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Vánoční svařák již podruhé rozsvítí Tanvald

www.tanvald.cz
2. a 9. 12. 2013 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti radnice
se uskuteční ve středu 11. prosince
od 16 hod jednání zastupitelů města.

Vážení a milí čtenáři
Tanvaldského
zpravodaje,
dovolte mi,
abych vám
co nejsrdečněji popřál

Rok utekl jako voda a máme tu již druhý
ročník Vánočního svařáku. V pátek
20.prosince opět v areálu firmy 4 SOFT,
což je bývalý areál ČSAD u viaduktu,
a jak jinak, znovu pod taktovkou oddílu
TJ SEBA, Vládi Vyhnálka, Milana
Kozáka, Michala Kubína a dalších,
letos ve spolupráci s městem Tanvald,
jež si vzalo tuto pěknou předvánoční
akci pod svá křídla. Znovu si
poslechneme vánoční koledy v podání
dětí z mateřské školy na Šumburku,
ochutnáme gulášek, perníčky, cukroví
a hlavně vánoční svařák. Prezentovat
se zde dále budou Rukodělná dílnička

,
št astné a klidné prožití
svátků vánočních.
Petr Polák,
starosta
Veselé vánoce po boku svých nejbližších
vám přeje
redakce Tanvaldského zpravodaje
a
Infocentrum Tanvald

Oznámení prodeje
vánočních stromků
V sobotu dne 14. 12. 2013 v době
od 09.00 do 14.00 hodin bude
na centrálním parkovišti prodej
vánočních stromků. V prodeji bude
smrk pichlavý-stříbrný. Zájemcům
budou stromky baleny.

Z obsahu čísla
str.
Rozhovor dvou místních politiků

3

Před Vánoci kapsy chraňte

4

Svatý Josef opět na svém místě

8

Hasiči ze Šumburku nezaháleli

10

Kam vyrazit o vánocích

11

Vánoční koledy v podání tanvaldského potěru na improvizovaném pódiu.

Ke slovu přijde i vypouštění lampionů štěstí.

DDM Ulita, studenti Gymnázia Tanvald,
Muzikanti z Jizerských hor, ZUŠ
Tanvald a lyžaři TJ SEBA. Ani letos
nebudou chybět lampiony štěstí, které
si však na slavnostní vypouštění musejí

zájemci přinést s sebou. A letošní
novinkou bude živý betlém. Přijďte se
podívat na pěknou, a troufám si říci již
tradiční akci k potěšení v předvánočním
čase. Začátek ve 14.30.

-vho-

Cimrmanovci se sešli při křtech

Mikroregion Tanvaldsko se rozrostl
o další turistické skvosty. Pátek 1. listopadu byl zasvěcen cimrmanovcům,
jelikož se sešli při křtu Minimuzea
Na Mlatě, Májáku Járy Cimrmana,
Muzea Cimrmanovy doby a sjezdovek
U Čápa.
Program začal křtem Minimuzea
Na
Mlatě,
které
se
nachází
na Hamrskách a jeho hrdými majiteli
jsou manželé Pohlovi. Minimuzeum
je
odloučenou
expozicí
Muzea
Cimrmanovy doby v Příchovicích.
Křtu se ujal pan Svěrák a ostatní herci
Divadla Járy Cimrmana.
Po slavnostním otevření se cimrmanovci přesunuli na Příchovice, kde se
křtil Maják Járy Cimrmana, Muzeum

Cimrmanovy doby a sjezdovky U Čápa.
Sjezdovky U Čápa byly pokřtěny
podle polárníků ze hry Dobytí severního pólu: Čecha Karla Němce, Varla
Frištejnského, lékárníka Šofra, poručíka Berana a učitele Poustky.
Nejprve nás pozdravil starosta
Tanvaldu Petr Polák, poté promluvili
představitelé Divadla Járy Cimrmana
Václav Kotek, Zdeněk Svěrák, Petr
Brukner a Bořivoj Penc. Stejně jako
na Hamrskách i zde se četla báseň
Járy Cimrmana.
Pro nově budovaný bufet „Severní
pól“ obdržel spolumajitel a stavitel
Vlastimil Pecháček od herců Divadla
Járy Cimrmana základní prkno. Prkno
mu předal Václav Kotek.

Čestným zakončením programu bylo
večerní představení hry Dobytí severního pólu v kině Jas Járy Cimrmana
v Tanvaldě.
-haj-

Zajímavosti, informace

Informace o provozu
Městského úřadu Tanvald
v pracovních dnech
poslední dekády
měsíce prosince 2013
Pondělí 23. 12. 2013 - plný provoz
jako v úřední dny
(07.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.)
Pátek 27. 12. 2013 - všechna
pracoviště městského úřadu budou
uzavřena
Pondělí 30. 12. 2013 - plný provoz
jako v úřední dny
(07.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.)
Úterý 31. 12. 2013 - všechna
pracoviště městského úřadu budou
uzavřena

Otevírací doba
v Infocentru Tanvald
Pondělí 23. 12. 2013
09.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hod.

Sobota 28. 12. 2013
09.00 - 12.00 hod.
Pondělí 30. 12. 2013
09.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hod.
Úterý 31. 12. 2013
09.00 - 12.00 hod.

KANTOŘI:

DOBRÝ VEČER TOBĚ
Nenechte si ujít adventní koncert
folkové skupiny KANTOŘI v pátek 13.
prosince od 19. hodin v kině Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldě.
Můžete se těšit na pestré pásmo
vánočních písní, koled atd. Nebudou
chybět ani české vánoční písně
a závěrečná směs nejznámějších koled,
jež si s Kantory vždy s chutí zazpívá
i publikum. Předprodej v pokladně kina
nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.
Vstupné: 60 Kč
http://www.kantori-folk.cz/
-red-
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Stavba v obchodní zóně pokračuje
Výstavba retail parku je v plném
proudu. Oficiální ukončení stavby by
mělo proběhnout 30. listopadu, ale
zda to tak dopadne, je ve hvězdách.
Následné otevření všech pěti obchodů
by mělo proběhnout do poloviny
měsíce. Snahou je otevřít je ještě
před vánocemi, aby obchodníci stihli
největší vánoční nápor kupujících.
Práce v obchodní zóně probíhá se
zpožděním od letošního jara.
Hodně se diskutovalo o tom, které
obchody budou v nově vzniklém retail
parku. Momentálně známe pouze
čtyři obchody z pěti, jelikož ten pátý je
stále v jednání. Jistá je zatím lékárna,
řeznictví, drogerie a největší prostor
bude mít KIK, což je prodejna převážně
textilu.
-haj-

Volby v našem městě

Volby do Poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 25.10. – 26.10.2013
s volební účastí 52,13%. Na prvních
pěti místech se umístily strany:

Pátek 27. 12. 2013
09.00 - 12.00 hod.

Tanvaldský zpravodaj

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2013

ANO 2011, ČSSD, KSČM,
Úsvit přímé demokracie, TOP
09.
-haj-
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Rozhovor dvou místních politiků
žádné návyky. Rozhodně se nedá
předpokládat, že by doma získaly
nějaký řád.
Ivana Řápková je činná ve Svazku
obcí a měst, a také se snaží
romskou problematiku řešit v celém
Chomutovsku. Chtěl bych ji pozvat
na diskusi do Tanvaldu na radnici.
Určitě by nám mohla poradit s naší
situací.

Je po volbách a já se zúčastnila
jedné
debaty
mezi
Josefem
Průchou, místostarostou Tanvaldu
a Jaroslavem Zemanem, senátorem
a starostou Albrechtic v Jizerských
horách. Každý je z jiné strany. Jeden
z ČSSD a druhý z ODS a přesto se
v určitých tématech shodnou.
První část rozhovoru byla zasvěcena
romské problematice v našem regionu,
což je poměrně diskutované téma,
takže nejen pro mě je určitě zajímavé,
jak se k tomu staví politici, nejen
na regionální, ale i na celostátní úrovni.
Průcha: Před volbami jste se
angažoval v romské otázce, jak se
s tím vypořádáváte teď jako senátor?
Zeman: Do politiky jsem šel, abych
získal podporu. V senátu byla snaha
prosadit 3 zákony. První se týkal
možnosti zrušit výkupny sběrných
surovin, což znamená, že obec nebo
mikroregion by si mohl zvolit, zda
bude nebo nebude mít tyto výkupny
na svém území. Vykupované suroviny,
hlavně kovy jsou často z krádeží, takže
zrušením výkupen sběrných surovin by
se dalo těmto krádežím předejít.
Další 2 zákony měly být zastřešení
nájmů a veřejná služba.
Jenže schvalování zákonů je běh
na dlouhou trať. Když už to vypadalo se
schvalováním slibně, tak padla vláda
a jsme zase na začátku.
Velmi aktivní v této oblasti byly a jsou
Ivana Řápková a Zdeněk Boháč, kteří
mimochodem navštívili i Detou
Průcha: Ano tyto zákony by mohly,

některé problémy vyřešit. Například
výše příspěvku na bydlení a doplatku
na bydlení je hodně problematická. Moc
bych si přál, aby nový parlament vzešlý
z voleb, tuto naprostou nehoráznost
co nejdříve napravil změnou zákona.
Změnou zákona je třeba se také vrátit
k nějaké formě veřejné služby. Není
přece možné, aby někteří a určitě
víte, o kom hovořím, jen seděli
doma nebo se poflakovali po městě
a celkem spokojeně žili z dávek. Kdo
musí pobírat sociální dávky, musí si je
jednoznačně zasloužit.

Průcha: Dochází i k tomu, že objekty
jdou do dražby a pak se z nich stanou
byty pro sociálně slabé s přehnanými
nájmy. Za každou cenu se musí
zamezit, aby z těchto objektů byly
sociální ubytovny.
Chtěl bych, aby se problematické
budovy změnily na penziony pro
seniory nebo pečovatelské domy.
Další možností je objekty neřešit
a hledat investora. To je ale v současné
době téměř nemožné.
Zeman: S tím souvisí i systém
sociálních dávek, který je neudržitelný
Odjakživa
ekonomické
snažení
obyvatelstva odpovídalo jejich bydlení,
ale teď to tak není.
Když mladý člověk najde práci a má
zhruba 11. tis, tak není schopen platit
nájem 7. tis a vyžít.
Naopak ten kdo má sociální dávky, tak
je v pohodě a takovýto nájem si může
dovolit.

Zeman: Přesně tak. Z bytů se udělají
ubytovny a majitel na tom jen vydělává.
Jednoduše řečeno, když je stát hloupý,
tak to tak vypadá.

Následně se rozhovor ubral jiným
směrem a to cestovním ruchem.
Dříve byl Tanvald průmyslovou
oblastí, pak postupně velké firmy,

Velké možnosti skýtá Tanvaldský
Špičák. Nedávno došlo k odhalení
vyhlídky na Špičáku. Také se zde
plánuje bikespirála a sjezdovka
směrem na Tanvald, která bude
unikátem, protože sjezdaři budou
projíždět skalami. Další sjezdovka
bude propojovat Tanvald s Desnou, ale
povede i do Albrechtického sedla.
Průcha: Sjezdovka bude navazovat
i na in-line dráhu, o které se psalo v TZ
11. Ale chceme pokračovat.
Tak jak je teď obnovena vyhlídka
na Špičáku, by měly časem vypadat
i vyhlídky Šulikova skála na Českém
Šumburku a Terezínka nad Tanvaldem.
Zeman: Další aktivitou je revitalizace
protržené přehrady, která je teď
v plném proudu.
Průcha:
Momentálně
došlo
k odlesnění prostranství u protržené
přehrady a dalším pokračováním
bude bezpečná lávka. Na základech
Kromerovy boudy postavíme stánek
s občerstvením, který bude otevřen
v sezónních měsících a bude sloužit
i jako ohlašovna horské služby.
Také bude celý areál popsán
vícejazyčnými tabulemi.
Zeman: Pracuje se i na in-line dráze
okolo Souše. Momentálně se jezdí
po silnici za běžného provozu, což je
nebezpečné, a proto chceme odklonit
trasu na druhý břeh kde je stávající
zpevněná cesta.

Průcha: Hlavním problémem jsou
někteří majitelé domů, kteří ubytovávají
sociálně slabé rodiny za přehnané
nájmy a na tyto nájmy následně
připlácí prostřednictvím úřadu práce
stát. Říkám to jasně. O takovýto druh
podnikání tady v regionu nestojíme.
Další problém je i ve školství.
Bohužel v mnoha otázkách nám není
nápomocný Liberecký kraj. Nyní má
město Tanvald návrh z Libereckého
kraje, aby město převzalo zřizování
Základní školy na Horním Tanvaldě.
Tímto návrhem si zase zaděláváme
na další problém v regionu Tanvaldska,
víme přece všichni velmi dobře jaké
děti tuto školu navštěvují.
Zeman: Přitom je potřeba, abychom ty
děti donutili chodit do školky, do školy
a pak do družiny, jinak nebudou mít

jako je Litmas, SebaT, Elektropraga
a další, ukončily provoz. V současné
době je v Tanvaldě největším
zaměstnavatelem nemocnice a pak
radnice… První vlaštovkou je
rozjíždění nového provozu v bývalé
budově Litmasu, kde našlo práci 35
lidí a je šance na další rozšíření.
Nasnadě je otázka jakým směrem
by se měl Tanvald ubírat. Relativně
jednoduchou odpovědí by mohl být
cestovní ruch, ve kterém je Tanvald,
Albrechtice a Desná nejaktivnější.
A jak se k tomu staví pan Průcha
s panem Zemanem?
Zeman: Hlavní šancí pro Tanvaldsko
je cestovní ruch jak zimní, tak letní.

Průcha: Cesta po druhém břehu se
propojí s Jezdeckou cestou a určitě
ji budou využívat také cyklisté a pěší
turisté.
To samé platí i u cest a sjezdovky ze
Špičáku, pro turisty ale i pro lidi ze
sídliště Výšina to bude ideální.
Zeman: Jsem spokojený se spoluprací
s Tanvaldem. Rozhodně je potřeba
spolupracovat a ne spolu soupeřit.
-haj-
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Zásah v pravou chvíli
Při otevření bytu na Výšině asistovali
strážníci městské policie. Starší muž
totiž neotvíral své kamarádce, jež
ho chodila navštěvovat a ta zákonitě
dostala strach o jeho zdraví. Muž byl
naštěstí živ, jen mírně indisponován,
proto mu strážníci zajistili lékařskou
pomoc. Inu, není nad dobrou
kamarádku.
Špatný zrak nebo ignorance?
Že vyhrazená parkovací místa osazená
registrační značkou jsou určena
k parkování pouze vyznačených
vozidel, zdá se být nasnadě, ovšem
jak praxe ukazuje, ne každému je to
jasné. Kupříkladu vyhrazená stání
v Radniční ulici jsou často obsazována
vozidly, která tam prostě nepatří. Že by
špatný zrak či dokonce neschopnost
čtení číslic? Městská policie za tento
přestupek uděluje pokuty v řádech
stokorun, ale ve správním řízení
na dopravním odboru se pokuta může
vyšplhat na mnohem vyšší částku.
Jednosměrkou
pouze
jedním
směrem
V ulici U Školky na Výšině je značka
jednosměrná ulice. Šipka v modrém
z jedné strany, červená placka
s pruhem z druhé. Má to svůj důvod.
Ulice je úzká, chodí tu maminky s dětmi
ze školky, lidé na zdravotní středisko.
Směr šipky určuje i směr jízdy, jak
jednoduché, že? A přece se najdou
experti, kteří vjedou tam, ale zpátky
se vrátí v protisměru. A myslíte, že
ušetří? Kdepak, ani metr. Neznalost
neomlouvá. Anebo spíš hloupost? Co
myslíte?
Malí netopýři skončili na policejní
stanici
Při bourání se najdou všelijaké poklady,

Netopýři v dočasném azylu u strážníků.

ale u demontáže starých oken v ulici Pod
Špičákem našli hned celý roj netopýrů.
Městští strážníci je šetrně odchytili
a převezli na služebnu, kde si je později
převzali pracovníci záchranné stanice
z Liberce, kteří jim najdou nový vhodný
domov k bezpečnému přezimování.
INZERCE

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

Tel.: 773 109 187
Tanvaldský zpravodaj
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Před Vánoci kapsy chraňte
Tak se nám pomalu blíží vánoční
svátky, ale prodejci už na nás líčí
delší čas.
A samozřejmě
i finanční experti. Mám na mysli tzv.
bankéře. Všichni mají na mysli naše
dobro, ale jejich společným cílem
jsou naše peněženky. Jedna sleva
zleva, druhá zprava, člověk nestačí
ani hlavou otáčet, aby zjistil, co je pro
něj nejlepší a bez čeho nemůže žít.
Aby byl cool či in. Anebo vůl a hin? Teď
přesně nevím. Ono totiž je nezbytné
přemýšlet a počítat po celý rok, jinak
by se mohlo stát, že nakoupíte báječné
věci za neskutečně nízkou cenu,
jenomže ve skutečnosti jste prodělali
kalhoty. Zejména různé předváděčky
jsou pastí na vaše peníze. Za co tady
koupíte jeden podřadný hrnec, za to si
jinde vybavíte celou kuchyňku do garsonky. A ty úžasné půjčky! V jakékoliv

výši, na cokoliv, bez ručitele, a hlavně
opravdu „výhodně“. A hned. No,
neberte to, když je to tak výhodné, že?
Jen to zkuste a nakupujte, půjčujte si,
ale nemohu vám zaručit, že pak nezaplatíte nazpátek dvojnásobek, trojnásobek, či ještě mnohem více. Najdou se
dokonce i takové firmy, které si každý
měsíc pro splátku pošlou kurýra, ten
přijde jednou, dvakrát, a pak už ne,
pár měsíců ticho po pěšině, a ejhle,
najednou už váš dům není váš, váš
byt jakbysmet, ani to autíčko v garáži
už není vaše, i ta garáž už je prodaná.
A to všechno pro nějakých, bratru
dvacet, třicet tisíc na vánoční dárky.
No, neberte to, že?
Přátelé, myslete raději na to, že
Vánoce jsou svátky klidu a míru. Vaše
děti a vnoučata se přece nemusejí ztrácet za horou dárků, často stačí nějaká

ta maličkost pod stromeček a hlavně
milá setkání. Dejte si horký punč,
pivečko či slivovičku, jak je komu libo,
ochutnejte dobrůtky, bavte se spolu
v kruhu rodinném a s přáteli, a hlavně
se nestresujte. A vy, mladší, dejte pozor
nejen na svoje děti, ale hlavně na svoje
rodiče a prarodiče, neboť právě na ně
vám teď líčí všelijací šizuňkové a nebojím se říci že i zloději, kteří mají nejraději, když jim cizí peníze říkají pane.
Zákon je na ně bohužel leckdy krátký,
a tak se před takovými musíme umět
ochránit sami. Držte svoje peněženky
pevně v dlani a nenechte se okrádat.
Všeho s mírou stále platí a na Vánoce
obzvlášť.
Šťastné a veselé.
Václav Hošek

Na slovíčko s právníkem JUDr. Petrem Hromadou:
Milí Tanvalďáci, blíží se čas vánoční
a s tím je spojeno i několik témat
k zamyšlení :
Různí lidé – jak sami za sebe, tak
i působící v různých podnikatelských
subjektech, se budou snažit přijít
k finančnímu profitu na úkor vaší
peněženky. Proto se obecně všichni a zejména ti dříve narozeni, chovejme
tak, abychom nikomu nenaletěli. Říká
se tomu – chovat se prevenčně, a to
i přesto, že v čase Vánoc je člověk
často přístupnější lidem a ochotněji
otevírá okolí své srdce i peněženku,
proto :
• Pokud možno vyhýbejte se kontaktům s podomními agenty, kteří u dveří
vašeho bytu nabízejí jiného dodavatele
energií. Hlavně jim neposkytujte žádné
vyúčtování, či jiné písemnosti s vašimi
osobními údaji. Může se totiž stát, že
i když nic nepodepíšete, nepoctivý
agent zavede do systému distributora energií vaši fingovanou žádost
o změnu dodavatele a zrušit ji bude pro
vás nepříjemným zážitkem.

• Mnozí z nás se můžou dostat do situace, kdy si potřebují dočasně vylepšit
svoji finanční situaci. I zde je nezbytné
důkladně zvážit, zda je to nevyhnutné
a prospěšné. Odolejte desítkám nabídek na rychlou půjčku, které se na nás
denně valí z poštovních schránek.
Každá půjčka znamená nemalou zátěž
při jejím splácení díky úrokům, které
u nás dosahují výše, často přesahující
až polovinu zapůjčené částky. A když
už půjčku nutně potřebujete, vždy se
poraďte se svými příbuznými. Společně
navštivte pouze státem garantovaný
finanční ústav a podrobně a bez chvatu
se seznamte se všemi smluvními
podmínkami. Smlouvu podepište jen
v případě, že jste si jistí, že váš příjem
postačí jak na pravidelné a včasné
splácení půjčky, tak i na další nutné
životní výdaje.
• Nenechte se vtáhnout na různé
předváděcí akce, kde vás pracovníci předváděcí agentury za drobné
pohoštění šikovnými psychologickými
metodami dovedou k uzavření spotřebitelské smlouvy na koupi hrnců,
pečících pánví, nebo parního čističe

za nehorázné ceny. Navíc dodatečně
zjistíte, že tyto věci ve většině případů
ani nepotřebujete.
• Kapesní krádeže – to je častá nemilá
zkušenost mnohých z nás. Peněženky,
kde kromě peněz často nosíme
i osobní doklady, přímo lákají nepoctivce k tomu, aby vám je odcizili. Sami
jim to ulehčujeme tím, že je necháváme
v nezapnutých taškách a kabelkách
na vozíku v supermarketu. Proto peněženku vždy noste buď v kapse někde
pod oblečením, nebo v kabelce, či
tašce, kterou po celý čas držte v ruce
a mějte ji neustále pod kontrolou. Věřte,
kromě finanční ztráty se svojí nepozorností vystavujete povinnosti nahlásit
krádež osobních dokladů na nejbližším
policejním oddělení a dále úmornému
maratonu při vyřizování jejich duplikátů. V horším případě ještě hrozí, že
zloděj zneužije vaše osobní doklady
na uzavření půjčky či úvěru k vaší tíži
– proto si dávejte veliký pozor!!!
Přeji vám všem hezké vánoční
svátky bez výše popisovaných
zážitků!

Novoroční výstup na Štěpánku

KČT Tanvald pořádá ve spolupráci
v obcí Kořenov tradiční Novoroční
výstup na rozhlednu Štěpánka, která
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích.
Pořadatelé
účastníky
očekávají
u rozhledny 1. 1. 2014 mezi 10. a 16.
hodinou. Zde bude také připraven tra-

diční a mezi sběrateli ceněný pamětní
odznak a grafický diplom od tanvaldského výtvarníka Miroslava Valenty.
Ve stánku pod rozhlednou bude v režii
správce rozhledny pana Jana Staňka,
připraven již také tradiční novoroční
občerstvení. Přijďte proto přivítat

nový rok na Štěpánku a zároveň si
můžete, prohlédnou nově upravený
prostor kolem rozhledny a novou přístupovou cestu od restaurace Hvězda
k rozhledně.
-red-

Tanvald má nové webové stránky
Určitě jste si všimli, že Tanvald
má nové webové stránky, které běží
od letošního listopadu. Na první
pohled se změnil design stránek, ale
došlo i ke změně v technickém řešení
stránek, které bylo zastaralé a nevy-

hovovalo současným požadavkům,
v neposlední řadě se významně vylepšila administrace stránek přes nový
redakční systém.
O tom, že se nové webové stránky
www.tanvald.cz libí jsme se přesvěd-

čili z ankety, která na webu běžela.
Anketní otázka zněla: Líbí se vám nové
webové stránky? Zúčastnilo se jí 114
lidí, a z toho 88% odpovědělo ANO.

-haj-
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Začíná nám čas vánoc a kromě
sněhu, který k nim neodmyslitelně
patří, máme i mnoho zajímavých
tradic a zvyků, a některé z nich se
vám pokusím přiblížit.
Advent
Advent začíná první adventní nedělí
a končí západem slunce na štědrý
večer. Tento rok připadá první adventní
neděle na 1. prosince. Každá neděle
nese své označení železná neděle,
bronzová, stříbrná a zlatá. Jen pro
zajímavost, označení vzniklo spíše
z komerčního důvodu a nijak se neváže
ke křesťanské tradici vánoc.
Adventní věnec
I tradiční adventní věnec má
svůj význam. Pokud je vyrobený
z
jehličnanů,
tak
symbolizuje
nesmrtelnost a trnovou korunu. Když
je vytvořen z cesmíny, tak symbolizuje
sílu a uzdravení. Naopak Vavřín
představuje vítězství a osvobození.
Kruh symbolizuje věčnost. Na věnci
samozřejmě nesmí chybět 4 svíce,
jako čtyři adventní neděle a jak tradice
praví, tak každou adventní neděli se
jedna zapálí.
Samozřejmě nápadům na dozdobení
se meze nekladou.
Adventní kalendář
Zvláštním druhem kalendáře je
adventní kalendář, který má pouze 24
adventních dní. Formy kalendáře jsou
různé, například pro děti je kalendář
vytvořen v papírové verzi s 24 okýnky,
pod kterým je každý den drobná
sladkost.
Každý ví, jak vypadají vánoce u nás,
ale co vánoce ve světě? Jak slaví
vánoce ve Francii, Brazilii, Itálii nebo
Dánsku? Zajímá vás, kdo nosí dárky
v cizině? Pokud ano, tak si přečtěte
následující článek.
Francie
Ve Francii nosí dárky Pere Noel (Otec
Vánoc), ale dárky nedává pod stromeček jak jsme zvyklí, ale do vyčištěných
bot, které obyvatelé domu připraví před
krb 24. prosince. Pere Noel má i svého
pomocníka Pere Fouettard (Otec Políček), který naopak vyplatí zlobivé děti
plácnutím či políčkem na zadek.
Západní Evropa a Severní Amerika
V západní Evropě a v Severní Americe jsou dárky rozbalovány 25. prosince
ráno . A přináší jim je Santa Claus, který je ve Velké Británii, Austrálii a jinde
nazývan Father Christmas (Otec Vá-

Zajímavosti, informace

Čas Vánoc
Zdobení stromečku
Zdobení vánočního stromečku patří
neodmyslitelně k vánocům, ale už
málokdo ví, kde se tato tradice vzala.
Tradice vznikla v Německu, původně
ve městech a časem se přesunula
na venkov a nakonec i za hranice.
První osvětlený vánoční stromeček byl
pravděpodobně v roce 1570.
Betlémské světlo
Poměrně
novodobou
tradicí
je
Betlémské
světlo,
které
putuje
z Betléma do všech koutů země.
K nám do České republiky dorazí
z Vídně. Tento ročník nese motto
„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě
to překvapit – z nepatrného počátku
vzejde veliká věc.“
Šupina pro štěstí
Typickým symbolem Vánoc je kapr,
který se podává jako hlavní chod
štědrovečerní večeře. Zvykem je
dát si jeho šupinu pod talíř, aby nám
v nadcházejícím roce přinesla štěstí
a dostatek peněz.
Stolování
Mezi méně známé tradice patří jezení
oplatky s medem, jako symbol těla
Páně. Tradice nevstávat od stolu je
naopak tradicí velmi známou.
Dalším zvykem je 12 chodů při
štědrovečerní večeři, za každý měsíc

v roce.
Zlaté prasátko
Prasátko je symbolem vánoc a štěstí,
ale zlaté prasátko vzniklo jako motivace
pro děti, které nechtěly držet půst.
Krájení jablka
Krájení
jablíčka
je
jednou
z nejznámějších tradic. Rozkrojené
jablíčko nám věští, zda dotyčnou osobu
čeká v příštím roce život nebo smrt, ale
když máme zdravé jablíčko a krájíme
ve středu kolmo na stopku, tak se
nemáme čeho bát.
Jmelí
Málokdo ví, že tradice zavěšeného
jmelí pochází už z doby Keltů.
Pouštění lodiček
Pokud vás baví věštění, tak způsobem
jak zjistit délku života je oblíbené
pouštění lodiček po vodě. Lodičky si
vytvoříme z vlašských ořechů, které
zalijeme voskem a zatavíme doprostřed
svíčku… Nejdéle hořící lodička věští
dlouhý život.
Lití olova
Další formou věštby je lití olova. Podle
odlitků hádáme co nás v budoucnu
bude čekat.
Zpívání koled

Vánoce ve světě
noc). Dárky vozí na saních. V některých zemích nosí dárky vánoční skřítci.
Brazilie
Papai Noel je muž, který nosí dárky
v Brazilii a podle legendy žije v Grónsku.
Brazilci si potrpí na bohatou vánoční
večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození).
Itálie – Babo Natale
V Itálii se setkáte s Babo Natalem.
Belgie
O Vánocích se nedá příliš mluvit v Belgii nebo Nizozemsku, protože tamní

obyvatelé prožívají více svátek Sv.
Mikuláše. Dárky jim tento den nosí
Sinterklaas (ve Vlámsku) nebo Saint
Nicholas (ve Valonsku). Zlobivé děti
odnese Černý Petr do Španělska.
Polsko
V Polsku stejně jako u nás začínají
Vánoce 24. prosince a dárky přináší
Mikuláš, ale častěji Dzieciątko (dítě Ježíš), Aniołek (Anděl) anebo Gwiazdor
(ve Velkopolsku).
Švédsko
Ve Švédsku nosí dárky shrbený dědeček Jultomten (Vánoční muž) za pomoci skřítků Julnissarů. Zajímavým

K atmosféře vánoc samozřejmě patří
i zpívání nebo poslouchání koled.
Původně je děti zpívaly pouze, když
chodily koledovat.
Mezi nejznámější koledy patří: Tichá
noc, Narodil se Kristus Pán, Nesem
vám noviny, Veselé vánoční hody,
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce
Valaši, Štědrý večer nastal, Dej Bůh
štěstí, Purpura atd.
Házení střevícem
Házení střevícem je tradice spojená se
svobodnými vdavekchtivými ženami,
jelikož hod střevícem určí zda se bude
v příštím roce vdávat nebo ne.
Jablko a zápalky
Tato tradice patří opět mezi věštecké,
kdy dívka řešila dilema a vybírala
si mezi několika nápadníky. Při této
věštbě se vezme jedno jablko a tři
zápalky. Zápalky zapíchněte do jablka
s myšlenkou na jednoho nápadníka.
Pak všechny zápalky najednou zapalte,
která hoří nejdéle, představuje toho
pravého nápadníka.
Barborka
4. prosince slaví svůj svátek Barborka
a s tímto dnem je spojena jedna
z vánočních tradic. Když dívka utrhne
Barborku, třešňovou větvičku, dá ji
do vody a do Štědrého dne jí vykvete,
tak si najde svého ženicha. Pro kýžený
efekt je zapotřebí, aby dívka větévku
zalévala vodou nošenou v ústech.
Pokud
není
možnost
utrhnout
Barborku, tak je další variantou Zlatý
déšť, ale trhaný po setmění…
zvykem je místo jména obdarovaného
napsat verš, který danou osobu vystihuje a ona se sama o dárek přihlásí.
Dánsko
Postavičky skřítků, kterým se říká
nisser, nadělují dárky 24. prosince
v Dánsku.
Štědrovečerní večer probíhá téměř klasicky. Nejprve večeře, ale pak přichází
na řadu tance kolem stromečku a zpívání koled.
Ukrajina
Na Ukrajině na štědrý večer tvoří betlém tzv. verte. Štědrý večer se nazývá Sviaty Vechir (Svatý Večer), anebo
také Sviata Vecheria (Svatá Večeře).
Pod stromečkem zanechává dárky Did
Moroz (děda Mráz).
-haj-

Římskokatolické bohoslužby o Vánocích 2013-14
Štědrý den úterý 24. prosince
Šumburk nad Desnou 17.00
Velké Hamry 20.00
Albrechtice 22.00
Horní Maxov 24.00
Narození Páně - středa 25. prosince
Smržovka 9.30
Josefův Důl 11.15
Sv. Štěpána - čtvrtek 26. prosince
Horní Tanvald 9.00

Albrechtice 11.00
Sobota 28. prosince - Sv. Rodiny
Josefův Důl 17.00
Neděle 29. prosince - Svátek Sv.
Rodiny
Šumburk 9.00
Albrechtice 11.00
Hor. Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00
Úterý 31. prosince - Poděkování

s prosbou o požehnání do Nového
roku
Šumburk 18.00
Středa 1. ledna - Nový rok
Horní Tanvald 9.00
Albrechtice 11.00
Hor. Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00
Sobota 4. ledna - Zjevení Páně - Tří
králů
Josefův Důl 17.00

Neděle 5. ledna Slavnost Zjevení
Páně - Tří králů
Šumburk 9.00
Ostatní jako v neděli. (přeloženo z 6.
ledna)
Neděle 12. ledna - Svátek Křtu Páně
Šumburk 9.00
Ostatní jako v neděli
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Zastupitelstvo, rada
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 16. 10. 2013
• RM přidělila byt č. 107, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2014.
• RM přidělila byt č. 106, dvougarsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2014.
• RM přidělila byt č. 109, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2014.
• RM přidělila byt č. 210, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2014.
• RM:
1/ konstatuje, že smlouva o pronájmu nebytových
prostor v 1.N.P. v č.p. 350, Krkonošská ul.,
Tanvald vypovězená MUDr. Hanou Slukovou
bude ukončena ke dni 31. 12. 2013;
2/ nesouhlasí s prominutím nájemného za IV.
čtvrtletí 2013 za pronájem nebytových prostor
v č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald, v kterých
provozuje kožní ordinaci MUDr. Sluková.
• RM:
1/ bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy
na pronájem prodejního stánku umístěného
v Krkonošské ulici, u podchodu pro pěší,
na pozemkové parcele č. 2753, katastrální
území Šumburk nad Desnou, uzavřené se
společností LBRA s.r.o., Čimelická 957/1, Praha
4 – Lhotka zastoupenou jednatelem panem El
Abassim Brahimem ke dni 31. 12. 2013;
2/ vydává záměr na pronájem prodejního stánku
umístěného v Krkonošské ulici, u podchodu pro
pěší, na pozemkové parcele č. 2753, katastrální
území Šumburk nad Desnou za nájemné ve výši
500 Kč měsíčně včetně DPH.
• RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
nesouhlasit s nabídkou na výkup pozemkové
parcely č. 409/10 (ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace) o výměře 2015 m2,
včetně stavby komunikace ( ul. U Rozvodny)
na části tohoto pozemku o výměře cca 1585 m2,
katastrální území Tanvald od ČEZ Distribuce
a.s. za cenu 282.000 Kč.
• RM projednala nabídku paní Votočkové
a doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit
s nabídkou na výkup pozemkové parcely č.
437/6 o výměře 11 562 m2, katastrální území
Tanvald za cenu 2.881.500 Kč.
• RM projednala žádost pana Dofka
a doporučuje zastupitelstvu města cenu
za ideální jednu polovinu pozemkové parcely
č. 661/2 o výměře 30 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou, nesnižovat.
• RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
schválit zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle
podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se
stavby pod označením „SAP 11010-047023,
RVDSL3C_L_E02_JN_TANV21_VDSL“.
• RM v návaznosti na své usnesení č.
242/17/2013 ze dne 25.9.2013 a nového
propočtu
nákladů
na
úpravu
prostor
v Mateřském a dětském centru Maják
předloženého odborem rozvoje a KV rozhodla
provést rozpočtové opatření č. 54/2013:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
U Školky 579 - celkem.....................+ 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA...............- 25.000 Kč
• RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
souhlasit s prodejem 1 ks kmenové listinné
akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
686 Kč společnosti Bus Line a.s., se sídlem
Na Rovinkách 211, Semily, vedené pod
pořadovým číslem B13886 za 5.000 Kč a 1 ks
kmenové listinné akcie na jméno ve jmenovité
hodnotě 762 Kč společnosti BusLine real, se
sídlem Kaprova 13/14, Praha – Josefov, vedené
pod pořadovým číslem B13886 za 5.000 Kč
společnosti ZVV PROPERTY INVESTMENT
(CZE) LIMITED, se sídlem 12B Vasileias, Latsia,
2232 Nicosia, Kyperská republika a schválit
Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů
dle předložených návrhů.
• RM schvaluje Darovací smlouvu MV-98817-1/
KAP-2013 uzavřenou mezi Ministerstvem
vnitra ČR jako dárcem a městem Tanvald jako
obdarovaným dle předloženého návrhu.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 55/2013 na sanaci septiku Masarykovy ZŠ
a OA, ul. Školní, Tanvald:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
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Základní školy – celkem
Masarykova ZŠ a OA – celkem
Účelový příspěvek na sanaci septiku
........................................................30.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA................-30.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí příspěvku ve výši 20.000 Kč každé
fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě,
která v roce 2014 uskuteční odkanalizování své
nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů,
čímž se rozumí:
vybudování vodního díla sloužícího k čištění
odpadních vod s vypouštěním přečištěných
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních (stavba biologického septiku
se zemním filtrem s přepadem zaústěným
do vsakovacího zařízení nebo do vodního
toku nebo stavba domovní čistírny odpadních
vod s přepadem zaústěným do vsakovacího
zařízení nebo do vodního toku);
vybudování kanalizační přípojky na kanalizační
řad svedený na centrální čistírnu odpadních
vod.
Za uskutečnění (realizaci) odkanalizování
bude považováno datum oznámení záměru
započít s užíváním stavby vodoprávnímu
úřadu v souladu s ustanovením § 120 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění.
• RM uděluje společnosti TFnet s.r.o., se
sídlem Masarykova 203, Železný Brod:
1/ souhlas s umístěním stavby
vrchního
kabelového
vedení
sítě
elektronických
komunikací, kterým jsou propojeny bytové domy
č.p. 561, 559 a 618 na sídlišti Výšina, na dobu
určitou do 31.12.2015 dle předloženého
situačního snímku.
2/ souhlas s umístěním optické kabelové sítě
na sídlišti Výšina na pozemcích ve vlastnictví
města za využití stávajících nepoužívaných
topných kanálů za účelem poskytování
telekomunikačních služeb.
• RM vzala na vědomí zprávu odboru rozvoje
a KV týkající se úpravy plochy (rekultivace)
po motokrosové trati v Tanvaldské kotlině s tím,
že tato bude provedena v roce 2013 a 2014.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí půjčky ve výši 500.000 Kč TJ
Bižuterie, o.s., se sídlem Pražská 20, Jablonec
nad Nisou s roční úrokovou sazbou ve výši
3 %, splatnou jednorázově ke dni 31. 3. 2014
s podmínkou, že bude zajištěna směnkou,
a schválit rozpočtové opatření č. 53/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
Půjčka TJ Bižuterie, o.s., Jablonec nad Nisou
...................................................+ 500.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let
...................................................+ 500.000 Kč
• RM rozhodla požadované úpravy před
vchody do bytového domu č.p. 15 a 18,
Vančurova ul., Tanvald, část Šumburk nad
Desnou neprovádět a doporučuje zastupitelstvu
města nabídnout společenství vlastníků bytů
v č.p. 15 a 18, Vančurova ul., Tanvald, část
Šumburk nad Desnou k prodeji pozemek před
vchody do bytového domu za přijatelnou cenu.
• RM schvaluje Základní škole Tanvald,
Sportovní 576 podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na dopravu
žáků 8. ročníku na veletrh EDUCA 2013 Myjob
Liberec. Celková výše dotace činí 2.700, Kč a je
plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje.
• RM rozhodla příspěvek TJ SEBA Tanvald
na pořádání 3. Podzimní sportovní zábavy
„indiánské“ neposkytnout.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
57/2013 na úpravu ústředního topení v objektu
Základní umělecké školy v č.p. 301, Školní ul.,
Tanvald:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného
PO – celkem
Základní umělecká škola................ +115.000 Kč
Rekonstrukce plynových kotelen - celkem
Rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476 (kino)
..................................................... -115.000 Kč
• RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
souhlasit s rekonstrukcí nebytových prostor
v druhém nadzemním podlaží objektu č.p. 350,
Krkonošská ul., Tanvald a souhlasit s uvolněním
finančních prostředků v rozpočtu města na rok
2014 v následujícím členění:
stavební práce..................................873.000 Kč
počítačová síť...................................100.000 Kč
kancelářský nábytek.........................342.000 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 58/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár –celkem
Pořízení traktoru.............................- 396.275 Kč
pořízení sněhové radlice zadní natáčecí
........................................................54.450 Kč
pořízení sněhové čelní radlice Sa MASZ ALPS
......................................................160.325 Kč
pořízení mulčovače Sa MASZ KBRP
......................................................181.500 Kč
• RM souhlasí s pořádáním a provozováním
prodejních trhů na centrálním parkovišti
v Tanvaldě jednou za měsíc v období březen
2014 až prosinec 2014 panem Berouskem, a to
za paušální úhradu ve výši 7.000 Kč za každý
konaný trh. Paušální úhrada vychází ze 700 m2
možné prodejní plochy stánků a ze sazby 10 Kč
za m2 dle příslušné platné vyhlášky o místním
poplatku.
• RM souhlasí s pokácením 4 ks vrb a 1 ks
břízy nacházejících se v blízkosti řadových
garáží naproti výtopně, na pozemkové parcele
č. 298/14, katastrální území Tanvald, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru
nacházejícího se v blízkosti místní komunikace
u objektu č.p. 451, ul. Pod Špičákem, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 1926/2, katastrální
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno dle
platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks osiky a 4 ks vrb
nacházejících se v blízkosti objektu č.p. 315,
ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 322/11, katastrální území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 7 ks bříz
nacházejících se v blízkosti objektu č.p. 609,
ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 352/17, katastrální území Tanvald,

dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
• RM po projednání doporučuje zastupitelstvu
města vzít na vědomí nesouhlas majitelů
nemovitostí č.p. 239, 350 a 370, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou s novým dopravním
značením v Krkonošské ulici a konstatuje,
že tento nesouhlas bude vzat v úvahu při
vyhodnocení stávající úpravy po zkušební lhůtě.
• RM přesouvá rozhodnutí o konání městského
plesu na příští jednání rady města dne
6. 11. 2013.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí předpoklad hospodaření města
k 31.12. 2013.
• RM v souvislosti s dobrým hospodařením
města v roce 2013 doporučuje zastupitelstvu
města
poskytnout
starostovi
města
a místostarostovi města peněžitý dar, každému
ve výši 20.000 Kč.
• RM:
1/ projednala a vzala na vědomí zprávu
místostarosty týkající se návrhu na změnu
zřizovatelských kompetencí škol v Tanvaldě;
2/ rozhodla projednat návrh na změnu
zřizovatelských kompetencí škol v Tanvaldě
se členkou Rady Libereckého kraje pro
resort školství, mládeže a zaměstnanosti
paní Alenou Losovou, dipl. um., s ředitelem
Základní školy Tanvald, Údolí Kamenice 238
panem Mgr. Luďkem Špráchalem, s ředitelkou
Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie Tanvald paní Mgr. Janou Prokešovou,
s ředitelem Gymnázia Tanvald panem
Mgr. Františkem Brusem a s ředitelkou Základní
školy Tanvald, Sportovní 576 paní Mgr. Ivanou
Stěhulovou a na základě toho následně
na schůzi rady města dne 30. 10. 2013 přijmout
závěry;
3/ doporučila místostarostovi města stáhnout
bod 7/ Návrh na změnu zřizovatelských
kompetencí škol v Tanvaldě
z programu
zastupitelstva města dne 23. 10. 2013.
• RM bere na vědomí zprávu o investičních
akcích ve městě v roce 2013 předloženou
odborem rozvoje a KV.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald
I.
• ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 11. 9. 2013 do 16. 10. 2013.
II.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výboru.
III.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
organizací s majetkovou účastí města:
1) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
IV.
1/ • ZM bere na vědomí předpoklad hospodaření
města k 31. 12. 2013.
2/ • ZM v souvislosti s dobrým hospodařením
města v roce 2013 rozhodlo poskytnout
starostovi města a místostarostovi města
peněžitý dar, každému ve výši 20.000 Kč.
V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo
města:
1/ nesouhlasí s nabídkou na výkup pozemkové
parcely č. 409/10 (ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace) o výměře 2015 m2,
včetně stavby komunikace (ul. U Rozvodny) na
části tohoto pozemku o výměře cca 1585 m2,
katastrální území Tanvald od ČEZ Distribuce
a.s. za cenu 282.000 Kč.
2/ po projednání nabídky paní Votočkové
nesouhlasí s výkupem pozemkové parcely č.
437/6 o výměře 11 562 m2, katastrální území
Tanvald za cenu 250 Kč/m2, tj. za 2.881.500 Kč.
3/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
stanovit cenu za prodej části pozemkové parcely
č. 851 (trvalý travní porost) o výměře cca 230
m2, katastrální území Šumburk nad Desnou
na 160 Kč/m2 plus náklady na vypracování
geometrického plánu na rozdělení pozemku.
4/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 2750
(ostatní plocha), katastrální území Šumburk nad
Desnou v současné době neprodávat.
5/ po projednání žádosti pana Dofka rozhodlo
cenu za ideální jednu polovinu pozemkové
parcely č. 661/2 o výměře 30 m2, katastrální
území Šumburk nad Desnou, nesnižovat.
6/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
směnit část pozemkové parcely č. 389/8
(lesní pozemek), katastrální území Tanvald,

označené podle geometrického plánu č. 1514174/2013 ze dne 20. 9. 2013, vyhotoveného
Geodézií Jablonec nad Nisou s.r.o. jako díl „d“
o výměře 118 m2 ve vlastnictví města Tanvald
za část stavební parcely č. 1256 (zastavěná
plocha), katastrální území Tanvald označené
podle geometrického plánu č. 1514-174/2013
ze dne 20. 9. 2013, vyhotoveného Geodézií
Jablonec nad Nisou s.r.o. jako díl „b“ o výměře
256 m2 ve vlastnictví organizace Junák – svaz
skautů a skautek ČR, se sídlem Senovážné
náměstí 977/24, Praha 1 – Nové Město s tím,
že město Tanvald uhradí Junáku cenový rozdíl
směňovaných pozemků ve výši 6.900 Kč
(138 m2 x 50 Kč/m2) a rozhodlo schválit
rozpočtové opatření č. 56/2013:
VÝDAJE
POZEMKY – celkem .........................+ 6.900 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.................- 6.900 Kč
7/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
směnit pozemkovou parcelu č. 57/24 (ostatní
plocha) o výměře 4 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou, ve vlastnictví města
Tanvald v hodnotě 700 Kč za část stavební
parcely č. 479/1 (zastavěná plocha), katastrální
území Šumburk nad Desnou, označené
podle geometrického plánu č. 927-214/2010
ze dne 1. 9. 2010 jako díl „h“ o výměře 7 m2,
ve vlastnictví manželů Špidlenových v hodnotě
700 Kč.
8/ schvaluje zřízení věcného břemene:
a) 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.
b) ve prospěch společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, Michle podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se stavby pod označením
„SAP 11010-047023, RVDSL3C_L_E02_JN_
TANV21_ VDSL“.

Pokračování na str. 11
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Poděkování paní Haně Hlaváčové

Zajímavosti, inzerce

Lidové poudačky opět se Slávkou Hubačíkovou
Další zajímavé odpoledne proběhlo v Senior klubu 22. října. Milým
a zábavným hostem byla již podruhé
lidová vypravěčka Slávka Hubačíková.

Kubátové a „krkonošského legráckáře“ Prokopa Háska. Svými postřehy
ze života spolubydlících v novém
domově všechny pobavila.

Z Vysokého nad Jizerou se sice přestěhovala do penzionu pro seniory
v Poniklé, ale její dobrá nálada, životní
moudrost a elán by slušely i ročníkům
o hodně mladším. Přečetla, ba doslova
zahrála povídky spisovatelky Marie

Maličkým dárkem a květinou jí poděkovali vedoucí Sociálního odboru MěÚ
Mgr. V. Tomšová a místostarosta
J. Průcha a všichni přítomní mohutným
potleskem.

Pan místostarosta předává květinu Haně Hlaváčové.

Členky Komise pro občanské záležitosti jsou mezi spoluobčany známy
hlavně jako ty, které jménem města
předávají balíčky k narozeninám,
pořádají výlety pro seniory, předávají maturitní vysvědčení a dáreček pro
miminka při slavnostním vítání nových
občánků na radnici. A právě příprava
tohoto aktu, zdobně psané pamětní
knihy, kam se rodiče zapisují, je jedním
z významných úkolů KPOZ. Toto
po šestapadesát let zajišťovala členka
KPOZ paní Hana Hlaváčová. Jména
novorozenců, pro které listy v pamětní

knize zdobila, už nemůže pamatovat,
tahle kdysi miminka jsou dávno rodiči
i prarodiči, a že jich za těch 56 let
bylo! A protože paní Hana Hlaváčová
už taky dosáhla věku, kdy si zaslouží
trošku klidu, skončila s touto činností,
kterou konala ráda a krásně po celá
dlouhá léta. Poděkovat jí za to přišel při
poslední schůzi KPOZ místostarosta
Tanvaldu pan Josef Průcha. Předal
jí kytičku, poděkoval a popřál hodně
zdraví do dalších let. Paní Hlaváčová
bude dále pracovat jako členka KPOZ.

(foto: Martin Jakoubek)

Vítání občánků proběhlo i v listopadu.
Přivítali jsme mezi občánky 17 miminek

a jak už je pravidlem, většina miminek
byly holčičky.
-ali-

-ali-
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Svatý Josef opět na svém místě

Nejen restaurování sochy, ale i její usazení si
vyžaduje pečlivou a přesnou práci.

V loňském roce jsme v Tanvaldském
zpravodaji psali o tom, jak se ukradená
socha Svatého Josefa po osmileté
anabázi šťastně vrátila z Vídně
do Tanvaldu. Tato kulturní památka
byla tehdy ve velmi zuboženém stavu,
takže se dá hovořit takřka o zázraku,
že dnes již stojí zrestaurovaná opět
na svém místě na rozcestí ve Světlé.
Svatý Josef tedy opět kyne na cestu
poutníkům a vypadá k světu. Jistě je to
mnohem hezčí pohled, nežli na původní
torzo pomníku po nájezdu zlodějů. A že
byl v listopadu slavnostně vysvěcen,
věřím, že kdo Josefa ukradne, tomu
ruka upadne.
-vho-

Svatý Josef shlíží opět ze svého podstavce.

Státní svátek 28. října
Den vzniku samostatného československého státu jsme si v Tanvaldě
připomněli v pátek 26. října.
Věnec u pomníku T.G.Masaryka položil

Tanvaldský zpravodaj
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starosta Tanvaldu Petr Polák a velitelé
družstev SDH Šumburk.
-red-
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Společenská rubrika, zajímavosti, inzerce

Knižní tipy pod stromeček z IC Tanvald
Naše tradice

dělená do několika kapitol, které jsou
uvedeny autorským textem v českém,
anglickém a německém jazyce.
Kniha má 271 stran a k dostání je
za 320 Kč.
Připomínky zašlých časů – Pomníčky

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald
Vánočně laděné koncerty žáků
Základní umělecké školy v Tanvaldě.
Vždy od 17 hodin.
7. 12. partnerské město Wittichenau
(SRN)
11. 12. Zlatá Olešnice kostel sv. Martina
12. 12. Josefův Důl kostel Proměnění Páně
16. 12. Velké Hamry kostel sv. Václava

Naše tradice

„Tradice je duchem národa jeho
ochranou, jedinečností, výjimečností
a moudrostí.“ Takto nás láká titulka
knížky Ladislavy Sůvové.
Kniha má 127 stránek a cena je
280 Kč.
Jak to bylo dřív, Vyprávěnky z podkrkonoší 2

Jak to bylo dřív, vyprávěnky z podkrkonoší 2

Dočkali jsme se dalšího pokračování velmi úspěšné knihy od Jarmily
Brachmanové Co my toho prožili,
Vyprávěnky z podkrkonoší. Volné
pokračování se jmenuje Jak to bylo
dřív, Vyprávěnky z podkrkonoší 2.
Kniha vznikla výběrem vyprávění
lidí z širokého Jilemnicka při výzkumu
nářečí. Čtenář se tudíž dočte o životech lidí v poměrně dlouhém časovém
úseku.
208 stran vyprávění si můžete pořídit
za 272 Kč.
Jizerský rok

18. 12. Tanvald, Šumburk n. Desnou,
kostel sv. Františka z Assisi

Vzpomínka

Připomínky zašlých časů s podtitulem
Pomníčky Jizerských hor

Jizerských hor
Jizersko-ještědský horský spolek
vydal druhé, opravené a aktualizované
vydání knihy Miloslava Nevrlého, Jana
Pikouse, Marka Řeháčka a Otokara
Simma Pomníčky zašlých časů. Každý
autor se k tématu postavil po svém.
Například pan Nevrlý psal o tom, jak
s dalšími horaly objevoval a obnovoval
pomníčky. Pokud vás zajímá, jak to
s pomníčky v Jizerských horách bylo
a je, tak knížku vřele doporučuji.
Pomníčky jsou rozepsané na 248
stranách a zakoupit si je u nás můžete
za 320 Kč.

Jizerský rok

INZERCE

Anna Bačová
Blanka Peloušková
Artur Jeřábek
Marie Zůbková
Vladimír Beránek
Vasil Lešák
Rozalie Bambušková
Viktorie Kopalová
Josef Stehno
Jiří Hájek
Hana Švecová
Ladislav Krykorka
Zdeňka Čistecká
Eva Havierniková
Josef Komárek

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 ! )

Ročenka 2012
INZERCE

Ročenka 2012

Vícejazyčná kniha od Jana Veselého
je fotografická publikace zachycující
jeden rok v Jirzerských horách. Je roz-

Dne 26. 12. 2013 uplyne 10 let, kdy nás
opustila naše milá manželka, maminka,
babička a prababička paní Jarmila
Duňková.
Vzpomíná manžel, dcera a syn.
Nezapomeneme!

V prosinci 2013
oslaví narozeniny

Poslední kousky Ročenky Jizerskoještědského spolku 2012 čekají
na svého majitele. Kniha je plná
zajímavého čtení, kreseb, plánků
a fotografií. Dočtete se zde, co všechno
rok 2012 spolku přinesl, a co se chystá
do budoucna. Po více letech zařadili
pokračování seriálu Galerie rostlin,
který pojednává o vzácných druzích
jizerskohorské květeny.
Za 311 stran zajímavého čtení zaplatíte
160 Kč.
-red-

Bleskový
Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
Kč *

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

79

měsíc

+ speciální bonus
při koupi dalších služeb

Čtyřlístek změnil svůj sortiment
Od ledna jste si v IC Tanvald mohli
zakoupit dřevěné přívěsky od Sdružení
Čtyřlístek Hradec Králové za symbolickou cenu 30 Kč. Jelikož se blíží vánoce,
tak ani čtyřlístek nelenil a pozměnil svůj
sortiment. Místo přívěsku si můžete
zakoupit krásnou drátěnou vánoční
hvězdu.
Výtěžek z prodeje jde na podporu
škol a školek, kam docházejí postižené
děti. V roce 2012 toto sdružení předalo
dary za více než 12.000 Kč a v rámci
prodeje výrobků z jejich chráněné dílny

získali více než 20.000 Kč na další
provoz.
Jejich aktivity podporuje Magistrát
Hradce Králové a Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Další informace naleznete na internetových stránkách www.ctyrlistekHK.eu
a na telefonu 604 774 944.
Přijďte k nám podpořit postižené děti
a zároveň si udělat radost krásným
dřevěným přívěškem.
-haj-

www. n ej .c z
Obje d náve jte na 80 0 9 44 800 n ebo n a vaší poboč c e
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Hasiči ze Šumburku nezaháleli

Letošní rok byl pro hasiče ze
Šumburku opravdu náročný. Zúčastnili
jsme se mnoha soutěží se třemi
družstvy dětí, jedním družstvem žen
a dvěma družstvy mužů. V soutěžích
se nám, jak je vidět z přiložených
výsledků, opravdu dařilo. V Jablonecké
lize za rok 2013 družstvo mužů
a družstvo žen obsadilo 1. místo.
Sborová
činnost
se
ovšem
neskládá jenom ze soutěží a závodění,
jak by se mohlo na první pohled
zdát. Hasiči se podíleli na konání
řady dalších akcí. Mezi ně patří např.
sběr železného šrotu, přednáška pro
seniory, Cyklostezka Járy Cimrmana,
výstava hasičské techniky, doplňování

do kroužku přihlásilo 8 nováčků nejen
z Tanvaldu, ale i blízkého okolí. Mladí
hasiči mají schůzky každý pátek v naší
zbrojnici a v soutěžní sezoně dvakrát
týdně na městském stadionu u ZŠ
Sportovní. Zde trénují požární útok
a další disciplíny požárního sportu,
což je připravuje k tomu, aby se mohli
v dospělosti stát platnými členy našeho
sboru. Odměnou jim za to jsou jejich
pravidelná umístění na stupních vítězů
i akce, které pro ně sbor pořádá.
V minulosti to byla návštěva kina
na promítání filmu ve 3D, v letošním
roce to bude výlet do libereckého
bazénu a také oslava Nového roku
ve Zlaté Olešnici.

i naši profesionální kolegové, protože
jsme vybaveni speciální automobilovou
cisternou, která dokáže zdolat i velmi
náročný terén.
V těchto aktivitách nás nemalou
měrou podporuje Město Tanvald a jeho

představitelé, za což jim patří velké
poděkování. Bez této podpory by naše
práce jak s mládeží, tak při ochraně
našich spoluobčanů, nebyla na tak
vysoké úrovni.
Petr Malý, velitel jednotky

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ MLADÝCH HASIČŮ
datum

název

místo

disciplína

5. 5.

Bzovsko-Těpeřský
pohár

Bzí

11. 5.

Hamrovská štafeta

12. 5.

Pořadí
MLADŠÍ

STARŠÍ

pú, št. 4x60m
pú, št. 4x60m, št. CTIF

1.

3.

Velké Hamry

št. 4x60m, uzlová št.
št. 4x60m, št. CTIF

3.

5.

Příchovická proudnice

Příchovice

požární útok

2.

-

18. 5.

Jizerský pohár

Desná

požární útok

2.

4.

18. 5.

Lučanský Pahorek

Lučany n.N.

závod požárnické všestrannosti

3.

3.

25. 5.

Plamen – jarní kolo

Žižkův vrch JBC

pú, št. 4x60m,
št. pož. dvojic, CTIF

1.

3.

Výsledek v okresní kolu hry Plamen je součtem výsledků více disciplín:
mladší žáci: št. 4x60m, št. požárních dvojic, požární útok, závod požár. všestrannosti
starší žáci: št. 4x60m, št. požárních dvojic, požární útok, závod požár. všestrannosti, útok CTIF,

št. CTIF

Jablonecká liga – kategorie mladší žáci – 2. místo
název

datum

Družstvo mladých Tanvaldských hasičů.

vody při jízdách parních lokomotiv,
pomoc při organizování Mistrovství
ČR hry Plamen a dorostu, požární
dozory na akcích pořádaných městem,
mytí silnic při jarním úklidu města, či
výpomoc těm nejmenším tanvalďákům
z MŠ Wolkerova při zápolení O pohár
běžce města Tanvaldu.
Do dalších neméně důležitých
aktivit patří také práce s těmi
nejmladšími soptíky. V září se

Další významnou úlohu plní
naše
výjezdová
jednotka.
Její
členové se zúčastňují pravidelných
cvičení a školení, čímž zvyšují svoji
připravenost k zásahům. Zasahujeme
nejen při požárech, ale i u dopravních
nehod,
popřípadě
u
dalších
mimořádných událostí. U takových
jako jsou např. povodně, pak naši
pomoc ocení i obce Tanvaldu vzdálené.
U lesních požárů nás obzvláště rádi vidí

místo
Jilemnice

jednotlivci

29. 6.

Zlatoolešnický pohár

Zlatá Olešnice

požární útok

1.

10.

1. 9.

Rozlučka s prázdninami

Smržovka

požární útok

1.

1.

7. 9.

O pohár starosty města
Tanvaldu

Tanvald

požární útok

2.

4.

21. 9.

O malého Soptíka

Jablonecké
Paseky

požární útok

-

1.

7. 10.

Podzimní kolo hry Plamen

Příchovice

pú, št. 4x60m,
št. pož. dvojic, CTIF

1.

3.

št. … štafeta

pú … požární útok

Výsledková tabulka dospělí
název

Muži
A - team

K - team

Ženy

O pohár Velkých Hamrů

1.

7.

1.

okrsková soutěž - Velké Hamry

1.

-

1.

12. 5.

Příchovická proudnice

2.

-

-

18. 5.

Jizerský pohár - Desná

3.

4.

1.

22. 6.

okresní soutěž - Velké Hamry

3.

-

-

memoriál - Velké Hamry

2.

4.

2.

29. 6.

Zlatoolešnický pohár

1.

2.

1.

17. 8.

O Hamérský pohár

1.

-

-

24. 8.

Držkovská alej

4.

6.

1.

7. 9.

O pohár starosty města Tanvaldu

3.

7.

2.

Další úspěch zaznamenal dorostenec
Jakub Kozák. V okresním kole dorostu
v Jilemnici 26. 5. zvítězil a postoupil tak
do krajského kola ve Frýdlantě 16. 6.,
kde obsadil 5. místo.
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STARŠÍ

Jakub Kozák
1. místo

Okresní kolo dorostu

4. 6.

Tanvaldský zpravodaj

MLADŠÍ

26. 5.

datum

Šumburská jednotka na výjezdu k lesnímu požáru.

Pořadí

disciplína

10. 8. se muži (A-team) zúčastnili

krajského kola v požárním sportu
v Zákupech. Výsledky jednotlivých
disciplín – štafeta 4 x 100 m 4. místo,
100 m překážek 3. místo a požární útok
1. místo. Celkově muži získali krásné
2. místo.
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Zajímavosti, informace

Kam vyrazit o vánocích

SO 30. 11. Rozsvícení vánočního
stromu, na centrálním parkovišti
v Tanvaldě od 16.30
NE 1. 12. Zdobení vánočního stromečku, Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci n. N., 13.00 -17.00 h,
www.msb-jablonec.cz / Přijďte si
za zpěvu vánočních koled vyrobit
vlastní vánoční ozdobu a pověsit ji
na muzejní stromeček.
NE 1. 12. Výstava Malého žitavského
postního plátna a Via Sacra, kostel sv.
Anny v Jablonci n. N., 15.00-17.00 h,
www.jablonec.com
NE 1. 12. Mikulášský čtyřboj,
zábavně sportovní odpoledne, sokolovna Železný Brod, 15.00 h,
www.zeleznybrod.cz
NE 1. 12. Mikuláš dětem, od 2 let,
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
16.00 h, www.klubnarampe.cz
NE 1. 12. Adventní setkání,
Josefův Důl, u budovy muzea,
www.josefuvdul.cz
PO 2.12. Vánoční trhy, na centrálním
parkovišti v Tanvaldě
ST 4. - NE 8. 12. Vánoční trhy, Běliště,
Železný Brod,
9.00 - 17.00 h, www.muzeumzb.cz
ČT 5. 12. Mikulajda - setkání andělů,
čertů a Mikulášů, Smržovka, Parkhotel,
15.30 h, www.smrzovka.cz
PÁ 6. 12. Mikulášský rej pro děti,
Josefův Důl, budova muzea, 16.30 h,
www.josefuvdul.cz
PÁ 6. 12. Adventní koncert dětského
pěveckého sboru Řetízek, kaple sv.
Anny, Velké Hamry – Hamrska,
17.00 h, www.velke‑hamry.cz
PA 6.12. v 16.55h Přeprava do OC
Nisa Liberec. Tanvald stan. 3.
Odjezd zpět ve 20.25.

SO 7.12. od 17. h. v partnerském
městě Wittichenau
Vánočně laděný koncert žáků Základní
umělecké školy v Tanvaldě.
SO 7.12. v 10:25h Přeprava do OC
Forum Liberec. Tanvald terminál,
stan.1., Odjezd zpět v 16.20.
SO 7. 12. Dětská Mikulášská zábava,
diskotéka, KD Velke Hamry,
14.00 h, www.velke‑hamry.cz
SO 7. 12. Lučanské mikulášské trhy,
prodejní stánky a výborné občerstvení
– 14.00 h, příjezd Mikuláše s nadílkou
a čerty – 15.00 h, www.lucany.cz
SO 7. 12. Berušky: 15 let, koncert
k výročí jabloneckého tria, host:
V. Redl, Eurocentrum Jablonec n. N.,
20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
NE 8. 12. Mikulášská nadílka, pro děti
do 10 let, MC Jablíčko, E. Floriánové 8,
Jablonec n. N., 14.00 a 16.00 h,
www.mcjablicko.cz
NE 8. 12. Mikulášské pohlazení,
Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,
tel.: 483 711 725, www.vikyr.cz
PO 9. 12. Vánoční trhy, na centrálním
parkovišti v Tanvaldě
ST 11. 12. od 17. h. Zlatá Olešnice
- kostel sv. Martina Vánočně laděný
koncert žáků Základní umělecké školy
v Tanvaldě.

ST 11. 12. Vánoční koncert, Smržovka,
kostel sv. Archanděla Michaela,
www.smrzovka.cz
ST 11. 12. Fotodílna opravdu pro
každého, workshop, Klub Na Rampě
Jablonec n. N., 19.00 h,
www.klubnarampe.cz
ČT 12. 12. od 17. h. Josefův Důl kostel Proměnění Páně
Vánočně laděný koncert žáků Základní
umělecké školy v Tanvaldě.

PÁ 13. 12. od 19 h. Kino Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldě
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. Předprodej v pokladně kina
nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.
http://www.kantori-folk.cz/
PA 13. 12. v 16.55 h Přeprava do OC
Nisa Liberec. Tanvald stan. 3.
Odjezd zpět ve 20.25.
PÁ 13. 12. Robert Křesťan &
Druhá tráva, koncert k novému albu,
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
tel.: 483 704 400,
www.eurocentrumjablonec.cz
SO 14. 12. Dvě pohádky se zvířátky,
pro děti, Městské divadlo Železny Brod,
15.00 h, www.zeleznybrod.cz
SO 14. 12. Hej, mistře! – Rybova mše
vánoční, Městské divadlo Jablonec
n. N., 19.00 h, tel.: 488 880 308
SO 14. 12. Podivná závěť, divadelní
komedie, Městské divadlo Železný
Brod, 19.00 h, www.zeleznybrod.cz
SO 14.12. v 10:25 h Přeprava do OC
Forum Liberec. Tanvald terminál,
stan.1., Odjezd zpět ve 16.20.
NE 15. 12. Vánoční pohoda - předvánoční zastavení pro malé i velké,
Smržovka, tel.: 483 369 325,
www.smrzovka.cz 7.00 h
PO 16. 12. od 17. h. Velké Hamry kostel sv. Václava
Vánočně laděný koncert žáků Základní
umělecké školy v Tanvaldě.
ST 18. 12. od 17. h. Tanvald, Šumburk
nad Desnou, kostel sv. Františka
z Assisi
Vánočně laděný koncert žáků Základní
umělecké školy v Tanvaldě.
ST 18. - PÁ 20. 12. Vánoční slavnosti,
celodenní kulturní program, stylový trh,
Eurocentrum Jablonec n. N.,
9.00 - 18.00 h, tel.: 483 704 400,
www.slavnosti.mestojablonec.cz
ČT 19. 12. Primátorský svařák,
Mirové nám. Jablonec n. N., 15.00 h,
tel.: 483 357 184
ČT 19. - PÁ 20. 12. Vánoční dílničky
pro veřejnost,
Jablonecké ekocentrum,
9.00 - 17.00 h, www.jablonec.com /
Ukázka štědrovečerního prostřeného

stolu, výstava adventních postav.

PÁ 20. 12. odpoledne bývalý areál
garáží ČSAD za Myší dírou
Vánoční svařák
Vánoční koledy, bohaté občerstvení,
cukroví, stánkový prodej vánočních
výrobků.
PA 20. 12. v 16.55 h Přeprava do OC
Nisa Liberec. Tanvald stan. 3.
Odjezd zpět ve 20.25.
SO 21. 12. v 10:25 h Přeprava do OC
Forum Liberec.
Tanvald terminál, stan.1.
Odjezd zpět ve 16.20.
SO 21. 12. Adventní odpoledne,
Lučany n. N., sokolovna, 13.00 h.,
www.lucany.cz / Občerstveni a program s vánoční tématikou.
SO 21. 12. Živý betlém, nam. 3.
května, průvod za Ježíšem, 17.00 h,
www.zeleznybrod.cz

Smíšeny pěvecký sbor TJ Sokol
Huntířov.
PÁ 27. 12. Vánoční koncert, kostel
sv. Víta, Příchovice,
www.jizerkyprovas.cz
PÁ 27. 12. Kamil Střihavka a Leaders,
koncert, Klub Na Rampě, Jablonec
n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
PÁ 27. - SO 28. 12. Program v divadle J. K. Tyl Josefův Důl,
www.divadlojosefuvdul.cz

NE 22. 12. Rodinná vánoční pohádka,
kino Junior Jablonec n. N., 16.00 h

NE 29. 12. Varhanní koncert studentů HAMU
Praha, Josefův Důl, kostel Proměnění
Páně, 17.00 h,
www.josefuvdul.cz
NE 29. 12. …a ještě trochu swingu
před Silvestem aneb tančíme s písničkami orchestru Rudy Janovského,
taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského,
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
tel.: 483 704 400,
www.eurocentrumjablonec.cz

PO 23. 12. Vichr z hor, divadlo, Klub
Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz

PO 30. 12. Dětský Silvestr,
Zlata Olešnice, sokolovna,
www.zlata-olesnice.cz

ČT 26. 12. Výšlap na Rozhlednu
Bramberk, start: Lučany n. N. u parku,
14.00 h, cil: Bramberk 15.00 h,
www.lucany.cz

ÚT 31. 12. Dětský silvestr, MC
Jablíčko, E. Florianové, Jablonec n. N.,
19.00–21.00 h, www.mcjablicko.cz

PÁ 27. 12. Vánoční koncert, Lučany
n. N., kostel Navštívení Panny Marie,
17.00 h, www.lucany.cz /

ST
1.
1.
na Štěpánku

Novoroční

výstup
-haj-

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald
Pokračování ze str. 6
9/ souhlasí s prodejem 1 ks kmenové listinné
akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 686 Kč
společnosti BusLine a.s., se sídlem Semily,
Na Rovinkách 211, vedené pod pořadovým
číslem B13886 za 5.000 Kč a 1 ks kmenové
listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
762 Kč společnosti BusLine real se sídlem
Praha – Josefov, Kaprova 13/14, vedené
pod pořadovým číslem B13886 za 5.000,- Kč
společnosti ZVV PROPERTY INVESTMENT
(CZE) LIMITED se sídlem 12B Vasileias, Latsia,
2232 Nicosia, Kyperská republika a schvaluje
Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů
dle předložených návrhů.
10/ rozhodlo schválit poskytnutí půjčky ve výši
500.000 Kč TJ Bižuterie, o. s., se sídlem
Pražská 20, Jablonec nad Nisou s roční
úrokovou sazbou ve výši 3 %, splatnou
jednorázově ke dni 31. 3. 2014 s podmínkou,
že bude zajištěna směnkou a rozhodlo schválit
rozpočtové opatření č. 53/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
Půjčka TJ Bižuterie, o. s., Jablonec nad Nisou
...................................................+ 500.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
...................................................+ 500.000 Kč
11/ rozhodlo v současné době atletickou dráhu
městského stadionu na Výšině nerekonstruovat
a schválit vybudování vhodné zpevněné
plochy na městském stadionu na Výšině, která
bude sloužit sborům dobrovolných hasičů pro
trénování požárního sportu.
12/ schvaluje rekonstrukci nebytových prostor
v druhém nadzemním podlaží objektu čp.
350, Krkonošská ulice, Tanvald a souhlasí
s uvolněním finančních prostředků v rozpočtu
města na rok 2014 v následujícím členění:
stavební práce..................................873.000 Kč
počítačová síť...................................100.000 Kč
kancelářský nábytek.........................342.000 Kč

13/ rozhodlo nabídnout společenství vlastníků
bytů v č.p. 15 a 18, Vančurova ul., Tanvald, část
Šumburk nad Desnou k prodeji pozemek před
vchody do bytového domu za přijatelnou cenu.
14/ schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
20.000 Kč každé fyzické osobě vlastnící rodinný
dům v Tanvaldě, která v roce 2014 uskuteční
odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle
platných předpisů, čímž se rozumí:
vybudování vodního díla sloužícího k čištění
odpadních vod s vypouštěním přečištěných
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních (stavba biologického septiku
se zemním filtrem s přepadem zaústěným
do vsakovacího zařízení nebo do vodního
toku nebo stavba domovní čistírny odpadních
vod s přepadem zaústěným do vsakovacího
zařízení nebo do vodního toku);
vybudování kanalizační přípojky na kanalizační
řad svedený na centrální čistírnu odpadních
vod.
Za uskutečnění (realizaci) odkanalizování
bude považováno datum oznámení záměru
započít s užíváním stavby vodoprávnímu
úřadu v souladu s ustanovením § 120 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění.
15/ souhlasí s podáním žádosti o koupi objektu
č.p. 548, Horská ul., Tanvald do majetku města.
VI.
Zastupitelstvo města volí paní Buďárkovou
do funkce přísedící Okresního soudu v Jablonci
nad Nisou na funkční období od 22.12.2013
do 21. 12. 2017.
VII.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
nesouhlas majitelů nemovitostí č.p. 239, 350
a 370, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
s novým dopravním značením v Krkonošské
ulici a konstatuje, že tento nesouhlas bude
vzat v úvahu při vyhodnocení stávající úpravy
po zkušební lhůtě.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Mateřské a dětské centrum Maják

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

• výroba adventních věnců – 1. 12. v 15.00 hod., cena 50 Kč
(1x korpus, drát, chvojí, přír. mat.), s sebou: 4 svíčky, přízdoby,
lepicí pistoli, kleště (kdo má), přihlášky do 24.11. !
• „Hedvábný dárek“ – 7.12. v 15.00 si přijďte vyrobit krásný
dárek, hedvábnou šálu – zákl.cena 220,- Kč (šálka, barvy,
kontury), na tel.775335826 (I.Pětníková) lze domluvit např. kravatu, polštářek
aj., s sebou fén, přihlášky do 1.12. !!!
• pohádka „O třech zvědavých velbloudech“ – 8. 12. v 15.00 hod., M.
Rejnová nám představí pohádku s následnou dílničkou, vstupné 40 Kč/dítě
(60 Kč/2 děti)
• v pondělí, 9.12., 9.00-11.30 hod., k nám opět zavítá zástupce Červeného
kříže, tentokrát budeme besedovat na téma úrazy dětí v zimě
• 10. 12. v 16.00 hod. pobesedujeme s Ing. Juklovou na téma „Úvěry a půjčky
aneb jak nespadnout do dluhové pasti“, což před Vánocemi nechceme…
• 12. 12. v 16.00 hod. pořádáme Vánoční posezení přátel centra, přijďte
na kávičku, popovídat….
• 14. 12. v 15.00 hod. si přijďte vyrobit vánoční dárek z FIMO hmoty, cena
výrobku 160 Kč (sada náhrdelník + náušnice nebo 3x náušnice), lze i pro malé
děti (80 Kč/dáreček), přihlášky do 7.12. !!!

Pondělí 2. 12. od 17:00 - „Keramika pro dospělé“ - glazování výrobků vyrobených 25. 11.

• 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
• 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), lze zakoupit i vánoční
dárkové poukazy
• nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
Detaily k akcím budou uvedeny na www.mdcmajak.estranky.cz
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., Libereckému kraji, Nadaci pro
záchranu a obnovu Jiz.hor, MPSV Praha, Nadaci EURONISA, Nadaci
Škola hrou a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují

Přejeme všem krásné Vánoce a spokojenost všem rodinám
v Tanvaldě a okolí v r. 2014 !!!

Městská kulturní kancelář Tanvald
PÁ 13. 12. 19 h. Kino Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
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.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost
rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo
www.disdata.cz. Vstupné: 60 Kč
http://www.kantori-folk.cz
PÁ 20. 12. 14,30 h. bývalý areál garáži ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční svařák
Vánoční koledy, živá hudba, bohaté občerstvení - gulášek, svařáček, perníčky,
cukroví… Pořádá TJ Seba Tanvald a Město Tanvald.

Připravujeme na leden 2014:

25. 1. Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát liberecký Big‘O‘Band (www.bigoband.cz).
Předprodej vstupenek v městském infocentru od 6. 1. 2014.
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Středa 4. 12. od 16:30 - „Vánoční světýlko“ - keramický svícen zdobený
ubrouskovou technikou.
Pátek 6. 12. - „Mikulášská nadílka“ pro děti v tanvaldských mateřských
školách.
Sobota 7. 12. 9:00-13:00 - „Dárkování“ - výtvarné dílny, ve kterých si děti
vyrobí několik originálních vánočních dárečků různými technikami. S sebou
přezůvky, svačinu a pití.
Středa 11. 12. od 17:30 - „Vánoční kapr“ - akce pro děti od 10 let, tiffany dílna.
Výroba skleněné vitráže s motivem kapra.
Pátek 20. 12. - „Vánoční dílničky pro děti“ a prodej keramických výrobků
na akci „Vánoční svařák“ v Tanvaldě.
Na výtvarné akce se přihlašujte včas vzhledem k omezené kapacitě dílen!
Bližší informace v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301,
www.ddmtanvald.cz, informace o akcích v DDM Ulita najdete i na Facebooku.

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

Městská knihovna Tanvald
Výstavní sálek:
2.12. – 13.12 „Co mě baví„ – výstava prací našich čtenářů
16.12. – 31.12 „Betlém„ – výstava z výtvarné soutěže
!!! 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.
Městská knihovna Tanvald
OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23. 12. 2013		
9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
24. 12. - 27. 12.		
ZAVŘENO
30. 12. 2013		
9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
31. 12. 2012
ZAVŘENO
1. 1. 2013 		
ZAVŘENO
Library PRESSDISPLAY v knihovně Tanvald
Národní knihovna v souvislosti s plněním Koncepce rozvoje knihoven ČR
na léta 2011 - 2015 nabídla knihovnám
celé republiky zkušební přístup k plným
textům zahraničních deníků Library
PRESSDISPLAY. Naše knihovna přijala
tuto nabídku. Během celého října měli
čtenáři možnost prohlédnout si online
na třech počítačích knihovny více než
2 100 novinových titulů v 54 jazycích
z 95 zemí světa v den jejich vydání.
Studenti Gymnázia Tanvald pod vedením
PhDr. Evy Hovorkové si tak zpestřili výuku
cizích jazyků hodinou v naší knihovně.

Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků
naplněných láskou, klidem a pohodou.

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2013

Kultura, inzerce

FILMOVÉ TIPY
Hobit: Šmakova dračí poušť

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky
vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou
cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu
a ztracené království trpaslíků Erebor. Poté, co přežili
začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato společnost směrem na Východ a cestou potkává kožoměnce
Medděda a v lese Mirkwood plném nástrah se střetává s houfem obřích Pavouků.
Když se jim podaří uniknout ze zajetí nebezpečných lesních elfů, pokračují trpaslíci
k Jezernímu městu a nakonec k samotné Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu
nebezpečí v podobě Šmaka - nejstrašlivější nestvůry, která prověří nejen jejich
odvahu, ale i pevnost jejich přátelství a smysluplnost celé pouti.

Přijde letos Ježíšek?

Přijde letos Ježíšek? je příběh dvou rodin, které se
rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby
na zázraky věřily nejen děti. Šarmantní šedesátník José
(Josef Abrhám) se vrací po třiceti letech z emigrace
v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne totiž naléhání své
mexické manželky Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru
Penélope, která se marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by
v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. Rodné místo Josému
připraví řadu svízelných situací. Nakonec se ale ukáže že v Praze je kromě
legendárního Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat
zázraky.

Putování s dinosaury

Teď máte opravdu možnost stát se součástí světa,
v němž vládnou dinosauři. Zažijete putování s dinosaury
v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná před 70
miliony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná
zima nutí v tisícihlavých stádech k stěhování z jejich
domovů za potravou na jih. Náš hrdina ale dokáže, že
pro evoluci může být důležitější i něco jiného, než jen být největším a nejsilnějším.
A tak díky své statečnosti a a dalším vlastnostem dokáže přežít a stane se pro své
druhy nepostradatelným vůdcem a ochráncem stáda.
INZERCE

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

Kdo v nábytku Arnoštová koupí,
ten nikdy neprohloupí.

Výrobky české u nás najde,
bez nábytku od nás, neodejde.

INZERCE

Dovolená léto 2014
Ke každému zakoupenému zájezdu do 31.12.2013 dárek
Kalendář na rok 2014 – foto Milan Drahoňovský
Využijte výhod včasného objednání – děti zdarma, časové slevy
Bulharsko, rodina 2+2, letecky, týden s all inclusive 32.062,-Kč
Černá hora pro seniory 55+,osoba,letecky,týden s plnou penzí 10.490,-Kč
Řecko, Zakynthos, rodina 2+1, letecky, týden se snídaní 28.154,-Kč

Vánoční akce :
- zdravotní matrace, dětské pokojíčky
kancelářské židle, obýváky
-kuchyně na míru s dárkem ZDARMA

www.zajezdy.asic.cz

Cestovní agentura ASIC

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

Sklenářství
Třeska Martin

Různé druhy ornamentů, zrcadla, izolační sklo „DYTHERM“, broušení, vrtání
bezpečnostní sklo „CONEX“, lepení akvárií, polycarbonátu, krbové sklo.
Firma:
Husova 600
468 41 Tanvald - Šumburk
Tel.: O2 - 720 239 874
Vodafone - 773 109 187

PO 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 ČT 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ÚT 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 PÁ 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ST 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 SO PO TEL. DOHODĚ

www.nabytek-arnostova.cz
Smržovka
Havlíčkova 878
Tel: 483 382 900
721 209 207
Tanvaldský zpravodaj
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Sport, inzerce
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DH-FR racing

Borci Soshiki opět sbírali medaile

Borci SOSHIKI Tanvald spolu s trenéry Horáčkem a Nigrínem.

Klub bojového umění SOSHIKI
Tanvald se zúčastnil mistrovství
republiky ve Fightingu v Plzni a opět
nevyšel naprázdno. O jaký sport se
vlastně jedná? Jde o sportovní volný boj,
v němž se používají údery, kopy, hody,
porazy a boj na zemi. Anička Patková
se ve své kategorii „prala“ skvěle
a zejména díky senzačnímu výkonu
na zemi převálcovala konkurenci
a získala pro Tanvald zlatou medaili.
O kategorii výš byla Natálie Fejfarová
stříbrná a Denisa Prousková bronzová.
Malou, nicméně mimořádně úspěšnou
výpravu doplnil ještě Václav Feix třetím
místem, když jako čtrnáctiletý bojoval
v kategorii 17. - 18.let. Čtyři borci, čtyři
medaile, výtečná bilance, co říkáte?
-vho-

Mistryně republiky Anička Patková z Tanvaldu.

Basketbalisté TJ SEBA omladili kádr
Tanvaldští basketbalisté letos zahájili
Jizerskou basketbalovou ligu v poněkud omlazené sestavě. Kromě již vloni
nasazených mladíků se letos představí
další čtyři a jak první utkání ukázala,
budou dostávat pravidelně šanci alespoň na pár minut v každém zápase.
Malou raritkou je, že v dresu TJ
SEBA se na hřišti potkávají Kozákové
otec a syn. Kozák otec je sice zatím

lepší, ale uvidíme, třeba ho syn brzy
dožene. A ve druhém utkání se objevila další dvojice otec a syn, tentokrát
Vyhnálkové.
Tanvald – Draci Jablonec 62 : 72
Střelci: Dolenský M. 21, Kozák st.
a Šída po 12.
Tanvald – Indiáni Liberec 45 : 71
Střelci: Kozák st. 12, Vyhnálek st. 10,
Kubín 8.
-vho-

Členové DH-FR racing Tanvald
na mezinárodním certifikovaném školení trailbuildingu 30.9 - 3.10. 2013
„Účast na této akci nám přinesla komplexní pohled na problematiku stavění
stezek pro terénní bikery. Výborně
zvolená lokalita Rychlebských stezek
pro nás byla velkou inspirací. Úvodní
seminář ČeMBA (Česká Mountain
Biková Federace) o legislativních
cestách a úskalích stavění trailů nám
zevrubně rozvinul dosud získané informace a obohatil nás konkrétními zkušenostmi z příprav a realizací výstavby
některých bike resortů v ČR.
Samotný IMBA Trail Building v plné
míře naplnil a v mnoha ohledech i předčil naše očekávání. Získali jsme ucelenou koncepci mapování a designování
trailů s důrazem na jejich udržitelnost,
zábavnost a nenáročnost pro životní
prostředí.
Nejzásadnější
byla jistě praktická část školení. Umožnila nám reálné
aplikování shromážděných
informací, načerpaní zkušeností ostřílených školitelů
z
IMBA
(Mezinárodní
Mountain Biková Federace)
Trail Solutions, a v neposlední řádě vlastní seberealizaci v příjemném kolektivu
na stavbě nové části trailu.
Vzhledem k aktivní čin-

nosti DH-FR
racing Tanvald
v
našem
mikroregionu se nám
po
návratu
naskytla
příležitost svoje
zkušenosti
ihned aplikovat, a v současné době
budujeme za podpory města Velké
Hamry zábavný “bike parčík” se spoustou zajímavých prvků a nekonečným
pumptrackem.
Kromě cenného IMBA certifikátu
jsme si tak z Černé Vody odvezli mnoho
vzácných informací, zkušeností, kontaktů a v neposlední řadě i nadšení
do realizace vlastních projektů.
Bike forever!!
kolektiv DH-FR racing Tanvald

INZERCE

Bytové družstvo Desná se sídlem Desná II, Poštovní 615, 468 61, IČ 273400033

NABÍZÍ K PRODEJI
družstevní byt č.1
Poštovní 625, Desná, o velikosti 3+1
Minimální požadovaná výše nabídky:
260.000,-Kč (dvěstěšedesáttisíckorunčeských) za převod členských práv
Doplatek při převodu bytu do osobního vlastnictví:
0 Kč
Prohlídka bytu včetně poskytnutí bližších informací:
Přímo na místě v sobotu 14.12.2013, 10.00 -11.00 hodin.
Prodej členských práv:
Pondělí 16.12.2013, 17.00 hodin v přízemí Poštovní 625, Desná - spol. místnost

Starší z dvojice Kozáků úspěšně brání pivota soupeře.

Tanvaldský zpravodaj
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Informace: pracovní dny 8.00 -15.00 hodin tel. 605 945 033 nebo e-mail e.dresslerova@seznam.cz
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Lékárna u Aesculapa
Krkonošská 227
Tanvald
tel.: 483 395 995
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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.
Lekarna u Aesculapa 226x305.indd 1
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