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Tanvald‘ané se bavili se Štědrou bábou

www.tanvald.cz

Kdo zavítal 17. prosince před tanvaldské kino, mohl tady potkat
tajemné ženské postavy v loktuších
a s ošatkami. Pokud nezlobil, mohl
od nich z košíčku dokonce dostat
něco dobrého na zub. „Zlobivci“ si
vysloužili obligátní bramboru. Město
Tanvald pro své občany pořádalo svátečně laděnou akci s názvem Sladké
Vánoce se Štědrou bábou a právě
s postavami Štědrých babiček se tu
malí i velcí Tanvalďáci mohli potkat.
Kromě toho je tu čekala vánoční atmosféra provoněná svařákem, griotkou
a bramboráky, řemeslné stánky nebo

Vážení spoluobčané,
přeji Vám za sebe a za Město
Tanvald do nového roku 2012 hodně
úspěchů, zdraví a optimismu.
Petr Polák,
starosta

Přijd‘te si zaplesat

dačkami“. V prostranství před kinem
se svou „polní kuchyní“ zakotvili tanvaldští hasiči a mlsní návštěvníci zde
našli vždy dostatek lahůdek na zahřátí
hladového
žaludku.
Bramboráky,
gulášek nebo výborné koláče. Mezi
ostatními stánky návštěvníci mohli
vybírat poslední tipy na vánoční
dárky, ať už z keramiky, skla, šperků
na ozdobu ušních lalůčků či dámských
hrdel, knih, obrazů, perníčků nebo
medoviny. Celou dobu v parčíku před
kinem hrály vánoční koledy, a komu
to nestačilo, mohl od 17 hodin zavítat
na koncert fenomenálního pěveckého

16. ročník společenské akce Ples
města
Tanvaldu
se
uskuteční
28. ledna od 20 hodin ve Sportovní
hale na Výšině. K poslechu a tanci
zahraje Orchestr Vladimíra Janského
z Liberce. Předtančení. Bohatá
tombola.
Občerstvení.
Moderuje
Jan
Žíla. Předprodej
slosovatelných
vstupenek
v
městském
infocentru
již
zahájen.
Cena
200 Kč.
-red-

Upozornění!
2. ledna 2012 bude infocentrum
Tanvald z důvodu inventury zavřeno.
-red-
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živý betlém s ovečkami, který lákal
zejména ty nejmenší.
Ve dvě hodiny si děti mohly na sále
kina poslechnout loutkovou pohádku
O ztracených maminkách. Svérázné
krkonošské nářečí nám zase představila skvělá herečka a vypravěčka
Slávka Hubačíková, která diváky
pobavila veselými horskými „pou-

str.
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Když není sníh, vyrazte do muzea
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Když je sníh, vyrazte na běžky
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souboru Iuventus, Gaude! z Jablonce
nad Nisou. „Byli opravdu úžasní a není
divu, že si jich i ve světě cení, protože
to byl opravdu úžasný zážitek,“ řekla
jedna z návštěvnic Anna. Zaplněné
hlediště soubor odměnilo bouřlivým
potleskem.

-hoš-

Foto: Ant.Bělonožník

Zajímavosti
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Tanvaldští pěvci zpívali pro Weihnachtsfrau Děti z místních školek ozdobily Tanvald
Pokud jste zavítali na vánoční trhy,
které se uskutečnily 17. prosince, nebo
čas od času projdete kolem tanvaldského kina, jistě jste si všimli krásných
a netradičních ozdob okrašlujících
stromy v parčíku vedle kina. Papírové
pohlednice s hvězdičkami, stromky,
sněhuláky nebo čerty pro vyzdobení
města vyrobilo 26 dětí z nejstarší třídy
„koťat“ mateřské školy MŠ U Školky.
Krásné zelené kapříky, kteří se snášejí z větví, jen obživnout, vyrobily
nejmladší děti z třídy „broučků“.
Na výzdobě se podílely také děti z MŠ
Šumburk a z MŠ Radniční. Tímto
šikovným výtvarníkům a jejich učitel-

kám za pomoc s výzdobou srdečně
děkujeme.

-hoš-

Děti z MŠ U Školky přinesly své výtvory
na tanvaldské stromečky. Foto: hoš

Staveniště terminálu pokryl první sníh
Pracím na dopravním terminálu počasí
letos dlouho přálo a tak je jejich průběh
zcela v souladu s plánem. První sníh
přišel 8. prosince. To však neznamená, že se zhotovitel uloží k zimnímu
spánku a nebude pracovat. Již dnes
jsou naplánovány úkoly pro přípravu
a zabezpečení výstavby pro příští
rok, aby byla podchycena zavčasu
stavební sezóna a termín dokončení
v srpnu roku 2012 dodržen.

Dětský pěvecký sbor ve Wittichenau. Foto: Antonín Bělonožník

Již od roku 1996 přijíždí pod patronací Města Tanvald do partnerského
Wittichenau dětský pěvecký sbor naší
základní umělecké školy. Nejinak tomu
bylo i letos a tak zpěváci z Tanvaldu
svými hlasy obohatili sousední vánoční
trhy. Pořadem je provázela tradiční
místní Weihnachtsfrau.
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tanvald
zakrátko oslaví již dvacet let své
činnosti. Má zpravidla 30 – 40 členů
a každým rokem se v něm objeví
kolem deseti nových mladých adeptů,
zatímco ti starší postupně odcházejí.
Sbor vede jeho zakladatel Jiří Lejsek
spolu s Arturem Jeřábkem, na varhany hrají Jitka Poznarová a Dagmar
Vajdíková, na violoncello Aleš Filip,
Jaroslav Formánek na kytaru a Šárka
Kourková vládne houslím. Repertoár
souboru je široký, od lidovek, přes
klasiku, až k populárním písním. O tom
jsme se koneckonců mohli přesvědčit
i u nás v roce 2011, zejména ve vánočním období, kdy sbor vystupoval
v kostelech se skvělou atmosférou
i akustikou.
-vho-

-vho-

Ples města Tanvaldu
s orchestrem Vladimíra Janského

Weihnachtsfrau. Foto: Antonín Bělonožník.

Na Barboru se uzavřela silnice okolo Souše
Od prosince to mají motoristi,
kteří si chtějí zajet do Frýdlantu nebo
do Hejnic, zase o něco delší. V neděli
4. prosince se pro ně totiž zase
na zimu uzavřela silnice okolo Souše.
Teplota měřená na meteostanici Souš
tři dny po sobě klesla pod bod mrazu,
takže se naplnily podmínky platného
rozhodnutí o stanovení ochranného
pásma vydaného
Okresním úřadem
v Jablonci nad
Nisou pro uzavření
dotčeného úseku
silnice
II/290
Smědava – Souš.
Silnice okolo vodní
nádrže
Souš
se
každoročně
na zimní období
uzavírá pro automobilovou dopravu,
aby se zamezilo
zvýšenému riziku
jejího
znečištění.
Rozhodnutí o uzavření silnice platí
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až do odvolání. 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-

Období plesů a krásně vystrojených
dam a gentlemanů je před námi.
Taneční střevíčky si 28. ledna mohou
obout také dámy z Tanvaldu, a zaplesat si na 16. ročníku společenské

akce Ples města Tanvaldu. O hudební
doprovod se tentokrát postará taneční
orchestr Vladimíra Janského Liberec
(O.V.J.), který obohacuje atmosféru
taneční hudbou již od roku 1980.
Hudby milovní tanečníci se
mohou těšit na široký repertoár
hudebních žánrů jako je jazz,
swing, pop nebo třeba lidové
písně. Za léta svého působení
orchestr doprovázel společenské
akce v Čechách i v zahraničí a je
zárukou dobré zábavy. Součástí
programu je také předtančení
a bohatá tombola. Předprodej
slosovatelných vstupenek je již
zahájen v městském infocentru.
Cena: 200,- Kč
-hoš-
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Sociální dávky, veřejná služba a veřejně prospěšné práce
Tajemníka
MěÚ
Tanvald
pana
Richarda Seidela jsme se zeptali,
kdo od roku 2012 bude vyplácet
tzv. nepojistné sociální dávky, které
doposud vyplácel sociální odbor
MěÚ Tanvald, jak by měla fungovat
nově veřejná služba a zda se i nadále
počítá se zaměstnanci v rámci veřejně
prospěšných prací.

Sociální dávky bude vyplácet úřad
práce
Od nového roku dochází v rámci
tzv. Sociální reformy I ke změnám
ve výplatě sociálních dávek. Výplata
stávajících nepojistných sociálních
dávek, tedy dávek pomoci v hmotné
nouzi, výplata příspěvku na péči
a příspěvku na pomůcky zdravotně
postiženým přechází ze sociálního
odboru MěÚ Tanvald na kontaktní
pracoviště Liberecké krajské pobočky
úřadu práce v Tanvaldě. Samotné
dávkové pracoviště bude nadále
na stejném místě v podkroví budovy čp.
350 v Krkonošské ulici a setkáte se zde
se stejnými úřednicemi jako doposud,
nebudou však už zaměstnankyněmi
města Tanvald a součástí MěÚ, ale
budou zaměstnankyněmi Úřadu práce
ČR. Sociálnímu odboru MěÚ Tanvald
zůstává
problematika
sociálních
služeb, sociální práce, sociální
poradenství a agenda sociálně právní
ochrany dětí.
Nový model veřejné služby
Od 1. 1. 2012 bude institut veřejné
služby převeden z obcí do kompetence
Úřadu práce ČR. Veřejnou službu
dosud organizovaly obce pro občany,
kteří pobírali dávky pomoci v hmotné
nouzi. V poslední době u města Tanvald
každý měsíc vykonávalo veřejnou
službu 28 lidí, příjemců sociálních
dávek v hmotné nouzi. Většina z nich
odpracovala měsíčně 30 hodin.
Smlouvy o výkonu veřejné služby
s nimi uzavíralo město vždy na tři
měsíce. Práci vykonávali převážně
v technických službách při úklidu
města a údržbě veřejné zeleně, několik
žen provádělo úklid v nízkoprahovém
centru a vypomáhalo jako uvaděčky

v městském kině. Systém veřejné
služby byl v Tanvaldě dobře zavedený,
minimálně byrokratický, přínosný,
vyžadoval minimální finanční náklady
na straně města a dle poznatků
a zkušeností byl schůdný a přijatelný
i pro lidi, kteří službu vykonávali.
Od r. 2012 dozná veřejná služba
změn týkajících se jejího zaměření
a rozšíření okruhu klientů, pro
které bude určena. Výkon veřejné
služby se bude týkat lidí vedených
v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Pokud uchazeč o zaměstnání vedený
v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle
než dva měsíce odmítne bez vážného
důvodu vykonávat veřejnou službu
v rozsahu až 20 hodin týdně, bude
z evidence vyřazen, což znamená, že
přijde o výhody, které mu stát poskytuje
podporou v nezaměstnanosti hrazením
zdravotního a sociálního pojištění,
nabídkou nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti a v neposlední řadě
v nároku na dávky pomoci v hmotné
nouzi.
Vedle
zákonem
stanovených
podmínek Úřad práce ČR určil další
základní kritéria pro výběr uchazečů
o zaměstnání, kterým bude veřejná
služba nabídnuta, a to je nepřetržitá
evidence uchazeče o zaměstnání
na úřadu práce delší než jeden rok;
evidence na úřadu práce v součtu
delší jednoho roku v průběhu
uplynulých tří let. Přihlíženo bude
i k zdravotnímu stavu, péči o malé
děti a dalším okolnostem, jako je
například účast na rekvalifikaci,
nekolidující
zaměstnání
atd.
Stanovením jednotných kritérií chce
stát zajistit rovný a spravedlivý přístup
k uchazečům o zaměstnání a osobám
v hmotné nouzi při nabízení veřejné
služby. Veřejná služba bude nástrojem
aktivní politiky zaměstnanosti, který
může
nezaměstnaným
pomoci
navrátit se na trh práce. Současně
bude využit potenciál dlouhodobě
nezaměstnaných k plnění veřejně
prospěšných úkolů a předpokládá se
i pozitivní vliv výkonu veřejné služby
na omezení nelegálního zaměstnávání.
Nyní v celé ČR vykonává veřejnou

službu cca 16 tisíc osob, ÚP ČR chce
v počátku zachovat tento počet míst
a postupně jej v průběhu roku navýšit
až na 50 tisíc míst.
I město Tanvald bude veřejnou službu
ve spolupráci s úřadem práce nadále
poskytovat a pokud bude třeba, tak
i pro větší počet osob, než tomu bylo
doposud.

Pro Tanvald jsou veřejně prospěšné
práce již nepostradatelné
Tanvald má s veřejně prospěšnými
pracemi
letité
zkušenosti
a zaměstnanci v rámci veřejně
prospěšných prací mají neodmyslitelné
místo
v
technických
službách.
Denně se starají o úklid chodníků,
ulic, parkovišť, parků i dětských
hřišť, zajišťují provoz veřejných WC,
pomáhají při údržbě veřejné zeleně,
odklízení sněhu a při opravách ulic,
cest a chodníků. V současné době
je to 16 zaměstnanců. Město tak
podporuje zaměstnanost a zároveň
získává za přijatelných podmínek
pracovní síly. Město má zájem, aby
veřejně prospěšné práce pokračovaly
i po 29. únoru 2012, do kdy je zatím
uzavřena smlouva s úřadem práce.
Některé práce totiž nelze zajistit lidmi
z veřejné služby. Nyní však úřad
práce signalizuje pro rok 2012 snížení
počtu zaměstnanců v rámci veřejně
prospěšných prací a to by pro město
mohlo znamenat problémy. Mohlo
by se totiž stát, že budou chybět
pracovní síly v technických službách
a pokud by na to město nereagovalo,
zastavila by se celá řada činností,
které jsou již samozřejmostí. Město by
muselo vynaložit zřejmě více peněz
na zajištění chodu technických služeb
ve prospěch udržení současného
vysokého standardu provozu veřejně
prospěšných zařízení, úklidu a údržby
města. V praxi to znamená přijmout
několik lidí na vybrané práce, které
dnes vykonávají zaměstnanci v rámci
veřejně prospěšných prací a na část
jejichž platů dostává dotaci od úřadu
práce.
-red-

Krimi
Loupež v Radniční ulici
Že neštěstí nechodí po horách, ale
po bytech, to si mohl říkat nešťastný
majitel bytu v Radniční ulici, když našel
při návratu domů dveře vypáčené.
Pachatel šel zřejmě najisto, protože
vypáčil pokladničku s hotovostí a nic
dalšího ho zřejmě nezajímalo. Škoda
činí téměř 40 tisíc Kč a pachatel se bude
hledat jen velmi těžko, neboť dopátrat
se ukradených peněz je mnohem
složitější, než nalézt odcizený obraz
nebo spotřební elektroniku. Poučení
z toho plyne, že finance zlodějům
do rukou nepatří. Banky a záložny jsou
přece jenom o fous bezpečnější.
-vho-

Vetřelci opět na scéně?
Zdá se, jako by zálusk všelijakých
vykuků na peníze důchodců neměl
mezí. V prosinci se totiž na Tanvaldsku
objevila další podezřelá osoba, která
se pokouší získat přístup do bytů
s tvrzením, že dělá monitoring
zdravotního stavu obyvatel. Městské
a obecní úřady samozřejmě nemají
o žádném podobném výzkumu
informace, tedy půjde nespíš o další
podvod. Jedná se o ženu vyšší postavy,
středního věku a kaštanových vlasů.
Naposledy se pohybovala v bílém voze
a na sobě měla bílý kabát. Současně
s touto osobou se nablízku objevili
rovněž podomní prodejci nádobí, což
již samo o sobě nabádá ke zvýšené
pozornosti. Může jít pochopitelně
o náhodu, ale nelze vyloučit, že tyto
osoby cíleně spolupracují za účelem
vybílení seniorů. Pokud tedy takové
osoby zazvoní i u vašich dveří, byť by
měly jiný kabát a na hlavě třeba přeliv,
rozhodně nedoporučujeme pouštět je
dovnitř. Raději rovnou zavolejte státní
či městskou policii, ať si na povedené
ptáčky posvítí a prověří jejich totožnost.
Nemusí se vždy jednat zrovna
o zloděje a podvodníky, ale opatrnosti
nikdy není nazbyt. Poctiví podomní
prodejci nechť laskavě prominou, leč
doba už je taková a hyen mezi námi
dost a dost.
-vho-

Případ ztraceného císaře
Císař Josef II, syn
Marie Terezie, milovaný
sociální reformátor, chodící v přestrojení mezi
prostý lid, ale také utlačovatel jazyka českého
i proslulý dárce stříbrného
penízku „Babičce“ Boženy
Němcové. I v Tanvaldě
kdysi stával jeho pomník, leč jak už
to v krajích českých chodívá, tak jako
pomníky mnoha jiných, i tento v kvasu
doby nenávratně zmizel. Na dobovém
snímku ho vidíme u školy na Horním
Tanvaldě, snad na podporu tehdejšího
C a K školství. Jeho zánik se datuje
k roku 1924.
Že není všem Tanvalďanům historie
města lhostejná, dokázali jiní dva
Josefové, Průcha a Kuna, zastupitelé
města, a s nimi Ladislav Řezáč, člen

Spolku Patron, kteří
zbytky pomníku vystopovali a pak už přišli
na scénu pracovníci
technických
služeb.
Vydolovat
opatrně
části pomníku ze suti
nebylo lehké, avšak
zdařilo se.
I s těžkou technikou se dá dělat jemná
práce. A tak tři díly Josefova soklu
byly na světě. Socha se pochopitelně
nedochovala, nejspíš byla roztavena.
Následný rozhořčený telefonát ze
sousední školy pak byl šokem. Jakýsi
zloděj ukradl přes noc celou jednu
část. Ono se řekne ukradl, ale dejte
do kapsy žulový oblouk takřka metr
na metr. Takový kámen něco váží.
A nač by ho kradl? Snad aby si postavil vlastní náhrobek? Leč jeden kus

zmizel a zakrátko nato zbývající dva.
Rozběhlo se pátrání po všech liniích,
tu nějaký střípek získali policisté, tu
zaměstnanci hornotanvaldské školy, tu
přišli se svou troškou do mlýna pracovníci technických služeb. Inu, pomník
v tašce neodneseš. Leč ještě dříve,
nežli spadla klec, případ ztraceného
císaře nabral překvapivých obrátek.
Světe div se, případ nemají
na svědomí zloději, nýbrž dva mladí
amatérští kunsthistorici a restaurátoři.
V dobré víře
totiž pomník
odvezli
do dílny, kde
ho chtěli vlastními
silami
zrestaurovat
a poté ho
všem místním

znovu vystavit na odiv. Chvályhodná
iniciativa, leč chybičku to mělo,
a totiž, že o svém záměru předem
nikoho neinformovali. Když si pak
v novinách přečetli, že je honí coby
zloděje, okamžitě se zděšeni přihlásili
na městském úřadě a vysvětlili svou
roli v tomto případě. Případ je tedy
vyřešen, pátrání zastaveno.
A podstavec Josefa II se zatím
připravuje na své znovuzrození. Měl
by stát opět na svém původním místě
u školy, pochopitelně bez ztraceného
císaře. Toho nám totiž už ani policie
nenajde. Ovšem nějakou připomínku
historie města Tanvaldu jistě obsahovat bude. Nechte se překvapit.
Tedy konec dobrý, všechno dobré.
Kéž by nás vždycky potkávaly jenom
samé takové kauzy s dobrým koncem.

Václav Hošek
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Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Opilec ztratil klíče
Stalo se to v Horské ulici. Podnapilý
muž tu sprostě vykřikoval do noci
a pěstí mlátil do kapot zaparkovaných
vozidel. Není divu, že takové počínání
neuniklo pozornosti hlídky městské
policie. Při lustraci opilce bylo zjištěno,
že tu hledá klíče od bytu. Vskutku
znamenitý způsob hledání. Strážníci
tyto klíče záhy našli pod jedním
z poškozených vozidel, ovšem muž
místo díkůvzdání svým zachráncům
i nadále pokračoval v běsnění,
čímž si vysloužil policejní náramky
a převezení na služebnu Policie ČR.
Že hned tak znovunalezené klíče
nevyužije, o tom se přesvědčil záhy
u výslechu do protokolu. Alkohol je
zkrátka někdy veselý kumpán, ovšem
pro leckoho až příliš veselý. Doufejme,
že až tento výtečník příště zase půjde
domů, pověsí si své klíče na krk
a zaparkované automobily nechá
na pokoji. Takové postarší embéčko
přece za jeho delirium tremens
nemůže.
Hořkosladká veselá kráva
Jak známo, děti rády mlsají čokoládu.
Rád mlsal zřejmě i patnáctiletý mladík
z Tanvaldu, který v Bille ukradl 4 tabulky
výše zmíněné fialové příšery, bratru
za pouhou stovku. Strážníci městské
policie však neměli pro jeho mlsání
pochopení. Jelikož zlodějíček neměl
na zaplacení pokuty ve výši 500 Kč,
inu, nejspíš si řekl, s penězi do krámu
nelez, byl jeho případ předán k řešení
odboru sociálních věcí. Jistě by stálo
zato podívat se na výši sociálních
dávek rodiny výtečníka a nechat mu
fialovou kravičku poněkud zhořknout.
Ovšem jinak se už těšíme na slíbený
registr přestupků. A nejen kvůli Milce.
Do roku 2012 bez botiček

A na závěr roku ještě přání velitele
městské policie v Tanvaldě Jiřího
Horáčka všem Tanvalďanům, aby
prožili pokud možno klidný rok 2012 a co
nejméně podobných nepříjemností,
jako na snímku s botičkou.
-vho-

Nové jízdní řády: autobusy do průmyslové zóny,
méně rychlíků a dražší jízdenky
Od 11. prosince začaly platit nové
jízdní řády v autobusové i vlakové
dopravě. Cestující v nich naleznou
řadu novinek. Například nové zaměstnanecké linky autobusů, které budou
svážet pracovníky do průmyslové
zóny jih v Liberci z oblasti Jablonecka,
Hrádecka a Frýdlantska. Dalšími
novinkami je zprovoznění dopravního
terminálu v Turnově u vlakového
nádraží nebo posílení víkendových
spojů v rekreační významné oblasti
Podještědí.
Z Tanvaldu od 11. prosince vyjíždí
nová linka Tanvald - Smržovka
- Jablonec nad Nisou - Liberec,
průmyslová zóna JIH a z Janova
nad Nisou SKIBUS do Hrabětic,
Maxova, Josefova Dolu, Albrechtic
a Tanvaldského Špičáku. Na lince
Jablonec nad Nisou – Praha dochází
nově k povinnému místenkování pro
cestující z Rychnova a Hodkovic nad
Mohelkou. Tím se, podle dopravců
eliminuje nevyužité zajíždění do těchto
zastávek. Nově také došlo ke zrušení
zastávek Jablonec nad Nisou, Mšeno
a Jablonec nad Nisou, Ostrý Roh,
u spojů 42, 46, 52 a 54.
Zrušen byl také spoj, který dříve
odjížděl v 7.04 z Jablonce do Tanvaldu.
Zastávka Albrechtice v Jiz.h. pož.
zbroj. se přejmenovala na Albrechtice
Příklad cen obyčejného jízdného (2. třída)
trasa
Kolín – Velim
Olomouc – Přerov
Praha – Ústí nad Labem
vzdálenost 120 km
vzdálenost nad 120 km vypočtena vzdálenost × sazba

Odjezd z Tanvald, aut.st.: 5.03,
5.30, 6.14, 6.49, 7.29, 7.49, 8.29, 9.09,
10.09, 11.09, 12.09, 12.49, 13.29,
14.09, 14.29, 14.49, 15.09, 15.29,
15.49, 16.29, 17.09, 17.49, 18.49,
19.24, 19.53, 20.29, 22.43
Jízdní řád Tanvald, sídliště Tanvald (odjezdy v sobotu, v neděli
a ve státem uznané svátky)
Odjezd z Tanvald, aut.st.: 9.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Co se týče vlakové dopravy, tak
na železniční trati Liberec – Harrachov
došlo jen k drobným časovým
úpravám. Novinkou, která cestující
příliš nepotěší je ale snížení počtu
rychlíků mezi Tanvaldem a Turnovem
kvůli úspornému řešení Ministerstva
dopravy, které výrazně snížilo částku
na financování spojů.
Další nepříjemnou zprávou pro cestující je zdražení vlakových jízdenek
o pět procent, které České dráhy zdůvodňují loňských zvýšením daně z přidané hodnoty. Mezinárodní jízdenky
podražily i kvůli poklesu koruny vůči
euru, který od srpna činí šest procent.
Například ceny jízdenek na vzdálenost
od jednoho do 20 kilometrů podraží
o jednu korunu – další příklady zdražení viz následující tabulka:
vzdálenost
7 km
22 km
106 km
120 km
1 km

cena aktuální
16 Kč
35 Kč
137 Kč
154 Kč
1,20 Kč / km

cena nová
17 Kč
37 Kč
142 Kč
160 Kč
1,26 Kč / km

Rozdíl
+ 1 Kč
+ 2 Kč
+ 5 Kč
+ 6 Kč
+ 0,06 Kč / km

v Jiz. h. Jizerka
a Jiřetín
Naopak o polovinu
levnějip.
od Bukovou,
11. prosince České dráhy
nabízejí místenky.
Nově stojí
35,- korun,
a pokud
Naopak
o polovinu
levněji
od 11.
protak ji budete mít
dokonce zdarma k nákupu jízdenky. Nezmění se také ceny
Tofa byste
naji zakoupily
Jiřetínpřesp.eShop,
Bukovou,
ObÚ.
since České dráhy nabízejí místenky.
většiny síťových jízdenek SONE+ a jízdenek ČD Net (výjimkou je celostátní víkendová jízdenka SONE +, která
Na regionální
autobusové lince 747 Nově
stojí 35
korun,
pokud
byste ji
nově stojí 600 korun). Nezměnila se ani cena jízdenek pro
psy a slevových
aplikací
IN25 a a
IN50.
České Dráhy
Tanvald
– Desná
– Kořenov
–vVysoké
také nově
budou odškodňovat
cestující
případě zpoždění
vlaku i ve vnitrostátní
dopravě. tak ji budete mít
zakoupili
přes eShop,
Od února
přestane nízkého
platit zlevněné jízdné pro důchodce, a to nejen ve vlacích, ale i u
nad Jizerou
byly2012
z také
důvodu
dokonce zdarma k nákupu jízdenky.
dalších dopravců. Dotace pro důchodce pozastavilo Ministerstvo financí. České dráhy ale pro cestující připravují
využití
vypuštěny některé zajížďky Nezmění se také ceny většiny síťovlastní komerční slevy, které budou platit ve všech vlacích ČD. Bližší informace České dráhy přinesou do února
na Souš.
U sleva
ostatních
spojů
dochází
2012, kdy
pro důchodce
přestane
platit. až
vých jízdenek SONE+ a jízdenek ČD
-hošna výjimky
jen k minutovým úpravám.
Net (výjimkou je celostátní víkendová

jízdenka SONE +, která nově stojí 600
Jízdní řád Tanvald - Tanvald, síd- korun). Nezměnila se ani cena jízdesenior pas
– pro seniory nad
70 let jízdné zdarma strana 3
liště*Roční
(odjezdy
v pracovní
dny)
nek pro psy a slevových aplikací IN25
Od 1. ledna mohou i senioři4.55,
z Tanvaldu,
kterým je více než 70 let, jezdit v regionu s novým ročním
Odjezd z Tanvald,aut.st.:
5.22,
a IN50. České Dráhy také nově budou
zdarma. Kupón pro ně od 1. ledna zavedl Liberecký kraj za pořizovací cenu
6.06,„Senior
6.41,Pasem“
7.21,veřejnou
7.41, dopravou
8.21, 9.01,
10.01, odškodňovat cestující v případě zpož100 korun. Senior Pas si může zakoupit každý, kdo dosáhne věku 70 let. Jedná se o elektronický roční kupón,
11.01,
12.01, 12.41, 13.21, 14.01, 14.21, dění vlaku i ve vnitrostátní dopravě.
který je „nahraný“ na osobní kartě Opuscard. Senior Pas je možné zakoupit kdykoli od 1. ledna letošního roku za
14.41,
15.01, 15.21, 15.41, 16.21, 17.01,
Od února 2012 také přejednorázový poplatek 100 korun až do konce kalendářního roku.
17.41, 18.41, 19.16, 19.45, 20.21, 22.35 stane platit zlevněné jízdné pro
Kupón lze používat ve všech osobních i spěšných vlacích, (ne v rychlících!), v příměstské autobusové
důchodce, a to nejen ve vlacích,
dopravě a městské hromadné dopravě, ale pouze na území Libereckého kraje. Senior Pas tedy nelze použít
Jízdní
řád Tanvald – Tanvald, síd- ale i u dalších dopravců. Dotace
například na cestu z Liberce do Prahy. V rámci MHD Liberec a Jablonec nad Nisou není nutné mít Senior Pas, lze
pro důchodce pozastavilo Ministerstvo
lištěcestovat
(odjezdy
v s občanským
sobotu,průkazem
v neděli
zdarma jen
dokládajícím věk vyšší než 70 let jako doposud. K zakoupení
financí. České dráhy ale pro cestující
a ve kupónu
státem
uznané
svátky)
je potřeba
vlastnit platnou
osobní kartu Opuscard, o kterou je možné si zažádat na všech kontaktních
připravují
vlastní
komerční
slevy,
které
místech.zNejbližší
kontaktní místo pro Tanvald
je: Jablonec
nad Nisou, Luční
3 (autobusové
nádraží).
Při podání
Odjezd
Tanvald,aut.st.:
8.52,
budou
veOpuscard
všechvlastní,
vlacích
žádosti
je nutné
mít u sebe
občanský průkaz a průkazovou
fotografii. platit
Kdo již kartu
může si ČD.
10.52,
12.52,
14.52,
16.52
Bližší informace
Českénebo
dráhy
přinesou
Senior Pas zakoupit v předprodejních kancelářích, u příměstských
autobusových dopravců
ve vybraných
železničních
Jízdní
řád stanicích.
Tanvald, sídliště - do února 2012, kdy sleva pro důchodce
přestane platit.
-hoš-hošTanvald
(odjezdy v pracovní dny)
*Perličky z historie strana 3

*Dne 1.12.1962 se po čtyřleté přestávce, při které probíhala rekonstrukce, opět rozjely osobní i nákladní
vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem. Na jejich vozbu byly nasazeny v té době nové motorové ozubnicové
lokomotivy řady T426.0, které vyrobila rakouská lokomotivka SGP ve Vídni.

Perličky z historie
Dne 1. 12. 1962 se po čtyřleté přestávce,
při které probíhala rekonstrukce, opět
rozjely osobní i nákladní vlaky mezi
Tanvaldem a Kořenovem. Na jejich
vozbu byly nasazeny v té době nové
motorové
ozubnicové
lokomotivy
řady T426.0, které vyrobila rakouská
lokomotivka SGP ve Vídni.
Před 13 lety 1. 12. 1998 přestala
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*Před 13 lety 1.12.1998 přestala existovat Jizerská dráha. Provoz na dříve pronajatých tratích č. 034
Smržovka – Josefův Důl, 035 Tanvald – Harrachov a 036 Liberec – Tanvald – Železný Brod opětovně převzaly
České dráhy,
s.o.. K Českým
dráhám se vrátilo
i 125 zaměstnanců,
zde pod hlavičkou
firmy GJW Praha
existovat
Jizerská
dráha.
Provoz
dráhy i kteří
osobních
a nákladních
vlaků.
s.r.o. od 24. května t.r. zajišťovali provoz dráhy i osobních a nákladních vlaků.

na dříve pronajatých tratích č. 034 Ani
vymoženosti
dnešní
doby
Smržovka
- Josefův
035 Tanvald
nejdou
mimo
nás a- facebooku:
Zubačku najdete
Ani vymoženosti
dnešníDůl,
doby nejdou
mimo nás - Zubačku
najdete
i na internetu
- Harrachov
a 036 Liberec - Tanvald i na internetu a facebooku:
www.zubacka.cz
- Železný Brod opětovně převzaly www.zubacka.cz
www.facebook.com/zubacka.cz
České
dráhy, s.o.. K Českým dráhám www.facebook.com/zubacka.cz
se vrátilo i 125 zaměstnanců, kteří zde
pod hlavičkou firmy GJW Praha s.r.o.
od 24. května t.r. zajišťovali provoz

Zima je tady
Zima nás letos dost dlouho šetřila.
A šetřila tím i kapsy daňových poplatníků, což je dobrá zpráva pro občany
našeho města. Zimní údržba totiž vyjde
mnohem dráž než údržba v kteroukoliv
jinou roční dobu. Teprve ve druhém
prosincovém týdnu začalo sněžit a příroda jako by si chtěla ověřit, zda pracovníci technických služeb nespí kdesi
za pecí na vavřínech. A ejhle, nespí.
S prvními sněhovými vločkami vyrazily
do ulic Tanvaldu pluhy a nakladače
a taky naše malá pěší armáda v oranžových vestách s lopatami a hrably
v rukou. Kdepak, zimo, nás hned tak
na švestkách nenachytáš. V tu ránu
mi napadne, co kdyby mě matka příroda vzala za slovo a seslala na nás
dvoumetrové závěje a vánici rychlosti
formule jedna. Fujtajbl! I když já věřím
tomu, že i s takovouhle nadílkou by si
naši chlapci nakonec poradili.
-vho-

Roční senior pas –
pro seniory nad 70
let jízdné zdarma
Od 1. ledna mohou i senioři
z Tanvaldu, kterým je více než 70 let,
jezdit v regionu s novým ročním „Senior
Pasem“ veřejnou dopravou zdarma.
Kupón pro ně od 1. ledna zavedl
Liberecký kraj za pořizovací cenu 100
korun. Senior Pas si může zakoupit
každý, kdo dosáhne věku 70 let. Jedná
se o elektronický roční kupón, který je
„nahraný“ na osobní kartě Opuscard.
Senior Pas je možné zakoupit kdykoli
od 1. ledna letošního roku za jednorázový poplatek 100 korun až do konce
kalendářního roku.
Kupón lze používat ve všech
osobních i spěšných vlacích, (ne
v rychlících!), v příměstské autobusové
dopravě a městské hromadné dopravě,
ale pouze na území Libereckého kraje.
Senior Pas tedy nelze použít například
na cestu z Liberce do Prahy. V rámci
MHD Liberec a Jablonec nad Nisou
není nutné mít Senior Pas, lze cestovat
zdarma jen s občanským průkazem
dokládajícím věk vyšší než 70 let
jako doposud. K zakoupení kupónu
je potřeba vlastnit platnou osobní
kartu Opuscard, o kterou je možné si
zažádat na všech kontaktních místech.
Nejbližší kontaktní místo pro Tanvald
je: Jablonec nad Nisou, Luční 3 (autobusové nádraží). Při podání žádosti
je nutné mít u sebe občanský průkaz
a průkazovou fotografii. Kdo již kartu
Opuscard vlastní, může si Senior Pas
zakoupit v předprodejních kancelářích,
u příměstských autobusových dopravců
nebo ve vybraných železničních
stanicích.
-hoš-
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Novinky, zajímavosti

Když není sníh, vyrazte do muzea
Kam vyrazit v zimě, když vás již
lyžování omrzelo nebo když paní
zima natruc horám nenadělí dostatek
sněhu? Máme pro vás několik zajímavých tipů.

Muzeum místní historie Josefův Důl

Gustav Leutelt, který ve škole, v níž
se dnes nalézá muzeum, vyučoval
a řediteloval. Muzeum dýchá velice
příjemnou atmosférou a je vidět, že se
o něj starají lidé, kteří historii své obce
opravdu milují.
Otevírací doba:
Čt, So: 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00

Schowankova
Bukovou

Pokud se chcete dozvědět něco o tom,
jak se dříve žilo v horách nebo máte
rádi básníka Gustava Leutelta, určitě
zavítejte do Josefova Dolu. Tady se
v září loňského roku otevřelo v budově
bývalé školy Muzeum místní historie.
Najdete ho nedaleko krásného kostela Proměnění Páně. Pokud máte
rádi výlety bez aut, stačí v Tanvaldě
nasednout na vlak a za půl hodinku
jste na místě. Muzeum místní historie dokazuje, jak si zdejší lidé své
historie váží. S láskou a úctou jsou
zde připomínáni významní obyvatelé
Josefodolska, z nichž nejproslulejší
je bezesporu básník Gustav Leutelt,
při jehož 150. výročí od narození bylo
muzeum slavnostně zpřístupněno
veřejnosti. K nejvzácnějším exponátům patří ukázka tradiční výroby
v regionu. Nádherné rukodělné
výtvory se nalezly v základech jednoho domu, kam je předkové dnešních
Josefodoláků pro své potomky ukryli.
Můžeme se zde seznámit se sklářskou
výrobou, textilním průmyslem nebo
zpracováním dřeva. Jedna místnost
muzea je věnována místní historii obce
Josefův Důl a také obcí Antonínov,
Dolní Maxov a Karlov, kde se mimo
jiné dozvíte, že název obcí vznikl podle
jmen synů hraběte Maxmiliána II.
Desfourse. Nalezneme zde také informace o prvních narozených dětech,
můžete si pročíst zajímavé historické
listiny, dozvíme se, jak bohatým spolkovým životem zdejší lidé žili nebo
jak se dotkla jejich životů 2. Světová
válka. Součástí expozice jsou i staré
sáně či lyže. Poslední část expozice
zahrnuje již zmíněná síň „slavných
rodáků“, mezi nimiž jsou josefodolští
kronikáři, hudebníci a samozřejmě

vila,

Jiřetín

pod

Pokud dáváte přednost veřejné
dopravě, můžete se stále držet
té vlakové a vystoupit na vlakové
zastávce
Jiřetín
pod
Bukovou.
Kousek od ní narazíte na majestátní
funkcionalistickou
vilu
architekta
Roberta Hemmricha, v níž se ukrývá
Schowankova vila a muzeum. Tady
si na své přijdou lidé hned několika
zájmů – milovníci přírody, překrásných
historických interiérů, nebo ti, kteří se
chtějí něco dozvědět o počátcích lyžování. (Továrník Schowanek v Jiřetíně
pod Bukovou na začátku 20. století
založil firmu na dřevěné soustružené
zboží - vyráběly se zde dřevěné perle,
knoflíky, pianinové mechaniky apod.
V současné době je zde nejstarší
výrobce dřevěných hraček v Čechách
a firma dnes nese jméno Detoa.)
Schowankova luxusně zařízená vila
byla postavena v roce 1908. Dodnes se
zde zachovaly majestátní mramorové
sloupy, dřevěné podlahy, úchvatná
okenní vitráž, obklady stěn ze vzácných dřev, kazetové stropy s dobovým
osvětlením nebo zimní zahrada zdobená mramorem a broušenými skly
v oknech vsazených do olovněných
vitráží. V expozici Počátky lyžování
návštěvníci naleznou nejrozsáhlejší
sbírku historických lyží v Jizerských
horách. Nejstarším exponátem jsou
lyže z roku 1890. V další místnosti,
zasvěcené místní historii, je výstava
vztahující se k historii obce. Dozvíme
se zde třeba to, že továrník Schowanek
pocházel z chudé rodiny, což je podle
paní průvodkyně důvod, proč se

ke svým zaměstnancům choval s takovou láskou a péčí. Expozice zahrnuje
také hračky od vzniku továrny až
po dnešní produkci (kabelky z korálků
v době největší slávy putovaly až
do New Yorku). Taje truhlářské dílny
se otevírají hned v další místnosti. Tato
expozice zahrnuje truhlářské nářadí
od počátku 19. století do poloviny 20.
století. Návštěva zvířecí říše nás čeká
v poslední expozici. Muzeum přírody
zahrnuje ptáky a drobné savce střední
Evropy, hmyz celého světa, podmořský svět a mineralogii.
Otevírací doba:
So: 9:00 - 15:00, (Vstupné: 20 Kč)
Mimo tuto dobu je možné si prohlídku
vily dohodnout v kanceláři Obecního
úřadu Jiřetín pod Bukovou, tel:
483 381 687 nebo prostřednictvím
e-mailu: jiretinpb@jiretinpb.cz
(podmínkou individuální prohlídky
je objednání o nejméně jeden den
předem a poplatek 50 Kč). Prohlídku
Muzeum přírody je možné si dojednat
na tel: 603 562 018

Muzeum
výroby
dřevěných
hraček Detoa v Jiřetíně pod
Bukovou – exkurze

Chtěli byste se podívat do krtečkovy
porodnice? Že nevíte, co to je? Tam
se pod šikovnýma rukama pracovníků
firmy Detoa rodí proslulá večerníčková
postava od Zdeňka Milera. Uvnitř
továrny s více než stoletou tradicí
vznikla naučná stezka, která zvídavým
návštěvníkům umožňuje na vlastní oči
spatřit, jak se z obyčejné dřevěné kulatiny stane tahací šnek, tučňák, mrkací
mašinka nebo právě dřevěný krteček.
Prohlídka začíná stálou expozicí
unikátních starých strojů, historických
i současných hraček a dalších výrobků.
Na zhruba šedesátiminutovém okruhu
návštěvníci nahlédnou do jednotlivých
výrobních středisek od prvovýroby,
přes sušení, soustružení, vrtání,

barvení až po až po finální podobu
hraček. Mají také možnost zhlédnout
unikátní výrobní technologii na strojích z období 1920 – 1960. Továrna
z roku 1908 si dodnes zachovala svoji
původní podobu. Autorem výrobního
areálu je architekt Robert Hemmrich,
který je autorsky podepsaný také pod
řadou jizerskohorských rozhleden.
Exkurze probíhají ve všední dny
a o sobotách. V každém případě je
nutné se předem telefonicky objednat na tel čísle: 483 356 325 nebo
721 843 020.
Sobotní exkurze jsou vypraveny vždy
v celou hodinu od 10 do 12 hodin,
případně podle dohody. Základní
vstupné: 80 Kč.

Muzeum energie Velké Hamry

Kolik energie můžeme vyrobit šlapáním na obyčejném jízdním kole? To
si můžete vyzkoušet na vlastní kůži
v muzeu energie ve Velkých Hamrech.
A není to věru nic jednoduchého.
Muzeum se otevřelo ve 104 let staré
vodní elektrárně na Mezivodí, která
původně vyráběla elektřinu pro textilní stroje. Expozice jsou rozděleny
po částech. Muzeum návštěvníkům
představí sílu a využití vody, větru,
slunce a biomasy. V každém rohu
muzea se něco hýbe. Návštěvníci si
mohou prohlédnout model větrné elektrárny, autíčko na dráze, které pohání
solární panel, expozici s názvem
od svíčky k žárovkám nebo dobový
plánek vodní elektrárny z 19. století.
V přízemí expozice se nacházejí
různé druhy turbín, z nichž do některých je díky průřezům krásně vidět.
Nejcennějším exponátem jsou dvě
kotlové Francisovy turbíny poháněné
vodou z Kamenice. Mezi dalšími zajímavostmi je kopie bioplynové stanice
a mnoho dalších unikátů. Financování
celého projektu je zajištěno z vlastních
zdrojů firmy FOBOS s.r.o.
Otevírací doba: St - Ne: 10:00 - 16:00
-hoš-

Zápis do 1.třídy ZŠ Sportovní Tanvald
V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje ředitelka ZŠ
Tanvald, Sportovní 576 termín konání
zápisu do 1. třídy pro všechny děti
narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006
Zápis se uskuteční v pondělí 16.ledna
2012 od 13 – 17 hodin v budově ZŠ
Sportovní 576.
V době od 10.00 – 11.30 hodin mají
děti i jejich rodiče možnost navštívit
výuku v 1. třídě naší školy.
V průběhu školní docházky nabízíme:

- výuku dle vlastního ŠVP
s využitím moderních metod
- individuální přístup pro děti
s pomalejším pracovním tempem
- výborné podmínky pro

bohaté sportovní vyžití
- všichni učitelé na 1. a 2. stupni
jsou kvalifikovaní
- výuku jazyků kvalifikovanými
odborníky
- výuku anglického jazyka od 1.třídy
- výuku programování
- internet
- práci s interaktivní tabulí
- pro 1.stupeň logopedickou
a dyslektickou nápravu
- využití školní knihovny
- pobyt dětí ve školní družině
- plavecký výcvik od 1.třídy

-

lyžařský výcvik
kurz outdoorových aktivit
cyklokurzy
pohybové a sportovní hry
třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy
zajištění volného času ve spolupráci
s DMM Tanvald
spolupráci mezi rodinou a školou
seznamovací pobyty pro žáky 6.tříd
výměnné pobyty s družební školou
projektové dny
Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 9. 11. 2011
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 5, vel.
1+1 s podlahovou plochou 60,10 m2, byt běžný,
Popelnická 500, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou včetně spoluvlastnického podílu
601/6586 na společných částech budovy
a stavební parcele č. 585, katastrální území
Šumburk nad Desnou dle schválených pravidel
veřejné soutěže. Základní cena pro podání
žádosti je 408.977 Kč. Termín pro podání
žádostí je nejpozději do 9. 12. 2011 do 14 hod.
• RM rozhodla pronajmout nebytové prostory
v suterénu objektu č.p. 629, Krkonošská ul.,
Tanvald paní Michaele Bisové za účelem
provozování rychloopravny obuvi s drobným
prodejem doplňků – zdravotnické obuvi,
ortopedických potřeb, výroby autoklíčů, FAB
a dalších drobných služeb na dobu určitou
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 za nájemné
ve výši 770 Kč/ m2/ rok.
• RM rozhodla s účinností od 1. 1. 2012
přenést vedení seznamu uchazečů o byty
a předkládání návrhů na přidělení bytů v Domě
s pečovatelskou službou Tanvald, Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou a v Domě
s byty pro seniory Tanvald, Vítězná 593,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na sociální
odbor MěÚ Tanvald.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 679/1 (trvalý trvaní porost) o výměře
2595 m2, katastrální území Šumburk nad
Desnou za účelem realizace podnikatelského
záměru – obnovy vodní plochy na pozemkové
parcele č. 679/1, katastrální území Šumburk
nad Desnou a chovu vhodného druhu ryb.
• RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 16. 8. 2004 o pronájmu pozemkové parcely
č. 240/1, katastrální území Tanvald ke dni
31. 12. 2011.
• RM bere na vědomí ukončení smlouvy
o pronájmu vybavení zubní ordinace v budově
č.p. 8, Poštovní ul., Tanvald dohodou ke dni
31. 12. 2011 a ukládá starostovi města oslovit
s žádostí o zajištění dostupné stomatologické
péče pro občany Tanvaldska Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu v Liberci a člena rady
Libereckého kraje pro resort zdravotnictví.
• RM rozhodla souhlasit s vyřazením
dlouhodobého hmotného majetku – aktivního
síťového přepínače SWITCH II, inv. č. 30020018, který byl předán k hospodaření příspěvkové
organizaci
Masarykova
základní
škola
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416.
• RM souhlasí s uzavřením servisní smlouvy
AV prevence na servisní služby digitální
techniky v městském kině Jas Járy Cimrmana
dle předloženého návrhu a rozhodla provést
rozpočtové opatření č. 48/2011:
Výdaje
KULTURA – celkem
Kino – celkem
provozní výdaje............................... + 60.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 60.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
49/2011:
VÝDAJE
KULTURA – celkem
Infocentrum – celkem
personální výdaje ...........................+ 27.384 Kč
Knihovna – celkem
personální výdaje ...........................+ 27.384 Kč
Kino – celkem
personální výdaje ........................... - 14.000 Kč
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
personální výdaje ............................- 40.768 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
50/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt DDM Tanvald „Trollí stezkou
po Norsku“........................................ 10.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Dům dětí a mládeže - celkem
účelový příspěvek na projekt „Trollí stezkou
po Norsku“..........................................10.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
51/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Dovybavení
PC učeben a výukového skleníku“.....................
176.000,-- Kč
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Vybavení
učebny PC na OA a oprava školní kuchyně
na ŠBK“.......................................... 400.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní

akademie - celkem
účelový příspěvek na projekt „Dovybavení PC
učeben a výukového skleníku“.........176.000 Kč
účelový příspěvek na projekt „Vybavení učebny
PC na OA a oprava školní kuchyně na ŠBK“.....
........................................................ 400.000 Kč
Rada města rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 52/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na výdaje jednotek SDH ...................... 4.146 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje................................. + 4.146 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
53/2011:
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
daň z přidané hodnoty.................... + 16.842 Kč
Rozpočtová rezerva . ..................... - 16.842 Kč
• RM:
1/ konstatuje, že přístřešek autobusové
zastávky na křižovatce ulice Údolí Kamenice
s odbočkou do Jiřetína pod Bukovou není
v majetku města Tanvald;
2/
rozhodla
o
odstranění
přístřešků
autobusových zastávek ve Žďáru u č.p. 1104
a v ulici Údolí Kamenice u č.p. 343.
• RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol
za rok 2011.
• RM souhlasí s poskytnutím peněžitých
darů fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce člena komise
pro občanské záležitosti v roce 2011.
• RM rozhodla poskytnout peněžitý dar
za osobní zásluhy na hospodaření a rozvoji
města v roce 2011 starostovi města panu Petru
Polákovi a místostarostovi města panu Josefu
Průchovi.
• RM souhlasí s pořádáním a provozováním
prodejních trhů na centrálním parkovišti
v Tanvaldě jednou za měsíc v období březen
2012 až prosinec 2012 panem Janem
Berouskem, a to za paušální úhradu ve výši
7.000 Kč za každý konaný trh. Paušální úhrada
vychází ze 700 m2 možné prodejní plochy
stánků a ze sazby 10 Kč za m2 dle příslušné
platné vyhlášky o místním poplatku.
• RM souhlasí s pokácením 4 ks borovic
nacházejících mezi domy
č.p. 525-529,
Radniční ul., Tanvald a č.p. 536-539, Okružní
ul., Tanvald, na pozemkových parcelách č.
328/40 a 328/1, katastrální území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude prodáno dle platného
ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks dubu
nacházejícího se u č.p. 559, na křižovatce ul.
Větrná a Radniční, Tanvald, na pozemkové
parcele č. 375/16, katastrální území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude prodáno de platného
ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu
nacházejícího se ve Žďáru na pozemkové
parcele č. 1837/3, katastrální území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že pokácení a odklizení stromu provede
na své náklady žadatel a vytěžené dřevo bude
přenecháno žadateli.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks javoru
nacházejících se v ul. Pod Špičákem, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 1926/2, katastrální
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku
nacházejícího se u domu č.p. 277, Vančurova
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou,
na pozemkové parcele č. 60/5, katastrální
území Šumburk nad Desnou, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks javoru, 2 ks jívy
a 5 ks olše nacházejících se na křižovatce ul.
Údolí Kamenice a silnice vedoucí přes most
na Smržovku, na pozemkové parcele č. 978/2,
katastrální území Tanvald, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks smrku
nacházejících se v ul. Na Balkáně, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou, na pozemkové
parcele č. 496/7, katastrální území Šumburk
nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude prodáno dle
platného ceníku.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Tanvaldský zpravodaj / leden 2012

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 9. 11. 2011
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující
částku ve výši 100.000 Kč:
- výměna 2 výtahů v objektu č.p. 552, Palackého
ul., Tanvald ve výši 2.234.320 Kč včetně DPH.
• RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
ze dne 1. 3. 1999 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 157/2, katastrální území Tanvald
dohodou ke dni 31. 12. 2011.
• RM souhlasí s tím, aby město Tanvald
spolufinancovalo 50% ročních neinvestičních
nákladů na 1 dítě, které navštěvuje
ve školním roce 2011/2012 Základní školu
speciální a mateřskou školu speciální Turnov,
Kosmonautů 1641 a má trvalý pobyt v Tanvaldě.
•RM města rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576 použití investičního fondu v roce
2011 takto:
- oprava schodiště v budově Eurestu a ŠD
............................................................20.000 Kč
• RM projednala a vzala na vědomí podnět
týkající se hospodaření v městských
lesích. Rada města projednala informace
o hospodaření v lesích v majetku města
Tanvald a konstatuje, že tvrzení uvedená
v podnětu se nezakládají na pravdě a že město
není činností nájemce lesních pozemků včetně
lesních porostů společností TABYS s.r.o.
Tanvald poškozováno.
• RM souhlasí s pokácením 15 m2 křovin
a drobné zeleně a 5 ks břízy nacházejících se
za řadovými garážemi v ulici Pod Špičákem,

na pozemkových parcelách č. 340/1 a č.
352/18, vše katastrální území Tanvald, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude prodáno dle platného
ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 29 ks břízy a
25 m2 křovin nacházejících se za objekty č.p.
570-573, Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk
nad Desnou, na pozemkových parcelách
č. 2596, č. 92 a č. 91/1, vše katastrální území
Šumburk nad Desnou, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude prodáno dle platného ceníku.
• RM schvaluje panu Petru Polákovi, starostovi
města, služební cestu do partnerské obce
Wittichenau, která se uskuteční dne 3. 12. 2011.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města, které se uskuteční dne 14. 12. 2011
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. Schválení rozpočtu města na rok 2012
6. Schválení rozpočtového výhledu města
na roky 2013 - 2016
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Projednání podnětu na hospodaření
v městských lesích
9. Delegování zástupců města na valné
hromady obchodních společností s majetkovou
účastí města
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

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

Den otevřených tříd a zápis
do 1. třídy Masarykovy školy

Aby rodiče budoucích prvňáčků
mohli objektivně posoudit úroveň
a styl výuky v našich jednotlivých
třídách, zavádíme DEN OTEŘENÝCH
TŘÍD. Rodiče budou moci se svými
budoucími prvňáčky navštívit 1. a 2.
třídu a poznají, jak vypadá školní
život. Důležitá je skutečnost, že zápis
proběhne v Den otevřených tříd,
tj. 16. ledna 2012, jak na základní
škole ve Školní ulici čp. 416, tak
na Šumburku, Raisova čp. 333. Školy
budou pro rodiče s dětmi otevřeny
od 10.00 hod. do 17.00 hod. Návštěvy
tříd s výukou budou do 12.00 hodin.
Jsme školou, která uplatňuje progresívní metody školní práce s rozšířenou výukou informatiky již od 4.
třídy a výukou angličtiny od 2. třídy.
Na pracovišti šumburské školy probíhá
výuka s prvky MONTESSORI, což
je metoda, která umožňuje žákům
snadnější přechod do školního života.
Nabízíme Vám nově zrekonstruovaný
interiér školy, specializované učebny

pro výuku fyziky, chemie a výpočetní
techniky, výukový program na počítačích a interaktivních tabulích, dětský
bar, možnost studia na Obchodní akademii. Byl také opraven školní výukový
skleník. Sportovní vyžití je zajišťováno
v nově rekonstruovaných tělocvičnách a přírodním sportovním areálu.
Národním centrem pro podporu zdraví
jsme byli zařazeni do programu Zdravá
škola. K dispozici je žákům školní
knihovna, infocentrum a internet. Pro
prezentaci školy a žáků vydáváme
ŠKOLNÍ NOVINY, které patří mezi
nejlepší v celé republice, o čem svědčí
různá ocenění.
V případě, že se rozhodnete pro
naši školu, přijďte ve výše uvedeném
termínu s dítětem, občanským průkazem a rodným listem dítěte. Během
zápisu si budete moci spolu s Vaším
dítětem prohlédnout školu za doprovodu pedagogů.
Těšíme se na Vás.

Jízdní řád: Tanvald, aut.
st. - Tanvald, Český Šumburk,
otočka (v pracovní dny):
Odjezdy z: Tanvald, aut. st.: 6.55,
10.25, 12.53, 15.10, 16.30, 17.10
Odjezdy z: Tanvald, Český Šumburk,
otočka: 7.15, 7.30, 13.08, 16.45

11.44, 12.44, 13.24, 13.44, 13.56,
14.44, 15.18, 16.04, 16.05, 16.44,
17.24, 17.56, 18.44, 19.15, 21.56

Jízdní řád: Tanvald, aut. st. Jablonec n.N. (v pracovní dny):
Odjezdy z: Tanvald, aut, st.: 4.42,
5.12, 5.22, 5.42, 612, 6.40, 6.42, 7.10,
8.02, 8.42, 9.22, 11.02, 12.42, 13.25,
14.02, 14.22, 14.42, 15.22, 16.02,
16.42, 17.22, 18.02, 18.42, 21.22
Odjezdy z: Jablonec n.N.: 4.00,
4.44, 5.04, 5.56, 6.44, 7.24, 8.04,
8.20 (pouze Po), 8.44, 10.04, 10.54,

Tanvald, aut. st. - Jablonec
n.N. (o víkendu a ve státem
uznané svátky):
Odjezdy z: Tanvald, aut, st.:
5.22, 7.10, 9.10, 11.10, 13.10,
15.10, 16.52 (pouze Ne), 16.55
(pouze Ne), 17.22, 17.46, 19.00
Odjezdy z. Jablonec n.N.: 5.58,
7.05 (pouze So), 8.00 (pouze So),
8.24, 10.24, 10.45 (pouze So), 11.40
(pouze Ne), 12.24, 14.24, 16.05, 16.24
(pouze So), 17.58, 18.45 (pouze Ne)
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Když je sníh, vyrazte na běžky
Pozvání na turistické běžky
Lednových
lyžařských
akcí
je
po Jizerských horách mnoho. Určitě
největším podnikem je slavná Jizerská
padesátka,
memoriál
expedice
Peru. Stojí za to podívat se na start
v Bedřichově nebo zajet kamkoliv
na trasu závodu a povzbuzovat desítky
známých.
Třeba se rozhodnete
a za rok se přihlásíte také.
Náročnější je turisticky orientační jízda
na lyžích po vrcholech Jizerek s nadmořskou výškou vyšší než tisíc metrů.
Zde si však můžete sami měnit trasu
podle sněhových a povětrnostních
podmínek. Proti loňskému 30. ročníku
JIZERSKÝCH TISÍCOVEK, kdy jsme
zažili déšť a silnou oblevu, necháváme letos na uvážení každému, aby
si vybral den svého startu. Tradiční
datum, kdy pojede nejvíc účastníků je
21. 1. 2012 a od té doby budou kontroly na svých místech.
Vlak nebo autobus ulehčí nástup
do stopy, které si stejně dlouho neužijete. Na samotné vrcholy magistrály
nevedou.
Nejjednodušší
bývala
kontrola
na kdysi vyhlídkovém vrcholu Zámky
1002 m. Dnes tam už značená cesta
nevede a výhled bychom také marně
hledali. Najít hřebenový průsek ze
sedla Vlašského hřebene je problém,
pokud před vámi neprošlápl stopu
nějaký znalec. Proto si tento vrchol
nechte nakonec.
Od Polubného vede upravená stopa
až na Jizerku. Z parkoviště si zajeďte
po naučné stezce do lomu. Jako důkaz
své návštěvy si zapište jméno vyobrazené léčivky na informačním panelu.
Dále projedete osadou Jizerka
a další nejbližší tisícovkou je Jelení
Stráň 1018 m.
Sem se dostanete
bez problémů. Kontrolou je turistický
rozcestník, z něhož opište evidenční
číslo. Chcete-li pokračovat dál, pak
máte na dosah nejvyšší vrchol Jizerek
– Smrk. Až k Nebeskému žebříku
se dostanete rychle. Přes Předěl
a Písčiny to je jen jedenáct kilometrů. Velmi obtížný, ale nejrychlejší je
výstup těmi příkrými schody a proto si
lyže neste v rukou. V útulně pod věží
se posilníte z vlastních zásob a jako
potvrzení zapíšete poslední slovo
z hesla na stěně proti dveřím.
Na lyžích se kousek svezete dolů, ale
za rozcestím doporučuji sundat lyže.
Objíždět Nebeský žebřík přes Tišinu
je zdlouhavé a máte před sebou ještě
dlouhou cestu zpět.
V upravených stopách pojedete stejným směrem na Předěl a pak zvolte

jinou cestu ke Smědavě. Chcete-li
ušetřit čas a peníze, můžete Smědavu
vynechat a vyjet novou cestou nazva-

Běžecké dráhy, ilustrační foto. Foto Petr Prokeš

nou „Ke Kolejníkové boudě“. Občerstvit
se můžete v kiosku pana ing. Joukla.
Snad si tam stále ještě určuje ceny
zákazník.
Zde je možné prásknout do lyží a být
za hodinu na Polubném, a nebo si ještě
přidat Černý Vrch 1026 m. Nad kioskem v nejvyšším místě Promenádní
magistrály odbočte lomenou cestou
vzhůru. U posedu jste na přímém
hřebenovém průseku. Na vrcholu se
dívejte vpravo a zamiřte k Čertovu
kameni. Cestou uvidíte tyč nivelačního
bodu a na něm v červeném obalu
destičku s názvem tisícovky. Svůj
záznamový papír podložíte destičkou
a přiloženou tužkou začerníte místo,
kde je nápis. To je váš důkaz návštěvy.
Podobná kontrola je i na Zámkách,
Milíři, Knajpě a Smědavské hoře.
Na ostatních vrcholech se opisuje číslo
rozcestníku. Podle těchto údajů se dá
vypočítat kilometráž a převýšení trasy.
Ohlásíte-li nám svůj výkon, můžete
získat diplom a kovový odznak akce.
Podle sněhových podmínek se buď
vrátíte na Promenádní, nebo pokračujte průsekem Vlašského hřebene
přes dvě sedla na Jezdeckou cestu
k Jizerce.
Nevím, nevím, budete-li mít ještě chuť
dojet na tu nejmenší tisícovku – Zámky.
Pevný termín při tak náročné akci jako
jsou Jizerské tisícovky je věc ošidná.
Nabízí se však zde možnost po vzoru
nového směru VIRTUAL Cup, vybrat si
svůj den podle kvality sněhu a počasí.
Pak jen poslat informaci o svém
výkonu na adresu Josef Kuna,
U školky 560 Tanvald 468 41 nebo: joe.
kuna@centrum.cz telef. 721 935 321.
Poté se dohodneme na způsobu předání odznaků a diplomů. Pro zjištění
počtu účastníků se přihlaste i vy, kteří
žádnou odměnu nechcete.
Nějaký list papíru na potvrzování průchodu kontrolou jistě seženete a tužku

navíc také uvezete.
Účastníci s přístroji GPS, kteří dokáží
poslat svoji trasu i s časovými údaji
tento důkaz nepotřebují.
Tak jako v minulosti není třeba absolvovat všech 14 kontrol. Tak si vyrazte
alespoň na jeden !

Umístění kontrol na jizerských
tisícovkách
Od soboty 21. 1. 2012 do jara.
SMRK
- V útulně pod rozhlednou, opiš
poslední slovo hesla na stěně proti
dveřím.
JIZERA
- Opiš číslo s písmeny na turistickém
rozcestníku.
SMĚDAVSKÁ HORA
- Na nejvyšším skalisku na stěně
budky posedu. Klasická kontrola.
ČERNÁ HORA
- Rozcestník na vrcholu.
HOLUBNÍK
- Opiš číslo s písmeny na rozcestníku
pod vrcholovou skálou.
SNĚŽNÉ VĚŽIČKY
- Opiš číslo s písmeny na rozcestníku
ČERNÝ VRCH
- Tyč triangulace, nedaleko Čertovy
skály. Klasická kontrola
JELENÍ STRÁŇ
- Opiš číslo a písmena z rozcestníku
PTAČÍ KUPY
- Opiš čísla a písmena z rozcestníku
pod skalní soutěskou.
KNEIPA
- Na severozápadním sloupku oplocenky, plastový štítek.
POLEDNÍ KAMENY
- Opiš čísla a písmena z rozcestníku
odbočky k vrcholu.
BUKOVEC
- Zapište si jméno léčivky, vyobrazené
mezi texty z infopanelu v lomu.
MILÍŘ
- Sloupek na skalisku JV vrcholu klasická kontrola.
ZÁMKY
- Tyč triangulace na konci zrušené
cesty, na skále. Klasická kontrola.
Klasická kontrola je dřevěnné prkénko
s vypáleným názvem vrcholu, které
podložíte pod papír na který sbíráte
potvrzení o návštěvě.
Přiloženou tužkou začerníte papír nad
názvem a tím získáte otisk. Tzv. Frotáž.
Podrobnosti o možnosti získat diplom
a odznak Jizerských Tisícovek jsou na
www.tom-zalesak.estranky.cz
nebo
na adrese: joe.kuna@centrum.cz
Hezký zážitek z výletu přeje Kuna J.
721 935 321

Školní noviny sklízejí úspěchy
… a to rovnou celorepublikové! Když
se totiž 1. 12. 2011 uskutečnila celorepubliková soutěž Školní časopis
roku 2011 v Brně, noviny tanvaldské
Masarykovy ZŠ a OA nesměly
na takové akci chybět! V 5:30 jsme se
sešli před městským úřadem a hurá
do Brna. Jakmile jsme přijeli, čekal
nás uvítací ceremoniál a posléze
následovaly oblíbené workshopy. Já
jsem si vybrala workshop s názvem

„Život novináře aneb co žurnalistika
obnáší“ a musím uznat, že to předčilo mé očekávání. Celý workshop
vedl šéfredaktor brněnského Deníku
Rovnost. A ty dvě hodiny s ním byly
tak poučné a jednoduše dokonalé,
že mě to donutilo uvažovat, zda i mě
jednou nebude žurnalistika živit. Mé
„kolegyně“ byly na workshopu, kde
představovaly náš časopis. Poté workshopy skončily a přišlo vyhlašování.

Naše noviny tedy Školní noviny, získaly
„ CENU POROTY ZA GENERAČNÍ
PROPOJENÍ“. Z 208 časopisů to je
úspěch. A za ten úspěch vděčíme
především paní učitelce Mgr. Jarmile
Kolrztové, která nad novinami drží
svou ochrannou ruku již 17 let. Takže
děkujeme!
Michaela Moudrá, žákyně 8. tř., členka RR

V lednu 2012
oslaví narozeniny
Pavlíčková Erika
Rymlová Maruše
Horecká Marie
Kubínek Jiří
Preislerová Libuše
Flekna Vladimír

ě
S r de č n
ej e m e
ř
p
o
h
a
l
b
ům
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.

PUKO-VINY – derniéra!
Desenský soubor Vojan – Mladá
haluz uvede ve čtvrtek 19. ledna 2012
od 18 hodin derniéru úspěšné hry
PUKO – VINY na motivy hry Williama
Shakespeara „Sen noci svatojánské“.
Kdo ještě neviděl komedii plnou
proměn, kouzel, lásky a smíchu, máte

poslední možnost ji shlédnout a kdo
viděl, určitě ji bude chtít vidět znovu!
Proto neváhejte a přijďte se rozloučit
s romantickými milenci, tajemnými
bohy, veselými athénskými řemeslníky
a nezbedným skřítkem Pukem! Slibuji
zábavu dětem, rodičům, babičkám,
dědečkům, tetičkám, sousedům...
zkrátka všem milovníkům divadla.
Srdečně zve režisérka
Vlaďka Koďousková
„A z potlesku vašich ruk,
potěší se i váš Puk! „

Maturitní ples

Tanvaldského gymnázia
Srdečně Vás zveme na maturitní ples
třídy oktávy tanvaldského gymnázia
dne 10. 2. 2012 od 19.30 hodin. Cena
vstupného: 200 Kč. Lístky lze zakoupit
u studentů z oktávy nebo objednávkou
na e-mailu:
oktavatanvald@seznam.cz
-red-
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Akce DDM Tanvald na leden 2012:
Setkání táborníků z Orlických hor 2011
Středa 4.1. od 16.30
- sraz účastníků tábora v DDM spojený s malým občerstvením, zábavou plnou
her a s promítáním fotografií.

Výstavy v knihovně
1. 1. - 31. 1. 2012 - „Vánoční ozdoba“ výstava prací z výtvarné soutěže
ve vstupní části knihovny.
1. 12. 2011 - 30. 6. 2012 „Víla Izerína – patronka Jizerských hor očima
dětí“ výstava obrázků, namalovaných v rámci této soutěže dětmi
z Tanvaldu, jež se nedostaly do finále ,je instalována v prostorách
knihovny.

Keramika pro dospělé
Přijímáme přihlášky na kurz Keramika pro dospělé, který proběhne 7. a 14.
února 2012
a přihlášky na dopolední výtvarné akce v DDM určené mateřským a základním školám.
Pololetní prázdniny s DDM Ulita
V pátek 3. února jsou pololetní prázdniny- letáčky s akcí DDM o pololetních
prázdninách obdrží děti ve školách nebo v Domě dětí a mládeže Tanvald, tel.č.
483 394 301.
Kolektiv DDM přeje vám všem krásný a klidný rok 2012.

Vánoce - jejich tajemství a poselství?
Kdybychom se ohlédli i rozhlédli...
Zůstal nám jen stromeček a pod ním
dárky? To znamená starost, jak je opatřit a už se nám nabízí výkladní skříně
za tónů koled pomalu od konce listopadu. Všichni cítíme, jak nás „konzum“
ovládá, třeba i vysiluje, ale co se dá
proti tomu dělat? Když „nic jiného
nemá smysl“, potom nic. Nebo snad
jen usilovné a nezištné hledání ztraceného tajemství, vtěleného i do tradic?
Křesťané slaví tyto svátky jako příchod
Spasitele, který bere na sebe všechno
lidské, snižuje se k těm nejchudším,
rozdává se. Během adventu si připomínají jeho očekávání, volání věků

po spáse. To slovo znamená víc než
okamžitá záchrana z okamžitých
problémů, když je přece v každé době
třeba se s něčím vyrovnat, poprat,
ale musíme vědět jak a hlavně proč.
Proč tu vůbec jsme, jen kvůli této šedi
všedních dnů, jednoho jako druhého?
V hledání smyslu své existence je
vždy posunem vpřed dobrá vůle,
otevřenost vztahů k druhým, třeba
jinačím než jsme my, schopnost rozdělit o čas nebo i o jiné věci, sdílet
s druhými jejich starosti. Pak setkání,
odpuštění, sdílení je větší starostí a v
důsledku radostí než plný stůl.
P. Pavel Ajchler

Víla Izerína - V průběhu léta malovaly děti z české i polské strany Jizerských
hor obrázky na téma Víla Izerína - patronka Jizerských hor. Z téměř 700
obrázků bylo odbornou porotou vybráno 100 dětských prací
Tento projekt vznikl díky podpoře fondu malých projektů OPPS 2007-2013 Cíl
3 pod názvem „Víla Izerína – patronka Jizerských hor očima dětí“.
Další informace na www.jizerky.cz.

Výherci výtvarné soutěže „Vánoční ozdoba“: Svárovská Jana, Zuzánek
Michal, Fischerová Miriam, Erlebach Vilém, Karnethová Tereza, Ducháčková
Iveta, Stephányová Karin, Gojda Martin, Hanzlík Vítek a Pánková Karolína,
byli odměněni krásnou knihou.
Noc s Andersenem
Přijímáme přihlášky na akci: „Noc s Andersenem“, která
se bude konat 30.3.2012. Přihlásit se mohou naši čtenáři
ve věku 7-11 let. Neváhejte, počet je omezen.

Sbor dobrovolných hasičů
z Tanvaldu – Šumburku
Děkujeme všem příznivcům a sponzorům i jejich rodinám, kteří nám
přispívají na naši sportovní hasičskou
činnost: RNDr. Alexandra Polová, Titan
Plastimex Petr Tischer, Teplárenství
Tanvald s.r.o. Martin Vávra, Odtahová

služba Melichar, MuDr. Martin Šťastný,
SATO Miroslav Tůma, Květiny Vladimír
Špicar, Pavel Kadaš.
Vše nejlepší, hodně úspěchů v podnikání, hlavně pevné zdraví a pohodu
v novém roce 2012.

SDH Tanvald Šumburk.

Do Tanvaldu se vrátily vánoční ozdoby
V prostorném obchůdku na autobusovém nádraží, který si nedávno otevřel
brzy již „Tanvalďák“ Milan Štosek
návštěvníci naleznou vánoční ozdoby,
bižuterii, bižuterní komponenty, aromalampy nebo krásné dekorativní svíčky,
které ozdobí vaši domácnost. Zeptali
jsme se ho, jak se mu v Tanvaldě
podniká a co u něj můžeme koupit
zajímavého.

Nedávno jste si na autobusovém
nádraží v Tanvaldě otevřel obchůdek s vánočními ozdobami a bižuterií, svíčkami, aromalampami
a dalšími doplňky. Nebál jste se
otevřít si podnik na okraji města?
Nebál, protože sortiment, který
nabízím, není zboží denní potřeby.
Korálky, komponenty či Fimo hmotu si
chodí ,,šikovné ruce‘‘ kupovat jednou
za čas a i tak jsou spokojeni, že nemusí
pokaždé jezdit do Jablonce. Místo
na autobusovém nádraží je výhodné
i v tom, že lidé čekající na autobus si
krátí čekání návštěvou mého obchodu
a při té příležitosti si odnesou svíčku či
olej do aromalampy.
V Jizerských horách mají vánoční
ozdoby i bižuterie dlouhou tradici.
Čemu dáváte přednost při jejich
výběru?
Vánoční ozdoby jsem do sortimentu
prodeje zařadil pouze jako doplňkové
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Kupujete zboží i od místních
výrobců?
Ano, sortiment korálků a komponentů
je od firem z okolí.

Nedávno jste se k nám přestěhoval, jak se vám v Tanvaldě žije?
Zatím ještě v Tanvaldě nebydlím, ale
docela se sem těším, sídliště Výšina

O jaké ozdoby je největší zájem?
Všimla jsem si, že prodáváte nejen
klasické barevné kouličky, ale také
různé stylizované postavičky....
Na otázku, o které ozdoby je největší zájem, je těžké odpovědět.
Jsou kupující, co si vyberou šest
kuliček a každou jinou a na druhé
straně si lidé kupují klasické sady.
Co se týká postaviček a zvířátek,
tak je kupují především cizinci.
zboží, takže jsem neřešil, zda jde
o zboží pocházející z našeho kraje,
ale při výběru jsem dbal na to, aby to
byly ozdoby české, skleněné, ručně
vyráběné a ručně malované. Bižuterie,
kterou připomínáte, má samozřejmě
v našem kraji mnohaletou tradici, ale
výrobky, které jsou v obchodě k vidění,
nejsou klasickou bižuterií vyráběnou
v sériích, ale jde o samostatné kousky,
které v obchodě slouží především jako
ukázka toho, co lze vyrobit z námi
nabízených korálků a komponentů.
Můžeme se u vás v obchodě těšit
na tradiční českou rukodělnou
práci?
Chci, aby u nás lidi našli především
výrobky ručně tvořené.

Když jste se rozhodl prodávat
vánoční ozdoby, seznámil jste
se osobně i s jejich výrobou?
V našem okolí je hodně firem, které
se výrobou ozdob zabývá...
Ano, výrobu vánočních ozdob znám
stejně tak jako výrobu korálků či lustroviny, protože původem jsem z Desné
kde můj strejda mačkal.
Jak si užíváte Vánoce vy osobně?
Jaké ozdoby a zvyky máte
nejraději?
Vánoce trávím s rodinou a jsem
zastánce klasických vánoc se vším, co
k tomu patří.

mi připadá poměrně čisté a je v okolí
dost možností pro sportovní vyžití.

Tanvald několikrát za sebou vyhrál
titul Město pro život, podniká se
vám tu zatím dobře?
Hodnotit podnikání po měsíci provozu
je asi brzo, tak uvidíme, co ukáže čas.

-hoš-
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Kultura

FILMOVÉ TIPY
Sherlock Holmes: Hra stínů
Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem
salónu... až dosud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty (Jared Harris),
který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná,
ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může pomoci
slavného detektiva předstihnout. Když najdou
rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje
inspektor Lestrade (Eddie Marsan), to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock
Holmes usuzuje, že princ se stal obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem
větší a daleko zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty.
Happy Feet 2
Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je cho-reo-fobní. Tanec ho nebaví
a Erik uteče pryč a potká Mocného Svena/Mighty
Sven-tučňák, který umí lítat! Mumble nemá oproti
tomuto charismatickému modelu nové role žádnou
šanci. Ale celá situace se zhorší ještě tím, když je
svět otřesen mocnými silami. Erik se od svého otce
naučí být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a všechny
druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až po obřího Elephant Seals,
aby vše bylo zase v pořádku.
Láska je láska
Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem
Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít
romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů.
Svého vysněného prince skutečně potká.
S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné
dobrodružství, ale také první zklamání... To, že
pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin
dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako
dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná
a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé bylině...

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

Kulturní pořady v kině
19. 1. ČT 18 hodin Puko – viny
Derniéra úspěšné hry na motivy hry Williama Shakespeara „Sen noci svatojánské“. Hraje desenský soubor Vojan – Mladá haluz. Vstupné: 30 Kč.
26. 1. ČT 19 hodin Pavel Němec – Amant
Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl nastudoval situační komedii Pavla
Němce v úpravě a režii Karla Stuchlíka. Maminky to s námi vždycky myslí
dobře! Horší je, když se snaží prostřednictvím svých dětí hojit své vlastní
nenaplněné ambice. Potom jsou schopné téměř čehokoliv! V našem případě
se maminka snaží seznámit svou dceru se starším pánem, o kterém si myslí,
že by jí mohl pomoci k vydání sólového CD. Kateřina má však ráda studenta
Radka a ten vymyslí riskantní plán… Jak to všechno nakonec dopadne? To se
dozvíte z našeho představení. Vstupné: 50 Kč

Muži, kteří nenávidí ženy
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanční reportér,
odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obviněn
z veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších
průmyslníků ve Švédsku, Henrikem Vangerem
(na Oscara nominovaný Christopher Plummer),
je povolán, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho milované neteře Harriet – kterou, jak je
Vanger přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho rodiny. Novinář se vydává
na odlehlý ostrov u promrzlého švédského pobřeží, aniž by tušil, co tu na něj
čeká.

Bohoslužby na Vánoce a Nový rok 2011/2012
Sobota 24. 12. 2011 Slavnost
Narození Páně
Tanvald - Šumburk nad Desnou, Kostel
sv. Františka z Assisi, od 17 hodin
Pondělí 26. 12. 2011 Svátek Svaté
Rodiny
Horní Tanvald, Kostel sv. Petra a Pavla,
od 9 hodin

Sobota 31. 12. 2011 Silvestr
Tanvald - Šumburk nad Desnou, Kostel
sv. Františka z Assisi, od 18 hodin
Neděle 1. 1. 2012 Slavnost Matky
Boží Panny Marie
Tanvald – Šumburk nad Desnou,
Kostel sv. Františka z Assisi, od 9 hodin

Další akce:
28. 1. SO 20 h. Sportovní hala Výšina 16. ročník Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci hraje Orchestr Vladimíra Janského z Liberce. Předtančení.
Bohatá tombola. Občerstvení. Moderuje Jan Žíla. Předprodej slosovatelných
vstupenek v městském infocentru již zahájen. Cena 200 Kč.
29. 1. NE 14 h. Sportovní hala Výšina Dětský karneval
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba DJ Vláďa Josífek. Masky vstup
zdarma, ostatní: 30 Kč

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl v Tanvaldě zahraje situační komedii s
názvem Amant.
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Poděkování

Poděkování
za pomoc

V nejtěžších chvílích poznáváme, kolik
máme kolem sebe přátel a známých.
Vám všem bychom chtěli srdečně
poděkovat za účast na našem
zármutku. Děkujeme za květinové
dary, účast na posledním rozloučení
a písemné projevy soustrasti.

Děkuji paní a a pánovi, kteří mi poskytli
první pomoc při nehodě dne 30. 11.
2011 v Tanvaldě - sídlišti.

J. Klímová.

Helena Mlynková s rodinou, Desná

Basketbalisté před Vánoci finišovali
Jizerská basketbalová liga se již rozjela kala. V klíčových momentech rozhodla
naplno. Nováček ze Smržovky svými větší rotace podkošových hráčů
výkony soupeře překvapil, SEBA se domácího družstva, eliminace střelce
zatím jen rozkoukává, ale první výhru Smržovky Pavla Černého a konečně
už má. A stála zato.
dobře doskakující pivot Kozák, který
*Basketbalisté
před Vánoci
strana první
10 + foto basket
Na
závěr roku
2011finišovali
se hrálo
v závěru získal několik odražených
Jizerská basketbalová liga se již rozjela naplno. Nováček ze Smržovky svými výkony soupeře překvapil, SEBA se
historické
tanvaldské
derby
v
hale
míčů a skóroval. Za zmínku též stojí
zatím jen rozkoukává, ale první výhru už má. A stála zato.
na
Výšině.
Soupeři
se historické
dlouho tanvaldské
přeta- derby
jeho
zlepšené
proměňování
Na závěr
roku 2011
se hrálo první
v hale
na Výšině. procento
Soupeři se dlouho
přetahovali o
těsné vedení,
teprve vedení,
na konci první
půle získali
domácí menší
náskok. Vhodů.
závěrečné
čtvrtině Smržovka
zabojovala
hovali
o těsné
teprve
na konci
trestných
Nejvyšší
muž domácí
a snížila až na rozdíl 2 bodů, ovšem vítězství na svou stranu nezískala. V klíčových momentech rozhodla větší
první
půle získali domácí menší náskok. sestavy zřejmě nelenil a ve volném
rotace podkošových hráčů domácího družstva, eliminace střelce Smržovky Pavla Černého a konečně dobře
V
závěrečné
čtvrtině
zabo-odražených
čase míčů
potrénoval.
Poslední
minuty
doskakující
pivot Kozák,
který vSmržovka
závěru získal několik
a skóroval. Za
zmínku téždvě
stojí jeho
jovala
snížila
až na trestných
rozdíl hodů.
2 bodů,
si domácí
už SEBA
pohlídala
a volném
soupeře
zlepšené a
procento
proměňování
Nejvyšší muž
sestavy zřejmě
nelenil a ve
čase
potrénoval.vítězství
Poslední dvě
SEBA pohlídala
do trháku
nepustila.
do trháku
nepustila.
ovšem
naminuty
svousi už
stranu
nezís- a soupeře
Výsledky 2.-5.kola:

Nejlepší střelci Tanvaldu a Smržovky:

SK Liberec – SEBA Tanvald
Kajmani Smržovka – BK Vratislavice
Draci Jablonec - Kajmani Smržovka
SEBA Tanvald - BK Vratislavice
SEBA Tanvald - Draci Jablonec
SEBA Tanvald - Kajmani Smržovka

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.

83 : 55
56 : 47
78 : 69
61 : 73
53 : 63
65 : 55

Tabulka
SK Liberec
Draci Jablonec
BK Vratislavice
TJ SEBA Tanvald
Bižuterie Jablonec A
Kajmani Smržovka
Bižuterie Jablonec B

Vítěz.
4
3
3
1
2
1
0

Domácí zápasy v lednu:
úterý 3. 1. 20:15

T

J

S

E

si

B

A

T

Vás dovoluje

A

N

pozvat na

V

A

L

D

IX. TANVALDSKÝ
SPORTOVNÍ PLES
17. února 2012
ve sportovní hale ZŠ Výšina od 20.00 hodin

Hraje: HUDBA TANVALD

Domácí zápasy v lednu:
Smržovka
- Bižuterie
úterý
3.1. 20.15
Smržovka – A
Bižuterie A
pátek
Tanvald – Bižuterie B
pátek6.1.6.18.10
1. 18:10
pátek 13.1. 18.10 Tanvald – Bižuterie A
Tanvald - Bižuterie B
pátek 20.1. 18.10 Tanvald – SK Liberec
pátek
1. Smržovka
18:10 – Draci Jablonec
úterý
24.1.13.
20.15
Tanvald - Bižuterie A
-vho-

3ěEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU Tanvald od 23. 1. 2012
VSTUPNÉ v pĜedprodeji 180,- Kþ nebo na místČ 200,- Kþ
Bohatá tombola, sportovní soutČže, losování hlavních cen
HLAVNÍ CENA 9.000,-Ký (V HOTOVOSTI !!!)

Poráž.
0
1
1
4
1
3
4

Body
8
7
7
6
5
5
4

Skóre
281 : 209
300 : 242
256 : 222
293 : 361
240 : 168
214 : 249
191 : 324

pátek 20. 1. 18:10
Tanvald - SK Liberec
úterý 24. 1. 20:15
Smržovka - Draci Jablonec

-vho-

Foto: Domácí pivot Kozák při trestných hodech

*Nejlepší sportovec Tanvaldu 2011 strana 10,11
Sportovci TJ SEBA Tanvald přejí všem našim spoluobčanům v roce 2012 hodně zdraví a také hodně pohybu
nejen na sportovištích TJ SEBA, nýbrž na všech hřištích, ve všech halách, i v přírodě. A kromě vlastního pohybu
můžete též hlasovat v anketě o nejlepšího sportovce roku 2011 na e-mailovou adresu: tjseba@tjsebatanvald.cz,
jejíž slavnostní vyhlášení bude provedeno na sportovním plese v pátek 17.února 2012.
-vhoFlorbalistky soutěžily v Tanvaldě strana 10,11 + foto florbal
Okresní přebor středních škol se uskutečnil v Tanvaldě. Výkony děvčat byly bojovné, ovšem domácí družstva na
jablonecké celky nestačila a obsadila poslední dvě příčky. Za zmínku však stojí remíza OA Tanvald s vítězem.
Výsledky:
Gymnázium Tanvald:
Gy Dr.Randy
0:2
OA Tanvald
3:0
Gy Balvan
0:1

Vstup ve spoleþenském odČvu

Šída 20, Klemš a Sova 12
Haba 20, Lankaš 12, Černý D. 10
Černý P. 16, Černý J. 13, Černý D. 12
Šída 13, Kozák 10, Valenta a Kubín 9
Klemš 21, Kozák 13, Havlíček 11
Kozák 20, Klemš 13, Sova 8
Černý P. 19, Šikola 17, Haba 8

OA Tanvald:
OA Jablonec
Gy Balvan
Gy Dr.Randy

2:4
1:1
0:4

Nově otevřená advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc
Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe. Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce, rozvody a rodinné právo, byty a
nemovitosti, smlouvy a dohody, obhajoby v trestním řízení a další.

4. ledna 2012
17:30 - 18:30h
a dále pak každou STŘEDU

Oční optika Fišerová

AEROBIC s Hankou

přeje svým zákazníkům
v novém roce hodně štěstí,
spokojenosti a úspěchů.

Masarykova základní škola Tanvald
velká (nová) tělocvična
cena: 50,- Kč/hodina
s sebou: sportovní obuv, pohodlné
oblečení,
podložku, ručník, pití
informace: tel.: 736 100 400

Tanvaldský zpravodaj
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Záběr z derby SEBA Tanvald versus Kajmani Smržovka. Na snímku klíčový
muž domácí sestavy pivot Milan Kozák při trestných hodech. Na doskoku
vlevo Vyhnálek a vpravo Kubín. V pozadí přihlíží Klemš.

Krkonošská 536
(vedle lékárny u Aesculapa)

Pronajmu nebytové
prostory k podnikání

V roce 2012 NOVĚ
OTEVŘENO I V SOBOTU

Tel: 773 109 187

v centru Tanvaldu,
1.p. vedle ordinace
Nosní, krční,
cca 50 m2.
Volné od 1.2. 2012.

Dlouhodobý pronájem
pěkný byt 46 m2 v centru
města slušným lidem.
Byt je podkrovní,
vybaven kuchyní
i koupelnou.
Nájemné: 5 000,- Kč
Volný ihned!

Tel: 483 394 226

Tanvaldský zpravodaj / leden 2012

Zajímavosti, sport

Vánoční turnaj mladých fotbalistů v Tanvaldě
Pod vedením Hany Polcerové zápolili
mladí fotbalisté ve sportovní hale
v Tanvaldě.
Skvělá atmosféra a nadšené výkony
ozdobily vánoční turnaj 2011. A domácí
borci Jiskry Tanvald se v konkurenci
dalších 5 týmů rozhodně neztratili.
Mezi elévy zvítězil Jablonec před
Jiskrou, ve starších žácích triumfovali
již domácí.
Výsledky:
Elévové:
1. FK Baumit Jablonec

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TANVALDU 2011

Sportovci TJ SEBA Tanvald přejí všem
našim spoluobčanům v roce 2012
hodně zdraví a také hodně pohybu
nejen na sportovištích TJ SEBA, nýbrž
na všech hřištích, ve všech halách,
i v přírodě. A kromě vlastního pohybu
můžete též hlasovat v anketě o nejlep-

2. Jiskra Tanvald
3. Desná
4. Plavy

Starší žáci:
1. Jiskra Tanvald B
2. Vratislavice
3. Jiskra Tanvald A
4. Železný Brod
Nejlepší střelcem se stal Marek
Štěpnička z Tanvaldu se 17 brankami.

-vho-

šího sportovce roku 2011 na e-mailovou adresu: tjseba@tjsebatanvald.cz,
jejíž slavnostní vyhlášení bude provedeno na sportovním plese v pátek 17.
února 2012.

-vho-

Florbalistky soutěžily v Tanvaldě
Okresní přebor středních škol se
uskutečnil v Tanvaldě. Výkony děvčat
byly bojovné, ovšem domácí družstva
na jablonecké celky nestačila a obsadila poslední dvě příčky. Za zmínku
však stojí remíza OA Tanvald
s vítězem.

Výsledky:
Gymnázium Tanvald:
Gy Dr.Randy
0:2
OA Tanvald
3:0
Gy Balvan
0:1
OA Jablonec
1:2

OA Tanvald:
OA Jablonec
Gy Balvan
Gy Dr.Randy

2:4
1:1
0:4

Konečná tabulka:
1. Gymn. U Balvanu Jablonec
2. Gymn. Dr. Randy Jablonec
3. Obchodní akademie Jablonec
4. Gymnázium Tanvald
5. Obchodní akademie Tanvald

7 b.
6 b.
4 b.
2 b.
1 b.
-vho-

Jiskra Tanvald - elévové, Foto: Polcer
Zleva nahoře: Trenér Deák, Oberhofner, Šulc, Haviernik, Plánek, Morgenstern, Vařeka
Zleva dole: Kozák, Bajzik

Judisté z Tanvaldu v Praze bodovali
Řadu
medailových
úspěchů si z pražského
vánočního turnaje v Krči
odvezli
mladí
borci
ze SOSHIKI Tanvald.
Stříbro vybojovali Feix,
Očenášek a Filipovský,
bronz
pak
Tancer,
Saidel a Prousková, ta si
dokonce získala respekt
v kategorii chlapců.
Na
obrázku
shora
a zleva:
Václav Feix a Daniela
Prousková, pod nimi
Filip Očenášek a Petr
Danov, ještě níže Michal
Saidel, Jaroslav Filip
a Filip Tancer a úplně
dole elévka Hanička
Očenášková.
Na snímku chybí pouze
jeho autor trenér Jiří
Horáček
a
lékařka
družstva MUDr. Hana
Očenášková.
-vho-

Novoroční výstup na Štěpánku
KČT Tanvald pořádá ve spolupráci
s obcí Kořenov tradiční Novoroční
výstup na rozhlednu Štěpánka, která
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích.
Pořadatelé
účastníky
očekávají
u rozhledny 1. 1. 2012 mezi 10. a 16.
hodinou. Zde bude také připraven tradiční a mezi sběrateli ceněný pamětní
odznak a tentokrát i pamětní kalendář
k 120. výročí dostavění rozhledny.
Ve stánku pod rozhlednou bude
tentokrát v režii správce rozhledny
pana Jana Staňka, připraven již také
tradiční novoroční občerstvení. Přijďte
proto přivítat nový rok na Štěpánku
a zároveň si můžete prohlédnou nově
opravený obrovský maltézský kříž pod
rozhlednou.
Josef Průcha

Tanvaldský zpravodaj

11

ZIMA V TANVALDU OBRAZEM

Vánoční Tanvald

V areálu Tanvaldský Špičák se v prosinci vesele zasněžovalo

Bažant mezi paneláky. Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO, Jiz. hory.
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