro
zahájena?
místní, tak pro turisty. Celá studie je
Stavět by k nahlédnutí na stránkách města www.
se
mělo tanvald.cz/data/skatepark/zamer.pdf
začít
Kromě výstavby již zmiňovaných
na
jaře zařízení je ve Studii volnočasových
2014.
aktivit navržena například výstavba
dětského centra, fit parku, lezecké
Jak
už stěhy, naučné stezky, rekonstrukce
jsem
stávajících objektů atd.
v
článku
A z čeho bude výstavba realizována?
naznačila
Město se rozhodlo uvolnit peníze
nejprve
z výtěžku z hazardních her a tím
bude rea- financovat výstavbu 1. etapy schválené
studie.
Vizualizace 1. etapy in line dráhy a skate parku. Tučně značená čára je hlavní trasa lizována
-haj1.
etapa,
víceúčelové dráhy a přerušovaná čára značí vedlejší trasu. Na pravé straně vedle
a
následně
hlavní tarasy je značený skate park. Uprostřed okruhu je v současnosti hříště, které
budou
bude možné využívat i nadále.
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Zajímavosti, informace

Využijte Jízdu do stanice Recyklace!

Dosloužila vám doma varná
konvice, holicí strojek, vysavač či
fén, rádi byste se tohoto vysloužilce
zbavili ekologicky, ale do sběrného
dvora nemáte kdy se dostat nebo jej
máte daleko?
Pokud cestujete vlakem na trati
Liberec - Jablonec nad NisouSmržovka - Tanvald a zpět, využijte
ojedinělou
příležitost
vysloužilý
elektrospotřebič vzít s sebou na cestu.
Liberecký
kraj ve spolupráci se
společnostmi ELEKTROWIN a České
dráhy rozjede na kolejích od 4. 11.
do 8. 11. nový projekt Jízda do stanice
Recyklace. Záštitu nad akcí přijal radní
Libereckého kraje pro životní prostředí
a zemědělství pan Josef Jadrný.
Každý, kdo v uvedených dnech
bude tímto vlakem cestovat, může
ve jmenovaných stanicích nepotřebný

elektrospotřebič odevzdat promotýmu
oblečenému do nepřehlédnutelných
zelenožlutých kostýmů. Prvních 300
pasažérů, kteří vysloužilý spotřebič
přinesou, obdrží od obsluhy hodnotný
dárek. Ale ani ti, na které se dárek
nedostane,
nepřijdou
zkrátka.
Za přinesený elektrospotřebič získají
drobnou pozornost a slosovatelný
kupon, na který mohou vyhrát nový
spotřebič v hodnotě 1000 Kč. Losování
proběhne 11. listopadu 2013 v 10.00
hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. Výherci si budou
moci výhru vyzvednout v pracovních
dnech v Krajském úřadu, odbor
životního prostředí a zemědělství.
O tom, že vyhrávají, budou cestující
informováni v rádiu Contact Liberec
a textovou SMS zprávou.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina
občanů města stále ještě netřídí
odpad nebo nepostupuje při třídění
odpadu tak, jak by se správně mělo,
otiskujeme znovu stručný návod, jak
v Tanvaldě likvidovat odpad.
Zejména upozorňujeme, že do žlutých
nádob a kontejnerů patří výhradně PET
láhve a ne jiný odpad. Ostatní plasty
mají občané možnost třídit do žlutých
pytlů, tetrapaky do červených pytlů.
Zavázané pytle s takto vytříděným
odpadem jsou technickými službami
sváženy každý sudý týden vždy
ve čtvrtek. Pytle si mohou občané
vyzvednout zdarma na MěÚ, odboru
rozvoje a KV. Do nádob na papír patří
čistý papír. Kartony, krabice je třeba
před vhozením do nádob sešlapávat
nebo rozřezat a poskládat. Do nádob
na směsné sklo se mají vhazovat
pouze čistě vymyté láhve nebo sklenice
a jiné sklo. Objemný odpad a vyřazené,
nepotřebné
elektrospotřebiče
z domácností si mohou občané nechat
bezplatně odvést technickými službami
k likvidaci. Stačí se pouze telefonicky
domluvit na termínu odvozu na čísle
483 369 554 odboru rozvoje a KV MěÚ
Tanvald. Připomínáme, že směsný
komunální odpad, který již nelze dále
zpracovat, patří do většinou šedých
nádob nebo kontejnerů na tento
směsný odpad. Praxe však ukazuje,
že některým jedincům je úplně jedno
do jaké nádoby směsný nebo jakýkoliv
jiný komunální odpad z domácnosti
vhodí nebo odloží. Nevhodný nebo
znečištěný odpad v nádobách na tříděný
odpad znehodnotí celý obsah, který už
nemůže být dále zpracován a musí
skončit na skládce nebo ve spalovně.
Vícenáklady pak zaplatíme všichni.
Správným a odpovědným přístupem
k likvidaci, třídění a svozu odpadů
z domácností mohou občané společně
přispět k udržení poplatku za likvidaci
odpadu na stávající úrovni 500 Kč.
V současné době dochází pro větší
pohodlí občanů při třídění odpadu
i k rozšíření počtu stanovišť, hnízd
na tříděný odpad.
Návod na třídění a likvidaci odpadů

v Tanvaldě
Odpad. „Nejlepší odpad je ten, který
ani nevznikne.“ Kupujte produkty,
z nichž je nebo vzniká co nejméně
odpadu.
Starý papír a karton vhazujte
do modré sběrné nádoby. Do nádob
nevhazujte použité dětské pleny
a hygienické pomůcky.
Skleněné láhve a sklenice vhazujte
čisté
do
zelených
kontejnerů.
Do kontejnerů na sklo zásadně nepatří
předměty z porcelánu
nebo keramiky, zátky,
uzávěry lahví a víčka
sklenic, žárovky nebo
zářivkové trubice
PET láhve vhazujte
do žlutých sběrných
nádob. Do nádob nepatří
ostatní plasty.
Ostatní plasty, jako jsou
např. láhve od mycích
a čistících prostředků,
vymyté, čisté kelímky
od jogurtů, margarínů,
pomazánkových másel,
zmrzlin, sýrů apod.,
dále čisté igelitové sáčky nebo folie,
a různé jiné plastové obaly, sbírejte
do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů
provádějí technické služby každý sudý
týden vždy ve čtvrtek. Pytle si každý
poplatník může vyzvednout zdarma
na MěÚ, odboru rozvoje a KV.
Tetrapaky - obaly nebo krabice
od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte
čistě vymyté do červených pytlů. Svoz
provádějí technické služby každý sudý
týden vždy ve čtvrtek.
Pytle si každý poplatník může
vyzvednout zdarma na MěÚ, odboru
rozvoje a KV.
Starý textil vhazujte v zavázaných
igelitových taškách nebo pytlích
do kontejnerů na textilní odpad.
Staré elektrospotřebiče
Větší elektrospotřebiče jako jsou
televizory případně radia, vysavače,
počítače a monitory, pračky, myčky
na nádobí, mikrovlnné trouby, el.
grily, ledničky a mrazáky, sporáky,
kuchyňské roboty nebo nebo větší

Vysloužilce se můžete zbavit
i ve vlaku!
Tuto možnost mohou využít
i cestující, kteří na této trase přistoupí
do vlaku i v jiných zastávkách. Přímo
ve vlaku pro ně bude připraven speciální
koš, do něhož budou moci spotřebič
odložit a od netradičních „průvodčích“
Jízdy do stanice Recyklace získají
stejný slevový kupon či los a dárek.
Úloha příležitostných „průvodčích“
oblečených
do
zelenožlutých
kostýmů spočívá nejen v odebírání
elektrospotřebičů
od
cestujících.
Současně jim nabídnou základní
informace o významu recyklace
elektroodpadu a pro ukrácení času
tráveného na cestě pak malý kviz či
křížovku k tématu. Na úspěšné luštitele
čeká sladká odměna.
Jízdu do stanice Recyklace mohou

absolvovat i školní třídy. Pro ně bude
ve stanicích Liberec, Jablonec nad
Nisou a Tanvald připravena zajímavá
naučná lekce z ekologie.
Vlakové spoje, kde ve dnech 4. – 8.
listopadu 2013 mohou cestující odložit
vysloužilé elektrospotřebiče:

strojky apod. – odvoz technickými
službami v dohodnutém termínu
a místě, bezplatná služba na zavolání
tel.č. 483369554.
Tyto elektrospotřebiče musí být
nerozebrané, kompletní !
Staré elektrospotřebiče je rovněž
možné odevzdat každou poslední
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00
hodin v České ulici za viaduktem.
Drobné elektrospotřebiče jako jsou
vysoušeče vlasů, varné konvice,
žehličky, mixéry a jiné
kuchyňské strojky, radia,
přehrávače, kalkulačky,
telefony a jiná drobná
elektrozařízení
z domácností odkládejte
do kontejnerů na drobný
elektroodpad.
Objemný odpad
Jedná se o zbytkový
odpad,
který
nelze
uložit do šedé nádoby
na
směsný
odpad
nábytekpostele,
pohovky, gauče, lehátka,
skříně, komody, stoly,
křesla, židle, regály, matrace, koberce,
dětské kočárky, jízdní kola, kufry - odvoz
technickými službami v dohodnutém
termínu a místě, bezplatná služba
na zavolání tel.č. 483369554.
Nepoužité, staré léky odevzdávejte
nejlépe ve své lékárně.
Stavební suť z domácností, která
vzniká drobnou údržbou, zejména
svépomocí - odvoz technickými
službami na zavolání v dohodnutém
termínu a místě. V žádném případě
se nejedná o větší množství ze
stavební činnosti. Za stavební suť je
považována i sanitární keramika (WC,
umyvadlo apod.)
Baterie
a
malé
akumulátory
– vhazujte do boxu kontejnerů
na drobný elektroodpad, odevzdávejte
v prodejnách, případně odevzdejte
při mobilním sběru nebezpečného
odpadu.
Zářivkové trubice a úsporné žárovky
Od 1. 1. 2013 mohou občané každý
pátek v době od 13.00 do 14.30

hodin v bývalé výměníkové stanici
pod objektem č.p. 553, ul. Sportovní,
Tanvald a každou poslední sobotu
v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin
v České ulici za viaduktem odevzdat
světelné zdroje jako jsou úsporné
žárovky, kompaktní úsporné zářivky,
lineární (trubicové) zářivky, výbojky
a světelné zdroje s LED diodami.
Nejedná se o klasické žárovky, které
patří do směsného odpadu. Odběr
zajišťují technické služby města.
Nebezpečný
odpad
jako
jsou
chemické
přípravky
používané
v domácnostech, zbytky laků a barev,
ředidel apod. a dále zářivkové trubice
a úsporné žárovky odevzdávejte při
mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Termín mobilního sběru nebezpečného
odpadu vyhlašuje město 2x ročně (viz.
pravidla na mobilní sběr nebezpečných
odpadů).
Ostatní odpad z domácností vhazujte
do nádoby na směsný odpad. Jedná
se o odpad, který již nelze dále
zpracovávat jako druhotné suroviny.

místo odjezdu

čas

Liberec

7:57

Desná, Riedlova vila

9:28

Tanvald

9:40

Liberec

11:17

Tanvald

12:20

Liberec

13:57

Tanvald

15:00

Liberec

16:37

K likvidaci odpadu přistupujme odpovědně

Autodíly a pneumatiky je povinností
občanů likvidovat na vlastní náklady.
Pokud
máte
pochybnosti
jak
konkrétní odpad z domácnosti
zlikvidovat, obraťte se na odbor
rozvoje a KV MěÚ.
Správnou likvidací odpadu mohou
občané přispět nejen k lepšímu
životnímu prostředí a pořádku
ve městě, ale podílet se i na udržení
ročního
poplatku
za
odpad
na rozumné výši.
INZERCE

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
Tanvaldský zpravodaj
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Zastupitelstvo, rada, inzerce

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 9. 2013
• RM bere na vědomí výpověď smlouvy
z pronájmu nebytových prostor v 1.N.P
v č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald uzavřené
s MUDr. Hanou Slukovou ke dni 31. 12. 2013.
• RM bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na byt v č.p. 579, U Školky 579,
Tanvald uzavřené se společností Nemocnice
Tanvald s.r.o ke dni 30. 9. 2013.
• RM po projednání žádosti paní Ivany
Soukalové rozhodla za předpokladu, že
do 30.9.2013 bude uhrazeno dlužné nájemné:
a) vzít zpět výpověď smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v č.p. 336 Protifašistických
bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
b) stanovit nájemné od 1. 10. 2013 ve výši 140
Kč/m2/rok.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 851 (trvalý travní porost) o výměře
cca 230 m2, katastrální území Šumburk nad
Desnou.
• RM vydává záměr na pronájem níže
uvedených částí pozemkové parcely č. 340/1,
katastrální území Tanvald:
1/ část o výměře 12 m2 účelem umístění
dočasné stavby altánu;
2/ část o výměře 15 m2 za účelem užívání
k aktivnímu odpočinku.
• RM vydává záměr na pronájem níže
uvedených částí pozemkové parcely č. 323/2,
katastrální území Tanvald:
1/ část o výměře 103 m2 za účelem užívání jako
zahrady;
2/ část o výměře 16 m2 za účelem umístění
dočasné stavby altánu;
3/ část o výměře 4 m2 za účelem umístění
dočasné stavby kolny na nářadí.
• RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
schválit zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín 4 podle předloženého
návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
stavby č. IP-12-4004005/VB/1 týkající se
stavby zařízení distribuční soustavy s názvem
„Tanvald, Pod Špičákem 786/2, Berger – zemní
kabel NN“.
• RM schvaluje realizaci oprav kanalizačních
dešťových vpustí v ulicích Školní a Komenského
včetně asfaltobetonových povrchů v rámci
rekonstrukce kanalizace a vodovodu v těchto
ulicích a rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 50/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a MK....................................+ 75.000 Kč
Rozpočtová rezerva.........................- 75.000 Kč
• RM souhlasí s provedením úprav nebytových
prostor v objektu č.p. 579, ul. U Školky, Tanvald
užívaných Mateřským a dětským centrem Maják
a ukládá odboru rozvoje a KV do příští schůze
rady města předložit nový propočet nákladů
zahrnující pouze nezbytně nutné úpravy.
• RM po projednání žádosti obyvatel Horního
Tanvaldu o umístění dopravní značky „Obytná
zóna“ v ulici Spojovací, K Dubu, Lomená, Příčná,
Pod Skalou, Pod Špičákem a Polní a stanoviska
odboru dopravy MěÚ Tanvald k této žádosti
rozhodla dopravní značku „Obytná zóna“ v této
lokalitě neinstalovat.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.

51/2013:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na náklady na partnerství
.....................................................- 15.000 Kč
účelový příspěvek na fotbalovou akademii
.................................................+ 15.000 Kč
• RM rozhodla poskytnout nadaci Na kole
dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, se
sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou
finanční dar ve výši 10.000 Kč a rozhodla
provést rozpočtové opatření č. 52/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – celkem
finanční dar nadaci Na kole dětem
.......................................................10.000 Kč
Rozpočtová rezerva.........................- 10.000 Kč
•RM po projednání návrhu Mgr. Vyhnálka
s názvem Rekonstrukce atleticko-fotbalového
hřiště konstatuje, že vzhledem k rozsahu
navrhované
rekonstrukce
a
finanční
náročnosti musí o realizaci návrhu rozhodnout
zastupitelstvo města.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru
nacházejícího se u objektu č.p. 1309, ul.
Hlavní, Smržovka, na pozemkové parcele č.
4221/1, katastrální území Tanvald, a 1 ks břízy
nacházející se u objektu č.p. 1309, ul. Hlavní,
Smržovka, na pozemkové parcele č. 4233,
katastrální území Smržovka dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
• RM bere na vědomí informace o konání
organizované sportovní akce v dogtrekkingu
„Bludná psice na Jizerkách“ v termínu od 17.
do 20. 10. 2013 a nemá proti jejímu konání
námitky.
• RM po projednání bere na vědomí petici
obyvatel lokality Popelnice „Za účelem opatření
a provedení omezení rychlosti projíždějících
vozidel“, stanovisko odboru dopravy MěÚ
Tanvald k této petici a souhlasí s osazením další
dopravní značky č. B 20a „Nejvyšší dovolená
rychlost – 30“ na místní komunikaci v ulici
Popelnická ve směru od Tanvaldu pod objektem
č.ev. 131.
• RM
schvaluje
program
zasedání
zastupitelstva města, které se uskuteční dne
23.10.2013 s tím, že program může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí
města
5. Předpoklad hospodaření města k 31.12.2013
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Změna způsobu zimní údržby v části ulice
Pod Špičákem
8. Náměty, připomínky, diskuze
9. Závěr
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující
částku 100.000 Kč, a to výměnu oken v domě
č.p. 315, ul. Pod Špičákem ve výši 197.645 Kč.

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

INZERCE

ZÁJEZD K MOŘI Z TANVALDU DO ITÁLIE 2014
TERMÍN: 18.7.-27.7.2014
UBYTOVÁNÍ: vybavené mobilhomy s vlastním sociálním zařízením a
kuchyňkou
OBLAST: Lido degli Estensi, areál kempu Mare PINETA****, 4 bazény
CENA: 5.940,-Kč/os, (polopenze + 1.680,-Kč )
OMEZENÝ POČET MÍST. Abyste měli jistotu, rezervujte do 15.11.2013 !!
(zálohu 30% je nutné uhradit nejpozději do 30.12.2013)
V CENĚ: autobusová doprava (z Tanvaldu, Jablonce n.N.), ubytování,
cestovní pojištění, delegát, animační programy
Informace v CA KLÁRA Tanvald, Krkonošská 90 (budova SEBY T),
podrobné informace na www.bezvacestovani.cz, tel. 602 818 543
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Tanvald třetí v Libereckém kraji
Celkově na třetím místě v Libereckém
kraji se umístilo město Tanvald v rámci
srovnávacího výzkumu Město pro
byznys, který provádí týdeník Ekonom.
Města a obce jsou v tomto systému
hodnocena jednak v oblasti podnikatelského prostředí, jednak v přístupu
veřejné správy vůči občanům a firmám.
V té první oblasti skončil Tanvald šestý,
což je průměr v kraji. Stav průmyslu
a zaměstnanosti je obecně znám, čísla
jsou neradostná a radnice tuto situaci
může ovlivnit jen velmi málo. Zato přístup veřejné správy
ovlivnit může a také
ovlivňuje, a to tak, že
od Ekonomu v tomto
směru obdržela první
pozici ze všech hodnocených, tedy deseti
měst s rozšířenou
působností. Zůstaly
za
námi
takové
kolosy jako Liberec,
Jablonec
nad
Nisou nebo Česká
Lípa, které počtem
zaměstnanců Tanvald
výrazně převyšují.
Z toho, co občany nejvíce zajímá, jistě
stojí za zmínku, že jsme nejlepší co
se týče ceny za odvoz odpadu, do níž
se promítá sociálně citlivá politika
úřadu vůči občanům, kdy část nákladů
je dotována městem. Zajímavá je
i první příčka v oblasti stability krajiny. Znamená to, že v Tanvaldě se
oproti jiným regionům žije poměrně
bezpečně, nehrozí tu žádné velké
katastrofy, povodně nás neničí, nehody

v průmyslu a důlní neštěstí nás rovněž
míjejí. Na tomto prvenství se radnice
samozřejmě v paprscích nehřeje,
protože i tuto oblast ovlivňuje jen minimálně, ale je to nepochybně zajímavá
informace, jak pro obyvatelstvo, tak pro
potencionální investory.
Co však radnici na celém hodnocení
těší nejvíce, to jsou oblasti, v nichž
se Městský úřad Tanvald bezprostředně angažuje. Druhá místa, co

se financí získaných z Evropské unie
týče, podílu kapitálových výdajů obce,
likvidity a ratingu, což zjednodušeně
znamená, že Tanvald hospodaří velmi
dobře, nemá nesplacené dluhy a jeho
ekonomika je tudíž zdravá. A první
místo v podílu výdajů věnovaných
na veřejnou dopravu, na niž sice
leckdy žehráme, ale jak vidno, stranou
zájmu obce jistě neleží. A to nejlepší
na závěr. Dělené třetí místo ve spokojenosti s přístupem radnice ke svým
klientům, čtvrté místo v rychlosti vyři-

zování agendy a konečně první místo
ve vstřícnosti a ochotě úředníků i jejich
odborné kompetenci.
To všechno samozřejmě neznamená,
že od téhle chvíle se celá radnice
může uložit na vavřínech a usnout
spánkem Šípkové Růženky. Vždycky
je co zlepšovat, nic není definitivní, ani
na věčné časy, nicméně lze to považovat za pozitivní signál z úřadu směrem
k občanům i firmám, nejen z Tanvaldu,
ale i blízkého okolí, jež má
co do činění se správou
vykonávanou
zdejším
městským úřadem. A protože problémů mají naši
lidé dneska dost a dost,
bude jen dobře, když
ve svém vlastním městě
jich budou mít co nejméně.
Kromě hodnocení
měst však týdeník Ekonom
ocenil i nejlepší firmy
v kraji a za Tanvald obdržela uznání firma SATO
za přínosnou spolupráci
s radnicí města.
„Společnost SATO TANVALD si velmi
váží dlouhodobé spolupráce s městem,
která je, jak pevně věříme, přínosem
pro obě strany“, uvedl jednatel firmy
pan Miroslav Tůma, který spolu se
svou manželkou Helenou ocenění
v Liberci přebíral.
I toto tedy stojí za pozornost širší
veřejnosti.
-vho-

Posvícení s Rádiem Contact
Radio Contact pro vás připravilo
podzimní
posvícenské
hodování.
I k vám na náměstí přijede žluté
Tykadlo RCL. Veze skvělé domácí
uzeniny rodinného řeznictví U Rydvalů
v Liberci – Ruprechticích a tradiční
pivo ze Svijan. Vše proběhne v duchu
„Jezte, pijte, hodujte!“

Už v pátek 8. listopadu během
odpoledne zastaví Tykadlo RCL
na náměstí v Semilech, Desné,
Tanvaldu a Liberci a bude rozdávat
posvícenské dobroty. Přijďte ochutnat!
Více informací se dozvíte z vysílání
Radia Contact nebo na webu rcl.cz.
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Zajímavosti, společenská rubrika

Sportovní zábava v duchu oštěpů a tomahavků
Planoucí ohně, týpí, čelenky, skalpy,
oštěpy, tomahawky a tanec divokých
Komančů kolem mučednického kůlu,
nic více již nemůže překvapit tancemilovného fanouška po třetím ročníku
sportovní zábavy basketbalového
oddílu TJ SEBA Tanvald. Všichni tanečníci jsou povinně ve tváři pomalováni
rukama půvabných squaw válečnými
barvami a chutě na parket. Již tradiční
sportovní zábava měla letos opět,
jak je již pravidlem, netradiční rámec,
a byla pojata v duchu indiánských
kmenů a prérijních kojotů. Indiánské
týpí před vchodem do sportovní haly,
planoucí ohně, pod dozorem tanvaldských dobrovolných hasičů, jak jinak,
a samozřejmě plný parket tanečníků, to
byla první společenská akce této zimní
sezóny. A nebojte se, nikdo nakonec
nebyl skalpován, nikdo nebyl umučen
u mučednického kůlu. Přeci se tanvaldští sportovci nezbaví byť jediného ze
svých početných příznivců. A na závěr

V listopadu 2013
oslaví narozeniny

opět soutěž v půlnočním řevu,
tentokrát huronském. Vítězný
čokotým
dosáhl
rekordního
čísla 109,9 dBa a po zásluze
si odnesl láhev ohnivé vody.
Oceněn byl též nejlépe okrojovaný stůl z kmene Komančů,
jehož zástupci si zakřepčili okolo
totemu s šiškou salámu, jež jim
byla voňavou odměnou.
Tak to byl třetí ročník tanvaldské sportovní zábavy. Originální
jako vždy, dobře organizačně
zajištěný, což nemůže nikoho
již překvapit, a hlavně, což
pořadatele těší nejvíce, hojně
navštívený tanečními příznivci
z Tanvaldu i okolí.
Howgh.

Emília Gombalová
Lidie Štěpánková
Drahoslava Vochvestová
Jarmila Zavadilová
Marie Pěničková
Vladimír Rýdl
Lydia Sedláková
Jaroslav Melich
Václav Mikeš
Jindřich Mousek
Stanislav Lexa
Jana Svárovská
Eva Velová
Stanislav Medlík
Miloslav Mencl
Vladimír Patrman

-vho-

Nebohý Apač u mučednického
kůlu se chvěje jako list ve větru,
leč přežije.

Kalendáře na rok 2014 stále v prodeji
Úspěšné
kalendáře
nejen
o Jizerských horách a zajímavých
místech našeho kraje jsou ještě
v prodeji v Infocentru Tanvald. Můžete
si zakoupit velký nástěnný kalendář
Moje Jizerky 2014 s jedinečnými fotografiemi od pana Siegfrieda Weise.
Dále malý nástěnný kalendář Jizerky

2014, tentokrát s fotografiemi pana
Veselého. Samozřejmě si můžete
zakoupit i velmi oblíbené stolní kalendáře. V prodeji máme nabídku tří
stolních kalendářů a to Jizerky 2014,
Jizerské hospody 2014 a Z Liberce
všemi směry na dobových pohlednicích. Jizerky 2014 je typický kalendář

s nádhernými fotografiemi jizerských
zákoutí. Jizerské hospody je kalendář
s dobovými fotografiemi a texty známé
spisovatelky Kláry Hoffmanové. Další
Pokud ještě kalendář nemáte, tak
vyražte do Infocentra Tanvald a pořiďte
si některého z těchto užitečných
pomocníků.

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

-haj-

Maxík
V Mateřském a dětském centru
Maják v Tanvaldě probíhá speciální
stimulační program s názvem MAXÍK,
vytvořený pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (akreditovaný
Ministerstvem školství a podporovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí).
Lektorkou je speciální pedagožka
Lenka Kořínková z Jablonce nad Nisou,
která kurz úspěšně vedla už v loňském

roce.
Velkou předností kurzu je individuální
přístup a tempo „ušité“ konkrétnímu
dítku na míru. Na hodinových lekcích
se velmi hravou a plynulou formou učí
(a doma s rodiči tréninkem upevňují)

grafomotorické a sociální dovednosti,
vnímání zrakové (barvy, tvary…), sluchové (slovní zásoba, slabiky, slova…),
prostorové (pravá, levá strana,…),
předčíselné představy, rozvíjí paměť,
učí se koncentrovat a soustředit se
na danou věc atd. Podporuje se
především ta oblast, ve které to dítě
potřebuje. Postupně se dítě setkává
s „povinnostmi“.
Zkuste to sami:
vemte si tužku
do ruky, kterou
běžně nepoužíváte a pište.
Nechápete?
Takto
se
mohou
cítit
některé
děti
při
nástupu
do školy.
Program
probíhá v cca
15 lekcích buď
v
prostorách
v Majáku nebo
v
poradně
Bc. Kořínkové.
Po vzájemné
dohodě může
p. Kořínková provádět kurzy např.
ve školkách a jiných zařízeních. Do programu se můžete kdykoliv přihlásit buď
přímo v Majáku nebo u Bc. Kořínkové
na tel. 602 411 462.
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Mateřské a dětské centrum Maják

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

• Ochutnávka portugalských vín a specialit přímého dovozce
CerFis Wines – 19.11. od 10.00 hod.
• Mikulášská nadílka – 30.11. v 15.00 hod.
• výroba adventních věnců – 1.12. v 15.00 hod.
• každý druhý pátek v měsíci 17:30 – 19.30
PORODNÍ VEČÍREK s certifikovanou dulou Ditou Pousteckou
- cca 50 min. film s porodní tématikou + diskuze (1 hod.) ohledně porodu,
porodního plánu, šestinedělí, kojení,
- doporučení pro zdravý a bezpečný porod
Zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či e-mail MDC Maják.
Děkujeme

Nabízíme kurz pro dospělé „Obsluha PC“ - 8 lekcí vždy v pondělí od 17:00
do 18:30 hodin v ZŠ Sportovní na Výšině v Tanvaldě. Cena za kurz činí 1000 Kč.
Kurz začne při dostatečném počtu účastníků.

• havajské masáže Lomi Lomi – uvolnění a relaxace, harmonizuje tělo i duši
(MUDr. David Němec, tel.:603 252 488)
• rekondiční masáže (A. Rusnáková, tel.: 774 825 085)
• detaily k dalším akcím na téma finanční gramotnost, zdravotní gramotnost,
výlet s nejmenšími budou uvedeny na www.mdcmajak.estranky.cz
• 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 s 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, Libereckému kraji, Nadaci pro záchranu
a obnovu Jiz.hor, MPSV Praha, Nadaci EURONISA a všem ostatním
sponzorům, kteří nás po celý rok podporují

Městská knihovna Tanvald
Výstavní sálek
21.11. - 29.11. „Vánoční svět“ - prodejní výstava
prací klientů domova pro osoby se zdravotním
postižením v Raspenavě
2.12. - 13.12 „Co mě baví“ - výstava prací
našich čtenářů
Rádi tvoříte nebo vyrábíte sobě, svým blízkým
pro radost nebo jen tak? Pokud se chcete podělit
s ostatními o to, čím naplňujete Váš volný čas,
zúčastněte se výstavy „Co mě baví“. Své
výrobky, fotografie, kresby aj. můžete přinést
k nám do knihovny poslední týden v listopadu.
První týden v říjnu proběhl v naší knihovně již
17. ročník Týdne knihoven pod názvem „S námi
jen all inclusive! “.
V tomto týdnu nás navštívily děti z Masarykovy
školy Tanvald, se kterými jsme si povídaly
o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové, vyzkoušely si
práci ilustrátora na vlastní kůži a ti starší krom
ilustrací ještě sehráli krátké divadelní scénky. Více viz fotogalerie na našich
stránkách.
Také zde proběhly „Výtvarné hodinky“ dětí ZUŠ Tanvald pod vedením paní
Jany Hadravové. Porozhlédly se po knihovně a vyráběly a kreslily. Pomohly
nám tak zútulnit dětskou část knihovny a za to jim moc děkujeme.
Někteří čtenáři využili amnestie a přišlo i mnoho nových čtenářů.
!!! NOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE ČTENÁŘE !!!
od října půjčujeme audioknihy na CD
náš fond čítá 50 titulů, seznam najdete v našem on-line katalogu či v tištěné
formě u pultu v knihovně „Vánoční čas“ – výstava knižních titulů z našeho
fondu s tématikou vánoc a adventu ve vstupní části knihovny
Výtvarná soutěž pro děti do 19-ti let.
Vytvořte nebo namalujte jakoukoli technikou postavičku nebo zvířátko či věc,
která patří do betléma a jeho okolí maximálně do velikosti A4.
Přinést nám je můžete osobně nebo poštou na adresu Městská knihovna
Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald do 2. 12. 2013 včetně. Nezapomeňte
uvést jméno, věk, školu a tel. spojení. Všechny práce budou v druhé polovině
prosince a po celý leden vystaveny v naší knihovně. Výherci jednotlivých
věkových kategorií budou odměněni ve středu 18. 12. 2013 odpoledne.
Dárek z knihovny. Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2014.
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
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Pondělí 4. a 11. 11. 2013 od 17:00 - „Vánoční keramika pro dospělé“ - 4.11.
modelování výrobků s vánoční tematikou, 11.11. glazování vypálených výrobků.
Středa 13. a 20.11. od 16:30 - „Mozaiková zrcadla“ - akce pro děti. 13.11. zdobení rámů skleněnou mozaikou, 20.11. - spárování.
Čtvrtek 14. 11. od 16:00 - „Vánoční perníčky“- akce pro děti. Pečení a zdobení
perníčků. S sebou si přineste krabičku.
Pátek 15. 11. od 17:00 - „Se světýlky za strašidýlky“ - akce pro rodiče s dětmi.
V zahradě MŠ na Výšině v Tanvaldě budeme hledat strašidýlka. Děti čeká
sladká odměna a dárek. Baterku s sebou!
Pátek 22. 11. od 16:00 - „Dárkování pro dospělé“ - výroba vitráží technikou
tiffany a malbou na hedvábí.
Čtvrtek 28.11. od 16:00 - „Pečeme cukroví“ - akce pro děti. Pečení a zdobení
několika druhů vánočního cukroví. S sebou si přineste krabičku.
Dopoledne v DDM jsou vyhrazena pro výtvarné dílny dětí z MŠ a ZŠ z Tanvaldu
a okolí. Zájemci z řad pedagogů se mohou informovat na tel.č. 483 394 301.
Na prosinec připravujeme:
Středa 4.12. od 16:30 - „Vánoční světýlko“ - akce pro děti, keramický svícen
zdobený ubrouskovou technikou.
Sobota 7.12. 9:00-13:00 - „Dárkování“ - akce pro děti. Výtvarné dílny, ve kterých si děti vyrobí několik originálních vánočních dárečků.
Středa 11.12. od 17:30 - „Vánoční kapr“- akce pro děti od 10 let, tiffany dílna.
Na všechny akce se přihlašujte včas vzhledem k omezené kapacitě dílen!
Přihlášky s platbou přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě,
tel.č. 483 394 301, web: ddmtanvald.cz

INZERCE

KARIÉRA V PENNY
Nakupujte
hezky česky

Pro naše prodejny v oblasti Tanvaldu přijmeme pracovníky na pozice:

PRODAVAČ – POKLADNÍ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
Nabízíme:

Vzbudili jsme Váš zájem?

• zajímavé a motivující ﬁnanční
ohodnocení
• dovolenou v rozsahu 5 týdnů za rok
• stravenky / příspěvek na stravování
• zvýhodněný tarif u mobilního
operátora O2
• propracovaný systém zaučení
• možnost kariérního růstu
• moderní pracovní prostředí
• jisté zaměstnání v silně expandující
společnosti

V tom případě prosím zašlete Váš životopis
na e-mailovou adresu: krupka@penny.cz.
Do předmětu uveďte město, kde máte
zájem pracovat. Můžete také volat pana
Krupku na tel.: 284 096 165.

Další informace o volných pozicích
v jednotlivých lokalitách najdete

www.penny.jobs.cz
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Kultura, inzerce

Městská kulturní kancelář Tanvald
další akce v kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Pá 1. 11. 19 h.
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana:
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Vstupné: 350 Kč.

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
BOZDĚCH LIBÁŇ

NE 3. 11. 18 h.
Divadelní představení hry Dany Laurentové:
Bouřka na obzoru

SRDEČNĚ ZVE NA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENí HRY
Dany Laurentové

NEDĚLE 3.11.2013 V 18,00 hod.
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

Hraje ochotnický divadelní spolek Bozděch Libáň.
Vstupné dobrovolné.

V režii Petra Stránského účinkují:
Pierre - manžel č.2 Petr Stránský
Marion -manželka Pierra Jana Kořínková
Francois -manžel č.1 Mirek Drozen
Julie -dcera Marion Šárka Janečková
Alexander – snoubenec Julie Radek Komárek
Scéna: Josef Stránský
Efekty, zvuk: Vít Stránský
Text sleduje: Jaroslava Vaníčková

ČT 14. 11. 19 h. vystoupení travesti skupiny Techtle
Mechtle s novým pořadem „Změna je život“.
Vstupné: 240 Kč.
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey
a TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
s pořadem „Změna je život“
Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste
znali z předchozích vystoupení v našem městě,
Dolores a Alex se po vzájemné dohodě rozhodli
vydat na vlastní dráhu a přivážejí zcela nový
projekt v České republice – travesti revue Techtle
Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla
i zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu
slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher
u nás.

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

FILMOVÉ TIPY
PTAČÍ ÚLET

Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů,
kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit
čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého
konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času,
vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze
svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy.

THOR: TEMNÝ SVĚT

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující
na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh
hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář
mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin
a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou
cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster
(Natalie Portman), avšak události Thora přinutí
obětovat vše, aby zachránil lidstvo.

PŘÍBĚH KMOTRA

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava
Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup a pád
člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami
posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy - víra
v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím a touha sloužit dobru, právu a zásadám civilizované společnosti.
Budeme sledovat strhující souboj představitele zákona a pořádku s člověkem,
který řád přizpůsobuje svým vlastním potřebám.

ČT 28. 11. 19 h.
Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou
Derniéra divadelní komedie místního DS E.F. Burian.
„ZÁTIŠÍ S LOUTNOU“ je tragikomedie s prvky černého humoru a dle sdělení
odborných porotců je to zatím nejlepší hra pana Břehového.V našem divadelním
souboru E.F. Burian ji pro diváky upravil a režíroval Vlastimil Hozda.Ve hře
se Vám představí herečky a herci z Tanvaldu a okolí: Vlaďka Koďousková,
Dana Najmanová, Dana Hozdová, Jana Kouřilová, Kristýna Hofericová, Luděk
Špráchal a Jan Lála. S režisérem spolupracují: Alena Šlechtová, Helena
Špráchalová, Iva Kouřilová, Daniel Hejduk a Lukáš Müller.
Vstupné: 50 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.
SO 30. 11. 16,30 h. Centrální parkoviště v Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu.
Vystoupení dětského sboru ZUŠ Tanvald. Hudba a bohaté občerstvení.

Připravujeme na prosinec:

PÁ 13. 12. 19 h. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Adventní koncert folkové skupiny
KANTOŘI: DOBRÝ VEČER TOBĚ
Pestré pásmo vánočních písní,
koled a melodií různých národů,
přebásněných východočeskými textaři.
Nechybí ani české vánoční písně
a závěrečná směs nejznámějších
koled, jež si s Kantory vždy s chutí
zazpívá i publikum. Všude, kde
byl pořad uveden, výrazně přispěl
k atmosféře předvánočního období
a ohlasy posluchačů jsou vynikající.

INZERCE
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DALŠÍ ROČNÍK POHÁRU BĚŽCE TANVALDU ZAHÁJEN
Ve čtvrtek 19. 9. 2013 byl
odstartován již 14. ročník tradičních
náborových závodů
POHÁR BĚŽCE TANVALDU za účasti
dětí ze základních škol z Tanvaldu,
Kořenova, Hamrsek a nově Velkých
Hamrů a Plavů.
V letošním roce je hlavním
pořadatelem ZŠ Sportovní, společně
s TJ SEBA a DDM Tanvald.
Tradiční
trojboj
jsme
díky

dětí a každé po absolvování dostalo
koblihu, kterou nám daroval dlouholetý
sponzor PEKAŘSTVÍ JAN MAŠEK .
V
následujícím
týdnu
jsme
uspořádali 2. závod seriálu a tím byl
přespolní běh – toho se zúčastnilo
358 dětí a protože nám přálo počasí
8.10. si celkem 74 dětí změřilo síly
v cyklokrosu.
Na vítěze jednotlivých kategorií opět
čekaly sladkosti z Pekařství Jan Mašek

Tenisový klub TANVALD pořádá v sobotu dne 9. 11. 2013 od 18:00

POSLEDNÍ SMEČ SEZONY 2013
v restauraci TENIS-CLUB „Na výšině“
PROGRAM:
18,30 – Vyhlášení výsledků sezonního turnaje amatérů ve čtyřhrách
a předání putovního poháru fy. Beadex
19,00 – 24,00 Posezení a taneční zábava za doprovodu Dušana Žanty,
kapelníka a zpěváka známé jablonecké skupiny Kaleidoskop)
21,00 – Losování bohaté tomboly
Srdečně Vás všechny zveme, akce je přístupná všem Tanvalďákům.
Vstupné dobrovolné

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

Hudba a bohaté občerstevní.

INZERCE

Hotel ADRIA v Kořenově nabízí firmám
uspořádání vánočních večírků
Prostory restaurace, s příjemným personálem a kapacitou cca 50lidí, budou
vyhrazeny pouze pro Vaši společnost , kde si příjemně zatancujete na živou
hudbu, kterou, pokud si budete přát, rádi zajistíme.
Tato nabídka se týká i rodinných oslav.
nevyzpytatelnému
počasí
pojali
netradičně. Děti ho absolvovaly
ve sportovní hale.Disciplíny zůstaly
stejné - 30 m běh,skok z místa a hod
granátem. Jen 5.třídy házely kilovým
medicimbálem.
Trojboje se zúčastnilo celkem 400

a krásné medaile z Domu dětí.
Děkuji všem pořadatelům za přípravu
závodů a těším se na hojnou účast při
1 ZIMNÍCH!!! kláních.
Za pořadatele
Helena Beranová

Fotbalová mládež v kraji - střídavě polojasno
Mládežnické oddíly týmu Tanvaldska
rozjely naplno svoje soutěže. Zatímco
ti starší si vedli dobře a polepšili se,
devatenáctka z 9. na 5. místo a patnáctka z 6. na 4. místo, třináctiletí již tak
úspěšní nebyli a A tým spadl po sérii
porážek z 6. na 9. místo a B tým v 1.A
třídě si pohoršil ze 3. na 6. místo.
Výsledky:
U 19
Varnsdorf B 6:1, Pěnčín-Turnov 4:2,
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Doubí 5:1, Mšeno 5:3, Stráž p.R. 1:1.
U 15
Hrádek n.N. 7:1, Rapid Liberec 2:4,
Č.Lípa 0:4, Pěnčín-Turnov 4:2.
U 13
A tým: Hrádek n.N. 1:10, Rapid Liberec
4:6, Č.Lípa 1:15, Pěnčín-Turnov 3:5.
B tým: Chrastava B 0:9, Rapid Liberec
B 0:4, Č.Lípa B 2:5, Pěnčín-Turnov B
2:1.

-vho-

Info. tel. 483 399 172

Restaurace s celoročním provozem v Kořenově
přijme servírku
Požadujeme seriosní vystupování a slušný vzhled,
částečnou znalost němčiny a praxi v oboru.
Výborná dostupnost autobusem z Tanvaldu.

Informace na tel. 603 111 253
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Kultura

Fotografická exkurze do 45. ročníku HAFu

Porota rozhoduje o vítězi…

Ceny HAFu.

Předseda poroty Jaroslav Bouda hovoří s Ivo Renotierem.

Návštěvníci si prohlíželi překrásnou výstavu kresleného humoru Pavla Kantorka.

Nástěnka 45. ročníku Humoru v amatérském filmu.

Ředitel soutěže Josef Průcha zahajuje přehlídku Humoru v amatérském filmu.

Zleva moderátorka a porotkyně Monika Hašková, ředitel soutěže Josef Průcha, předseda poroty
Jaroslav Bouda a člen poroty Miroslav Šír.

Předávání Ceny Města Tanvald vítězi soutěže Jaroslavu Dolečkovi za film „Dežaví“ po česku.
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11

Basketbalisté začínají Jizerskou ligu

INZERCE

Pronajmu nebytové prostory
2
k podnikání cca 50m
Krkonošská ulice
(vedle ordinace nosní krční)
1. p. WC + voda

Tel.: 773 109 187

Do zavedeného kosmetického studia v Tanvaldě s 10-ti
letou tradicí přijmu vyučenou kadeřnici s vlastním ŽL.
Vlastní klientela vítána.
Informace: 724 170 120

Basketbalisté TJ SEBA Tanvald zbrojí
na nový ročník soutěže, v níž se kromě
jabloneckých a libereckých družstev
letos představí Turnov a Jilemnice.
Domácí zápasy se hrají opět ve sportovní hale na Výšině, vždy v pátek
od 18.10, a Tanvald zahajuje velkou
listopadovou domácí sérií. Přijďte se
podívat.

Přehled zápasů:
8. listopadu: Tanvald – Draci Jablonec
15. listopadu: Tanvald – Indiáni Liberec
22. listopadu: Tanvald – Bižuterie
Jablonec A (vítěz ligy 2013)
29. listopadu: Tanvald – BK Vratislavice

-vho-

INZERCE

Bleskový
Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
Kč

* po dobu prvních 4 měsíců při uzavření
smlouvy na 24 měsíců.

79

ŠKODA Vás
připraví na zimu

měsíc*

+ speciální bonus
při koupi dalších služeb

Profesionální zimní péče v Autosalonu ASTRA a. s.
Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají
plochou velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto
pozornost stavu i stáří pneumatik! Navštivte Autosalon
ASTRA a. s , kde práve nyní za výhodné ceny naleznete
kompletní zimní kola včetne pneugarance na 3 roky.
S námi také jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www. n e j . cz
Obj e d n á v e j t e n a 8 0 0 9 4 4 8 0 0 n eb o n a vaší p o bo čce

Autosalon ASTRA a.s.
Jarní 28, Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 581,
Mobil: 721 273 625
www.astra-auto.cz
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