11

listopad 2012

Vydává MěÚ Tanvald
XXX. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

www.tanvald.cz

Letošní HAF opět nezklamal, kamerou i jemnou erotikou

12. 11. se budou konat
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti

Soutěžní festival humor v amatérském filmu má za sebou již 44. ročník
a nutno dodat, že opět úspěšný. Jako
každým rokem, i letos přijela početná
enkláva německých tvůrců, kteří jsou
vyhlášení svými krátkými anekdotami.
Třebaže divák vtipu znalý často již
dopředu očekává pointu, stejně mu
tato povedená dílka dokážou pěkně
polechtat bránici. Ať už Michael Franke
se zabavenými zuby mlsného tatíka
(2. cena v minuta filmu), šikovné falešné
výběrčí pokut či nepřející bordelmamá
Dietmara Schűrtze a Wolfganga
Beckera, anebo vynikající způsob jak
se zbavit smrti s pomocí alkoholu (bez
metanolu) Manfreda Henniga. Němci
letos po zásluze sbírali ceny, jmenovitě výše uvedená dvojice, která slízla
smetanu jak v hlavní soutěži za film
Vedlejšák, tak i v minuta filmu za dílko
Výmluva, kde si zahrála i parta cvičených hlemýžďů.
Slováci Luboš Trizna a Ján Kuska
to letos vzali hodně zkrátka, když nám
ukázali krásné hory v obláčcích dýmu,
patrně sušeného sena v množství
menším než malém. Malé pokouřeníčko
nikomu sice neuškodilo, leč tentokrát
zůstalo na okraji zájmu. Více se dařilo
polským zástupcům, kteří v kooperaci
s Gymnáziem Tanvald získali třetí cenu
v hlavní soutěži za film Láska v lese
s poněkud hororovým námětem s ne
zcela jasným koncem, ovšem s řadou
důležitých ponaučení co se milostného

Vánoční zájezd
do Bautzenu

Zkuste letos nasát pravou předvánoční
atmosféru
v
Bautzenu
na jednom z nejstarších vánočních
trhů v Německu. 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 už teď, v infocentru Tanvald.
V případě neobsazení autobusu se
zájezd neuskuteční.
-hoš-

Zájezdy do Polska
Další zájezdy do Polska, tentokrát
do Jelení Hory se uskuteční 15. listopadu a 13. prosince. Odjezd je v 8 hodin
a cena zájezdu 110 korun. Přihlašovat
se můžete už teď, 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-

ČSOB hledá místo pro nový
bankomat v Tanvaldě

sbližování mládeže týče. A že udeření
na strunu mladého diváka nebylo špatným tahem, o tom svědčí právě i cena
mladého diváka.
Čeští autoři se samozřejmě také
neztratili. Trocha žertovné erotiky
Davida Březiny a Pavla Koppa o tom,
jaké neškodné úchylky muži mohou
mít a jakou vynalézavost přitom umějí
prokázat, rozhodně neuškodila a mužskému oku nesporně polahodila. A to
dokonce tak, že autoři si za film Výměna
odnesli druhou cenu v hlavní soutěži. Ať
už to bylo zásluhou neotřelého nápadu
či zřetelných půvabů sličné představitelky hlavní ženské role, každopádně
blahopřejeme a těšíme se již teď, co
odvážného pro nás autoři vymyslí
v příštím roce. Kromě tanvaldských
školáků v několika skečích pak domácí
scénu letos zastoupil Honza Blaschke
s hudební kreslenou groteskou. Docela
slušný saxíkový nářez doprovázený
kresbami dětí ze ZŠ Sportovní.
Další z již tradičních účastníků,
Jaroslav Šilar, nám předvedl rotu
statných vousatých mužů a krásných
žen na naleštěných strojích, nad nimiž
srdce zaplesá. Ač očekávanou, přece
jenom dokázal pointu ještě malinko
vygradovat a vytvořil tak úsměvný
příběh, v němž nejde o rychlost, ani
adrenalin, nýbrž čirou radost ze života.
A k tomu samozřejmě patří i závěrečné
vystřízlivění hlavního hrdiny. Toto dílo si
po zásluze odneslo cenu diváka. A kdo

Ten, kdo má své peníze uloženy
u České obchodní banky, se nemusí
bát, že by i nadále muset za výběrem
peněz jezdit až do Smržovky.   ČSOB
aktivně hledá pro svůj bankomat nové
místo a podle nejnovější informace
vyjednává se společností Billa, aby
byl nainstalován na její prodejně.
Čeká se jen na souhlas pronajímatele.
Připomeňme jen, že bankomat ČSOB
byl z Penny marketu odstraněn letos
v létě.

-hoš-
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Vždyť tento nadšenec patří přímo
k inventáři HAFu.
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Pohádková výprava na Nový Stránov
Na jaře ohlášený a dlouho očekávaný výlet pro tanvaldské seniory, se
uskutečnil 20. září. Cílem byl jeden
z našich nejpohádkovějších zámků
Nový Stránov. Půvabný zámek ale
utrpěl zubem času. Teprve nyní dochází
k obnově zdevastovaných prostor
a postupnému dovybavování interiéru
exponáty. Je až ku podivu, že zůstaly
zachovány překrásné dřevěné obklady,

okenice i některé další vnitřní vybavení
přesto, že až do roku 2002 působil
objekt jako dětský domov. Také původní
anglický park je nyní ukázkovým pralesem a i k němu se hodí přirovnání
k pohádce, ale v tomto případě poněkud strašidelné.
Průvodce zámkem velice zajímavě
přiblížil dobu od dávno minulé až
po současnost a bylo na něm znát, že

zámkem a jeho děním žije. Závěrem
návštěvy byl výstup po osmdesáti
schodech na věž, odkud je nádherný
výhled do okolí a na unikátní technickou památku, klenutý železniční most
v Jizerním Vtelnu.
Po dobrém obědě v restauraci Jizera
jsme navštívili překrásnou Loretu,
vystavěnou po vzoru renesančních
italských staveb. Tento architektonický
skvost se nachází v Kosmonosích

a všichni byli nadšeni výkladem průvodkyně, ve kterém nám přiblížila význam
této stavby, využívání a její kulturní
vliv nejen ve smyslu náboženského
chápání. Nákupy a občerstvení v Mladé
Boleslavi náš výlet uzavřely. Účastníci
si už nyní dělají plány na jaro, kdy se
snad uskuteční další výlet za zajímavostmi naší krásné země.

-ali-

Okolí Terezínky prokoukne
Na lepší výhled se mohou těšit
návštěvníci naší největší vyhlídky
Terezínky. Pár stromů, překážejících
ve výhledu na Velké Hamry, už zmizelo.
Další, které cloní ve směru na Tanvald,
ještě přijdou na řadu.
„Dostali jsme podnět od občanů, aby
se vykácely stromy v okolí Terezínky. Ač
tato stavba neleží v katastru Tanvaldu,
tak MěÚ Tanvald jednal o kácení s Lesy
České republiky,“ uvedl místostarosta
Tanvaldu Josef Průcha.
Lesy ČR s.p. přislíbily, že „překážející“
stromy vytěží a do budoucna si vezmou
na starost i samotnou
stavbu. „Stromy, které
by měly být odstraněny,
jsme předem vytipovali
a označili. Ty ve výhledu
na Velké Hamry ve
vlastnictví Lesů ČR s.p.
už jsou vytěženy a další
ve směru na Tanvald to
čeká v nejbližší době.
Už teď je tam lepší průhled. Úplně holá planina
tam ale být nemůže.
Všechny stromy nelze
vytěžit, protože některé
rostou na skále a jsou
těžko přístupné. Dále
jsou tam lesy v soukromém vlastnictví a
soukromým vlastníkům
nemůžeme nařídit pokácení stromů z důvodu
zlepšeného
výhledu.“
doplnila Marie Fejklová
z Odboru stavební úřad
a životní prostředí MěÚ
Tanvald.
Vyhlídka
Terezínka

Tanvaldský zpravodaj

2

je jedno z nejnavštěvovanějších míst
v blízkosti Tanvaldu. Míří sem rodiny
s dětmi i turisté, kteří si chtějí vyšlápnout na jednu z našich nejkrásnějších
hřebenovek. Jedná se o nejmohutnější
vyhlídku Jizerských hor a v roce 1855
ji na skále nechal postavit majitel
jedné z tanvaldských továren Johann
Mayer. V minulosti se v kamenném
sklípku Terezínky dokonce chladilo pivo
a buřty. Na louce u vyhlídky se hrálo
divadlo a na jejím ochozu vlála česká
a rakouská vlajka.
-hoš-
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Letošní HAF opět nezklamal, kamerou i jemnou erotikou
Pokračování ze str. 1
Jeho kreslené pohádky jsou vždycky
ozdobou festivalu a letošní Noční pohotovost získala zvláštní cenu, což rozhodně není zvláštní, ba naopak, tomu
se nikdo divit nemůže. Je jen neskonalá
škoda, že tohoto filmaře ještě neobjevili
tvůrci večerníčků v České televizi.
Nykl by se totiž v televizi vyjímal velice
dobře. Tedy jeho filmy. I když, Jaroslav
Nykl by tam se svou impozantní postavou, prošedivělými vlasy, uměleckou
bradkou a věčným klukovským úsměvem ve tváři taky rozhodně nevypadal
špatně.
Loňský ročník festivalu nám nabídl
přímo letecké hody zásluhou letohradských nadšenců pro létání i filmařinu.

A když se tyhle dvě ingredience dobře
namíchají, vznikne z toho zajímavý
koktejl. I letos přivezl Martin Marek,
autor z brněnské dílny, film o létání, tentokrát bezmotorovém, i když na chvilku
se v záběru objevil opět nadzvukový
letoun, jak jinak, z výzbroje českého
letectva. Příběh na motivy Erbenovy
Kytice s dobrým koncem pro krásnou
hrdinku trochu postrašil, trochu pobavil.
Jen tak dál. A když jsme u českých
tvůrců, neměli bychom zapomenout
na Patzenhauerův film Na dvorku,
který vyhrál první cenu za reklamu,
Jaroslavu Šťastnou, jež s dílkem A co
teď? pobrala třetí cenu v minuta filmu
a Ženožičkův Penzistův sen, umístivší
se v reklamě na bronzové příčce.

Jak jsme volili do krajských zastupitelstev
Výsledky: Liberecký kraj celkem
Volební účast:  38,55 %,
Počet platných hlasů:
22,21%		28 763 hlasů Starostové pro Liberecký kraj
17,89% 23 167 hlasů Komunistická str. Čech a Moravy
16,85% 21 829 hlasů Změna pro Liberecký kraj
13,05% 16 900 hlasů Česká str. sociálně demokratická
9,26% 11 993 hlasů Občanská demokratická strana

A na závěr jsem si záměrně nechal
počin tvůrčí skupiny Večernice Hokus
pokus aneb O statečném princi.  Většina
herců tohoto filmu totiž patří mezi mentálně postižené, což jim však nikterak
nebrání v tom, aby hráli s obrovským
nadšením, pro sebe i pro diváky. A to
i pro nás tzv. „normální“. Kdo ví, ten
ocení. A ocenila i porota čestným uznáním, což je dobře. Věřme, že tato cena
Večernici povzbudí k dalšímu natáčení
a že za rok do Tanvaldu zase přijedou.
A to samé platí i o všech ostatních.
Ať žijí amatérští filmaři, z nichž
leckterým by velice slušel i přídomek
profesionální.
Václav Hošek

Kam s ním
věčně živé

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Automobil na trávník nepatří
V září a v říjnu pokračovaly pravidelné
kontroly parkujících vozidel a opět se
našlo několik hříšníků, kteří odstaví svůj
vůz kde nemají. Spravily to opět pokuty,
ale ruku na srdce, stálo to za to? Vždyť
v Tanvaldě je parkovacích míst oproti
jiným městům dostatek a trávníků je pro
vozidla přece jenom trochu škoda, ne?
Olej vytékal na ulici
Pozorný občan přivolal hlídku městské policie k vozu, zaparkovanému
v Husově ulici, z něhož vytékal olej.
Ve spolupráci s hasiči byl zjištěn majitel
a vozidlo zabezpečeno proti dalšímu
úniku oleje, takže kanalizace naštěstí
nebyla kontaminována. Strážníci celou
záležitost vyřešili pouze domluvou,
ovšem špatný technický stav vozu se
majiteli přeci jen nakonec může prodražit, ale to záleží na pojišťovně, která
bude hradit výjezd IZS.

Strážníci resuscitovali
Cvičení integrovaného záchranného
systému v resuscitaci osoby se zástaČím lépe si lidstvo žije, tím více vou dechu v Jablonci nad Nisou se
odpadu vyprodukuje, dalo by se říci. zúčastnili také strážníci MP Tanvald.
Podle této teorie bychom si tedy žili O tom, jak užitečné to může být, když
s odpuštěním jako prasata v žitě. Nu, tuto techniku strážníci ovládají, jsme se
Výsledky: Tanvald
někdo si tak žije, jiný zase ne, ovšem přesvědčili nedávno na Tanvaldských
slavnostech, kde poskytli první pomoc
Volební účast: 33,83%
řada z nás se jako prase skutečně
zraněnému muži. Cvičení mělo opravdu
Počet platných hlasů:
chová. Vidíme to všude kolem nás.
impozantní
charakter a počtem resus22,68% 387 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy
Ač parta lidí z technických služeb dělá
citovaných osob zaznamenalo rekord,
17,11% 292 hlasů
Česká str. sociálně demokratická
co může, odpad je všudypřítomný.  
který bude s největší pravděpodobností
12,25% 209 hlasů
Změna pro Liberecký kraj
Jako by si homo sapiens ve vlastních zanesen do Guinessovy knihy rekordů.
odpadech přímo chrochtal. Někomu to
11,89% 203 hlasů
Občanská strana demokratická
-vhotakhle vyhovuje, ovšem většině z nás,
10,96% 187 hlasů
Starostové pro Liberecký kraj
co neradi zakopáváme o plastové lahve
a neradi kloužeme po odhozených
Služby pro seniory přehledně
Volby do senátu
Občanský demokrat Jaroslav Zeman ve druhém kole porazil sociálního demokrata zbytcích, to bezpochyby vadí.  Inu, proti
Kde si lidé mohou zažádat o příspěvek
gustu žádný dišputát a některým lidem
Stanislava Eichlera.
na
péči, co je to mobilita, nebo jak
zkrátka nic svinského není cizí.
V letním dvojčísle, které vyšlo 1. čer- získat byt v domě s pečovatelskou
vence a naleznete ho na stránkách www. službou, na to odpoví nově vydaná
tanvald.cz, je na straně 4 a 5 podrobný brožura s názvem Nabídka sociálních
Za brutální vraždu sedmdesátiletého že v bytě jsou dva miliony korun a zlato. návod k tomu, jak zacházet, respektive a souvisejících služeb pro seniory
seniora z Tanvaldu potvrdil Vrchní soud Na loupeži se podle verdiktu soudu nezacházet s odpady, co kam patří na Tanvaldsku 2012. V rámci
v Praze dvěma obžalovaným sedmnác- Husička domluvil s 31letým Leošem a co kam rozhodně nepatří.  Naleznete individuálního projektu IP3 Libereckého
tileté tresty. Třetí obžalovaný, 28letý Lipenským a 27letým Ladislavem tam i kontaktní číslo na městský úřad, kraje, financovaného z Evropského
Josef Husička, který organizoval loupež Olahem. Organizátor celé akce zatím kde se můžete domluvit na odvozu sociálního fondu  a rozpočtu ČR, vznikl
a na vraždě se přímo nepodílel, půjde čekal ve voze. Seniora podle vyšetřo- velkoobjemového odpadu. Toto číslo informační materiál, na přípravě kterého
koordinátorka
Ing.
za mříže na osm let. Proti usnesení vání muži v bytě povalili na podlahu, bru- zopakujeme, pro ty, kteří internet buď spolupracovala
soudu není možné odvolání, lze se tálně zbili a omotali páskou. Spoutaný nemají, anebo v něm neradi hledají, Žaneta Fišerová se sociálním odborem
pouze dovolat k Nejvyššímu soudu.
muž byl snadnou obětí a podle policistů je to 483 369 554. Zde se dozvíte, kdy MěÚ Tanvald v čele s Mgr. Vladimírou
Vrchní soud potvrdil, že Krajský neměl šanci se zachránit.
a jak si pro váš odpad přijedou. Jedná Tomšovou.   Tato brožura obsahuje
soud v Liberci, jehož rozsudek se nyní
Senior zemřel v 10. patře panelového se samozřejmě o odpad, který do kon- kompletní přehled sociálních služeb
přezkoumával, rozhodl bezchybně. domu v nedělní podvečer 13. března. tejneru nepatří a tato služba se neplatí, pro seniory, včetně seznamu terénní
Prokázalo se, že oba muži se podíleli Příčinou smrti bylo, že nemohl dýchat. neboť je již zahrnuta do celoročního pečovatelské služby, osobní asistence,
na napadení a třetí je do bytu poslal.
Protože důchodce neotvíral, byli poplatku za svoz odpadu. Potud tedy domovů pro seniory, domácí hospicové
Podle obžaloby loupež naplánoval na místo přivolaní hasiči, kteří tělo k nové službě pro občany, která se služby a další.
Díky letáčku se také můžeme
Josef Husička, který se se seniorem objevili.
zatím celkem osvědčila. Nicméně stále
-redosobně znal. Komplicům údajně tvrdil,
se najdou tací, co s nebetyčnou boho- dozvědět odpovědi na řadu užitečných
rovností klidně cihly, umyvadla, WC otázek. Například na koho se obrátit,
a další věci, co tam nepatří, odkládají když nám babičku propustí z nemocnice
do kontejnerů. Pracovníci svozové firmy do domácí péče, kdo nám pomůže, když
A.S.A. s.r.o. Liberec by mohli vykládat, potřebujeme kvůli zranění nějakého
Nový systém sběru odpadu na tele- drobného elektroodpadu do speciál- jaké problémy tenhleten odpad činí pomocníka do domácnosti nebo jak řešit
různé situace, do kterých se můžeme
fonickou objednávku je funkční od 1. ních kontejnerů, jež se v létě objevily jejich technice.
července a lidé si na něj zvykli poměrně v ulicích Tanvaldu. Jeden nešvar však
Takže co, milí Tanvalďáci? Kam dostat my i naši blízcí. Nechybí tady ani
rychle, takže již 101 tanvaldská domác- stále bohužel přetrvává. Někteří lidé si s ním, to už víme, jen aby nám to slovníček základních pojmů v sociální
nost této služby využila. Krom jiného běžné kontejnery dosud pletou s velko- do hlavinky ráčilo vlézti. I když tam, oblasti, kde se dozvíme, co je to vůbec
byly vyvezeny a sesbírány celkem 83 objemovými a vhazují do nich odpad, kde jen piliny tiše doutnají, myšlenka centrum denních služeb, co to jsou
kompletní staré televize a spousta dal- který tam v žádném případě nepatří, se stěží uchytí. Avšak jsem si jist, že sociálně - aktivizační služby a další
šího velkoobjemového odpadu, který jako jsou cihly a jiný stavební materiál, drtivá většina myšlenku nejen zachytí, pojmy.
materiál
je
k
dispozici
dříve hyzdil okolí popelnic. Zejména umyvadlové mísy, WC a jiná keramika.   nýbrž i podrží a naše město tak zkrásní Tento
na
webových
stránkách
města,
částečně rozebrané televizory obvykle Tyhle věci totiž ničí svozovou techniku a rozkvete. A třeba i pod sněhem.
-vhou Vašeho lékaře, v Nemocnici Tanvald,
takto strašívaly. Nyní se berou vcelku a ve svém důsledku mohou prodražit
informačním centru a jiných veřejných
a pilným popelnicovým montérům cenu za odpad nám všem.
-vhomístech v regionu.
tak odzvonilo. Osvědčil se i sběr

Soud potvrdil tresty za vraždu seniora

Nový systém sběru odpadu funguje
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Natáčení si studenti užívali s humorem

Jedním ze snímků, který si bez
problémů našel cestu k srdci diváků
letošního HAFu byla Láska v les(i)e
studentů tanvaldského gymnázia
a jejich „kolegů“ z polského města
Lubomierz. Jak si natáčení užívali
a kdo z nich pokračuje s filmováním
i nadále, na to jsme se vyptali Ilony
Bůtové z Gymnázia Tanvald.
Čekali jste, že se svým filmem Láska
v les(i)e na festivalu HAF uspějete?
Film jsem loni promítala několika třídám
na gymnáziu a podle jejich ohlasu
na některé pasáže i podle množství
dotazů na průběh natáčení jsem věděla,
že není divácky nezajímavý, přesto
jsem přičítala zájem studentů hlavně
skutečnosti, že se jednalo o žáky naší
školy. Cenu mladého diváka jsem
z toho důvodu víceméně očekávala
– a tady bych ráda poděkovala všem
příznivcům, kteří nám dali hlas! Na tak
pěkné umístění v hlavní soutěži jsem

českého projektu jaksepatří užili, vrátili
se plni nadšení, dodnes rádi vzpomínají
a nejraději by si podobnou akci zopakovali. Co se týče jazyka, projekt povinně
musel mít zajištěnou tlumočnici, ale
ta samozřejmě nemohla být u všeho.
Dokonce ani Mariana nestíhala všude
doprovázet Martina s Matějem, s nimiž
tvořila českou část filmařské skupiny.
Když chlapcům nestačil rodný jazyk
a tlumočnice nebyly poblíž, úspěšně si
vypomáhali angličtinou. A velkou legraci
si užili při výuce češtiny, kterou po večerech vtloukali do polských kamarádů.

Jak velký tým se na filmu podílel?
Od nás odjelo sedm účastníků, vybavených fotoaparáty a představou, že se
budou učit všichni všechno, od každého
něco. Ovšem v Lubomierzi se dozvěděli, že se musí rozdělit na 10 fotografů
(5 česko-polských dvojic) a 10 filmařů.
Čtyři naši skalní fotografové z tehdejšího třetího ročníku si uhájili svou pozici
a dokumentovali dění v Lubomierzi

Mariana za kamerou

však opravdu ani nepomyslela, to bylo
milé překvapení.

Kde se vlastně zrodil nápad natočit
film?
Chlubili bychom se cizím peřím, kdybychom tvrdili, že se jedná o náš nápad.
Veškerá iniciativa totiž vzešla z polské
strany, konkrétně z města Lubomierz.
Tam vymysleli projekt a Tanvald coby
partnerské město přizvali ke spolupráci.
Oslovili našeho pana starostu, Petra
Poláka, zda by zorganizoval odvoz 10
studentů, kteří by jeden prázdninový
týden v srpnu spolupracovali s 10
polskými studenty ve dvou smíšených
skupinách na tzv. fotografických a filmových dílnách.
Rozuměli si studenti mezi sebou?
Hlavní velení v české skupině převzala Mariana Bilas z tehdejší septimy
a klobouk dolů před její autoritou. Je to
velmi houževnatá a svědomitá dívka
s organizačním a tmelícím talentem
a jazykovým nadáním, plná energie
a nápadů. Přestože pochází z Ukrajiny,
nebo možná právě proto, že má bilingivní slovanský základ, okamžitě se
sžila s polštinou a hodně tlumočila.
Kromě obrovského respektu si dokázala získat i spoustu nových přátel,
se kterými si dodnes dopisuje. Věřím,
že hlavně díky ní nedošlo k žádnému
incidentu a všichni si ten týden polsko-

Tanvaldský zpravodaj

4

vlastními zrcadlovkami a kompakty,
zatímco Mariana Bilas a dva tehdejší
absolventi tercie, Martin Hübner
(přezdívaný podle věku „Čtrnáctka“)
a Matěj Hotovec coby Třináctka,
se vydali poznávat taje filmařství.
V téhle oblasti pak už platil původní
předpoklad, že se budou učit všichni
všechno, a to od zpracování scénáře
přes shánění rekvizit, vlastní herecké
výkony, natáčení kamerou, práci klapky
a skriptky až k vysedávání nad PC
při střihu. Po odborné stránce je vedl
zkušený, byť amatérský režisér Piotr
Matwiejczyk, který také poskytl svou
kameru a svůj notebook, na kterém se
prováděly závěrečné úpravy. Na přiložené fotografii vidíte základní filmařskou
skupinu o osmi lidech.

Kdo přinesl námět, jak jste vybírali
herce a kde se film natáčel?
Zadán byl pouze rámec, tedy požadavek krátkého zábavného filmu,
komedie. S další náplní už si studenti
museli poradit sami na bázi mezinárodní týmové spolupráce. A sami si
scénku také sehrát a natočit. Prvním
určujícím faktorem bylo zřejmě „místo
činu“. Účastníci projektu totiž nebyli
ubytováni přímo v Lubomierzi, ale
zhruba 10 km autobusem od města.
A cestou se jede lesem. Ten se zdál
jako ideální prostředí, kde bude klid
na natáčení a které skýtá spoustu mož-

ností k rozvíjení fantazie. Pak už padaly
nápady jeden za druhým. Při prezentaci
videa ve škole zazněl z publika také
dotaz, jestli už při psaní scénáře žáci
sami sobě šili role na míru, nebo až
po dopsání začali shánět představitele. Bé je správně. A dokazují to dvě
postavy z filmu, které nezapadají mezi
školní mládež. O spolupráci na roli
starší houbařky museli filmaři požádat
maminku jedné z účastnic, která bydlela
v místě, alkoholika potom sehrál jeden
z organizátorů projektu, zvaný Kura.

Jak si studenti natáčení užívali?
Zodpovědně a s humorem. Pro většinu
z nich to byla úplně první zkušenost
s natáčením, takže je spousta věcí zajímala a každý si chtěl vyzkoušet kousek
z procesu výroby, rozhodně se nikdo
nemusel přemáhat nebo nutit či krotit.
Kromě toho panovala „na place“ skvělá
atmosféra, ve které nechybělo mnoho
vtipných okamžiků. Jestliže nikdo ze
žáků neměl na celý týden předepsaný
jen jeden z filmařských úkolů, ale střídali se, byly ty činnosti pestré a nevznikl
prostor pro nudu. A nešlo jen o filmařské
záležitosti. Např. pro houby do scénky
se museli všichni rozběhnout po lese
a pak se dohadovali, jestli se nejedná
o prašivky, ale jedlé exempláře, když
z nich má být houbařka tak nadšená.
Oproti profesionálnímu filmování, kde
se o rekvizity postarají odborníci, tady
museli studenti hodně improvizovat.
Když už všechno dotáhli deset minut
pěšky od ubytovny do lesa, zjistilo se
např., že nemají dívku čím přivázat
ke stromu. Chybička se vloudila, nebyl
provaz. Tak Martin odmontoval popruh
od brašny s fotoaparátem a bylo vystaráno. Smích zazníval ve chvílích, kdy
autoři vyráběli co nejvěrohodnější imitaci ptačího „pozdravu“ na dívčině tváři.
Po prostudování originálu se rozhodli
smíchat jogurt s trochou zeminy a pak
se dohadovali, kdo načatou lahůdku
dojí. Zapojit fantazii museli studenti také
při obstarávání divokého prasete, které
mělo ohrožovat onu dívku u stromu.
V penzionu, kde bydleli, visela na dřevěném obložení stěn vydělaná kůže.
V dodatku filmu jsme viděli způsob
jejího aranžování, a pokud jste si
všimli titulků, dostala tato rekvizita jako
jediná jméno mezi herci – Supernutrie.
Uznejte, že to hovoří samo za sebe,
jak královsky se u vymýšlení museli

Matěj Hotovec

studenti bavit. Humor byl ale příznačný
pro celý průběh projektu, který kromě
dílen zahrnoval také festival města
Lubomierze. Na jedné z přiložených
fotografií drží Mariana v ruce maskota
projektu – stračenu - prý že se podařilo
pro ten projekt EU důkladně podojit :-).

Co bylo nejtěžší?
Pro neprofesionální herce bylo těžké
vžít se do dané role a zahrát ji přesvědčivě. Místy se proto muselo točit
několikrát. Některé scény se točily
záměrně víckrát z různých úhlů, což
připadalo nekonečné hlavně té dívce
uvázané u stromu. Nejtěžší oříšek ale
přišel se stříháním. Možná kdyby bylo
k dispozici studio s více počítači, kde
by mohli naráz pracovat všichni podle
návodu vedoucího, proces by se urychlil. Když se ale měli studenti vystřídat
na jediném notebooku, nejdřív si osahat
neznámý program (Magix) a pracovat
soustředěně a precizně, protože střih
nelze ošidit, tak se práce vlekla.
Jak dlouho se film točil?
První den po příjezdu do Lubomierze
počítat nemohu, to se žáci ubytovávali,
seznamovali a došlo jen na rozdělení
do fotografické a filmové skupiny. Celý
druhý den se pracovalo na scénáři,
během třetího dne se muselo stihnout

Filmařská skupina

Pokračování na str. 5
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Natáčení si studenti užívali s humorem
Pokračování ze str. 4
vše natočit, ještě že vyšlo počasí. Čtvrtý
a pátý den spolklo stříhání. Šestý den
už se jen dolaďovalo, např. tlumočnice
pomáhala s vymyšlením názvu, aby
nejen vystihoval obsahovou stránku
filmu, ale aby byl srozumitelný oběma
jazykům, případně využil shodná slova
v polštině i češtině. Pak už se jen množila dvd a studenti se vydali do města
na festival. Když to tedy shrnu, tak
vlastní práce na filmu trvala čtyři dny.

Nenechal se někdo inspirovat, že
by se filmování věnoval dál?
Ten zápor není na místě! Představte si,
že zaseté semínko zájmu se ujalo. Tedy
ne že by se někdo ze studentů vydal
na profesionální filmovou dráhu, ale
jako koníček jim zřejmě filmování vydrží
delší dobu, protože Martin s Matějem už
rok postupně upravují scénář k parodii
na některé scénky z akčních filmů. Jestli
se někdy dostanou k realizaci, není jisté,
ale rozhodně je to baví. Ovšem jedna
dokončená práce by tu byla, a dokonce
si ji kdokoliv může pustit na youtube.
Martin totiž natočil, a to pouhým foťákem, a poté zdařile sestříhal videoklip
k písničce Tak se nám omluv. A byla to
práce na zakázku, kterou dostal díky
loňské přehlídce HAFu. Jak už jsem
zmiňovala různé průtahy kolem evropských peněz, tak také na finální podobu
potištěných DVD a další výstupy z polského projektu jsme čekali skoro rok
a pak propásli termín přihlášky. Láska
v les(i)e se tedy promítala mimo soutěž
na obrazovce nad vchodem do kina
Jas Járy Cimrmana. Titulky zaujaly
pár kamarádů ze sousední školy, kteří
si Martina našli a požádali ho o natočení klipu. Jak se říká, všechno zlé
je pro něco dobré a tato situace rčení
potvrzuje. Posuďte sami, nakolik si
náš počítačový expert Martin Hübner
pohrál s různými funkcemi úprav videa
a jestli tu nějaké nadání je nebo není.
V klipu uvidíte šumburský kostel, parčík
naproti i školu. http://www.youtube.
com/watch?v=Af5u82q_X3k
Plánujete nějaké další věci?
Do tak rozsáhlého projektu, na jaký
si troufli polští kolegové, se rozhodně
pouštět nebudu. Kdyby se ale někdo
ze studentů rozhodl pro drobnější
produkci, ráda ho podpořím. Třeba se
po nynějším úspěchu najdou odvážlivci,
zejména když motivace cenami za HAF
je tak silná. Jsou skutečně nádherné
a hodnotné a městu Tanvald za to patří
můj velký dík, že práce našich dětí došla
ocenění, moc si toho považujeme.
Možná se pár váhavců také rozhodne
filmovat, až si opraví mylný názor, že

k takové činnosti je potřeba vlastnit
drahý přístroj. Jak dokazuje Martin,
slušný snímek se dá vytvořit i pomocí
videa natočeného fotoaparátem a pro
střih si stáhnout volně dostupný prográmek do počítače. I náš fotoklub už uspěl
v soutěžích s velkoformátovými fotografiemi pořízenými mobilem. Přesto se
stále setkávám s argumenty, že někdo
nemůže přispívat do fotoklubu, protože
nemá profi vybavení.

Myslíte, že je důležité podporovat
amatérskou filmovou tvorbu?
Rozhodně ano. Je to kulturní koníček,
rozšiřuje obzory, lidé si osahají řemeslo,
ke kterému tím jistě získají pokornější
přístup, aby jen nekritizovali něco, co
sami nedokázali. A třeba se objeví i nový
talent, který by jinak zůstal světu utajen.
Byli jste se podívat na HAFU? Jak
jste, po vlastní zkušenosti, hodnotili soutěžní filmy?
Na HAF chodíme se školou každý rok.
A každoročně se najde snímek, kterému
se s chutí zasměju, jiný, nad kterým se
musím zamyslet, osobně se těšívám
na filmy s titulky, protože jako němčinářku mě baví poslouchat cizojazyčné
rozhovory, občas i zakroutím hlavou,
ale to patří k věci, protože HAF nabízí
skutečně pestrou směsici námětů
i způsobů zpracování. Letos jsem např.
velice ocenila účast filmu, na jehož
tvorbě se herecky podíleli postižení
lidé. Je fajn, že se neizolují. Určitě jim
stoupne sebevědomí, že se dokázali
zařadit mezi ostatní tvorbu, aniž si toho
mnozí diváci vůbec všimli, jak jsem při
diskusi po zhlédnutí přehlídky zjistila.
Který se vám nejvíce líbil?
Sama se úplně nejvíc těšívám
na takové ty lahůdky pro oko, kterými
bývají kreslené, animované snímky,
kde žasnu nad šikovností autorů
a kochám se hrou barev, ale najdou
se krásné záběry i mezi hranými filmy.
Letos byla mým favoritem Stopařka.
Nejen že podstata vtipu nebyla podána
úplně polopaticky a nepodceňovala tím
diváka, také snímek byl koncipován
poměrně netypicky. Hlavní dějová linie
se odehrávala v rámci, tedy v úvodu
a v závěru, zatímco střed patřil lyrické
kameře, jak zachycovala motorkáře
na vytuněných mašinách coby tajný sen
onoho týpka, co vzal stopařku na svůj
prskolet. Kameraman si nádherně
pohrál s detaily, což je přesně moje
parketa. Jeho záběry mě přímo fascinovaly. Za ten blažený pocit tvůrcům moc
děkuji.
A já děkuji za rozhovor
-hoš-

I v listopadu platí výluka na Smržovku
Na železniční trati mezi Smržovkou
a Tanvaldem až do 9. listopadu nebudou
jezdit vlaky. Cestující si v tomto úseku
budou muset přesednout na náhradní
autobusovou
dopravu.
Důvodem
výluky je celková oprava kolejí, výměna
kolejnic a pražců nebo výřez porostu.
Zastávky náhradní autobusové stanice
budou umístěny ve Smržovce na místní
komunikaci před výpravní budovou,

namísto zastávky Smržovka- Luční
budou autobusy stát na autobusové
zastávce Střední Smržovka, namísto
zastávky Smržovka, dolní nádraží
zastaví na autobusové zastávce
Smržovka, u Ráje.   V Tanvaldě bude
zastávka u nákupního střediska Špičák
a na autobusovém terminálu na stanovišti č. 6.
-hoš-

Od prosince bude autobus v některých
místech „na zavolání“
Zachování zastávek i v těch místech,
kde je nízká poptávka cestujících a úspora
finančních prostředků, to jsou hlavní důvody
pro zavedení tzv poptávkové dopravy
v Libereckém kraji, kterou pro nás připravili
autobusoví dopravci.   Takzvané „autobusy
na přání“ budou na vybraných místech zavedeny od prosince letošního roku.
V reálu to bude znamenat, že do některých
zastávek budou autobusy zajíždět pouze
tehdy, když si to lidé objednají předem. Pokud
budou chtít vystoupit na zastávce, která je
určena pro poptávkovou dopravu, musí to při
nástupu oznámit řidiči autobusu. Když naopak
budou chtít, aby pro ně autobus do takové
zastávky zajel, musí to předem oznámit
na číslo dispečinku (kontakt bude uveden
na zastávce, ve vozidlech, na webových
stránkách www.iidol.cz a na webu obcí). Takto
si autobus „objednat“ musí lidé nejpozději 30
minut před pravidelným odjezdem spoje ze
zastávky. Spoje lze objednávat i sedm dní
dopředu, a to i více spojů najednou.
Když si ale objednáme více spojů (třeba
zajížďku z Horních Vítkovic do Jilemnice
na celý týden) a jeden z těchto spojů nemáme
v úmyslu využít (třeba z nějakého důvodu
nemůžeme), musíme to předem oznámit.
V opačném případě by nám dopravci objednávku na zbytek týdne automaticky zrušili.
V současnosti Liberecký kraj připravuje
pilotní projekt ve vybraných obcích. Celý
systém bude ve zkušebním období testován
na tzv. vratných spojích autobusové dopravy,
které jsou určeny především pro návrat cestujících (z práce, ze škol apod.) - dále budou
v rámci poptávkové dopravy vyzkoušeny
i některé nové možnosti spojení.
Dopravní systém RadioStop - poptávková
zastávka, bude zaveden v místech, kde už
jsou zavedeny pravidelné spoje, ale kde
vybrané zastávky leží bokem hlavní trasy
a lidé zde nastupují a vystupují nepravidelně.
Tím, že se na ně bude zajíždět jen při objednání cestujícími, podle dopravců, odpadnou
zbytečné zajížďky tam, kde nikdo nečeká,
ani nevystupuje. Výstup cestující oznámí při
nástupu řidiči, v případě nástupu na takové
zastávce, si spoj objedná předem telefonicky.
RadioBus – poptávkový spoj, bude zaveden v místech, kde je Liberecký kraj povinen
zajistit dopravní obslužnost, ale kde není
pravidelná poptávka. Autobus bude přistaven

na zastávce, kde lidé nejčastěji nastupují.
Při nástupu cestující oznámí, kam potřebují
v rámci spoje odvézt a pokud chtějí nastoupit
v jiné zastávce, zatelefonují na dispečink
a oznámí to. Autobus pojede svou obvyklou
trasu podle jízdního řádu, ale koncový úsek
bude závislý na potřebách cestujících.
Spoj bude možné objednat na dispečinku
dopravců BusLine a.s. (pro linky v okrese
Jablonec n.N. a Semily), ČSAD Česká Lípa
(pro linky v okrese Česká Lípa) a ČSAD
Liberec (pro linky v okrese Liberec).
Všechny spoje, které budou obsluhovat
vybrané zastávky, budou označeny i v jízdních řádech pro IDOS a v některých případech
i v tištěném jízdním řádu, kde bude uvedena
poznámka o zavedení spoje v režimu
RadioBus.
Jízdní řád bude
vlivem
nepravidelných
zajížděk
na
některé
zastávky jen orientační. Ze zastávky však autobus neodjede
dřív, než je stanoveno jízdním řádem (nesmí
ujet cestujícím). Do uzlové zastávky, na kterou
navazují další spoje, také nesmí přijet pozdě.
Liberecký kraj, který objednává veřejnou
dopravu tak bude dotovat pouze to, co cestující využívají a ušetřené prostředky mají
být využity pro rozvíjení a zlepšování veřejné
dopravy.
Do pilotního projektu budou od 9. 12. zapojeny tyto lokality:
Bzí (Železný Brod) – linka 841
Souš (Desná) – linka 747
Smržovka, dolní nádraží – linka 744
Paseky nad Jizerou – linka 944
Horní
Dušnice,
Stromkovice,
Buřany
a Františkov – linka 945
Ferdinandov (Hejnice) – linka 650
Černousy – linka 660
Křižany – linka 276
V druhé polovině listopadu budou ve vozidlech dotčených linek letáky s podrobnými
informacemi a finální podobou jízdních řádů.
Podrobný přehled informací o poptávkové
dopravě najdete na webové stránce www.
iidol.cz v sekci Navrhované jízdní řády.  
Na základě připomínek občanů se budou
ještě průběžně doplňovat a aktualizovat.
-hoš-

V listopadu proběhne svoz nebezpečného odpadu
Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou ASA Liberec provede dne 3. 11. 2012 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru:
TANVALD
9,00 – 9,10 hod.
9,15 – 9,25 hod.

ul. Radniční u bývalých skokanských můstků
křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod.
9,45 – 9,55 hod.
10,25 – 10,35 hod.

křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK			
10,05 – 10,15 hod.

HORNÍ TANVALD
11,20 – 11,30 hod.
11,35 – 11,45 hod.

u školy

ŽĎÁR

10,45 – 10,55 hod.
11,00 – 11,10 hod.

u střediska TS
u bývalé hasičské zbrojnice

křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn )
• zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
• akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky
• rtuťové teploměry a spínače
• kosmetika
• tlakové rozprašovače
• léky
• nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí budou zveřejněny v Tanvaldském zpravodaji, TIKu
a na webových stránkách města
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Zastupitelstvo, rada

Tanvaldský zpravodaj / listopad 2012

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 29. 8. 2012
• RM:
1/ bere na vědomí odstoupení od vzájemné
výměny bytů v ul. Protifašistických bojovníků
595/7, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
a Husova 596/5, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou;
2/ souhlasí s výměnou bytů v ul. Protifašistických
bojovníků 595/13, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou  a Husova 596/5, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/ULB/6748/2012-ULBM/Tanvald dle
předložené přílohy.
• RM rozhodla vydat záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 202/1 (trvalý travní porost)
o výměře 30 m2, katastrální území Tanvald
za účelem složení a vysoušení palivového
dřeva.
• RM projednala žádost manželů Marčíkových
a doporučuje zastupitelstvu města prodejní cenu
za část pozemkové parcely č. 309/2, katastrální
území Tanvald označené podle geometrického
plánu č. 1463-92-2012 jako pozemková parcela
č. 309/2 díl „a“ o výměře 804 m2, katastrální
území Tanvald nesnižovat.
• RM souhlasí s pokračováním   přípravy
výstavby parkoviště podél místní komunikace
ul. Radniční, v úseku od č.p. 547 po parkoviště
u skokanských můstků a ukládá odboru
rozvoje a KV zajistit vypracování   projektové
dokumentace včetně stavebního povolení
do
04/2013.
Financování
projektové
dokumentace navrhuje zajistit z kapitoly rozpočtu
města na rok 2012 „Územní plánování, projekty“.
• RM ruší své usnesení č. 188/12/2011 ze
dne 29. 6. 2011 týkající se zprůjezdnění cesty
v Tanvaldě Žďáru.
• RM bere na vědomí stanovisko občanského
sdružení Tanvald 21.století o.s. k usnesení rady
města č. 200/13/2012 ze dne 18. 7. 2012.
• RM rozhodla příspěvek TJ SEBA Tanvald
na pořádání 1. podzimní zábavy neposkytnout.
• RM rozhodla příspěvek občanskému sdružení
Babybox pro odložené děti – Statim, se sídlem
Hájek 88, Praha 10 neposkytnout.
• RM
rozhodla
neposkytnout
veřejná
prostranství města   za účelem umístění
reklamních nosičů v rámci volební kampaně
pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR, které se budou konat v 12. a 13.
října 2012.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 52/2012 spočívající
ve zvýšení personálních nákladů střediska
technických služeb MěÚ z důvodu pokračování
VPP ve stejném rozsahu a za stejných podmínek
na období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012
o 210.000 Kč:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár - celkem
personální výdaje ..........................+ 210.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA..............- 210.000 Kč

• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 53/2012 spočívající
v uvolnění částky 250.000 Kč na opravu motoru
vozidla UNIMOG RZ 4L4 3939 výměnným
způsobem:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár - celkem
provozní výdaje..............................+ 250.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA..............- 250.000 Kč
• RM rozhodla pronajmout prodejní stánek
umístěný v Krkonošské ulici, u podchodu pro
pěší, na pozemkové parcele č. 2753, katastrální
území Šumburk nad Desnou za částku ve výši
500 Kč měsíčně včetně DPH společnosti
LBRA s.r.o., se sídlem Čimelická 957/1, Praha
4 – Lhotka za účelem provozování rychlého
občerstvení, a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 202/1 o výměře 24 m2, katastrální
území Tanvald panu Jedličkovi za účelem
složení a vysoušení palivového dřeva na dobu  
neurčitou s    tříměsíční výpovědní lhůtou za   
nájemné ve výši 9 Kč/m2/ rok.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy (dvoják)
nacházející se u č.p. 554, Sportovní ul., Tanvald,
na pozemkové parcele č. 375/74, 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 u řadových garáží za výtopnou,
na pozemkové parcele č. 375/134, 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 jívy nacházející
se u regulační stanice RWE GasNet s.r.o.
v ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 311/1, 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 břízy
nacházející se u č.p. 92, ul. U Stadionu, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 328/67, 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:
1/ rozhodla podpořit návrh na zřízení podélného
parkování na silnici I/10 (E65), v úseku od č.p.
536 („optika + klenoty“) až po č.p. 366 („pizzerie“)
ve směru od Desné do Tanvaldu;
2/ rozhodla podpořit návrh na umístění
dopravního značení č. C 2b „přikázaný směr
jízdy vpravo“ při silnici III/29051 (ul. Vítězná)
před křižovatkou se silnicí I/10 (E65);
3/ rozhodla uložit odboru dopravy MěÚ Tanvald
provést potřebné úkony k realizaci dopravních
úprav ve městě dle 1 a 2 tohoto usnesení.

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

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 9. 2012
• RM rozhodla pronajmout za účelem složení
a vysoušení palivového dřeva část pozemkové
parcely č. 202/1 o výměře 30 m2, katastrální
území Tanvald slečně Pavlíně Slavíkové
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit 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.
• RM:
1/  schvaluje realizaci přístřešků autobusových
zastávek:
- u mostu v ul. Údolí Kamenice, Tanvald –
přístřešek výrobce TS Jablonec nad Nisou
- ve Žďáru, hostinec Kašpar – přístřešek typ
Oflenda
2/ ukládá odboru rozvoje a KV vybudovat oba
přístřešky nejpozději do 15. 11. 2012
3/ schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2012:
Výdaje
DOPRAVA – celkem
pořízení 2 ks autobusových zastávek
....................................................152.000 Kč
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Rozpočtová rezerva......................- 152.000 Kč
• RM bere na vědomí:
1/ informace odboru rozvoje a KV o přípravě
stavby „Rozšíření veřejného osvětlení o 4
světelné body v ulici Hartigova stezka“;
2/ skutečnost, že stavbu bude možné
zrealizovat až ve II. čtvrtletí 2013.
• RM rozhodla umístit u lávky přes řeku
Kamenici v ul. U Lávky dopravní značku
č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 1,5 t“.
• RM schvaluje Základní škole Tanvald,
Sportovní 576 podání žádostí o poskytnutí
dotací z rozpočtu Libereckého kraje:
1/ na dopravu žáků 8. roč. ŽS Tanvald,
Sportovní na veletrh EDUCA 2012 Myjob
Liberec s výši dotace 2.500 Kč;
2/ na projekt z programu „Podpora školního
sportu a tělovýchovy“ s názvem „Nákup
sportovních potřeb k výuce Tv a k organizaci
sportovních aktivit“ s výši dotace 30.000 Kč
3/ na projekt z programu G-99 s názvem
„Bezpečnostní kamerový systém v areálu
školy“ s výší dotace 40.000 Kč.
• RM v   souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v  
souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005

Sb., o náležitostech konkurzního řízení a  
konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na  
obsazení pozice ředitele/ředitelky   Základní
školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková
organizace dle předloženého návrhu.
• RM v   souladu s ustanovením § 1 odst. 1
a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích jmenuje konkurzní
komisi pro konkurzní řízení na obsazení pozice
ředitele/ředitelky Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, příspěvková organizace (viz
příloha) ve složení:
Předseda: p. Josef  Průcha
Členové: Mgr. Radek Cikl
JUDr. Helena Vašková
p. Richard Seidel

Mgr. Helena Řezáčová
Mgr. Jiří Machačný
pí. Ludmila Řehořková
• RM rozhodla revokovat své usnesení
č. 238/15/2012/2 ze dne 29.8.2012 a v současné
době návrh na umístění dopravního značení č.
C 2b „přikázaný směr jízdy vpravo“ při silnici
III/29051 (ul. Vítězná) před křižovatkou se
silnicí I/10 (E65) nedoporučuje.
• RM bere na vědomí zprávu odboru dopravy
MěÚ Tanvald týkající se místní úpravy provozu
na silnici I/10 v části Šumburk nad Desnou (viz
příloha) a konstatuje, že dopravně technické
parametry nové kruhové křižovatky na silnici
I/10 u dopravního terminálu Tanvald – Šumburk
nad Desnou odpovídají současným platným
normám.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 3. 10. 2012
• RM přidělila byt č. 23, dvougarsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2013.
• RM přidělila byt č. 4, vel. 1+1, Raisova 333,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu
určitou do 31. 7. 2013.
• RM  vydává záměr na prodej bytu č. 39, vel. 1+3,
Větrná 558, Tanvald včetně spoluvlastnického
podílu 602/32825 na společných částech
budovy č.p. 558, Větrná, Tanvald a stavební
parcele č. 1208/2, katastrální území Tanvald dle
schválených pravidel veřejné soutěže. Základní
cena pro podání žádosti je 516.429 Kč. Termín
pro podání žádosti je nejpozději do 22.10. 2012
do 14.00 hodin.
• RM na základě zprávy odboru rozvoje a KV
ukládá odboru rozvoje a KV zjistit nutné zásahy
do objektu prodejního stánku umístěného
na Terminálu dopravy Tanvald – Šumburk
nad Desnou v souvislosti s připojením stánku
na terminál Sazka a.s.
• RM vydává záměr na pronájem stavební
parcely č. 1705 o výměře 23 m2, katastrální
území Tanvald, na které se nachází stavba jezu.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 56/2012 spočívající ve vrácení účelové
dotace na projekt Masarykovy základní školy
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 pod
názvem „Zkvalitnění výuky na OA Tanvald“
na účet MŠMT z důvodu upuštění od realizace
projektu:
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Zkvalitnění výuky
na OA Tanvald“...........................- 326.887,20 Kč
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem......... 326.887,20 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 57/2012 spočívající v pokrytí výdajů na likvidaci
ekologické havárie přijatým pojistným plněním:
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy.....
........................................................25.238 Kč
VÝDAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- výkon státní správy - celkem
likvidace ekologické havárie................ 25.238 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
58/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na výdaje související s přípravnou fází volby
prezidenta ČR..................................... 20.000 Kč
VÝDAJE
VOLBY PREZIDENTA ČR................... 20.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
59/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na zajištění voleb do Senátu PČR a zastupitelstev
krajů...................................................250.000 Kč
VÝDAJE
VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ...............................................250.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 60/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře
................................................... + 115.811 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře................
................................................... + 115.811 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 61/2012:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Kurz
outdoorových aktivit - Pleskoty 2012“..................
........................................................10.000 Kč
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem
účelový příspěvek na projekt  „Kurz outdoorových
aktivit – Pleskoty 2012“....................... 10.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 62/2012 spočívající v zapojení zvýšených
příjmů z THJ, zvýšení výdajů na THJ a zapojení
rozpočtové rezervy:
PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH
ZAŘÍZENÍ
KULTURA – celkem
Kulturní kancelář – celkem...............+ 15.250 Kč
VÝDAJE
KULTURA - celkem
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost
- celkem
Tanvaldské hudební jaro .................+ 23.600 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA..................- 8.350 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 63/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na úhradu části nákladů spojených se zavedením
PAP......................................................70.000 Kč
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
personální výdaje hrazené z dotace na PAP.......
........................................................58.852 Kč
provozní výdaje hrazené z dotace na PAP..........
........................................................ 11.148 Kč
• RM rozhodla poskytnout p. Smoleňákovi,
strážníkovi Městské policie Tanvald věcný dar
ve výši 3.000 Kč za záchranu lidského života
při výkonu služby v době konání Tanvaldských
slavností dne 7. 9. 2012.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků
nacházejících se před č.p. 537, ul. Okružní,
Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/39,
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 bere na vědomí dopis manželů Kratinových
z Prahy týkající se provozu koupaliště a sdělení
p. Závodného o provozování a předčasném
ukončení nájmu koupaliště a konstatuje, že
město bude hledat možnosti, jak zajistit vodu
vhodnou ke koupání a jak nebo kým provozovat
koupaliště v České ulici v příštím roce.
• RM bere na vědomí dopis studentů oktávy
a 4. ročníku Gymnázia Tanvald a konstatuje,
že rozhodnutí o provozovateli občerstvení při
pořádání plesů ve sportovní hale je v kompetenci
Základní školy Tanvald, Sportovní 576.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
pro účel záměru rozvoje areálu Tanvaldský
Špičák pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Tanvald.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města, které se uskuteční dne 24. 10. 2012  
s tím, že program může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Návrh na pořízení Změny č.1 Územního plánu
Tanvald
7. Předpoklad hospodaření města k 31. 12. 2012
8. Náměty, připomínky, diskuze
9. Závěr

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

Tanvaldský Špičák se chystá na zimu
Úspěšnou
letní
sezonu
má za sebou lanová dráha
na
Špičáku.
Provozovatelé
areálu pro návštěvníky na příští
rok chystají spoustu zajímavých
novinek. Pro děti pohádkovou
stezku a pro dospělé půjčovnu
terénních koloběžek. Teď už
se ale intenzivně připravují
na nadcházející zimní sezonu,
do které bude areál vstupovat
s rozšířeným dojezdu černé
sjezdovky, prodloužení dětského
vleku a zbrusu novým bufetem
v restauraci u rozhledny.
Léto už je definitivně za námi,
takže lanová dráha na Špičák zatím
stojí a prochází pravidelnou podzimní
revizí. Za sebou má vydařenou letní
sezonu. „Ve srovnání s rokem 2011
byla úspěšná. Zvedl se jak počet
přepravených osob, tak i tržby. Myslím,
že se podařilo uspořádat i několik
úspěšných akcí, které na Špičák
přilákaly nové návštěvníky. Nicméně
k tomu, aby nebyl letní provoz ztrátový
je potřeba Špičák ještě více turisticky
zatraktivnit. Pro příští rok plánujeme
půjčovnu terénních koloběžek přímo

u lanovky a na vrcholu Špičáku
vznikne stezka pro děti na motivy obra
Horáce, který podle pověsti v hoře žil,“
informoval Petr Bažant ze společnosti
SkiBižu.
Naopak před sebou má areál Špičák
neodbytně se blížící zimní sezonu, pro
kterou tu na milovníky zimních sportů
čeká také několik novinek. Především
došlo k zásadnímu rozšíření dojezdu
černé sjezdovky na Špičáku II a chystá
se i prodloužení dětského vleku.
Buduje se zde také nové zázemí pro
půjčovnu a lyžařskou školu včetně

nových sociálních zařízení pro
návštěvníky a dětský koutek.
Úprava čeká i technologie
systému zasněžování, aby se
zrychlilo a zefektivnilo zasněžení
sjezdovek.
Důležitou novinkou je také
dovybavení ski areálu Bedřichov
stejným odbavovacím systémem
jako je na Tanvaldském Špičáku
a Severáku. Pro lyžaře to
znamená, že od letošní zimy
půjde v Jizerkách lyžovat na jeden
skipas.
Po dlouhých pěti letech byli
provozovatelé nuceni mírně zvýšit
ceny ve skiareálech, a to o pět procent.
„Nové ceny jsou vynuceny okolnostmi
– dražší naftou a změnou výše DPH,“
zdůvodnil Petr Bažant.
Na Tanvaldském Špičáku přibude
také nový svah pro sáňkování a další
nelyžařské aktivity nebo nový bufet
a kuchyně v restauraci u rozhledny.
„Věřím, že letošní zima bude pro
milovníky zimních sportů lepší, než ta
loňská a sněhu i lyžování si opravdu
užijeme,“ dodal Petr Bažant.
-hoš-

Rodák z Tanvaldska, Josef Matouschek vytvořil nejslavnější mapu Jizerských hor
145 let v říjnu uplynulo od narození
nejslavnějšího autora kartografického
díla o Jizerských horách, Josefa
Matouschka. Legendární mapa rodáka
ze Svárova u Tanvaldu byla vydána
v roce 1927. Vyšla, na tu dobu, v neobvykle velkém nákladu deset tisíc kusů.  
Jako je Nevrlého Kina o Jizerských
horách knihou knih v našem regionu,  
tak mezi mapami je jistě nejproslulejší
Matouschkova mapa Ještědských
a Jizerských hor. Svým provedením,
zaznamenanými detaily a tisíce
podrobnostmi, včetně jmen místních
kopců, skal, cest, řek, křížů, pomníčků
i potoků, je bez nadsázky tím nejlepším,
co z kartografie v naší oblasti a okolí
vyšlo.
Josef Matouschek se narodil 4. října
roku 1867 v rodině hlavního účetního
tehdejší Liebiegovy továrny. Majitel
textilky Heinrich von Liebieg se nesmazatelně zapsal i do osudu mladého
Josefa. Po smrti jeho otce se chlapce
ujal a zaplatil mu studia na liberecké
Obchodní akademii. Po jejím absolvování Josef nastoupil do Liebiegovy
továrny jako osobní Liebiegův sekreář.
Cesta k vydání proslulé mapy se
Matouschkovi otevřela jeho vstupem
do Německého horského spolku pro
Ještědské a Jizerské hory. Od roku
1890 patřil do jeho hlavního výboru,
kam tehdy patřila místní hospodářská
a kulturní elita.
Josef Matouschek byl člověk

veskrze činorodý. Stal se hlavním
redaktorem ročenky horského spolku,
přispíval do řady časopisů, pracoval
v přípravném výboru pro stavbu

Poděkování

Pronajmu prostory
k podnikaní

Děkujeme panu Maturovi,
vedoucímu pohřební služby
v Tanvaldě, za pietní rozloučení
s pí. Štěpánkovou.
Zarmoucená rodina

horského hotelu na Ještědu, zavedl
systematické značení turistických cest
a v neposlední řadě se spolupodílel
i na založení Německo – Rakouského
alpského spolku. Byl všude, kde se
propagovaly krásy našeho kraje. Tím
opravdu přelomovým v jeho životě se

v centru Tanvaldu,
2
Krkonošská ulice, cca 50m ,
vedle ordinace Nosní, krční,
1. patro

Tel: 773 109 187

ale staly mapy. Dodnes, podle názoru
mnohých, nepřekonané. Stále žádané,
stále obdivované a bohužel již nedostatkové. Nejvýznamnější je speciální
mapa Ještědských a Jizerských hor
v měřítku 1:50 000, kde je zachyceno
území od Lužických hor až po západ
Krkonoš. Názvy místních zajímavostí
Matouschek získal při rozhovorech
s těmi nejpovolanějšími - lesníky,
dřevaři, místními lidmi. Poprvé zde
byly Jizerské hory znázorněné pomocí
vrstevnic. Zajímavostí je i s předstihem
zakreslená přehrada, která měla zaplavit Velkou Jizerskou louku, ale k jejíž
stavbě nakonec nedošlo.
Před druhou světovou válkou
Matouschek pracoval na dokončení
doplněného a opraveného vydání
mapy. K vydání díla, po kterém byla
obrovská poptávka, už ale nedošlo
(několik málo dochovaných neúplných
tisků této mapy patří k největším regionálním vzácnostem). Přišla Mnichovská
dohoda, zábor Sudet a válka, během
níž se tvář krajiny začala měnit. I proto
je Matouschkova mapa tak unikátní.
Nalezneme v ní i zaniklé lokality. Josef
Matouschek zemřel pár týdnů po skončení války, 2. července roku 1945.
Jeho odkaz je ale stále živý. I dnes se
lidé po jeho mapě neúnavně shání.
Odpověď bývá bohužel negativní: Už
není, je beznadějně vyprodaná.
-hoš-

Odvoz
a likvidace
fekálií.

Tel: 777 822 890

V listopadu 2012
oslaví narozeniny
Miloslav Křivůnek
Irena Luňáčková
Miluška Čistecká
Věra Dlouhá
Květa Hájková
Jaroslava Slavotínková
Jindřiška Čiháková
Ján Kučera
Marie Miklíčková
Olga Punkertová
Jana Rydvalová
Marie Smutná
Blanka Soukupová

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 ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový
balíček, ať to sdělí A. Liškové,
telefon: 728 421 550, event.
jiné člence KPOZ.

Závěrečné setkání
účastníků projektu
Vzduchoplavec Kráčmera
V pondělí 24. 9. se vydala skupinka
„kráčmerovců“
(účastníci
pojektu
Vzduchoplavec Kráčmera - Kačka
Vavřínová, Danka Lehotaiová, Zbyněk
Kadeřávek,
Patrik
Hulap,
Kuba
Kozák a p. uč. Müllerová) do Prahy
na závěrečné setkání všech účastníků
projektu. Všichni jsme se sešli v Městské
knihovně na Mariánském náměstí,
kde proběhla malá rekapitulace práce
na projektu. Následovalo pátrání
po historických místech a plnění

různých úkolů, které se k nim vázaly.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
a často i úsměvných informací. To už
jsme se těšili na překvapení, které nás
čekalo na Betlémském náměstí. Holky
tipovaly, že tam přistane Kráčmera
v balónu. Balón tam sice nebyl, ale
dostali jsme balónky, na které jsme
zavěsili pohlednice s naší adresou
a vypustili je na nebe. Možná, že se nám
pohled vrátí. Na závěr byla v kostele
sv. Jiljí slavnostně otevřena výstava,
jejíž součástí jsou i panely o projektu
z naší školy. Odvezli jsme si krásné
dárky, spoustu zajímavých informací
a zkušeností a dobrý pocit z vykonané
práce.
Kačka Vavřínová, Danka Lehotaiová
a paní učitelka Müllerová
ZŠ Tanvald, Sportovní 576
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Městská knihovna Tanvald

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Výstavy v knihovně
• Výstavka ve vstupní části knihovny - Vánoční inspirace po celý měsíc listopad
• 5. 11. - 30. 11. „Cesty Jizerských hor“ - výstava školního projektu Obchodní
akademie Tanvald ve výstavním sálku naší knihovny, vstup zdarma.
Ve čtvrtek 29. 11. 2012 ve 14.00 hod. slavnostní ukončení výstavy spojené
s prodejem fotografií a předáváním cen autorům vítězných fotografií.

Pátek 9. 11. od 8.00 do 12.00 hodin výtvarné dopoledne pro děti z turistického
kroužku z Desné pod  vedením p. Evy Jirákové.
Středa 7. 11. v 16.30 h. – Keramika pro dospělé – glazování výrobků.
Modelování proběhlo 25.10.
Pátek 16. 11. v 17.00 h. - „Se světýlky za strašidýlky“ - akce pro rodiče
s dětmi v zahradě mateřské školy U Školky na Výšině. Start je od 17.00 do 18.00
hodin, startovné činí 20 Kč. Je nutné, aby každé dítě mělo s sebou baterku, se
kterou bude moci hledat strašidýlka!
Sobota 24. 11. od 9.00 do 13.00 h. „Dárkování“ - výroba adventních dekorací,
vánočních dárečků a přáníček různými výtvarnými technikami (keramika, malba
na sklo, ubrousková technika  atd.). Akce je určena dětem školního věku.
Pondělí 26. 11. od 17.00 „Voňavé vánoční perníčky“ - pečení perníčků
s vánočními a mikulášskými motivy, zdobení bílkovou polevou. S sebou si přineste krabičku! Akce je pro děti školního věku.
Připravujeme na prosinec:
Pondělí 10. 12. od 17.00 „Vánoční cukroví“ - pečení a zdobení několika druhů
vánočního cukroví. Krabičku s sebou! Akce pro děti školního věku.
„Dárkování pro dospělé“ - na výběr budou tyto výtvarné techniky: vitráže
ze skla, malba na hedvábí, batika různým způsobem. Termín bude upřesněn
v prosincovém Zpravodaji.
Dopoledne se v DDM Ulita konají výtvarné akce pro děti z MŠ a ZŠ z Tanvaldu
a okolí.
Na všechny akce přijímáme přihlášky s platbou v Domě dětí a mládeže
v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301.
Bližší informace obdržíte i na webu www.ddmtanvald.cz.

Úspěšný týden knihoven za námi
První týden v říjnu proběhl v naší knihovně
16.ročník   Týdne knihoven, tentokrát pod
názvem „ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ“. Naši knihovnu
navštívilo 172 dětí . Děti   1.- 4. tříd ZŠ
Masarykovy v Tanvaldě se seznámily
s knihami spisovatelky Marie Kubátové,
životem na horách našich prapředků, měly
možnost ochutnat jídlo,které se vařívalo
na horách a nakonec si vymalovaly a zkrášlily
koníka při poslechu pohádky z knihy Marie Kubátové.
Děti z 5. třídy ZŠ Masarykovy Tanvald, primy z Gymnázia Tanvald a 6. třídy
ze ZŠ Sportovní Tanvald měly možnost setkat se s opravdovým spisovatelem
Martinem Vopěnkou, který jim představil svou knihu Spící město.Všechny děti
se s očima dokořán a s napětím zaposlouchaly do úryvků z knihy. Některé pak
využily možnost a knihu si zamluvili i s vlastnoručním podpisem autora.
Hodně lidí si přišlo během středy prohlédnout přírodní produkty Zelené lékárny,
které nabízela po celý den paní Eva Beranová. Mohli ochutnat bylinné čaje pro
ně čerstvě připravené a popovídat si o bylinkách a neduzích, které je trápily.
Tento den měli naši čtenáři možnost ochutnat preclíčky námi upečené.
Knihovna vyhlašuje soutěž pro mladé tvořivce
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.
Prosinec s vánočním vyráběním
Ve středu 12. 12. 2012   zveme všechny šikovné děti   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.
Studenti OA Tanvald zvou do knihovny
V měsíci listopadu vrcholí celoroční projekt studentů Obchodní akademie „Cesty
Jizerských hor“ výstavou týmových prací studentů. Jedná se o popis různých
turistických tras po Jizerských horách. Výstava je již tradičně podpořena
výstavou fotografií. V průběhu výstavy mohou návštěvníci hlasovat o nejhezčí
foto. Autor bude odměněn na slavnostním zakončení výstavy dne 29. listopadu
od 14 hodin. Kromě kulturního programu bude také možné zakoupit vystavené
fotografie. Výtěžek z prodeje studenti věnují útulku pro psy Dášenka.

Knižní tipy z infocentra
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. Cena: 275 Kč

Vladimíra Jakoubějová, V babičině
kuchyni od Tří králů do Vánoc

Kadeřnictví
Dámské
Pánské
Dětské

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

I bez objednání!
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Publikace zabývající se lidovými obyčeji
a pokrmy našich předků, doplněná kresbami pana Schejbala, potěší zejména
hospodyňky.  Cena: 150 Kč

Vladimíra Jakoubějová, Z babičiny
zahrádky do dědova sklípku

Tato kniha určitě potěší i pany, 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.
Cena: 180 Kč

Mateřské a dětské centrum Maják
MDC MAJÁK v listopadu 2012
24. 11. 2012 Adventní věnce. Přihlášky do 19.11.na tel.774 825 085/
25. 11. 2012 v 15.00 hod. odchod od Majáku - „podzimní procházka
ke krmelci“ - cca 1,5 hod., děti, co půjdou samy, lze vyzvednout v Majáku mezi
16.00 - 17.00 hod. S sebou: sušený chléb, pomeranč.kůru, kaštany.
12. 11. 2012 v 10 hod. Zdravý úsměv v mateřských centrech – preventivní
program pro rodiče s dětmi
Prezentace je zdarma, vstupné do centra 30 Kč/dospělá osoba.
Jednoduchý a účinný program podpory orálního zdraví. Pro rodiče: Nejnovější
poznatky v dané oblasti. Pro děti: Nácvik správného čištění zubů. Účast  
na semináři možná pouze po závazném nahlášení předem. Účastníci dostanou
zdarma  balíček dentální hygieny. Přihlášky: tel.:774 825 085
1. 12. 2012 Mikulášská nadílka
Dále nabízíme:
Maxík - 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
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Kultura

Kulturní pořady v kině
7. 11. 2012 od 9,30 hodin - Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Divadelní představení pohádky „Čarodějná pohádka“
Hraje Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu. Vstupné 30 Kč.
15. 11. od 19.00 hod v Kině Jas Járy Cimrmana
Diskohrátky s travesti skupinou Hanky Panky
Zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti
skupiny Hanky Panky přijíždí i do Tanvaldu. Kromě
nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu
současných diskotékových hitů. Skupina parodující
zpěvačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát
vzala na paškál celou řadu známých celebrit
a nově se můžete těšit kromě písniček i na komické
scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až
po současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí trio
Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou, Václava
Neckáře a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí
společně s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem,
Petru Janů, Věru Bílou nebo film Světáci.
Více informací na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.
Vstupné jednotné: 220 Kč
Repríza Zátiší s loutnou
DS E. F. Burian Tanvald oznamuje reprízu komedie J. Břehového „Zátiší
s loutnou„ dne 29. 11. 2012 v Kině Jas Járy Cimrmana v 19 hod.
Po úspěšné premiéře této hry jsme se setkali s obrovským ohlasem ze strany
diváků a spoustu z nich nám sdělovalo, že jsme je dobře pobavili, že s námi
strávili příjemné chvíle a že by rádi přišli znovu se na toto divadlo podívat, pokud
ho budeme ještě uvádět. Další zase litovali, že se jim nepodařilo se na nás
přijít podívat. Takže všem, kteří nás chtějí vidět znovu anebo těm ostatním,
sdělujeme, že mají možnost nás vidět 29. 11. 2012 v 19 hod. v kině. Srdečně
Vás za celý divadelní soubor zvu. Přijďte se s námi zasmát, strávit příjemné
chvíle a odreagovat se od každodenních starostí. Zároveň mi dovolte poděkovat
našemu zřizovateli, Městu Tanvald.
Za divadelní soubor, Dana Hozdová.

Připravujeme na prosinec

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
Zvonilka: Tajemství křídel

Zvonilka: Tajemství křídel je fantastickým příběhem,
ve kterém se Zvonilka vydává napříč zapovězenou
hranicí ze svého domova do tajemných Zimních
lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních
víl a odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka má totiž
sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Ta se
s ní na oplátku vydává na návštěvu do Zvonilčina domova. Když se o jejich pouti
dozví královna Clarion a král Milori, vládci Zimních lesů, varují obě před tím, že už
nikdy nesmějí zapovězenou hranici překročit, a vysvětlují jim oběť, kterou sami museli
za podobný přestupek podstoupit. Zvonilka a Modrovločka ale nemohou ovlivnit přírodu. Když stroj na výrobu sněhu, který Modrovločka při svém putování po Zvonilčině
domově používá, začne ohrožovat strom, jenž je zdrojem kouzelného prášku víl, jsou
obě sestry nuceny sjednotit letní a zimní víly a vše napravit dříve, než bude pozdě.

Raubíř Ralf

Wreck-It Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako
perfektní Good Guy jménem Fix-It Felix z jeho hry.
Problém je v tom, že nikdo nemiluje Bad Guye. Ale
oni milují hrdiny… takže když přichází moderní hra
ve stylu kdo dřív vystřelí, kde se objeví neoblomná
Sergeant Calhoun, Ralph to vidí jako příležitost
k hrdinství a štěstí. Vplíží se do hry s jednoduchým plánem – vyhrát medaili – ale
brzy zničí všechno a nechtěně vypustí smrtelného nepřítele, který ohrožuje každou
hru v arkádě. Jediná Ralphova naděje? Vanellope von Schweetz, mladá problémistka
z hry o závodění, která je tou jedinou, kdo může Ralpha naučit, co to znamená být
Good Guy. Ale zjistí, že je natolik Dobrý, aby se stal hrdinou před tím, než se objeví pro
celou arkádu nápis „Game Over“?

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.
15. 12. Vánoční trhy
Předvánoční jarmark s pestrým kulturním programem. Vystoupí smíšený
pěvecký soubor Janáček.

Pozvánky z okolí
4. 11. od 15 hodin v Riedlově vile
Eliščiny pohádky
Loutkovou pohádku o skřítcích, vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi, zahraje
divadlo Já to jsem Víti Marčíka juniora. Pro rodiče s dětmi od 3 let. Vstupné
30 Kč
10. 11. Smržovka
Den válečných veteránů aneb Pomníčky 2012
Odjezd v 10.01 hodin z hlavního vlakového nádraží ve Smržovce.
24. 11. od 15 hod. v Parkhotelu Smržovka
Z pohádky do pohádky
Pohádková divadelní klauniáda pro malé i velké   diváky. Potulný komediant
Tom a jeho vyprávění s pohádkovými živě zpívanými písničkami. Máte rádi
legraci, zpíváte? Pokud ano, pojďte s námi do pohádky a přemožme společně
ukrutného draka. Uvidíte jedno z nejhezčích představení divadla Hnedle vedle
(www.hnedlevedle.cz). Vstupné: 30 Kč /1 osoba malá i velká
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Sport, inzerce
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Tenisová sezóna v Tanvaldě se vydařila
Říjen je pro členy TK Tanvald
a všechny hráče tenisu měsícem, kdy
jim končí antuková sezona. V říjnu se
na kurtech TK uskutečnily poslední dvě
naplánované akce – Rodinný turnaj

ve čtyřhře a Nohejbalový turnaj trojic.
Letošní léto bylo pro Tenisový klub
hodně hektické. Přidělením dotace
z Grantového fondu Libereckého kraje
se konečně dostalo na dlouho plánovanou rekonstrukci odrazové tréninkové
stěny. Práce se díky aktivnímu zapojení
členů TK podařilo dokončit včas a tak již
od září je možné na nové zdi trénovat
(viz foto), neboť je volně k dispozici pro
všechny příchozí. Tím se zcela jistě
zlepší i tréninkové možnosti pro začínající tenisty a především děti, které tak
mají ideální místo pro své první krůčky
při hraní tenisu. Věříme, že příští rok již
bude naše tréninková zeď využívána

širokou veřejností pravidelně a projeví
se to i v nárůstu počtu členů TK.
Ke změně došlo také v provozu restaurace. Od září je v rukách zkušeného
podnikatele v oblasti pohostinství, který
je zárukou kvalitní obsluhy
a dobré kuchyně za dostupné
ceny. Přijďte proto i Vy někdy
posedět a ochutnat nova
jídla v nabídce restaurace
Tenis-Club.
Závěr tenisové sezony je také
příležitostí k tomu, aby se celá
tenisová parta a další příznivci
tohoto sportu sešli a zhodnotili
své celoroční výkony a dění v klubu.
Proto se výbor TK rozhodl po loňské
velmi vydařené “Poslední smeči” uspořádat pro členy i nečleny TK tuto akci
také letos a to v sobotu 10. listopadu
od 19,00. Ještě předtím bude na programu členská schůze pouze pro členy
klubu. Pokud se nám podaří všechna
jednání ohledně termínu, mohli bychom
pro hosty této akce připravit příjemné
hudební překvapení.
V případě příhodných klimatických podmínek bude na kurtech připravováno
přírodní kluziště pro školní a veřejné
bruslení.
TK Tanvald

Sportovec Tanvaldu 2012
TJ Seba Tanvald opět vyhlašuje anketu
o Sportovce Tanvaldu 2012. Své
návrhy a nominace můžete odevzdávat v Infocentru Tanvald nebo zasílat

Tanvaldský
zpravodaj 10
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na kozakmilan@seznam.cz. Vyhlášení
na X. Tanvaldském sportovním plese
15.2.2013. Pravidla na www.tjsebatanvald.cz nebo v infocentru.
Milan Kozák

Nový dívčí fotbalový klub se předvedl na Berni cupu
internacionála, na jehož počest se letos
hrálo už potřetí.
Pořadí: 1. ACTA – X
2. PIVNICE POD MOSTEM
3. REBELOVÉ
4. FC CHMELNICE
5. BERNI TÝM
6. STARÁ GARDA
7. EUTHANÁZIE

Slunečné počasí přímo od Bernarda
Galbavého z nebeských výšin si
nejspíš objednala trojice pořadatelů
letošního Berni cupu, memoriálu
výše jmenovaného, v sestavě Iveta
Bujárková, Ladislav Balog a Karel
Soldát. Bez ztráty bodu zvítězil tým
Acta X Michala Galbavého, vnuka

Oživením turnaje byl start nové dívčí
jedenáctky HOLKI, která mimo soutěž
odehrála tři vítězná utkání a současně
připravila dovednostní soutěže pro
děti, v nichž si ceny odnesli Lukáš
Kochánek, Erik Kučera a Michal Bartel.  
Pro pořadatele Pivnici pod mostem to
byl velice příjemný a úspěšný sportovní
den.
-vho-

Fotbalový podzim je v plném proudu
Muži Jiskry Tanvald v okresním přeboru
letos bodují celkem pravidelně, překvapivě více venku nežli doma, a v polovině října jim patří 7. příčka v tabulce
s 11 body.
Zápasy doma: Kokonín B 6:0,
Smržovka 2:3,
Albrechtice 1:3,
Pěnčín B 1:1
Zápasy venku: Jenišovice B 0:3,
Držkov  4:4,
J.Důl 4:3,
Janov 3:2
Pro mládežnická družstva RSKM
Tanvaldsko je první sezóna v krajském
přeboru velmi náročná a s ostřílenými

soupeři leckdy krok nestačí udržet, ale
nějaký ten bodík sem tam už získávají.
Devatenáctka je na 12. místě, když
naposledy doma bodovala proti
Doksům 2:2.
Patnáctka drží stále 13. místo
po porážce v Pěnčíně 1:3.
Třináctka je symbolicky rovněž 13.,
ovšem dokázala vyhrát v Žel.Brodě 4:2.
Stejně je na tom i její B tým, který však
na vítězství stále čeká a má zatím
jediný bodík.
Tak než napadne na naše pažity sníh,
ať ještě nějaké ty body na konta našich
družstev přibudou. Dotoho.
-vho-

16.3.2012 11:19:16
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Zajímavosti, inzerce

Tanvaldská mládež sportem žije
Věříte, že Tanvald je město sportu
zaslíbené? Posuďte sami, co všechno
zejména pro mládež organizátoři
z TJ SEBA Tanvald pod taktovkou

Vládi Vyhnálka a za spoluúčasti
Gymnázia Tanvald, DDM Tanvald, ABB
Elektropraga a SK Sluníčko během září
a října připravili:

Přespolní běh poháru běžce Tanvaldu
(382 dětí), cyklokros PBT (72 dětí),
handidesetiboj pro mentálně postižené
(80 sportovců), Salomon cup, krajský

pohár v přespolním běhu (272 dětí)
a trojboj PBT (412 dětí). Docela slušná
porce závodů za pouhé dva měsíce
na sedmitisícové město, že?
-vho-

Mladí cyklokrosaři na trati u rozvodny. (foto: K. Hausová)

Ve tváři mladé závodnice se zračí nezměrné úsilí. Trojboj na fotbalovém stadionu. (foto: K. Hausová)

Nejmladší sprinterky v závodních drahách. Trojboj na fotbalovém stadionu. (foto: -vho-)

Skáču dobře, skáču rád. Trojboj na fotbalovém stadionu. (foto: K. Hausová)

I mentálně postižení si rádi zasoutěží. Handidesetiboj v autokempu. (foto: A. Bělonožník)

Jako když do vrabců střelí a drobotina peláší. Pohár běžce
Tanvaldu na hřišti u rozvodny. (foto: A. Bělonožník)

• 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
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LIBEREC

výkon
až 9 kW,
výhřevnost
až 160 m³,
rozměry
(v x š x h):
760 x 450
x 400 mm,
horní
kouřovod
 130 mm

Stropní LED svítidlo Astada

Akušroubovák

47 x 47 cm, 4x 20 W, změna a možnost fixace
barvy, dálkový ovladač

Bosch PSR 14,4 Li2,
14,4 V/ 1,5 Ah, otáčky: 0 – 350/ 1150
ot./ min., v kufru

DVOURYCHLOSTNÍ

Elektrická
řetězová pila
Bosch AKE 35 S, motor 230 V/
1800 W, řezná lišta 35 cm,
napínání a výměna řetězu
bez použití nářadí

VČETNĚ
NÁHRADNÍHO
ŘETĚZU
OREGON

SLEVA 35%

9 kW!

4.990,- !

VČETNĚ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1.990,- !

Lakované interiérové dveře

Celoskleněné dveře Clear

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm,
levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým
zámkem, bez kování a zárubně
2/3 sklo
– čirá kůra

levé/ pravé, tvrzené bezpečnostní
8 mm sklo (ESG),
šířka 623 nebo 823 mm,
výška 1972 mm,
bez kování
a zárubně

1.350,-

12.10.2012 13:30:38

m

Krbová kamna
Prity K1 9 kW

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !
35
c
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Benzinová
sněhová fréza

OLEJ V HODNOTĚ
240,- Kč ZDARMA!

(pouze do vyprodání
zásob)

2.590,- ! 2.990,- !

Alpina AS 56 A,
motor GPP
SM 70 OHV, výkon
3,8 kW/ 5,2 PS
při 3600 ot./ min.,
šířka záběru 61 cm

14.990,- !

Kuchyňský blok Leo

61 cm

50 Kč

délka 2,1 m, 5 skříněk, provedení:
vanilka/ wenge, bez dřezu,
spotřebičů a doplňků

ZDARMA!
2,1 m

v

V PODOBĚ POUKÁZKY
NA DALŠÍ NÁKUP
S TÍMTO KUPÓNEM
PŘI NÁKUPU NAD 400,- Kč

725,- !
plné od

1.890,- !

3.390,- !

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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(platnost do 30.
30 11.
11 2012 včetně)
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