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Zachránce lidského života oceněn

První den Tanvaldských slavností
se nachýlil ke svému závěru, když se
hlídka městské policie ve spolupráci
s bezpečnostní agenturou KBS a Policií
dovolte mi,
ČR vrátila na svou základnu na sluabych vám
žebně městské policie. Ale tanvaldský
srdečně
strážník Petr Smoleňák byl pořád celý
popřál šťastné
nesvůj. Vše zatím probíhalo příliš
svátky vánoční
v klidu a on jako by v kostech cítil
a příjemné chvíle strávené
ještě nějaký malér. Telefon. A je to tu.
v kruhu nejbližších.
Na silnici leží zkrvavený muž. Během
minuty je hlídka na místě a to co vidí,
Petr Polák,
nevypadá dobře. Muž je zcela bezstarosta
vládný, hlavu má zakrvácenou, kolem
sebe zvratky a není divu, alkohol je
z něj cítit na několik kroků. Okolo stojí
skupinka opilců, překřikují se, rozhazují
rukama, ale k pomoci zraněnému se
Ve velké zasedací místnosti radnice
nikdo nemá. Petr Smoleňák v okamžiku
se uskuteční ve středu 12. prosince
vyhodnotí situaci, s kolegy stačí jen
od 16 hod. jednání zastupitelů města.
na sebe mrknout a každý hned ví, co
má dělat. „Bezpečáci“ Marek Kužel
3. 12. a 10. 12. se budou konat
a
Ctibor Jízdný ve vteřině vyklidí prostor
pravidelné prodejní trhy
kolem raněného a strážník zahajuje
na centrálním parkovišti
první pomoc. Teď mu přijde k duhu
zkušenost ze zdravotnického školení,
kam velitel svoje lidi pravidelně posílá.
Kontrola dechu, podložit hlavu, vyčistit
ústní dutinu. Zraněný začíná opět
V těchto dnech budou na všech praco- dýchat. Petr Smoleňák si oddychne,
vištích MěÚ Tanvald vyřizovány veškeré vypadá to dobře. Celá akce trvá možná
minutu, dvě. Vše probíhá v klidu. Ví,
záležitosti:
že se na své kolegy může spolehnout,
čtvrtek - 27.12. 2012
kryjí mu záda, aby nějakého pomatence
07.00 - 11.30
12.15 - 15.15
náhodou nenapadlo rozbít mu hlavu
půllitrem nebo okovanou botou. Žel,
pátek - 28.12. 2012
i takové věci se záchranářům stávají,
07.00 - 11.30 12.15 - 14.15
když zachraňují lidské životy. Policista
ze Železného Brodu, který s partou drží
pondělí 31. 12. 2012
budou všechna pracoviště MěÚ službu, mezitím přivolal záchrannou
Tanvald v budovách Palackého  čp. 359   službu a v tuto chvíli již zajišťuje svědky,
protože není pochyb, že se tu jedná
a  Krkonošská  čp. 350  uzavřena.
o trestný čin napadení.
Petr Smoleňák s úlevou předává
V sobotu 15.12. se budou konat
zraněného muže lékaři k odbornému
vánoční trhy v Kině Jas Járy
ošetření. A zde se mu dostává první
Cimrmana a v přilehlém parku.
pochvaly, a to z úst nejpovolanějších.
„Chlapi, zachránili jste mu život, bylo
to o fous,“ řekne doktor a ten to musí
vědět nejlépe. Při zástavě dechu je
každá
minuta nekonečná. Raněného
str.
odvážejí do nemocnice a vše je na té
Vánoce se Štědrou bábou
2 správné cestě. Naštěstí to dopadlo
dobře a pacient byl po několika dnech
propuštěn domů. Pachatele policie
Poplatek za odpady se nezvýší
3 rovněž zjistila a věc je dosud v šetření,
ovšem i pro tohoto člověka budiž celá
Světoznámá malířka z Tanvaldu
4 záležitost varováním. Jen málo totiž
chybělo a mohl mít na svědomí lidský
život. A to není zrovna lehké závaží.
Návrh změny územního plánu
6
A to by mohl být šťastný konec
příběhu, leč není. Starosta města
Elévové na pažitech zaperlili
10 Petr Polák za účasti velitele strážníků Jiřího Horáčka a zástupkyně

Českého červeného kříže v Jablonci
paní Kateřiny Havlové, přijal strážníka
Petra Smoleňáka na radnici, poděkoval mu za jeho pohotový zákrok, jímž
zachránil lidský život a předal mu jako

nění starostovi Tanvaldu Petru Polákovi
a veliteli strážníků Jiřímu Horáčkovi
za trvale velmi dobrou spolupráci složek
státní a městské policie.
Víme o tom a také o tom píšeme.

odměnu dárkový koš. Dlužno dodat,
že o pochoutky se náš strážník poctivě
rozdělil se svými kolegy, kteří mu v akci
pomáhali.
Redakce se k poděkování připojuje
a velký dík patří i stánkaři, jemuž osud
ležícího bezvládného muže nebyl lhostejný a přivolal mu pomoc.
A aby dekorování v měsíci říjnu
nebylo málo, na slavnostním shromáždění Policie ČR v jabloneckém
divadle předal policejní prezident Martin
Červíček a policejní šéfové kraje oce-

Strážníci městské policie nevybírají
jenom pokuty a nedělají pouze bububu.
Jsou lidmi na svém místě, ať už
ve službě či nikoliv, tak jako strážnice
Livia Steinerová, která podobně jako
Petr Smoleňák na slavnostech, tak ona
pro změnu při volbách zachraňovala
život pánovi, kterého postihla náhlá
slabost.
Být na správném místě v pravý čas,
vědět a umět a nebát se, to je to, oč tu
běží.

Poslední zimní
zájezd do Polska

Vánoční zájezd
do Bautzenu

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva

Úřední dny MěÚ Tanvald
na přelomu roku

Z obsahu čísla

Poslední zimní zájezd do Polska,
opět do Jelení Hory se uskuteční 13.
prosince. Odjezd je v 8 hodin a cena
zájezdu 110 korun. Přihlašovat se
můžete v infocentru Tanvald. Zájezdy se
uskuteční pouze při naplnění autobusu.
Všichni přihlášení musí mít zaplaceno
nejpozději tři dny před odjezdem nebo
bude jejich místo obsazeno jiným
zájemcem.
-red-

-vho-

Zkuste letos nasát pravou předvánoční
atmosféru v Bautzenu na jednom
z
nejstarších
vánočních
trhů
v Německu, letos již s číslem 627.
Čeká vás nepřeberné množství stánků
a bohatý doprovodný program. Město
Tanvald pořádá pro všechny zájemce
zájezd na vánoční trhy do Bautzenu 1.
prosince. Cena zájezdu je 200 korun.
Přihlašovat se můžete v infocentru
Tanvald.
V
případě
neobsazení
autobusu se zájezd neuskuteční. -hoš-

Zajímavosti, informace
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Veselé Vánoce se Štědrou bábou

Utečte
předvánočnímu
shonu
na doušek medoviny, lahodné sejkory a hlavně za příjemnou sváteční
náladou. Město Tanvald zve všechny
na Veselé Vánoce se Štědrou bábou,
které se budou konat 15. prosince
od 10 hodin ve vánočně vyzdobeném
parčíku vedle kina Jas Járy Cimrmana

a ve vnitřních prostorách kina. Kromě
již slíbených pochoutek se můžete těšit
i na živý betlém, koncert pěveckého
souboru Janáček a ty nejhodnější
možná obdaruje Štědrá bába, která
k nám zavítá s nůší plnou překvapení.
Pokud nevíte, kde si odpočinout
od přeplněných marketů a všeobecného
shonu
a chcete zažít
pravou vánoční
pohodu, přijďte
15.
prosince
za
námi.
Nezaměnitelný
zvuk vánočních
koled,
vůně
svařeného vína
i jehličí, to je jen
zlomek z ingrediencí, na které
lákají tanvaldské
vánoční
trhy.
Můžete

Na konci října se uzavřela silnice okolo Souše
Od listopadu to mají řidiči, kteří míří
z Tanvaldska do Frýdlantu či Hejnic,
zase o něco delší. V noci z 30. na 31.
října se pro ně totiž po dobu zimního
období uzavřela silnice okolo Souše.
Silnice se uzavřela, protože již nesplňovala podmínky pro provoz bezpečné
automobilové dopravy. Zledovatělá
vrstva sněhu na vozovce zvýšila riziko
dopravních nehod a s tím související
možnost znečištění rezervoáru pitné
vody Souš. Silnice okolo přehrady se

před zimou pro automobily uzavírá
každý rok. Rozhodnutí o uzavření
silnice platí až do odvolání. Třeba loni
sem vozidla nemohla vjet v období od 4.
prosince do 4. května, takže přesně pět
měsíců. Turisty i místními obyvateli
hojně vyhledávaná silnice přes Souš je
jedinou spojnicí Frýdlantského výběžku
s jabloneckým okresem. V době, kdy je
zavřená, musejí řidiči objíždět hory přes
Liberec, což představuje téměř šedesátikilometrovou zajížďku.
-hoš-

Ilustrační foto Souš. Foto: Petr Prokeš
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tady nakoupit dárky pro své bližní nebo
se jenom zastavit v předvánočním čase
a pobavit se s přáteli. Vánoční trh je
opět vyhrazen zejména místním šikovným lidem, uměleckým řemeslníkům
a výrobcům. Nalezneme tu třeba dekorace, které vyráběly místní děti v Domu
dětí a mládeže Ulita, krásné skleněné
vitráže, šperky pro ozdobu dámských
lalůčků i dekoltů, vánoční dekorace,
perníčky, knihy s regionální tematikou,
textilní i keramické výrobky chráněné
dílny a spoustu dalších výrobků. Stejně
jako v loňském roce si tady také budeme
moci zakoupit vánoční stromeček.

Chuťové pohárky nám polechtá
vůně regionálních specialit, jako jsou
sejkory nebo hubník a nebudou chybět
ani grilovaná kuřata a další jarmareční
dobrůtky. Zahřát se zase budeme moci
u stánků se svařákem a griotkou.
Zapomenuté vánoční zvyky opět
oživí tajemné Štědré báby, které se
během dne určitě objeví a těm, kteří
byli celí rok hodní, něco nadělí. Kdo
zlobil, ten také nepřijde zkrátka, protože
nějaká ta brambora se dá určitě dobře
zužitkovat.
Nejmenší návštěvníci se mohou těšit
na živý betlém a na filmové pásmo
s názvem Věneček pohádek, které pro
ně poběží od 14 hodin v tanvaldském
kině. Čekat tu na ně budou nejznámější české animované pohádkové
postavičky.
A až se rozsvítí první svíčky a venku
se setmí, určitě ještě nebudeme muset
nikam spěchat, protože na pódiu kina
vystoupí populární smíšený pěvecký
soubor Janáček a zahraje nám na „sváteční“ notu. Koncert plný českých
i zahraničních vánočních koled začíná
v 17 hodin.
„Na tanvaldské vánoční trhy se moc
těším. Všichni vychvalují ty německé,
ale za sebe musím říct, že ty naše sice
nejsou tak pompézní, ale zato mají
daleko větší kouzlo a pohodu. Také tu
vždy najdu krásné ruční výrobky, u kterých nikdy neodolám a pár si jich odnesu
domů,“ říká paní Helena z Tanvaldu.
-hoš-
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Bezhlavý jezdec městem se prohání
Pan Eduard,   pan Otakar a pes
Šmudla, kráčejíce zvečera sídlištěm
Výšina, tiše rozprávějí o tom, co den
zajímavého přinesl a již se těší na sklenici oroseného moku, když tu náhle,
kde se vzal, tu se vzal, temnou krajinou,
po chodníku, závratnou rychlostí, bez
světel a nejspíš i bez hlavy prožene se
kolem nich neznámý, a patrně i šílený
jezdec. Terénní motorka burácí, výfuk
do tmy si práská. Šmudla zděšeně

kvikne a odskočí do keřů, pánové již
tak rychlí nejsou. Rukávy jim ještě vlají,
ještě cítí pach spáleného metanolu,
ještě se jim vlasy na hlavě ježí. To bylo
o fous. Kde by jednoho napadlo, že
v Tanvaldě na chodníku bude potřebovat osvětlení, aby nebyl sražen k zemi.
A o fous to měl i řidič osobního vozu
jedoucí Palackého ulicí od radnice
směrem ke škole. Naštěstí nejel příliš
rychle, takže myška, kterou mu šílený

jezdec udělal těsně před kapotou, se
obešla beze srážky. Protentokrát to
tedy dopadlo dobře a ztráty veškeré
žádné. Halt někdy má jeden kliku.
Kdo to asi byl, ten bezhlavý jezdec?
Mladý, zdravý, silný, sebevědomý
a neklidný, smrti vstříc jedoucí? Možná,
ale možná ani není tak mladý, leč
sebevědomím oplývá sdostatek. Jenže
to poznáme teprve až dopadne na zem
a srazí vaz. Doufejme, že jen ten svůj.
-vho-

Město Tanvald rozšířilo od prosince možnost třídění odpadu
Město Tanvald na základě podnětu
občanů projednalo se svozovou společností A.S.A. Liberec s.r.o. třídění
dalších složek komunálního odpadu.
Rozšíření se týká třídění nápojových
kartonů tetrapack a směsných plastů
(doposud je sbírán pouze plast s označením PET). Systém bude probíhat tak,
že každý občan respektive domácnost
a vlastník nemovitosti platící na území
města poplatek za odvoz komunálního

odpadu má možnost si vyzvednout
na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald
plastové pytle červené barvy na tetrapacky (vymyté krabice např. od mléka
a džusů), žluté barvy na směsný plast
(vymyté kelímky např. od jogurtů, láhve
po mycích prostředcích, octa, igelity).
Tyto plastové pytle budou vydávány
zdarma a bude vedena pouze evidence
s tím, že každé domácnosti nebo vlastníku nemovitosti budou vydány na 1 rok

maximálně 4 pytle. Tyto pytle po jejich
naplnění a zavázání budou odkládány
do žlutých nádob na plast s označením
PET. Svozová společnost bude tento
odpad po svozu na svých třídících
linkách následně třídit. V případě, že
dojde k rozšíření využívání tohoto
nového systému třídění, by město
Tanvald se svozovou společností řešilo
přistavení dalších nádob na odkládání
této vytříděné komodity.
-měú-

Poplatek za odpady se v Tanvaldě nezvýší

Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 24. 10. 2012 rozhodlo ponechat
sazbu poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 ve stávající výši 500 Kč. Zastupitelstvo města
při rozhodování přihlédlo k nepříznivé

Se starými
zářivkami
na Výšinu

-měú-

Kadeřnictví

Horská 583 Tanvald
Středisko „Výšina“ 1. patro
Mobil: 777 231 402

I bez objednání!

stanovit poplatek dle skutečných
nákladů až do výše 1.000 Kč. Skutečné
náklady na likvidaci odpadů v Tanvaldě
na jednoho občana, poplatníka představují v současné době cca 770 Kč.
Občané města tento vstřícný krok jistě
uvítají.
-měú-

V Tanvaldu přibyly čtyři malé
kontejnery na elektroodpad

Město Tanvald má uzavřenou smlouvu
se společností EKOLAMP s.r.o.,
která zajišťuje zpětný odběr světelných zdrojů. Tento zpětný odběr byl
do 30. 6. 2012 možný ve sběrném
dvoře. Snahou města je tuto službu
občanům poskytovat i nadále, přestože
světelné zdroje se mohou odevzdávat
v prodejnách, které tento sortiment
vedou.
Od   1. 1. 2013 proto mohou občané
světelné zdroje   jako jsou např.
kompaktní úsporné zářivky, lineární
(trubicové) zářivky, výbojky a světelné
zdroje s LED diodami (nejedná se o klasické žárovky) odevzdat každý pátek
v době od 1300 – 1430 hodin v bývalé
výměníkové stanici pod objektem č.p.
553, ul. Sportovní, Tanvald a každou
poslední sobotu v měsíci od 800 –
1100 hodin v České ulici za viaduktem.
Odběr zajišťují technické služby města

Dámské
Pánské
Dětské

ekonomické a sociální situaci ve městě,
z toho pramenící nezaměstnanosti
občanů a k pozitivnímu vývoji sběru velkoobjemového odpadu, nebezpečného
odpadu, tříděného odpadu a elektrospotřebičů a předpokládanému snížení
nákladů na likvidaci těchto odpadů
v Tanvaldě. Nová legislativa umožňuje

Obyvatelé Libereckého kraje mají
od letošního roku po starostech s odevzdáváním vysloužilých elektrospotřebičů. Kolektivní systém ELEKTROWIN
totiž do města Tanvald umístil čtyři malé
kontejnery na elektroodpad. Díky své
červené barvě jsou nepřehlédnutelné.
Lidé tak mají možnost jednoduše odevzdat v blízkosti svého bydliště elektrospotřebič k recyklaci. Zatímco v roce
2010 bylo instalováno 17 kontejnerů,
v průběhu roku 2011 jejich počet narostl
na 150.
Malé kontejnery tak bezpochyby
pomohou zvyšování kvality životního
prostředí v Libereckém kraji. „Z nedávného průzkumu vyplynulo, že v oblastech, kde lidé nemají sběrné místo
nebo je hůře dostupné, klesá ochota lidí
recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče,“
uvádí Roman Tvrzník generální ředitel
kolektivního systému ELEKTROWIN
a dodává: „Obyvatelé Libereckého
kraje mají sběrná místa v průměru
o 330 metrů blíž, než je celorepublikový
průměr. Celková vzdálenost od bydliště
tak činí 3 660 metrů. Většinou jsou však
ochotni vysloužilé elektro odvést pouze
na poloviční vzdálenost.“ Umístění čtyř
kontejnerů na nejfrekventovanější místa
Tanvaldu tak bude mít jistě pozitivní vliv
na ochotu obyvatel recyklovat.
Díky těmto malým červeným kontejnerům se lidé postupně učí, že třídění
drobného elektroodpadu je velice pro-

spěšné pro životní prostředí a že každý
může svým chováním přispět k jeho
ochraně. „Malé kontejnery v ulicích
si lidé velmi pochvalují, protože ještě
nikdy neměli tak snadnou možnost
recyklace. Červené kontejnery se proto
plní velice rychle,“ dodává Jiří Onderka
z odboru výstavby a KV města Tanvald.
Mnohé obce využívají i možnosti zajistit
si odvoz elektroodpadu z malých kontejnerů do sběrných dvorů na vlastní
náklady nebo náklady provozovatele
dvora.
ELEKTROWIN a.s., je největším
kolektivním systémem zaměřeným
na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice.
Od svého založení v roce 2005 již
zrecykloval na 140 000 tun vyřazených
elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení
a
elektroodpadu.
Zaměřuje se na chladící zařízení, velké
a malé elektrospotřebiče, elektrické
a elektronické nástroje. Společnost je
nezisková, jejími akcionáři jsou přední
výrobci velkých a malých domácích
spotřebičů.   Sběrnou síť tvoří na 1400
sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 provozoven
posledních prodejců a mobilní svozy
ve více než 4000 obcích.
Taťána Pokorná, Elektrowin

Krimi zprávy
V Tanvaldě řádil nepřítel pneumatik
Neznámý pachatel se zjevnou averzí
k pojízdným vozům si vybral za oběť čtyři
zaparkované automobily v Palackého
ulici a „kreativně“ se podepsal na jejich
pneumatikách. Na opravy vozidel budou
muset jejich majitelé vynaložit téměř
osm tisíc korun, takže řádění vandala
určitě neocení. Oproti tomu, pokud ho
chytne policie, která po něm intenzivně
pátrá, může jeho snahu ocenit trestem
odnětí svobody v trvání až jeden rok.
-hoš-

Za výlov cizího rybníčku hrozí
zloději dva roky do vězení
Ne hlad, ale vidina snadného výdělku
nalákala neznámého zloděje, aby se
vydal na lup k soukromému rybníčku
ve Žďáře. V té době tu jeho majitel
choval asi 80 pstruhů. Zloděj ho při
svém soukromém výlovu pomocí síťky
s dřevěnou násadou připravil o 70 čtyřiceticentimetrových kousků. Na břehu
po něm zbyla jen síťka a jedna ryba. Víc
už toho nestihl, patrně něčím vyrušen,
a tak v rybníku zbylo ještě deset ryb.
„Hodnota odcizených ryb představuje
částku 10 tisíc korun. Pachateli, který
se dopustil spáchání přečinu krádeže,
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“
informovala mluvčí policie Ludmila
-hošKnopová.

Poděkování

pracovnicím
tanvaldské knihovny
Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní
Martině
Hejdukové
a Mgr. Valentýně Kubáčkové za příjemná dopoledne, která jsme my, šumburáci, mohli strávit v Městské knihovně
Tanvald.
Prostřednictvím barvitého vypravování, her, ukázek z knih, ale také
ochutnávek tradičních pokrmů jsme se
vrátili do časů před staletími a poznávali, jak žili lidé v Jizerských horách
a Krkonoších.
Přátelské prostředí městské knihovny
možná přiláká děti k pravidelným
návštěvám a čtenáři se stanou třeba
i někteří z těch, které by tento způsob
trávení volného času jinak nenapadl.
Na další spolupráci s vámi se velmi
těší všichni ze šumburské školy.

Den otevřených dveří
Gymnázia Tanvald
Ředitelství Gymnázia v Tanvaldě oznamuje, že ve čtvrtek 6. prosince 2012
pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Akce se koná v budově gymnázia
a začíná v 15 hodin. Děti z pátých
a devátých tříd i jejich rodiče si mohou
prohlédnout celou budovu školy, zeptat
se na vše, co je zajímá, a na 16 hodin
je připravena beseda s  ředitelem školy
p. Mgr. Františkem Brusem. Pokud vám
tento termín nevyhovuje, můžete si
na tel.: 483 394 333 sjednat individuální
návštěvu školy. Rádi se vám budeme
věnovat.
Ředitel školy František Brus

Tanvaldský zpravodaj

3

Zajímavosti

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2012

Tanvaldská rodačka sklízí svými obrazy úspěchy v zahraničí
Zhruba před dvěma měsíci jsem
úplně náhodou na internetu objevila
zprávu, že s mojí kamarádkou z dětství, tanvaldskou rodačkou Gabrielou
Geenen (rozenou Štréglovou), byl dne
1. října 2012 uskutečněn na regionálním švýcarském televizním programu
v COT-Talk rozhovor týkající se její

umělecké tvorby – malování obrazů.
Také jsem zde zjistila, že i regionální
švýcarský tisk o její tvorbě zveřejnil
článek. A protože vím, že v září měla
Gabriela ve Švýcarsku několik výstav

a že se o jejím umění a úspěších tady
v České republice, zejména v rodném
Tanvaldu, mnoho neví, rozhodla jsem
se o tomto napsat článek.
Gabriela Geenen pochází z Tanvaldu
a její umělecké sklony k malování se
projevovaly již od malička, kdy s tužkou
v ruce vždy ráda malovala na panenky
a
na
vše,
co
bylo
v
dosahu.
Vystudovala
tanvaldské gymnázium
a po revoluci v roce
1989 využila příležitosti a odešla pracovat do Švýcarska
s úmyslem zůstat
zde jeden rok. Ale
jak už to v životě
bývá, ve Švýcarsku
se zamilovala, vdala
se a z jednoho roku
bylo hned 14 let.
V současné době
žije ve městečku
Busswil, kde se
svým mužem vychovává 7-letého syna
a ve volných chvílích
maluje obrazy.
Její obrazy
jsou
provokativní
a vycházejí především
z
jejího
hlubokého
nitra,
vyjadřují její momentální duševní stav,
ale i její dosavadní
zkušenosti
ze
setkání s různými
lidmi. Mají vždy dvojí
smysl a mottem
jejích obrazů jsou
stinné a slunné
stránky života. Gabriela maluje především akrylovými barvami a své
představy a zkušenosti tak přenáší
na velká plátna. Její obrazy na jedné
straně vyjadřují lásku, sex a radost,

Místo pro přecházení u terminálu
Z důvodu mnoha dotazů občanů, proč
na silnici 1/10 za novou kruhovou
křižovatkou na Šumburku směrem
k vlakovému nádraží není vyznačen
přechod pro chodce, když tam jsou sníženy obrubníky, je tam ostrůvek a lidé
zde přecházejí, podává odbor dopravy
MěÚ Tanvald následující vysvětlení.
Stavba je provedena přesně dle projektu a dopravně technické parametry
této stavby odpovídají současným
platným normám. V uvedeném prostoru
není přechod pro chodce, ale pouze
místo pro přecházení. Místo pro přecházení je stavebně upravené a má

sloužit chodcům pouze pro snadnější
překonání silnice, má bezbariérové,
snížené okraje chodníku a ostrůvek.
Místo pro přecházení není přechod
a chodci na něm nemají přednost.
Proč se někde taková místa dělají?
Vyznačené přechody, tzv. zebry totiž
podle odborníků vyvolávají pocit
falešného bezpečí a chodci se po nich
riskantně vrhají před auta. Na místech
pro přecházení musí být opatrnější.
Na rozdíl od klasického přechodu
na nich nemá chodec přednost před
autem.
-měú-

Autobusem za nákupy do OC Forum zdarma
Společnost BusLine, a.s. letos pro
občany Libereckého kraje opět připravila autobusy, které je zdarma zavezou
za vánočními nákupy do obchodního
centra Forum Liberec. Autobus na svou
pravidelnou linku za nákupy vyjíždí
každou sobotu v prosinci tam a zpět.
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Autobus jezdí na lince Rokytnice nad
Jizerou – Liberec. Z Tanvaldu autobus
vyjíždí každou sobotu v 10.25 hod
(zastavovat bude na zastávce Tanvald,
centrum i na terminálu). Z Liberce se
odjíždí v 16.20 hod.
-red-

na straně druhé i smutek,
bolest a moc. Téměř vždy
je jako představitel moci
na obrazech znázorněn
ďábel s rohy, což je u obrazů
tak trochu Gábinino „poznávací znamení“. Jak sama
Gabriela říká, její obrazy
vyjadřují mimo jiné i černý
humor či harmonii, klid
a respekt. Dle jejího vyjádření jsou pro ní při malování
velice důležité barvy, neboť
ty zmírňují vážné, až děsivé
téma obrazu. Do této doby
namalovala
celkem
55
obrazů o velkých rozměrech,
přičemž poslední obraz je
pro ní vždy tím nejlepším.
Na jednom obrazu pracuje
několik dní až týdnů, kdy má
nejdříve jakousi představu
nebo vizi, kterou si přenese
do skicy a poté již maluje
samotný obraz. Gabriela
maluje především ve stylu
Popart, který je dnes velmi
oblíbený.
O nesporném talentu Gabriely
Geenen se může přesvědčit každý sám

na internetovém portálu www.gabinka.
com.
Soňa Ružanská-Michlová

Město Tanvald nabízí k prodeji volné byty
Zastupitelstvo
města
vydává
nový záměr na prodej bytu č. 2, vel.
1+2, Radniční 519, Tanvald včetně
spoluvlastnického podílu 488/28335
na společných částech budovy č.p. 515
- 520 a stavebních parcelách č. 749/1,
749/2, 749/3, 749/4, 749/5 a 749/6, vše
katastrální území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 250.000 Kč.
Termín pro podání žádosti je nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
Zastupitelstvo města vydává nový
záměr na prodej bytu č. 9, velikost
1+3, U Lesíka 563, Tanvald včetně
spoluvlastnického podílu 697/69835
na společných částech budovy č.p. 562
- 567 a stavebních parcelách č. 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, a 1214, vše
katastrální území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 350.000 Kč.
Termín pro podání žádosti je nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
Zastupitelstvo města vydává nový

záměr na prodej na prodej bytu č. 39,
velikost 1+3, Větrná 558, Tanvald včetně
spoluvlastnického podílu 602/32825
na společných částech budovy č.p.
558 a stavební parcele č. 1208/2, katastrální území Tanvald dle schválených
pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 300.000 Kč.
Termín pro podání žádosti je nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
Rada města vydává záměr na prodej
bytu č. 2, vel. 1+3, byt běžný, Radniční
525, Tanvald včetně spoluvlastnického
podílu 665/20241 na společných částech budovy č.p. 525-528, Radniční
ul., Tanvald a stavebních parcelách
č. 748/1, 748/2, 748/3 a 748/4, katastrální území Tanvald dle schválených
pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 649.112 Kč.
Termín pro podání žádosti je nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
Bližší
informace
Vám
poskytne
odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald,
tel. 483 369 554.
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Školní časopis roku

Jsem
studentka
Obchodní akademie
v Tanvaldu a ráda bych
se s vámi podělila
o radost, kterou sdílíme společně s žáky
základní školy, kde
vlastně tvoříme jeden
celek Masarykova ZŠ
a Obchodní akademie.
Naše škola se už
spoustu
let
snaží
vytvářet školní noviny,
do kterých se zapojují
žáci i studenti se svými slohovými výtvory.
Každý týden se schází redakční rada, tedy
žáci a studenti, kteří se chtějí podílet na tvorbě
našich novin. Vytváříme do nich různé recenze
na divadla nebo knížky, dále všelijaké ankety,
úvahy, vyprávění a také spoustu fotek.
A o jakou to vlastně radost jde? V pondělí
29. 10 2012 jsme se já a můj spolužák Matěj
Balatka společně se třemi žákyněmi základní
školy vydali do ruchu velkoměsta Liberec, kde
se ve V klubu konalo předávání cen za školní
noviny v krajské kole. Když dorazili všichni
pozvaní, mohlo se začít. Nejdříve nás přivítali a společně jsme si zahráli hru Bingo, to
abychom se všichni lépe poznali. Dále jsme
měli možnost si vyrobit různé placky s nápisy
nebo si přečíst zajímavé články o chudobě

ve světě. Po dlouhém
očekávání to přišlo.
Ceny se rozdávaly
od zadních míst, takže
jsme byli plní napětí
a očekávání. Když
zbyla poslední dvě
místa a naše jméno
ještě nebylo řečeno,
ani jsme nedýchali.
A už je to tady! První
místo v krajském kole
vyhrávají
ŠKOLNÍ
NOVINY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE Tanvald. To
vám byla taková nádhera, po tom dlouholetém
snažení, to je nepopsatelná radost.
Jelikož jsem chodila na základní školu
vlastně na naši školu a také jsme se podílela
na tvorbě našich novin v předmětu tvůrčího
psaní, o to víc jsem šťastnější, že se nám to
konečně podařilo. Každý výtisk Školních novin
jsme posílali právě do V Klubu, kde nám ho
zhodnotili. Pokaždé jsme vyhráli jen nějakou
drobnost, ale teď? Teď je to krásný diplom pro
Školní noviny Tanvald a také pytlíček s nějakými pomůckami pro začínající žurnalisty.
Na závěr bych chtěla všem v redakci a všem,
co se podílejí na tvorbě Školních novin pogratulovat. Odvedli jsme skvělou práci!

Pomoc lidem s tělesným postižením
zvládat jejich hendikep a podpora
pečujících matek, otců a rodin, to jsou
hlavní úkoly občanského sdružení
D.R.A.K. z Liberce.
Sdružení založili lidé,
kteří se sami ocitli
v těžké životní situaci.
Narodilo se jim dítě
s tělesným postižením
nebo se sami museli
potýkat s vlastním
zdravotním hendikepem. Rozhodli se proto pomáhat jiným,
kteří řeší podobné nesnáze.
Činnost sdružení je zaměřena na dvě
skupiny občanů:
• Děti, mládež a dospělí s tělesným
postižením
• Pečující matky, otcové, rodiny
Oběma skupinám sdružení nabízí podporu v podobě poradenství, vzdělávání,
akvizičních programů, psychorehabilitačních setkávání nebo volnočasových
aktivit. Pro klienty s postižením je

nabízeno rehabilitační plavání, kurzy
práce na PC, pomoc při osamostatňování se, poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek, sociálního
zabezpečení,
vzdělávacích
příležitostí
a profesní orientace.
D.R.A.K. poskytuje
čtyři sociální služby pro
osoby s tělesným znevýhodněním a pečujícím rodinám. Provozuje
dvě chráněné dílny,
kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně
postižených osob. Podporuje Klub
maminek a dětí s tělesným postižením.

Lucie Čejková, III. ročník OA Tanvald

D.R.A.K. pomáhá rodinám s dětmi
i hendikepovaným lidem

Kontakty:
CÍLOVÁ SKUPINA: Služba je určena
rodinám s nezaopatřenými dětmi do 26
let, které se dostaly do obtížné situace,
chtějí ji vyřešit, ale nedokážou to vlastními silami. Služba   probíhá terénní
a ambulantní formou a je poskytována
zcela zdarma.

Kontaktní místa služby SAS pro rodiny s dětmi v OS D.R.A.K.

JABLONECKO

Bc. Zuzana Stehlíková
Tel.: 602 700 564

E-mail:

Kontaktní místo
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald

Ambulantní hodiny
St
8:00 - 14:00

drakjablonec@seznam.cz

LIBERECKO

Bc. Jindřiška Máchová
Tel.: 602 704 359, 485 102 668

Kontaktní místo			
Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5

SEMILSKO

Město Tanvald příjme od začátku roku 2013
zaměstnankyni/zaměstnance na pracovní pozici
odpovědná redaktorka/redaktor TANVALDSKÉHO
ZPRAVODAJE a pracovnice/pracovník vztahů
k veřejnosti do oddělení kulturní kancelář
MěÚ, pracoviště Infocentrum Tanvald.
Platové zařazení:
9. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. v platném znění.
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou
• praxe ve stejné nebo obdobné
pracovní činnosti
• znalost německého nebo anglického
jazyka na komunikativní úrovni  
• dobré komunikativní schopnosti,
• samostatnost, odpovědnost,
důslednost
• velmi dobrá uživatelská znalost
práce na PC
• místní znalost výhodou
Písemná přihláška uchazeče musí
obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu

• číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
• datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce následující doklady:
1. životopis, ve kterém uvede údaje
o
dosavadních
zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech  (strukturovaný životopis)
2. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka pro podání   přihlášek uchazečů je 14. 12. 2012 do 11.00 hod.
Způsob podání přihlášky:
Přihlášky s přílohami mohou být podány
osobně nebo zaslány poštou na adresu:
Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41
Tanvald.
Richard Seidel, tajemník MěÚ

Autobus na přání

RadioStop Smržovka, dolní nádraží

Jízdní řád platný od 9.12. 2012 do 14.12. 2013
Odjezdy ze zast. Smržovka, dolní nádraží
čas
linka
směr
6:14
744 W o Dol. Smržovka - Tanvald,centrum (6:22)
12:51

744 W

o

poznámka
nástup nutno telefonicky objednat (nejpozději do
19.h předchozího dne!)
Tanvald,Údolí Kamenice (12:54) - Albrechtice nástup nutno telefonicky objednat; navazuje na vlak
v Jiz.h.,pošta (13:01) - Tanvald,centrum
linky L1 od Liberce (příj. 12:45)
(13:20)

Spojení z Tanvaldu (odj. centrum) do zastávky Smržovka, dolní nádraží
čas
linka
5:45
744 W
přes Albrechtice v Jiz.h. a Údolí Kamenice příj. Smržovka,dol.nádr. (6:14)
12:45
744 W
přes Dolní Smržovku, příj. Smržovka,dol.nádr,
(12:51)
Spojení z Albrechtic v Jiz.h. (odj. pošta) do zast. Smržovka, dolní nádraží
čas
linka
6:03
744 W
příj. Smržovka,dol.nádr. (6:14)
W
o

poznámka
dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči; přestup na
vlak linky L1 směr Liberec (odj. 6:26)
dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči

poznámka
dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči; přestup na
vlak linky L1 směr Liberec (odj. 6:26)

jede v pracovní dny
spojení nutno objednat (viz tabulka níže)

Kdy a kde objednat spoj?
Pokud na zastávce vystupujete, oznamte tuto skutečnost řidiči při nástupu do vozidla.
Pokud na zastávce nastupujete do spoje na zavolání (symbol o), zavolejte na tel.:
o 481 368 502
zajišťuje dopravce BusLine a.s.
Pracovní doba tel. linky:
po-pá
W
so
E
ne
X

(stř. Jablonec n. Nis.)
6:00-19:00
7:00-19:00
7:00-19:00

Spojení je možno objednat nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem! Nejdříve však v předstihu 7 dní.

E-mail:

drakliberec@seznam.cz

Ambulantní hodiny
Po
8:00 - 12:00
Út
12:00 - 14:00
St
8:00 - 10:00

SNĚHOVÉ FRÉZY
Prodej - Servis
Moto Jiku - Tanvald

Bc. Zuzana Stehlíková
Tel.: 602 700 564

E-mail:

Kontaktní místo
Nádražní 213
513 01 Semily

Ambulantní hodiny
Út 8:00 - 14:00
Pá 14:00 - 16:00

draksemily@seznam.cz

Kontakt:
483 387 069
606 816 264
www.motojiku.cz
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Zastupitelstvo, rada

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2012

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 24. 10. 2012
I.
ZM bere na vědomí činnost rady města v období
od 19. 9. 2012 do 17. 10. 2012.
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.
K majetkoprávním záležitostem ZM:
1) bere na vědomí, že k zveřejněnému záměru
na prodej bytu č. 2, Radniční 519, Tanvald
nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu
a vydává nový záměr na prodej bytu č. 2, vel. 1+2,
Radniční 519, Tanvald včetně spoluvlastnického
podílu 488/28335 na společných částech
budovy č.p. 515 - 520 a stavebních parcelách
č. 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5 a 749/6,
vše katastrální území Tanvald dle schválených
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro
podání žádosti je 250.000 Kč. Termín pro podání
žádosti je nejpozději do 10.12.2012 do 14.00
hodin.
2) bere na vědomí, že k zveřejněnému záměru
na prodej bytu č. 9, U Lesíka 563, Tanvald nepřišla
žádná žádost o koupi tohoto bytu a vydává nový
záměr na prodej bytu č. 9, velikost 1+3, U Lesíka
563, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu
697/69835 na společných částech budovy
č.p. 562 - 567 a stavebních parcelách č. 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, a 1214, vše katastrální
území Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 350.000 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 10.12.2012 do 14.00 hodin.
3) bere na vědomí, že k zveřejněnému záměru
na prodej bytu č. 39, Větrná 558, Tanvald nepřišla
žádná žádost o koupi tohoto bytu a vydává nový
záměr na prodej na prodej bytu č. 39, velikost 1+3,
Větrná 558, Tanvald včetně spoluvlastnického
podílu 602/32825 na společných částech budovy
č.p. 558 a stavební parcele č. 1208/2, katastrální
území Tanvald  dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 300.000 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
4/ k žádosti o snížení kupní ceny za prodej
pozemkové parcely č. 309/2 díl „a“ výměře
804 m2, katastrální území Tanvald rozhodlo
změnit své usnesení č. IV/3/c z 20. 6. 2012
následovně:
ZM rozhodlo prodat část pozemkové parcely
č. 309/2 označené podle geometrického plánu
č. 1463-92/2012 ze dne 24. 5. 2012 jako
pozemková parcela č. 309/2 díl „a“ o výměře
804 m2, katastrální území Tanvald manželům
Marčíkovým za smluvní cenu 148.200 Kč.
5/ schvaluje
a/ zřízení věcného břemene pro plynárenské
zařízení „STL plynovodní přípojka pro č.p. 472, ul.

Wolkerova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
– číslo stavby 59226“ ve prospěch společnosti
RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí
nad Labem podle předloženého návrhu Smlouvy
o zřízení věcného břemene.
b/ zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín podle předloženého
návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene číslo IE-12-4003229/
P001.
6/ schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2012:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na přímé náklady...................
......................................................320.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv......+320.000 Kč
7/ souhlasí s výměnou oken a dveří nebytových
prostor objektu Kina Jas Járy Cimrmana
a schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2012:
VÝDAJE
KULTURA – celkem
KINO – celkem
Výměna oken a dveří........................ 233.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv......+233.000 Kč
V.
ZM schvaluje pro účel záměru rozvoje areálu
Tanvaldský Špičák pořízení Změny č. 1
Územního plánu Tanvald.
VI.
ZM:
1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle předloženého návrhu;
2. vzhledem k nepříznivé ekonomické
a sociální situaci ve městě, z toho pramenící
nezaměstnanosti občanů, a z důvodu příznivého
vývoje
sběru
velkoobjemového
odpadu,
nebezpečného odpadu, tříděného odpadu
a elektrospotřebičů a předpokládaného snížení
nákladů na likvidaci těchto odpadů v Tanvaldě,
rozhodlo ponechat sazbu poplatku pro rok
2013 ve stávající výši, tj. 500 Kč za poplatníka
a kalendářní rok. Sazba poplatku byla stanovena
dle článku 4, odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši
250 Kč za poplatníka a kalendářní rok a dle
článku 4, odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
250 Kč za poplatníka a kalendářní rok
VII.
ZM bere na vědomí předpoklad hospodaření
města k 31. 12. 2012.
VIII.
ZM rozhodlo založit Sdružení cestovního ruchu
Jizerské hory o.s. a schvaluje Zakladatelskou
listinu a Stanovy občanského sdružení dle
předložených návrhů.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 17. 10. 2012
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 2,
vel. 1+3, byt běžný, Radniční 525, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 665/20241
na společných částech budovy č.p. 525-528,
Radniční ul., Tanvald a stavebních   parcelách
č. 748/1, 748/2, 748/3 a 748/4, katastrální
území Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 649.112 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 10. 12. 2012 do 14.00 hodin.
• RM přidělila byt č. 23, dvougarsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2013.
• RM vydává záměr na prodej stavební parcely
č. 765 o výměře 20 m2, katastrální území Tanvald
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů.  
• RM projednala podnět p. Čívrného k nájmu
bufetu s terasou a sportbarem a provozování
autokempu v Motocyklovém a sportovním
areálu Tanvaldská kotlina. Rada města
rozhodla nevydávat záměr na nový pronájem
bufetu s terasou a sportbarem v Motocyklovém
a sportovním areálu Tanvaldská kotlina.
• RM projednala opětovnou žádost manželů
Marčíkových o snížení kupní ceny za prodej
pozemkové parcely č. 309/2 o výměře 804 m2,
katastrální území Tanvald. Rada města
konstatuje, že s ohledem na projednávání
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žádosti již na minulém zasedání zastupitelstva
města musí bez doporučujícího stanoviska rady
města rozhodnout  zastupitelstvo města.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín
podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IE-12-4003229/P001.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 64/2012 spočívající v uvolnění prostředků
na úhradu sankcí jiným rozpočtům z rozpočtové
rezervy:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem........+81.430,41 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA...........- 81.430,41 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 65/2012:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na přímé náklady.... 320.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv.....+ 320.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 66/2012:
VÝDAJE
KULTURA – celkem
KINO – celkem

výměna oken a dveří......................... 250.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv.....+ 250.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města založit
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o.s.
a schválit Zakladatelskou listinu a Stanovy
občanského sdružení dle předložených návrhů.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks borovic
nacházejících se před  obytným domem č.p. 533535, Radniční ul., Tanvald, na pozemkové
parcele č. 328/49, 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 3 ks bříz
nacházejících se v blízkosti pergol ve Vnitřní
ul., Tanvald, na pozemkové parcele č. 375/32,
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 jírovce maďalu
nacházejícího se mezi parkovištěm a obytným
domem č.p. 536-539, ul. Okružní, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 328/34, 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 4 ks smrků
nacházejících se za obytným domem č.p. 314
– 315, Krkonošská ul., Tanvald, část Šumburk
nad Desnou, na pozemkové parcele č. 654/7,
katastrální území Šumburk nad Desnou, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím,
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo
prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru klenu
nacházejícího se mezi budovou Masarykovy
základní školy a ulicí Radniční, na stavební
parcele č. 580, 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 projednala návrh Mgr. Vyhnálka na změnu
Jednacího řádu Zastupitelstva města Tanvald
a vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo
města již totožný návrh projednávalo, naposledy

byl projednán na zasedání zastupitelstva
města dne 5. 9. 2012 a nebyl schválen,
rozhodla nezařadit ho do programu zasedání
zastupitelstva města dne 24. 10. 2012.
• RM projednala návrh Ing. Kozáka na schválení
Směrnice
Zastupitelstva
města
Tanvald
k zadávání veřejných zakázek městem Tanvald
a vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo
města již totožný návrh projednávalo, naposledy
byl projednán na zasedání zastupitelstva
města dne 5. 9. 2012 a nebyl schválen,
rozhodla nezařadit ho do programu zasedání
zastupitelstva města dne 24. 10. 2012.
• RM   schvaluje starostovi města   panu Petru
Polákovi služební cestu do partnerského města  
Wittichenau, kterou uskuteční dne 18. 10. 2012
za účelem projednání další spolupráce
partnerských měst a zorganizování akce
k 20. výročí podepsání partnerské smlouvy.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí předpoklad hospodaření města
k 31. 12. 2012.
• RM v souvislosti s dobrým hospodařením
města v roce 2012 schvaluje poskytnutí
peněžitého daru starostovi města panu Petru
Polákovi a místostarostovi města panu Josefu
Průchovi, každému ve výši 20.000 Kč.
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Tanvald č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
2/ vzhledem k nepříznivé ekonomické
a sociální situaci ve městě, z toho pramenící
nezaměstnanosti
občanů
a
vzhledem
k pozitivnímu vývoji sběru velkoobjemového
odpadu,
nebezpečného
odpadu
a elektrospotřebičů a tím úspory nákladů
na likvidaci komunálního odpadu ponechat
sazbu poplatku pro rok 2013 ve stávající
výši, tj. 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Sazba poplatku byla stanovena dle článku 4,
odst. 1 písm. a) ve výši 250 Kč za poplatníka
a kalendářní rok a dle článku 4, odst. 1 písm. b)
ve výši 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok.  
• RM bere na vědomí zprávu odboru rozvoje
a KV o investičních akcích ve městě v roce 2012.

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

Projednání návrhu změny Územního plánu Tanvald
pro účel záměru rozvoje areálu Tanvaldský Špičák
Městský úřad Tanvald, odbor stavební
úřad a životní prostředí, jako příslušný
úřad územního plánování, který pořizuje
v souladu s ustanovením § 6 odst.1,
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územní
plánu Tanvald, o z n a m u j e v souladu
s ustanovením § 47 stavebního zákona  
projednání Návrhu zadání Změny č. 1
Územního plánu Tanvald.
Návrh zadání Změny č. 1 Územního
plánu Tanvald je zveřejněn a vystaven
k nahlédnutí:
- na Městském   úřadě v   Tanvaldě,  
odboru stavební úřad a životní  
prostředí,
- na internetových stránkách Města

Tanvald  (http://www.tanvald.cz – sekce
Městský úřad - odkaz Nový územní
plán - pole Soubory k nahlédnutí
a ke stažení/Změna č. 1 ÚP Tanvald),
a to v termínu od 13. listopadu 2012
do 12. prosince 2012.
Ve
výše
uvedené
lhůtě
(tj.
do 12. 12. 2012) může každý uplatnit
své připomínky a to písemnou formou
zaslané na Městský úřad Tanvald,
odbor stavební úřad a ŽP, Palackého
359, 468 41 Tanvald.
Změna č. 1 Územního plánu Tanvald
bude prověřovat pouze záměry na rozšíření sjezdových tratí a parkovacích
ploch v areálu Tanvaldský Špičák
(severní i jižní svah).
Michal Štim, DiS., úřad územního plánování, MěÚ Tanvald
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Společenská rubrika, zajímavosti

Štědrý večer v kuchyni našich babiček
Rok uběhl jako voda a je to opět tady.
Ulice měst se brzy rozsvítí vánoční
výzdobou, mnohde nebude chybět ani
majestátně vyzdobený vánoční strom,
hospodyňky začnou horečně sepisovat
dlouhý seznam, co je ještě potřeba
napéci, kde všude uklidit nebo komu
pořídit dárek a z rádií začnou zaznívat
veselé vánoční koledy. Svátky vánoční
jsou přede dveřmi. Podívejte se s námi,
jak je prožívaly naše babičky a na čem
si pochutnávaly o Štědrém večeru.
Jednou z nejdůležitějších událostí
vánočních svátků byla štědrovečerní
hostina.   Ta, jako i řada jiných tradic,
vycházela z předkřesťanských dob,
konkrétně z oslav zimního slunovratu.
Z pohanských zvyklostí se převzaly
nejen přetrvávající zvyky, ale také
skladba pokrmů. Magická moc se
připisovala třeba plachtě, rozprostřené
na štědrovečerním stole. Hospodáři
ji na jaře používali při rozsévání obilí.
Na některých stolech nechyběly ani
všechny plodiny, které se během roku
urodily. Dary, co dal les, pole i zahrada.
Pod plachtu se pokládala hrst obilí
z posledního snopu a pod talíře mince
nebo později rybí šupina. Počet stolovníků nesměl být lichý, prostíralo se
i pro nepřítomného. Aby hospodyně
nemusela vstávat, připravila si všechny

pokrmy poblíž stolu. Jinak by totiž
hrozilo, že rodina přes rok nezůstane
pospolu.
Před samotným jídlem přítomní
v modlitbě vzpomněli na ty, kteří již
s nimi být nemohou. Poté jim hospodář
podal chléb nebo oplatku s medem,
česnekem a bylinkami, aby se všichni
ve zdraví dočkali příštích Vánoc.
Dalším chodem byla polévka. V regionu se dříve tradičně jídávala rybí nebo
jikrová polévka. Na konci 18. století ji
nahradila zasmažená, většinou bramborová polévka s houbami nebo hrachová. Hlavním chodem byl hrachový
kucmoch nebo obilná kaše z celých
zrn pšenice. Neporušené zrno mělo
magický význam. Symbolizovalo život
a bylo příslibem úrody a blahobytu.
Z jáhel a mléka se vařila štědrovečerní
kaše, slazená medem. Ryba jako postní
i posvátné jídlo se objevovala na štědrovečerním stole od dob středověku.
Po té, co se na českém rybníkářství
negativně podepsala 30tiletá válka,
nahradily je pokrmy z obilovin a znovu
se objevily až na konci 19. století.
Všechny pokrmy měly svůj symbolický
význam, který měl rodině přinést to
nejlepší. Jedním z jídel, které mělo
celé rodině v příštím roce přinést štěstí,
byl mimo jiné houbovník. Víte, jak ho

připravit?

Houbovník neboli hubník
40 dkg žemlí, 5 dkg sušených hub,
5 dkg sádla, 5 dkg škvarků, 5 stroužků
česneku, 2 vejce, ½ l mléka, lžíce soli,
lžička majoránky, lžička mletého pepře,
lžička tlučeného kmínu, tuk na vymaštění pekáče.
Žemle namočíme do mléka a necháme
změknout.
Pokrájené
namočené
houby podusíme na sádle a necháme
vychladnout. Do mísy k namočeným
žemlím přidáme vejce, škvarky, mléko
a podušené houby a okořeníme česnekem, solí, pepřem a majoránkou. Dobře
promícháme, nalijeme na vymaštěný
pekáč a pečeme ve vyhřáté troubě.
Informace jsme čerpali z výborné knihy
Vladimíry Jakouběové, kterou si můžete
zakoupit v tanvaldském infocentru.

František Karel Pacholík, Poudačky
a vhačky
Půvabné krkonošské nářečí patří
k našim kulturním
pokladům.
Přestože
z
Krkonoš
a
Podkrkonoší
již
prakticky
vymizelo,
žije
dál
díky
spisovatelům
jako je Marie
Kubátová nebo
lidový vypravěč
František Karel Pacholík. V jeho
knize Poudačky a vhačky se v tomto
temperamentním
nářečí
dočteme
příběhy o obyčejných lidech, o naší
krajině i o hraběti Harrachovi. Ožijí
zde příběhy o tvrdém, ale i úsměvném
životě horalů. O tom, jak trávili Vánoce,
jak se bavili i jak tvrdě pracovali.
Dočteme se o „kerkonošskejch“
zbojnících, co pomáhali „chudejm“,
pozastavíme se nad „duchařskou
písní“ a někdo se možná podiví nad
příběhy o hraběti Harrachovi, které
tak trochu neodpovídají tomu, co se
běžně o šlechtě traduje. Jak měl rád
české národní písně, jak se do erbu
Harrachů dostaly veverčí ocasy, jak
potajmu přispíval na časopis vydávaný
„Omladinou“ Vyšehrad, jak si často a rád
„poudal s chudejma lidma a ukazoval,

jak si tý český řeči váží“ nebo jak dopřál
lidem chodit do jeho lesů a sbírat
klestí i lesní plodiny. Nechybí ani
účast nadpřirozených sil. Dočteme se
o Matce javoru, vodníkovi Modlizákovi
i o Krakonošovi. Celá kniha je takovým
návratem v čase, do doby, kdy za okny
skučela Meluzína, v kamnech praskal
oheň, ozýval se rytmický zvuk předení
a vyprávěly se veselé i strašidelné
příběhy. Kniha je doplněná historickými
fotografiemi. Cena: 275 Kč

Vladimíra Jakouběová, V babičině
kuchyni od Tří králů do Vánoc
Publikace zabývající se lidovými
obyčeji a pokrmy, které se dříve
objevovaly na stolech našich předků,
doplněná kresbami pana Schejbala,
potěší zejména hospodyňky. Dozvíme
se tady, že jídelníček našich babiček
voněl libečkem, meduňkou nebo
kebrlíkem a vařilo se především ze
surovin, které byly v regionu dostupné.
Že v zimě lidé jedli dvě až tři jídla denně
a v létě až pět. Poznáme, jak si lidé
užívali pravé posvícení, které patřilo
mezi nejvýznamnější svátky v roce
a na čem si o něm pochutnávali včetně
receptů. Dozvíme se, že o Dušičkách
se pekly „Dušičky“ a Kruchovky,
o Masopustu „Masopustní pekáč,
Masopustní šišky nebo Boží milosti.
Dočteme se o tom, jak vypadalo takové
májové namlouvání, svěcení jara nebo
svatojánské čarování. Kromě toho, že
poznáme tradice našich předků, se
můžeme nechat inspirovat i k zpestření
našeho vlastního jídelníčku. Cena:
150 Kč
Vladimíra Jakouběová, Z babičiny
zahrádky do dědova sklípku
Tato publikace určitě potěší i pány,

Jaroslav Pešat
Josef Sýkora
Miroslav Vacek
Hana Fischerová
Matěj Gajdáč
Helena Medlíková
Doris Moltašová
Zdeňka Nezdarová
Eva Šeblová
Miloslava Erlebachová
Jana Hásková
Karel Medek
Růžena Šmídová
Alexander Vágai
Božena Vávrová

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

-hoš-

Vánoční přání

Zdravý celý rok všem pacientům
přeje za tanvaldskou ordinaci

MUDr. Tomáš DROBNÍK
a sestřička

Irenka KRYKORKOVÁ.

Knižní tipy z infocentra

Kdo si chce dlouhé zimní večery
zpříjemnit zajímavou knihou nebo už
pomýšlí, co pořídit svým blízkým pod
stromeček, může si vybrat z nových
publikací na pultu tanvaldského
infocentra. Knihy potěší každého, kdo
má rád náš region.

V prosinci 2012
oslaví narozeniny

na jejichž přání také ostatně vznikla.
Nalezneme zde totiž recepty na výrobu
alkoholických nápojů, které byly dříve
považovány i za léčivo. Krom alkoholu
tady také můžeme vyčíst informace
o bylinkách a jejich použití v lidovém
léčitelství a třeba se zase pro změnu
nechat inspirovat tím, jak nahradit
přírodní cestou dnešní medikamenty.
Cena: 180 Kč

Klára Hoffmanová,
Putování s vílou Izerínou
Výprava s vílou Izerínou za pověstmi
Jizerských hor je cílově zaměřená
na menší čtenáře. Dočtou se tady
o Ježíškových kamenech, o Dornstovi,
pověst o Čihadle a další legendy
našeho kraje. Cena: 130 Kč

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový
balíček, ať to sdělí A. Liškové,
telefon: 728 421 550, event.
jiné člence KPOZ.

Pořad římskokatolických

bohoslužeb
o Vánocích 2012/13

Štědrý den 24. prosince

Tanvald, Šumburk n. D.: od 17,00 hod.
Velké Hamry: od 20.00 hod
Albrechtice v J. h.: od 22.00 hod
Horní Maxov: od  24.00 hod

Boží hod vánoční 25. prosince

Smržovka: od 9.30  hod
Josefův Důl: od 11,15hod
Horní Maxov: Zpívaná mše - J. J. Ryba
Česká mše vánoční od 15.00 hod

Středa 26. prosince
sv. Štěpána prvomučedníka

Tanvald, Horní Tanvald: od 9.00 hod
Albrechtice v J. h.: od 11.00 hod

Pověsti od Nisy a Kamenice
Mystika a tajuplné příběhy, spředené
okolo Jizerských hor ožívají v knize
Pověsti od Nisy a Kamenice. Kdo ještě
nezná horskou mytologii lesních duchů,
skřítků nebo zakletých panen, určitě
by tato kniha neměla chybět v jeho
knihovně. Vždyť jak jinak pochopit
otisk podkov na návarovské skále,
Mariánský zázrak v Karlově, podivné
mečení „Nebeské kozy“ nebo divokou
lesní honbu. Cena: 275 Kč

Sobota 29. prosince

Miroslav Nevrlý,
Kniha o Jizerských horách
Bible Jizerských hor, tak bývá někdy
nazývána a neměla by chybět
v knihovně žádného pořádného
milovníka přírody a kulturního bohatství
Jizerských hor. Obsáhlá kniha, ve které
vyčteme snad vše, co se o Jizerkách
vyčíst dá, učí čtenáře hledat krásu
v přírodě a vzbuzuje v něm touhu poznat
všechny dosud nepoznané kraje.

Tanvald, Horní Tanvald: od 9.00 hod
Albrechtice v J. h.: od 11.00 hod
Horní Maxov: od 15.00 hod
Velké Hamry: od 17.00 hod

Josefův Důl: od 17.00 hod

Neděle 30. prosince Svaté Rodiny
Šumburk n. D.: od 9.00 hod
Albrechtice v J. h.: od 11.00 hod
Horní Maxov: od 15.00 hod
Velké Hamry: od 17.00 hod

Pondělí 31. prosince Na poděkování a s prosbou do Nového roku
Tanvald, Šumburk: od 18.00 hod

Úterý 1. ledna

Neděle 6. ledna
Zjevení Páně - Tří králů

Tanvald, Šumburk: od 9.00 hod
Albrechtice v J. h.: od11.00 hod
Horní Maxov: od 15.00 hod
Velké Hamry: od 17.00 hod

Tanvaldský zpravodaj
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Městská knihovna Tanvald
OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
24.12. - 26.12.  
ZAVŘENO
27.12. 2012
OTEVŘENO    9:00 - 11:30   12:15 - 15:00
31.12. 2012
ZAVŘENO
1. 1. 2013
ZAVŘENO
Výstavy v knihovně
• Knižní výstavka ve vstupní části knihovny – Vánoční inspirace po celý měsíc
prosinec
• Město Tanvald opět podpoří děti z Domova pro osoby ze zdrav.
postižením v Raspenavě.
3. 12. 2012 - 14. 12. 2012 ve výstavním sálku knihovny
„VÁNOČNÍ SVĚT“ - přijďte si prohlédnout kouzelné výrobky (keramické
anděly, svícny, zápichy, květináče s vánočními motivy, drobné dárečky, ozdoby,
polštáře, šátky, vánoční ověsy…) dětí a mládeže, s mentálním a kombinovaným
postižením ve věku 3-26 let, domova DORA z Raspenavy. Zároveň budete mít
možnost zakoupit si výrobky, které vás oslovily.
Domov Dora z Raspenavy zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a mládeže
celoročně. Do jejich terapeutické dílny dochází klienti, kteří se pro svůj handicap
nemohou uplatnit na trhu práce.
• 17. 12. 2012 - 31. 12. 2012 – výstava výtvarných prací ze soutěže
„Vánoční pohlednice“ ve vstupní části knihovny.
Soutěž
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž: „Vánoční pohlednice“ pro všechny mladé
od 0 do 19-ti let. Vytvořte jakoukoli technikou pohlednici, maximální velikost
A5. Uzávěrka soutěže je 12. 12. 2012. Nezapomeňte uvést zezadu jméno,
věk, tel.spojení a školu. Svá díla můžete odevzdávat osobně v knihovně nebo
zasílat na adresu: Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald.
Výherci budou vybráni porotou dle věkových kategorií a odměněni knižními
dary. Všechny práce budou vystaveny od 17. 12. 2012 a po celý měsíc leden
2013 v naší knihovně.
Vánoční vyrábění
Ve středu 12. 12. 2012  zveme všechny šikovné dět  i s rodiči či prarodiči mezi
13.00 - 17.00 do výstavního sálku knihovny na tradiční Vánoční vyrábění –
vánoční dílničku. Přijďte nasát vánoční atmosféru a vytvořit si něco pro radost.
Vstupné 10 Kč (v ceně vstupného je občerstvení a základní materiál). Kdo si
bude chtít ještě vyrobit skutečnou svíčku ze včelí plástve, zaplatí 15 Kč navíc
(v ceně je 1 plástev a knot).
Dárek z knihovny
Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či přátelům, nabízíme
zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2012. Bližší informace se
dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.

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

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
• Středa 5. 12. od 14.30 hodin - „Mikulášská dílna“ - výroba vánočního
světýlka: zdobení keramického svícnu ubrouskovou technikou. Akce je pro děti
školního věku.
• Pátek 7.12. v 17.00 - 20.00 hodin - „Dárkování pro dospělé“ - výroba
vánočních vitráží technikou tiffany a malováním na hedvábí. Záloha 100 Kč při
přihlášení, doplatek dle počtu a velikosti výrobků.
• Pondělí 10.12. od 17.00 hodin - „Vánoční cukroví“ - pečení a zdobení
několika druhů vánočního cukroví. Krabičku s sebou! Akce je pro děti školního
věku.
Na všechny akce se přihlašuje včas vzhledem k omezené kapacitě dílen!
Bližší informace obdržíte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301,
nebo na www.ddmtanvald.cz.
Kolektiv DDM přeje všem klidné a příjemné Vánoce a splněná vánoční přání.

Nezdolný závodník odešel
Když jsem před několika
měsíci dělal rozhovor s Jiřím
Tacincem a fotil jsem ho před
radnicí s jeho trofejemi, netušil
jsem, že je to naposledy. Ještě
než stačil napadnout sníh
pro další lyžařskou sezónu,

Tanvaldský zpravodaj

8

pověsil náš vynikající veterán
lyže na hřebíček, a to definitivně.
Další medaile a poháry již do své
sbírky nepřidá, neboť počátkem
listopadu nás zastihla ta smutná
a nečekaná zpráva, že pan Jiří
Tacinec náhle zemřel.          -vho-

Mateřské a dětské centrum Maják
1. 12. 2012 Mikulášská nadílka od 16:00 - 18:00
Vybírání podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do ,,knihy hříchů“od 15:00.
Vstupné: 30 Kč za rodinu.
Dále nabízíme:
• Maxík - čt - pá Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou
školní docházkou
Speciální program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou.
Program je určen také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš
nedaří. Při tréninku dítěte se počítá s aktivní účastí rodiče. Celý program je
rozdělen do 15 lekcí a spojuje v sobě nácvik těchto činnosti:
- grafomotorické dovednosti
- koncentrace pozornosti
- posílení funkcí v oblasti sluchové a zrakové
- oblast prostorové orientace
- koncentrace pozornosti
- rozvoj poznávacích funkcí
individuální práce s dítětem a rodičem v hodinových lekcích. Přesné instrukce,
materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma. Uplatnění laskavého
přístupu k dítěti bez negativního hodnocení. Akreditováno MŠMT ČR – č.j.
32 809/2010-25-778.
Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel.: 602 411 462,
e-mail: lenkakor@seznam.cz
• “HUDEBNÍ HRÁTKY - pro děti ve věku 2-5 let
Rozvoj hudebního vnímání, program s písněmi, rytmizace, pohyb, rozvoj řeči,
podpora sociálních vztahů.
Cena 50 Kč/lekce (45 min). Zvýhodněné předplatné 800 Kč/5 měsíců.
Informace na tel.: 774 825 085
Nově:
- Pover jóga s Lenkou Marčíkovou ve čtvrtek od 16:00
- Prodej ložního a jiného drobného zboží pro rodiny a malé děti
- Vánoční poukazy (od 150 Kč) na masáže s Anitou Rusnákovou
  zájemci volejte na tel.: 603 304 550.
Informace:  tel.: 774 825 085, e-mail: mdc.majak@gmail.com

Pozvánky z okolí
2. prosince od 15 hodin
v Riedlově vile, Desná
Vánoční loutková pohádka

Pohádku pro rodiče s dětmi od 3 let
zahraje divadlo BOŘIVOJ.
Vstupné 30 Kč

8. prosince od 15 hodin
v Kulturním domě Sklář, Desná
Mikulášská divadélka Mrak

Dětským odpolednem, které je seskládáno ze soutěží a her budou děti provázet dva klauni - ráda cvičící, tančící
a s dětmi si hrající klaunka Yfča a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča. Pro
všechny děti budou připraveny balíčky.

2. prosince od 16 hod
v Občanské ul. ve Střední Smržovce
Rozsvícení deskového betlému
2. prosince od 18.30 hod
před Zámečkem ve Smržovce
Rozsvícení vánočního stromu
2. prosince od 19.30 hodin
a 9. prosince od 16 hodin
v Městském divadle Jablonec n. N.
Vánoce s Choreou a Iuventus

Unikátní spojení známého pěveckého
sboru Chorea Bohemica a jabloneckého

dětského pěveckého souboru Iuventus,
Gaude! V legendárním pořadu Vánoce
s Choreou. Tento pořad se udržel
na repertoáru od samého počátku existence souboru a dnes je již legendou.
Vedle vánočních obchůzek a koled
obsahuje celkem 14 legend, které byly
vytvořeny postupně a při představeních
jsou různě obměňovány.

5. prosince od 15.30 hodin
na Lidickém náměstí ve Smržovce
Mikulajda

Tradiční setkání dětí, rodičů, prarodičů
s Mikulášem, čertem i andělem. Chybět
nebude občerstvení, soutěže o ceny ani
pohádka v Kinoklubu.

12. prosince, kostel sv. Archanděla
Michaela, Smržovka
Vánoční koncert v kostele
1. ledna Tanvald - Příchovice
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. 2012 mezi 10. a 16.
hodinou.

Pronajmu nebytové prostory
cca 100 m2 v Tanvaldě na sídlišti.
Vhodné pro skladování nebo drobnou výrobu.

Tel: 777 676 788
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Kulturní pořady v kině
6. 12. od 19 hod. v Kině Jas Járy Cimrmana
Přednáška: Dobrovolnicí ve Sluneční škole
O cestě do školy po zamrzlé řece, výuce, půlročním
pobytu a životě v odlehlém Kargyaku v indických
Himálajích ve výšce 4200 metrů bude promítat
a povídat Blanka Nedvědická. Součástí přednášky
bude výstava fotografií a kreseb dětí. Výtěžek akce
podpoří projekt Sluneční školy v Kargyaku. Více
o projektu na stránkách: www.surya.cz.
Vstupné 60 Kč.
7.12. od 12 hod. v Kině Jas Járy Cimrmana
Pohádka o 12 měsíčkách
Divadelní představení pro děti. Vstupné 30 Kč.
9. 12. od 19.00 hod. v Kině Jas Járy Cimrmana
Vrátila se jednou v noci
Brilantně napsaná komedie, která úspěšně obletěla
celý svět a dostala mnoho prestižních ocenění, míří
i k nám.  V hlavních rolích se představí Václav
Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Martin
Zahálka a další.
A o čem hra bude? O jednom starém mládenci, který
pravidelně chodí k hrobu své maminky a každý
týden ji vypráví, co se mu přihodilo. Samozřejmě
v tom lepším světle. Když jí ale jednoho dne
oznámí, že se chystá oženit, čeká ho po návratu
domů nečekané a šokující překvapení. Jeho matka
Fanny se po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vrátí mezi živé, aby si nevěstu
osobně proklepla. Autor Eduardo Rovner ve své komedii neopakovatelným
způsobem vystihuje důležitost lásky a přátelství. Svým laskavým pohledem
na svět živých a jejich směšné starosti získala hra přízeň diváků všude, kde
byla uváděna. Vstupné: 260, 240 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.
tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
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
Hobit: Neočekávaná cesta

15. 12. od 10 hod. v Kině Jas Járy Cimrmana a v přilehlém parku
Veselé Vánoce se Štědrou bábou
Řemeslný trh, živý betlém, koledy, doprovodný kulturní program:
• od 14 hod. Věneček pohádek. Pásmo českých animovaných pohádek pro
nejmenší diváky. Krteček, Mach a Šebestová, Štaflík a Špagetka, Žofka a další.
Vstupné: 20 Kč
• od 17 hod. Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru JANÁČEK
z Jablonce nad Nisou.
Na programu vánoční koledy z Čech a zahraničí. Umělecká vedoucí Olga
Fröhlichová. Vstupné: 50 Kč

Připravujeme na leden 2013:

26. 1. Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát Big band Lanškroun (www.bigbandla.com).
Předprodej vstupenek v městském infocentru od 2. 1. 2013.

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald

„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné
výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které hobity
připravil drak Šmak. Díky čaroději Gandalfu
Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti třinácti
trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem
Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny,
přes tajemné země, kde se to hemží zlobry a skřety, smrtelnými obřími pavouky a kouzelníky. Ačkoli cíl jejich cesty – Osamělá Hora - leží na východě, musí se nejprve dostat
z jeskynního systému, kde se Bilbo ztratí a narazí na někoho, kdo mu navždy změní
život... na Gluma. Tady, sám s Glumem, na břehu podzemního jezera, skromný Bilbo
Pytlík objeví nejen hloubku lstivosti i odvahy, která překvapí i jeho samotného, ale také
získá do svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, jenž skýtá nečekané a užitečné
možnosti... Jednoduchý, zlatý prsten je spojen s osudem celé Středozemě takovým
způsobem, jaký Bilbo nemůže ani tušit.

Na vánočně laděné koncerty Základní
umělecké školy v Tanvaldě se můžeme
těšit i letos.

13. 12.

8. 12.

17. 12.

PÍ A JEHO ŽIVOT

Že se sportovci z oddílu TJ SEBA
Tanvald není nikdy nuda, to už přece
víme, podzimní sportovní zábavy,
sportovní plesy, to je známá vesta, ale
Vánoce? A přece. Letos poprvé sportovci pro širokou veřejnost připravují
Vánoční svařák, aneb konce světa se
bát nemusíme. Bude to v pátek 21.
prosince v areálu firmy 4soft (bývalé
garáže ČSAD za Myší dírou) a zájemci

Příběh natočený podle románu Yanna Martela
se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna
majitele zoologické zahrady, z něhož bude
později ředitel. Pí si jednou vyjede lodí na Tichý
oceán, ale loď ztroskotá a on dostane pouze
na záchranný člun, kde s ním plují i hyena,
samice orangutana, zebra a tygr indický. Celý
tento příběh je o víře, naději i šanci přežít tuto
nešťastnou událost.

Josefův Důl,

Kostel Proměnění Páně, od 17 hod.

Wittichenau

Velké Hamry,

12. 12.

19. 12.

Zlatá Olešnice,

Kostel sv. Martina, od 17 hod.

kostel sv. Václava, od 17 hod.

Tanvald, Šumburk n.D.,

Kostel sv. Františka z Assisi, od 17 hod.

Vánoční svařák se sportovci
o poslech vánočních koled z dětských
hrdel z tanvaldských škol a školek,
k tomu gulášek, perníčky, cukroví…
a pochopitelně pravý vánoční svařáček,
bez metanolu, jak jinak, jsou vítáni již
od půl třetí odpoledne. Přijďte, poslechněte, ochutnejte, nic zlého se vám
nestane. Uvidíte, uslyšíte, ochutnáte...
a zvítězíte.
-vho-
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Sport, inzerce
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Dorost z Desné bodoval na Mistrovství ČR Soshiki se prali na Mistrovství republiky
v základní skupině poraV Plzni se konalo 11
v severské kombinaci žactva a dorostu otevřené
zila a dostala se až do boje
mistrovství

20. 10. se v Novém Městě
na Moravě uskutečnil poslední letní
závod žactva a Dorostu mladšího
v severské kombinaci. Tentokrát
se jednalo o MČR. Za krásného
počasí se z 8 závodníků z JKL
Desná dařilo nejvíce Marku
Štěpničkovi v Dorostu, který vyhrál
před
Harrachovským
Honzou
Vytrvalem.V kategorii Žáků starších
se na druhém místě umístil David
Zemek, ostatní závodníci oddílu
byli kolem 5. - 8. místa.
Patrik Chlum

Elévové na pažitech zaperlili
Fotbaloví elévové - tým Tanvaldsko,  
minižáci ročník 2002 a mladší byl v této
kategorii vytvořen spojením oddílů TJ
Desná a Jiskra Tanvald. Na podzim byly
odehrány celkem 4 turnaje.
Účastníci: Tanvaldsko A,B ; BAUMIT
Jablonec r. 2004 A,B; Lučany, Velké
Hamry, Zásada A,B ; Plavy
16. 9. – pořadatel V. Hamry - 2 týmy –
umístění Tanvaldsko A 2. a Tanvaldsko
B 6. místo
29. 9. – pořadatel Lučany - 1 tým -  
umístění 2. místo
13. 10. – pořadatel Zásada - 2 týmy –
umístění 1. a 4. místo
21.10. – pořadatel Desná - 2 týmy umístění 2. a 7. místo
Za Tanvaldsko nastoupili tito hráči:   
Galbavý Adam, Schmied Vojtěch,
Dubský Vítek, Salaba Jan, Plánek
Jakub, Oberhofner David, Jechová

Vendula, Šulc Jakub, Štěpánek Jakub,
Bajzik Marian, Rydval Ondřej, Vařeka
Dominik, Laňka František,Tvrdý Daniel,
Haviernik Marek,   Lacina Dominik,
Kotlár David , Phung Petr
Trenéři:   Schmied Radek, Dubský
Tomáš, Galbavý Slavomír
V týmu převládá ročník 2002 a mezi
kluky jsou velké výkonnostní rozdíly.
Na turnajích však bojovali jako lvi
s poměrně dobrými výsledky. Prvnímu
týmu dvakrát scházela jediná branka
k vítězství v turnaji. Úmístění však
nehodnotíme, více než výsledek je pro
nás v této kategorii důležitá týmová hra,
schopnost úspěchu jedince ve hře jeden
na jednoho a celkové herní nasazení.
Posledního náboru se zúčastnilo 12
nových adeptů ročníku 2005-6, takže
s mírným optimismem do budoucna  
fotbalu zdar.
Karel Soldát

Mladý fotbal stále žije

RMSK Tanvaldsko, nově vzniklý
regionální oddíl mládeže, pomalu může
rekapitulovat svůj podzimní debut
v krajských soutěžích.
Nejméně se dařilo třináctiletým,
jejichž rezerva je v 1.A třídě poslední
s pouhými dvěma bodíky. Áčko je
v krajském přeboru sice také poslední,
ale v závěru porazilo Frýdlant 4:2 a má
už 2 vítězství. Patnáctka na podzim
vybojovala 2 vítězství a 1 remízu a díky
závěrečné výhře 7:0 nad Šluknovem
postoupila z poslední 14. příčky na 12.

Nejvíce se však dařilo naší devatenáctce, která v závěru dokázala porazit
rivaly z Frýdlantu i fotbalové akademiky
Šluknovského výběžku a prohrála
jen se Sedmihorkami, jež jsou zatím
druhé. Takže 10. místo se 3 výhrami
a 2 remizami není v první sezóně v této
kategorii vůbec špatné.
Takže uvidíme na jaře. Přejme
mladým fotbalistům hodně chuti a elánu
do dalšího tréninku a výsledky se jistě
dostaví. Fotbal Tanvaldska potřebuje
mladou krev jako sůl.
-vho-

NOVĚ OTEVÍRÁME PRODEJNU
Nový sortiment bytového textilu:
 polštáře a přikrývky
 ložní soupravy
 prostěradla
 dětský sortiment
 kuchyňský sortiment
 metráž ….
Připravujeme VÁNOČNÍ AKCE!!!

OTEVÍRACÍ DOBA TEXTIL ATELIER: Mimořádně otevřeno:
PO – PÁ 8:00 – 17:00
16.12. 2012 9:00 – 12:00 STŘÍBRNÁ NEDĚLE
SO 9:00 - 12:00
23.12. 2012 9:00 – 12:00 ZLATÁ NEDĚLE
Kontakt: Krkonošská 642, 468 41 Tanvald
Tel: 607 855 870

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
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české republiky v bojovém
JU-JITSU pod organizací Alkamf-Jitsu boje,
ve kterém se používají
údery, kopy, hody, páky,
porazy a boj na zemi.
Mistrovství se zůčastnilo
140 závodníků z 25
klubů a škol z celé ČR
a Tanvalďáci byli při tom. Naši školu
SOSHIKI reprezentovalo 6 bojovníků.
Natálie Fajfrová vyhrála první zápas
ale ve druhém si poranila rameno
a i když moc chtěla dál zápasit, tak ji
dál trenér Horáček už nepustil. Škoda.  
Byla dobře připravena, ale zdraví
závodníka je přednější. Skvěle si vedla
Daniela Prousková, která své soupeřky

o zlato. Ve finále však
soupeřka byla nad její síly
a Daniela po velkém boji
prohrála a přivezla tak titul
vice mistr ČR. Juniorka
Klára Patková byla zařazena mezi kategorii ženy.  
Soupeřky porazila dobře
připravenými technikami
karate a v boji na zemi. Po právu tak
získala pro Tanvald stříbrnou medaili
a titul vicemistr ČR. Jaroslav Filipovský
po těžkých zápasech vybojoval bronzovou medaili. Filip Očenáš nestačil
na své soupeře a Anička Patková
po kontaktu už nenastoupila.   Trenér
Nigrín nebyl spokojen   se slabou kondicí některých závodníků.
-hor-

Sníh ukončil fotbalový podzim předčasně
Do nového ročníku okresního
přeboru mužů se přihlásilo pouze 12
mužstev a tudíž byl fotbalový podzim
o něco kratší než obvykle. Sněhová
nadílka navíc nedovolila odehrát
poslední zápas s Hodkovicemi, který je
tak odložen až na jaro.
Tanvaldští nevstoupili do sezony
moc šťastně, nejdříve lacino prohráli
na půdě nováčka z Jenišovic, poté
sice vysoko přehráli doma druhého
debutanta soutěže Kokonín, k optimálnímu výkonu měli však daleko.
A když v poslední minutě přišli o výhru
v Držkově, měli tak na kontě pouze
4 body místo předpokládaných 9-ti.
Mizerný začátek se podepsal na psychice hráčů, takže následovaly další
nevýrazné výsledky jak v zápase se
Smržovkou, tak v Josefově Dole, odkud
si sice odvezli 3 body, ty však byly velice
utrápené. Nejlepší výkon tak podali
tanvaldští v zápase proti dosud neporaženému a dobře hrajícímu Pěnčínu,
Pořadí

Tým

Zápasy

+

ze kterého získali nakonec pouze
cenný bod. Bohužel rozhodčí Hušek
zrovna neměl svůj den a tak asi každý
přihlížející kroutil nevěřícně hlavou, co
je ve fotbale všechno možné. Tato aféra
měla dohru i u disciplinární komise,
žádné převratné postihy se však „překvapivě“ nekonaly, tedy kromě těch
hráčských. Ale tak to občas ve fotbale
chodí. Závěr fotbalového podzimu již
byl o poznání lepší. V Janově se hned
tak nevyhrává, ale tanvaldským místní
pískoviště svědčí a tak si zaslouženě
odvezli cenné vítězství. Posledním
zápasem tak vlivem počasí bylo derby
s Kořenovem, ve kterém Tanvald
po zodpovědném výkonu porazil soupeře tím nejtěsnějším rozdílem a uzavřel tak bodový zisk na 14-ti bodech.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim fanouškům a sponzorům za podporu v roce 2012 a popřál jim
tak i hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do roku 2013.
Miroslav Pohořalý
0

-1

Skóre

Body

Prav
11

1.

Pěnčín B

10

8

2

0

40 : 10

26

2.

Hodkovice

10

7

2

1

25 : 7

23

8

3.

Rychnov

10

6

1

3

28 : 14

19

1

4.

Smržovka

10

6

1

3

29 : 23

19

4

5.

Albrechtice

10

5

1

4

14 : 18

16

1

6.

Kořenov

10

4

2

4

23 :  10

14

-1

7.

Tanvald

10

4

2

4

24 :  25

14

-1

8.

Držkov B

10

4

1

5

21 :  27

13

-1

9.

Kokonín B

10

4

0

6

18 :  36

12

-3

10.

Janov

10

3

2

5

13 :  18

11

-4

11.

Jenišovice B

10

2

0

8

11 :  22

6

-9

12.

Josefův Důl

10

0

0

10

10 :  46

0

-15

Basketbalisté zahájili sezónu

Basketbalisté TJ SEBA Tanvald vstoupili do nového ročníku Jizerské basketbalové ligy a hned v prvním kole je
los svedl proti loňskému vítězi Bižuterii
Jablonec A. Hosté však proti favoritovi
dlouho drželi krok a jen neproměňování
trestných hodů je nepustilo do vedení.
Ovšem nástup do druhého poločasu se
Tanvaldu nevyvedl a favorit tak získal
klíčový náskok, který už do konce
utkání nepustil z ruky.

Konečný výsledek:  
Bižuterie Jablonec A - SEBA Tanvald
76 : 62 (36 : 34)
Střelci Tanvaldu: Šída 16, Kozák 12,
Klemš 11, Vyhnálek 7.
Domácí utkání se hrají v hale na Výšině
vždy v pátek od 18.10, vstupné volné.
30.11. Tanvald - BK Vratislavice
  7.12. Tanvald - Indiáni Liberec
14.12. Tanvald - Draci Jablonec

-vho-
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Inzerce

Havlíčkova 878
Smržovka

(za kinoklubem do dvora)
• velký výběr dioptrických obrub
za jedinečné ceny
• 100 % kvalita
• 100 % zákaznický servis
• opravy a úpravy brýlí na počkání
Předložením tohoto kuponu
získáte 200 Kč slevu při zhotovení
kompletních brýlí.
Navštivte nás na adrese:
Krkonošská 350 (POLIKLINIKA), Tanvald 468 41, tel. 777 912 585

Levné kuchyně Tanvald

Tel/fax: 483 382 900
Mobil: 721 209 207

www.nabytek-arnostova.cz
nabytek.arnostova@seznam.cz

kvalitní české zdravotní matrace, přikrývky a polštáře,
chrániče matrací, rošty a české postele
české sedací soupravy, válendy a pohovky
nábytek na míru – české kuchyně
- dětské pokoje na míru
- obývací pokoje na míru
- vestavné skříně
nákresy v 3D programu

Otevírací doba: PO-PÁ 9-12 13-17
SO 9-11

SLEVY AŽ 20%
Zajistíme dopravu i montáž
Výběr 19 druhů – z toho 11
přímo vystavených

NOVĚ TAKÉ NÁBYTEK!

Budova KOBERCE – TESCOMA
Krkonošská 603 Tanvald
Tel: 603 225 123
Tanvaldský zpravodaj
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Děkuji Vám za Vaše hlasy v Senátních volbách.
Jaroslav Zeman
senátor za Jablonecko a Semilsko
ředitel DETOA Albrechtice s.r.o.

Připravujeme pro Vás akci:

VÁNOCE S ČESKOU HRAČKOU,
kde děti tvoří dárky pro své rodiče.
Kdy: 7. 12. - 16. 12. 2012

Místo konání:

www.detoa.cz

Muzeum výroby hraček
Jiřetín pod Bukovou 6
Albrechtice v Jiz. horách
Bližší informace o otevírací době
na www.detoa.cz
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