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Trhy zase od března
Předvánoční trhy na centrálním parko-
višti se uskuteční 3. a 17. prosince. 
V příštím roce zase opět každý měsíc, 
ale až od března 2008.                 -red-

Úřední dny na MěÚ
v poslední dekádě 

měsíce prosince 2007
Od 20. 12. 2007 do konce roku jsou 
stanoveny úřední dny na MěÚ Tanvald 
následovně:
l ve čtvrtek 20. 12. 2007
 od 07.00  do 11.30 hod.
 a od 12.15  do 15.15 hod.
l ve čtvrtek 27. 12. 2007
 od 07.00  do 11.30 hod.
 a od 12.15  do 15.15 hod.
l v pátek 28. 12. 2007
 od 07.00  do 11.30 hod.
 a od 12.15  do 14.15 hod.
l V pondělí 31. 12. 2007 bude MěÚ 
Tanvald mimo provoz. Všechna praco-
viště MěÚ Tanvald v budovách č.p. 359, 
Palackého ul. a  v č.p. 350, Krkonošská 
ul. budou uzavřena.                     -měú-

Výměna občanských průkazů
Nejpozději 31. 12. 2007 skončí platnost 

občanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, vydaných do 31. 12. 1998. 
Vyměňte si tyto OP včas!!
Výměna řidičských průkazů, které na 
konci roku 2007 pozbývají plat-
nost!!!

Na základě § 134 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
jsou držitelé řidičských průkazů vy-
daných v období od 1. července 1964 
do 31. prosince 1993 povinni požádat 
o výměnu těchto řidičských průkazů 
do 31. prosince 2007. Pokud jste drži-
telkou (držitelem) výše uvedeného řidič-
ského průkazu, který ztratí platnost, a 
rozhodla (rozhodl) jste se, že o výměnu 
řidičského průkazu budete žádat, prosí-
me vás, učiňte tak neprodleně, nejlépe 
nejpozději do konce listopadu 2007. 
Držitelé řidičských průkazů, kteří mají 
trvalý pobyt ve správním obvodu 
Tanvald, tak musí učinit na odboru 
dopravy MěÚ Tanvald v Krkonošské 
ulici čp. 350. K výměně je nutno před-
ložit platný občanský průkaz, jednu 
aktuální fotografii žadatele (3,5 x 4,5 
cm) a platný řidičský průkaz. Žádost 
o výměnu řidičského průkazu každý 
žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti 

Od listopadu jsou pro širokou veřejnost 
otevřeny brány motokrosového areálu 
Tanvaldská kotlina, ve kterém je možné 
i v zimních měsících užívat do sytosti 
zimních radovánek. Pokud nepatříte 
mezi milovníky sněhové nadílky, máte 
zde možnost využít příjemného poseze-
ní v nekuřáckých i kuřáckých prostorách 
nově zbudovaného a příjemně vybave-
ného Sport baru. Domácí prostředí 
umocňují krbová kamna.

V nabídce této restaurace najdete 
nepřeberné množství různých druhů 
nápojů, včetně slušně sortimentně vyba-
vené vinotéky. Rovněž vám zde připraví 
chutné jídlo či svačinku. Přijedete-li 
autem, jsou pro vás připravena parkovací 
místa přímo v areálu.

Pro umocnění pohodové atmosféry je 
restaurace vybavena dvěma plazmovými 
televizemi se satelitním příjmem v čes-
kém jazyce, na kterých můžete sledovat 
sportovní přenosy, seriály, filmy a vše, 
co nabízí programová volba. Mimo jiné 
je zde také možnost DVD projekce, pří-
padně připojení PC s vlastní prezentací. 
To je obzvlášť výhodné pro prezentaci 
firem.

Mimo běžný provoz se zde v odděle-
ných prostorách mohou uskutečnit různé 
druhy oslav, například narozeniny, svat-
by, abiturientská nebo firemní setkání 
formou rautů a recepcí.

Občanům a návštěvníkům našeho 
města se tak otevírá možnost k příjem-
nému posezení v tomto nově otevřeném 
Sport baru. 
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Autokemp Tanvaldská kotlina s novým Sport barem pro veřejnost

S koncem letošního roku končí platnost některých dokladů!
přímo u podací přepážky odboru. 
Výměna řidičského průkazu je do konce 
roku 2007 bezplatná a doba vyřízení 
žádosti je do dvaceti pracovních dnů.
Úřední hodiny pro agendu řidičských 
průkazů jsou stanoveny následovně:
pondělí a středa  od 7.15 do 11.00 hod.
 a od 12.15 do 17.00 hod.
úterý   od   7.15 do 11.00 hod. 
 a od 12.15 do 15.00 hod.
Případné další informace lze získat 
na telefonním čísle 483 369 622.

Vzhledem k tomu, že řidičský průkaz, 
vydaný v období od 1. července 1964 do 
31. prosince 1993, pozbude dne 31. 
prosince 2007 platnosti, nelze po 
tomto datu tento řidičský průkaz užít 
k prokázání řidičského oprávnění při ří-
zení motorového vozidla. Takový řidičský 
průkaz musí být podle § 113 odst. 1 
zákona č. 361/2000 Sb. odevzdán pří-
slušnému obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností. Tento řidičský průkaz 
lze vyměnit za nový i po 1. 1. 2008, ale 
již se zaplacením správního poplatku ve 
výši 50 Kč. Porušením povinnosti mít 
u sebe při řízení motorového vozidla 
platný řidičský průkaz se řidič dopouští 
přestupku, který podléhá postihu podle 
příslušných ustanovení zákona o pře-
stupcích. Pokud držitel řidičského 
průkazu podléhajícího povinné výmě-
ně nehodlá v budoucnosti řídit mo-
torová vozidla, nemusí žádat o výmě-

nu svého řidičského průkazu za nový. 
V takovém případě je však třeba, aby se 
vzdal svého řidičského oprávnění ve 
smyslu § 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/
2000 Sb. Vzdání se řidičského opráv-
nění musí být provedeno písemně a musí 
obsahovat: jméno a příjmení držitele ři-
dičského oprávnění, adresu jeho trvalého 
pobytu, datum a místo jeho narození, 
rodné číslo a datum udělení řidičského 
oprávnění (je uvedeno v řidičském prů-
kazu). Vzdání se řidičského oprávnění 
musí být vlastnoručně podepsáno drži-
telem řidičského oprávnění a v případě, 
že je doručováno poštou, musí být podpis 
úředně ověřen. Současně musí být 
odevzdán řidičský průkaz.

-red-
Na Silvestra pozor

V pondělí dne 31. 12. 2007 bude provoz 
autobusů ČSAD jako prázdninový pra-
covní den, avšak značně redukovaný. 
Omezení je zapracováno v jízdních řá-
dech, věnujte proto v jízdních řádech 
pozornost negativním číslicím a jejich 
vysvětlivkám.                               -csad-

Prodej hasičárny
Město Tanvald opětovně nabízí 
k prodeji objekt hasičárny ve Ždáře 
se stavebním pozemkem kolem pěti 
set metrů. Zájemci, kteří mají mini-
málně milion korun, mají šanci se 
přihlásit do 7. prosince tohoto roku 
(viz str. 3).                               -abr-

Gymnázium Tanvald
pořádá dne 12. prosince 

2007 od 14 hodin 
Den otevřených dveří

Srdečně zveme děti, rodiče budoucích 
i stávajících žáků a ostatní veřejnost. 
Přijďte se podívat na výuku, přijďte si 
prohlédnout naši školu. Od 16 hod. 
proběhne beseda s ředitelem školy. 
Ve školním roce 2008/2009 otevíráme 
jednu třídu osmiletého a jednu třídu 
čtyřletého studijního oboru.

-GT-

 Sport bar je pro sportovce i nesportovce, turisty i domácí otevřen denně. 
(Foto: Tůma)

Sobota 15. 12. 2007 
Vánoční koncert – Tilia
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V Tanvaldské kotlině, motocyklovém a 
sportovním areálu v autokempu, byla 
v pátek 2. 11. 2007 slavnostně otevřena 
nová přístavba, která, jak je uvedeno na 
straně 1, pomůže výraznou měrou zvýšit 
úroveň celého areálu. Sport bar je od 
3. 11. otevřen pro veřejnost. Přístavba 
byla zhotovena za necelé tři měsíce, což 
je s ohledem na rozsah prací obdivuhod-
né. Starosty Tanvaldu Petra Poláka se 
ptáme, proč byl čas tak limitující? 

„Na tuto přístavbu jsme získali dotaci 
od ministerstva financí ve výši přes 7,1 
miliónu korun. Finanční prostředky byly 
bohužel uvolněny až v srpnu, v podmín-
kách bylo stavbu dokončit, a tedy i zko-
laudovat, do konce tohoto roku. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám, 
které u nás v listopadu mohou nastat, byl 
požadován termín dokončení do konce 
října. Firma SATO Tanvald, která vyhrá-
la výběrové řízení, se s tímto termínem 
popasovala na výbornou, stavbu včas 
předala a tak 1. 11. 2007 mohla proběh-
nout kolaudace.“ Jak uvedl starosta 
P. Polák, na tuto investiční akci proběhlo 
výběrové řízení, které vyhlašovalo Město 
Tanvald a zajišťovala společnost 
Investing. Rozhodujícím kritériem byla 
podle vedoucího odboru rozvoje Jiřího 
Onderky cena a způsobilost uchazeče 
k provedení stavby. Výběrové řízení 
s nejnižší cenovou nabídkou vyhrála fir-
ma SATO, s.r.o. Neplánované vícepráce 
na přístavbě si vyžádaly rozpočtové 

změny a navýšení zhruba o dvě stě čty-
řicet čtyři tisíc korun (viz str. 3). „Šlo 
o nevyhnutelné práce, jako například 
oplocení, brána, doplnění dveří, navýše-
ní množství ocelových prvků na základě 
statického posudku, které by musela 
provést každá firma,“ říká J. Onderka. 
„Město nezajistilo geologický průzkum, 
při zakládání stavby se narazilo na skálu 
a proto musely být oproti projektu i více 
vystuženy základy. Zajištění prováděcí 
dokumentace a geologického průzkumu 
by si vyžádalo řádově statisíce korun,“ 
doplňuje starost P. Polák. Jak zaznělo 
na schůzi zastupitelů, projekt provedený 
pro stavební povolení nebyl projektem 
prováděcím, což podle vedoucího odbo-
ru rozvoje lze, pokud na to přistoupí obě 
dvě strany. Poslední otázkou, o které 
diskutují občané Tanvaldu, je legitimnost 
výběrového řízení. Při projednávání roz-
počtové změny na zastupitelstvu města 
31. října se M. Tůma hlasování zdržel. 
Nicméně prováděcí firmou této investič-
ní akce v hodnotě osmi miliónů korun 
byla firma SATO, společnost neodmys-
litelně spjatá s Miroslavem Tůmou, který 
je místostarostou Tanvaldu. Starosty P. 
Poláka se proto na závěr ptáme, zda se 
firma místostarosty může účastnit tako-
véto zakázky. „Na zhotovitele stavby 
proběhlo řádné výběrové řízení a dle 
platné legislativy se mohla do tohoto 
řízení přihlásit i firma SATO Tanvald,“ 
uzavírá starosta.          L. Abrahamová

Přístavba v autokempu na kotlině 
byla postavena v rekordním čase

Roční provoz má za sebou kamerový 
dohlížecí systém Policie ČR na Tanvald-
sku. Kamery byly instalovány a dány do 
užívání vloni koncem listopadu. Snímaný 
záznam kamerového systému je archi-
vován na Policii ČR tři týdny. Tyto zázna-
my slouží nejen obvodnímu oddělení 
PČR v Tanvaldě, ale i policistům ze 
Semilska či kriminalistům z Liberce. Jak 
napomáhají bezpečnosti ve městě i oko-
lí, jsme si povídali s nadporučíkem Janem 
Hlubučkem, který na tanvaldském ob-
vodním oddělení PČR zastupuje velitele. 
Snímané záběry v několika konkrétních 
případech posloužily jako důkazní mate-
riál při objasňování trestné činnosti. Další 
nepřímý, avšak pozitivní dopad kamero-
vého systému je v prevenci kriminality. 
Zejména jde o snížení krádeží aut ve 
sledovaných oblastech. Kamerový sys-
tém se nadále rozšiřuje. Letos v listopa-
du byla městu Tanvald předána do 
užívání druhá etapa kamerového bez-
pečnostního systému. Další tři kamery 
byly umístěny v katastru obcí Desná a 
Kořenov. Celkem je na Tanvaldsku nyní 
umístěno šest kamer. 
Novoroční loupežné přepadení

 Dvě hodiny po půlnoci Nového roku 
2007, tedy asi po měsíci provozu kamer, 
požadoval muž na ulici poblíž restaurace 
Quatro v Desné na ženě hotovost. 
Protože ho znala, domnívala se, že ho 
odbude. „Mezi mužem a ženou došlo 
k potyčce, žena se dala na útěk směrem 
ke křižovatce a volala policii. Kamera 
zabírající křižovatku vše snímala. Na 
výjezd odjeli sloužící policisté a pachate-
le na útěku zadrželi,“ uvádí J. Hlubuček 
s tím, že pachatel byl vzat do vazby. 
Poškozená i pachatel byli místní lidé 
z Desné.
Kolo už nenaložil

Do sázkové kanceláře Tipsport 

u Komerční banky v Tanvaldě šel muž. 
Své jízdní kolo si nechal nezajištěné, 
opřené v chodbě budovy. To už měl 
zřejmě vyhlídnuto pachatel, který se pro 
něj vydal, nasednul a směřoval na cent-
rální parkoviště ke svému vozu Favorit, 
kam ho chtěl naložit. Poškozený muž 
neprodleně volal policii. Ta viděla na 
obrazovce na obvodním oddělení PČR 
muže kolo nakládat do auta. Pachatele 
stačila ještě zadržet. V záběrech z kamer 
byl jasně zmapován pohyb pachatele a 
filmový materiál opět posloužil v průkaz-
ním řízení.
Další loupežné přepadení

Ani ve dvou není v nočních hodinách 
v ulicích Tanvaldu bezpečno. Přesvědčil 
se o tom manželský pár ze Slovenska, 
trvale žijící v Tanvaldě. Začátkem června 
byli v Horské ulici napadeni dvojicí mužů, 
kteří je obrali o finanční hotovost, mobil-
ní telefony a šperky. Ženu se pokusili 
znásilnit. S lupem utíkali na Krkonošskou 
ulici. Poškození kontaktovali policii a na 
základě popisu, záznamu kamer a ze-
jména díky výborné znalosti jednoho ze 
sloužících policistů byl jeden z pachatelů, 
známá místní „firma“, identifikován i se 
svým kamarádem ze Slovenska.

- abr - 

Kamery pomáhají při řešení trestné činnosti

Vybíráme z policejních záznamů

Policisté zvou
do svých řad

Policie ČR přijímá stále do svých řad. 
Podmínkou již není absolvování 
vojny, ale dobrý zdravotní stav, 

úspěšně zvládnuté psychotesty a 
tzv. “čistý“ rejstřík trestů.

Všichni zájemci se mohou hlásit
na personálním oddělení

v Jablonci n. N. u paní Musilové,
tel.: 974 474 400.

V textilních kontejnerech skončilo 
po týdnu šest set dvacet kilo odpadu

Při prvním týdenním svozu ze speciál-
ních kontejnerů dne 15. 11. 2007 z de-
seti kontejnerů rozmístěných v Tanvaldě 
bylo odvezeno šest set dvacet kilogramů 
starého textilu. Nejvíc využívané byly bílé 
kontejnery na textil na centrálním parko-
višti a poblíž parkoviště za vodotryskem. 
Po předběžném vytřídění textilu bylo 
zjištěno, že občané dávají do kontejnerů 
zčásti i nepoškozené ošacení vhodné pro 
další nošení. Proto navázala firma 
DIMATEX CS spolupráci s DIAKONIÍ 
Broumov, která toto ošacení dále využi-
je jako pomoc pro sociálně slabé a 
potřebné v krizových situacích.
Kromě výše uvedeného se tento textil 
využívá: 
– k výrobě čisticích hadrů sloužících 
k čistění strojů, strojních součástek, au-
tomobilů a podobně. Pro jejich výrobu  
jsou vhodné pouze bavlněné materiály.
– k výrobě netkaných textilií, které se 
používají jako čisticí plachetky, střešní 

výplně automobilů, geotextilie, travní 
rohože apod.
– k výrobě strojní hadrové lepenky – 
surové střešní lepenky, která slouží ze-
jména jako podložka pod koberce a lina 
a podkladový materiál v keramickém a 
jiném průmyslu.

Ostatní dále nezpracovatelný materiál 
jako kůže, plasty, některé syntetické a 
směsné materiály, materiály s netextilní-
mi příměsemi, znečištěné a mokré textilie 
a ostatní materiály, které do textilu nepa-
tří, se termicky spalují. Snahou všech by 
mělo být, aby těchto materiálů bylo ve 
sběrném kontejneru, určeném pro textil, 
co nejméně.

O konkrétních dosažených výsledcích 
recyklace textilu bude firma v budoucnu 
informovat.

Firma DIMATEX CS děkuje občanům 
Tanvaldu za spolupráci při této ekologické 
činnosti.

- red -

Vloupání
V roční rekapitulaci trestné činnosti nejen 
na Tanvaldsku, ale v celé oblasti Jizer-
ských hor, velmi často figurují zloději, 
kteří se vloupávají do chat, chalup, ale i 
rodinných domů. Sérii vloupání do obyd-
lených domů, kde byli lidé doma a třeba 
spali, měl na svědomí jeden pachatel 
z Velkých Hamrů, který je v současné 
době ve vazbě. Opakovaně se vloupali 
zloději do prodejny Ovoce zelenina 
v Horské ulici na Výšině. „K vloupání 
došlo po rozbití skleněné výlohy 26. října 
mezi 22 a 7 hod. ranní, odcizen byl mo-
bilní telefon. Škoda byla vyčíslena na 
14 200 korun. Pachatelem byl mladík ze 
Železného Brodu. Díky oznámení nezná-
mým občanem byl na místě hlídkou poli-
cie zadržen pachatel, který si chtěl od-
nést zboží v hodnotě cca 8 tisíc korun. 
Následně se podařilo prokázat mu další 
dvě krádeže v téže prodejně.“

Sprejeři zase řádili
O vandalismu a sprejerech, kteří ničí 
fasády, se na stránkách Tanvaldského 
zpravodaje psalo již několikrát. V nedáv-
né době se objevili opět. „Měli jsme 
v Tanvaldě tři případy sprejerství. 
Poškozena byla samoobsluha a garáže 
na Výšině, dále pak vagóny na nádraží 
ČD,“ říká zástupce velitele PČR Tanvald 
J. Hlubuček.
Pohřešovaní jsou většinou brzy 
zadrženi
Pohřešovaní lidé, po kterých se na 
Tanvaldsku pátralo, pocházeli většinou 
z rekreačního střediska, kam jezdí mlá-
dež z diagnostického ústavu. V krátkém 
čase byli nalezeni. Bohužel, starší paní, 
kterou Policie ČR pohřešovala na přelo-
mu srpna a září, byla v lese nalezena po 
čtrnácti dnech mrtvá. Při ohledání nebylo 
zjištěno cizí ani vlastní zavinění.

- abr -

Upravený a posouzený Návrh změny č. IV 
ÚPnSÚ Tanvald (severní svah Špičáku)

Návrh změny č. IV Územního plánu sídelního útvaru Tanvald se veřejně pro-
jednává v pondělí dne 10. prosince 2007 v 15.30 hod. s dotčenými orgány, 
veřejností a sousedními obcemi ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald. 
Do dokumentace upraveného a posouzeného návrhu změny je možné nahléd-
nout na www.tanvald.cz, sekce Aktuality z Měú Tanvald – v odkaze Dále.

- red -
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l RM doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí předpoklad hospodaření 
města k 31. 12. 2007.
l RM po projednání žádosti společnosti 
Damila - Leasing, s.r.o., o prodej bytové-
ho domu č.p. 135, Poštovní ul., Tanvald, 
doporučuje zastupitelstvu města tento 
bytový dům neprodávat.
l  RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 1847/1, katastrál-
ní území Tanvald, označené podle geo-
metrického plánu č. 1204-55/2006 ze 
dne 16. 5. 2006 jako pozemková parce-
la č. 1847/4 o výměře 274 m2, katastrál-
ní území Tanvald, za účelem stavby 
rodinného domu.
l  RM vydává záměr na pronájem 
pozemkové parcely č. 820/1 o výměře 
1264 m2, katastrální území Tanvald, za 
účelem sekání trávy.
l RM souhlasí s užíváním rehabilitační 
místnosti včetně masážního stolu v DsPS 
Tanvald, Vítězná 614, část Šumburk, 
smíšenou základní organizací zdravotně 
postižených Tanvald 2x týdně za úhradu 
50 Kč/den s účinností od 1. 11. 2007.
l RM rozhodla:
1) pronajmout Stanislavu Pacákovi bufet 
s terasou v Motocyklovém a sportovním 
areálu Tanvaldská kotlina na dobu urči-
tou od 3. 11. 2007 do 2. 12. 2007 za 
nájemné ve výši 1 000 Kč s tím, že ná-
jemce zaplatí paušální částku ve výši 800 
Kč za odběr vody a odvoz odpadů a 
uhradí skutečně spotřebovanou elektric-
kou energii;
2) vydat záměr na pronájem bufetu s te-
rasou v Motocyklovém a sportovním 
areálu Tanvaldská kotlina na období od 
3. 12. 2007 do 30. 4. 2008.
l RM rozhodla:
1) zrušit ke dni 31. 10. 2007 ceník uby-
tování a služeb v Autokempu Tanvaldská 
kotlina, schválený usnesením rady měs-
ta č. 183/12/2003, a ceník za dlouhodo-
bé umístění karavanu včetně osobního 
automobilu a obytného automobilu v ob-
dobí od 1. 11. do 30. 4. následujícího 
roku, schválený usnesením rady města 
č. 281/20/2005;
2) schválit s účinností od 1. 11. 2007 
ceník ubytování a služeb v Autokempu 
Tanvaldská kotlina dle předloženého 
návrhu.
l RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 65/2007:
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím 
– celkem
Tenisový klub Tanvald – celostátní turnaj 
kategorie „B“ starší žákyně 5 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 5 000 Kč 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit s účinností od 1. 1. 2008 zřizo-
vací listinu:
Základní umělecká škola Tanvald, 
Nemocniční 339, příspěvková organizace;
Dům dětí a mládeže Tanvald, Proti-
fašistických bojovníků 339, příspěvková 
organizace.
l RM rozhodla jmenovat s účinností od 
1. 1. 2008 jednatelem společnosti 
TABYS s.r.o. Tanvald Zdeňka Pěničku.
l RM souhlasí s pořádáním a provozo-
váním prodejních trhů na centrálním 
parkovišti v Tanvaldě v roce 2008 jednou 
za měsíc a dvakrát za měsíc prosinec 
panem Janem Berouskem, a to za pau-
šální 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.

l RM ruší ceník za pronájem prostoru na 
grilování v Autokempu Tanvaldská 
kotlina s okamžitou účinností.
l RM rozhodla poskytnout Gymnáziu 
Tanvald příspěvek ve výši 10 000 Kč na 
vybavení učeben a kabinetů žaluziemi a 
schválit rozpočtové opatření č. 66/2007:
Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
Příspěvek na vybavení učeben a 
kabinetů žaluziemi  10 000 Kč

Výběr usnesení ze schůzí Rady města konaných dne 24.10. a 7. 11. 2007

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 19. 9. do 24. 10. 2007.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM bere na vědomí předpoklad 
hospodaření města k 31. 12. 2007.
K majetkoprávním záležitostem zastupi-
telstvo města:
1) rozhodlo poskytnout Nemocnici 
Tanvald s.r.o. na rozšíření oddělení 
chronické resuscitační intenzivní péče 
o čtyři lůžka půjčku ve výši 5 000 000 Kč 
s roční úrokovou sazbou ve výši 2,5%, 
splatnou v pravidelných měsíčních splát-
kách po dobu 24 měsíců s tím, že první 
splátka bude uhrazena v měsíci lednu 
2008.
2) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 60, vel. 0+2, 
Větrná 558, Tanvald, žadatelům v pořadí:
1. Lence Haklové za nabídnutou cenu 
550 000 Kč;
2. Janě Kirschnerové za nabídnutou 
cenu 340 000 Kč;
3. Lence Šelové za nabídnutou cenu 
333 777 Kč.
3) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat byt č. 529/9, vel. 2 + 1, 
v objektu č.p. 529 – 532, Radniční ul., 
Tanvald, včetně spoluvlastnického podí-
lu 525/20824 na společných částech 
domu, současnému nájemci za smluvní 
cenu 355 008 Kč s podmínkou, že k pod-
pisu kupní smlouvy a k zaplacení smluv-
ní ceny dojde nejpozději do 31. 12. 
2007.
4) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat byt č. 553/36, vel. 2+1, 
v č.p. 553, Sportovní ul., Tanvald, včetně 
spoluvlastnického podílu189/12940 na 
společných částech domu, současnému 
nájemci za smluvní cenu 265 296 Kč 
s podmínkou, že k podpisu kupní smlou-
vy a k zaplacení smluvní ceny dojde 
nejpozději do 31. 12. 2007.
5) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 
4/5 o výměře 950 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou, podle geometric-
kého plánu č. 844-241/2007 ze dne 15. 
10. 2007, která vznikla sloučením sta-
vebních parcel č. 771 o výměře 25 m2 a  
č. 772 o výměře 18 m2 a částí pozemko-
vých parcel č. 4/2 o výměře 751 m2 a č. 
7 o výměře 156 m2, vše katastrální území 
Šumburk nad Desnou, České republice 
– Hasičskému záchrannému sboru 

Libereckého kraje za účelem výstavby 
územně příslušné stanice Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje za 
smluvní cenu 80 000 Kč. Smluvní cena 
je nižší než cena obvyklá z důvodu, že 
se jedná o stavbu ve veřejném zájmu a 
kupujícím je organizační složka České 
republiky. 
6) rozhodlo v současné době neprodávat: 
a) pozemkovou parcelu č. 206/1, k.ú. 
Šumburk nad Desnou
b) pozemkovou parcelu č. 1957, k.ú. 
Tanvald
c) pozemkovou parcelu č. 225/10, k.ú. 
Tanvald
7) rozhodlo schválit pro potřeby realiza-
ce stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční 
a Pod Špičákem“
a) odkup pozemků za cenu 85 Kč/m2 

v následujícím rozsahu:
– od Nemocnice Tanvald s.r.o. části 
pozemkových parcel 
č. 273/2 o výměře cca 377 m2

č. 273/4 o výměře cca 308 m2

č. 309/7 o výměře cca 1 m2

části stavebních parcel
č. 35 o výměře cca 48 m2

č. 435 o výměře cca 56 m2 
– od Teplárenství Tanvald s.r.o. části 
pozemkových parcel
č. 325/5 o výměře cca 6 m2 
č. 325/6 o výměře cca 16 m2

č. 325/7 o výměře cca 60 m2

č. 325/8 o výměře cca 125 m2

– od manželů Bohumíra a Heleny 
Medlíkových část stavební parcely č. 
180/1 o výměře cca 23 m2

– od paní Miluše Hubkové část pozem- 
kové parcely č. 309/4 o výměře cca 7 m2

b) bezúplatný převod pozemků do ma-
jetku města od Nemocnice Tanvald s.r.o. 
část pozemkové parcely č. 274/3 o vý-
měře cca 424 m2 a stavební parcelu 
č. 1373 o výměře 11 m2,
vše katastrální území Tanvald, s tím, že 
smlouvy o převodu pozemků budou 
s vlastníky uzavřeny a převody budou 
uskutečněny až po dokončení stavby a 
po vyhotovení geometrického plánu 
s přesnou výměrou zastavěné plochy.
8) rozhodlo schválit pro potřeby realiza-
ce stavby „Výstavba splaškové kanaliza-
ce a s tím související rekonstrukce ulic 
Na Svahu, Nad Výtopnou a Letná“ odkup 
pozemků od Nemocnice Tanvald s.r.o. 
za cenu 85 Kč/m2 v následujícím rozsa-
hu: části pozemkových parcel č. 309/7 
o výměře cca 36 m2 a č. 435 o výměře 
cca 29 m2, vše katastrální území Tanvald. 
Smlouva o převodu pozemků bude 
uzavřena a převod bude uskutečněn až 
po dokončení stavby a po vyhotovení 
geometrického plánu s přesnou výměrou 
zastavěné plochy.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 31. 10. 2007

Rozpočtová rezerva  - 10 000 Kč 
l RM rozhodla poskytnout společnosti 
Vltava - Labe - Press, a.s. – divize Sever 
příspěvek výši 8 000 Kč, včetně DPH, 
na uspořádání VII. ročníku ankety „O nej-
úspěšnějšího sportovce Libereckého 
kraje za rok 2007“ a schválit rozpočtové 
opatření č. 67/2007:
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím 
– celkem
Příspěvek Vltava-Labe-Press, a.s. – 

divize Sever na uspořádání VII. ročníku 
ankety O nejúspěšnějšího sportovce 
Libereckého kraje  8 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 8 000 Kč 
l RM po projednání zprávy tajemníka 
MěÚ a vedoucího sociálního odboru 
MěÚ rozhodla zachovat současný model 
poskytování pečovatelských služeb 
v Tanvaldě i v roce 2008.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 -měú-   

9) rozhodlo schválit zřízení věcného 
břemene, které bude spočívat v právu 
položení kanalizačního potrubí na části 
pozemkové parcely č. 1679/4, katastrál-
ní území Tanvald, a v právu vstupu na 
tento pozemek za účelem údržby, oprav 
a odstranění havárií na položeném zaří-
zení ve prospěch každého vlastníka 
rodinného domu č.p.124 se stavební 
parcelou č. 603, katastrální území 
Tanvald, za jednorázovou úplatu 1 000 Kč. 
10) rozhodlo schválit následující rozpoč-
tová opatření:
a) rozpočtové opatření č. 63/2007
Výdaje
Víceúčelové sportovní zařízení 
(motokros) – celkem
Dostavba Motocyklového a sportovního 
areálu Tanvaldská kotlina 
  + 244 000 Kč 
Rozpočtová rezerva - 244 000 Kč
b/ rozpočtové opatření č. 64/2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 600 000 Kč
Výdaje
Oprava místní komunikace za ABB 
Tanvald  600 000 Kč
11) vydává záměr na prodej objektu č.p. 
49, Tanvald, část Žďár, se stavební par-
celou č. 258 o výměře 159 m2 a pozem-
kovou parcelou č. 1489/3 o výměře 506 
m2, vše katastrální území Tanvald, za 
nejvyšší nabídnutou cenu. Základní cena 
pro podání žádosti je 1 000 000 Kč. 
Termín pro podání žádosti je nejpozději 
do 7. 12. 2007 do 14.00 hodin. 
12) rozhodlo obytný dům č.p. 135, 
Poštovní ul., Tanvald, neprodávat.
13) po projednání žádosti manželů 
MUDr. Jiřího a Radmily Bucharových 
rozhodlo prodloužit termín prodeje po-
zemkové parcely č. 1704/9, katastrální 
území Tanvald, schválený usnesením 
zastupitelstva města č. V/1d ze dne 13. 
9. 2006, nejpozději do 30. 6. 2008.
l ZM rozhodlo souhlasit se zřízením 
Vyšší odborné ekonomické školy 
Tanvald, navazující na Obchodní akade-
mii Tanvald, k 1. 9. 2009. 
l ZM rozhodlo schválit s účinností od 
1. 1. 2008 zřizovací listiny příspěvkových 
organizací:
1) Základní umělecká škola Tanvald, 
Nemocniční 339, příspěvková organizace
2) Dům dětí a mládeže Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 336, příspěv-
ková organizace
l ZM rozhodlo schválit plánování soci-
álních služeb na území města metodou 
komunitního plánování v rámci 
Mikroregionu Tanvaldsko. 

-měú-



Tanvaldský zpravodaj /4

V Kořenově se připravuje 
muzeum

Železniční společnost Tanvald, o.p.s., 
se rozhodla zřídit muzeum ozubnicové 
trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. 
Muzeum bude umístěno v prostorách 
železniční stanice Kořenov, kde si za 
tímto účelem pronajala několik místnos-
tí od Správy železniční dopravní cesty. 
V současné době probíhají nutné opravy 
samotných místností tak, aby do nich 
bylo možné expozice umístit. Pokud 
máte zájem pomoci při opravách míst-
ností určených pro expozice, budeme 
rádi za pomoc při brigádách. Termíny 
brigád budeme zveřejňovat na našich 
internetových stránkách. Železniční 
společnost Tanvald by Vás tímto také 
ráda požádala o možnost zapůjčení či 
darování fotografií, dokumentů a případ-
ně zajímavých předmětů, týkajících se 
historie naší ozubnicové trati. Bližší in-
formace: Tomáš Gál, tel.: 483 384 413, 
případně e-mail: info@zubacka.cz.

Bude v Tanvaldě vyšší odborná škola?

Jaká je cena bytů na Tanvaldsku?

Okna vymlácená, zdi pomalované a počmárané všemi různými vzkazy, co krok, to 
šlápnutí do rozbitého skla nebo odpadků. Tak vypadá dnes první zastávka od 
Tanvaldu na Dolní Smržovce. Kde jsou ty časy, kdy zde byly truhlíky plné květin, 
lavičky na posezení, klidné místo a člověk tu rád i pár minut posečkal na příjezd 
vlaku. Dnes si to tu maximálně vyfotí němečtí turisté jako momentku, jakpak to 
v našem městě „hezky“ vypadá. Z jedné nejhezčích zastávek v okrese se stala 
nepěkná chlouba, jež kazí jinak pěkný dojem vyspělého městečka v podhůří 
Jizerských hor.                                                                           Martina Votočková

Vlakem na cestě z Tanvaldu

Historická vozidla přečkají 
zimu v Turnově 

5. listopadu byla přepravena historická 
vozidla z Tanvaldu do Turnova, kde pod 
střechou bývalého depa přečkají zimu. 
Z Tanvaldu byly odvezeny obě unikátní 
motorové ozubnicové lokomotivy 
T426.001 a 003, historické motorové 
vozy M240.056 a 057 a motorová loko-
motiva T211.037 (701.460). 

Z Tanvaldu se konvoj vozidel vydal na 
pravidelném manipulačním vlaku v čele 
s Elektronikem 743.010 do Železného 
Brodu. Odtud konvoj pokračoval do 
Turnova v čele se Zapalovačem 
T211.037, kterému na postrku vypomá-
haly obě Singrovky. V Turnově byla 
všechna vozidla odstavena do bývalého 
depa. Historická vozidla by měla zůstat 
v Turnově pod střechou až do jara. Pak 
budou přesunuta zpět do Tanvaldu.      
                 

 - net -

Dvakrát o mašinkách a zubačce

Historii i současnost Tanvaldu pozná-
vají žáci 3. třídy Masarykovy ZŠ ze 
Šumburku v rámci projektu vyučování 
prvouky „Tanvald a okolí.“ Seznamují se 
s důležitými událostmi minulosti, pozná-
vají významná místa v Tanvaldě a okolí. 
Navštívili tak již například Terezínku, 
Muchov, Štěpánku. 

22. října navštívili radnici, kde se setka-
li se starostou města Petrem Polákem, 

se zájmem vyslechli vyprávění Anny 
Liškové o Tanvaldě, prohlédli si staré 
fotografie a obdivovali krásnou zasedací 
místnost i prostory, kde probíhají svatby 
a jiné slavnostní obřady. Také se dozvě-
děli, co je zastupitelstvo a rada města, a 
jaké úkoly plní jednotlivé odbory MěÚ.

Ale nejvíce je asi zaujala pamětní kniha, 
kde byli zapsáni jako noví občánci 
Tanvaldu před devíti lety.

-ali-

Historii i současnost Tanvaldu poznávají 
žáci třetího ročníku Masarykovy školy

Objemová a zastavovací studie přestavby posluchárny a dvou výukových prostor 
Masarykovy ZŠ a OA Tanvald.

Jaká je tržní cena bytů v Tanvaldě? 
Kladou si lidé otázku, chtějí-li něco kou-
pit, či jen odhadnout, jakou cenu má je-
jich majetek. Ukázkou mohou být napří-
klad prodeje městských bytů, které se 
nepravidelně konají během roku, dle 
schválených pravidel veřejné soutěže 
"obálkovou" metodou. Nabídky se rozle-
pují na jednání zastupitelů, přímo před 
zraky přítomných. Na místě se vybere 
zájemce s nejvyšší nabízenou cenou. 
Nejvyšší nabídka dosahuje mnohdy 
dvojnásobek navrhované ceny. V říjnu 
za byt velikosti 0+2 na sídlišti Výšina 
(základní cena 276 970 korun) byla nej-
vyšší nabídnutá cena 550 000 Kč, druhá 
nabídka 340 000 Kč a třetí 333 777 Kč  
(viz str. 3). Byt byl nakonec prodán za 
nejvyšší cenovou nabídku L. Haklové. 
„O malé byty (garsonky a 1+1) mají zá-
jem hlavně Pražáci na rekreaci nebo 
mladé bezdětné páry. O byty 2+1 a větší 
mají převážně zájem páry čekající mimin-
ko nebo rodiny, které bydlí v pro ně už 
v malém bytě. Ceny se samozřejmě 

odvíjí od lokality, stavu bytu a domu, 
jestli je družstevní bez možnosti převodu 
do OV a v osobním vlastnictví,“ uvádí 
Karel Viktora ze stejnojmenné realitní 
kanceláře. Bytů nabízených k pronájmu 
je na Tanvaldsku prý poměrně dost. 
„Myslím si, že nabídka pronájmu je sluš-
ná, ale problém je najít i slušné nájemce, 
kteří by měli na kauci, která se skládá 
pronajímateli ve výši dvou nájmů. Záleží 
hodně na pronajímateli, někdo chce na 
tom vydělávat a někdo má byt jako in-
vestici do budoucna. Například maximál-
ně přeplatíte o tisíc až tisíc pět set korun 
měsíčně, u rádoby zlatokopů je to kolem 
tří tisíc korun." Podle Viktory na 
Tanvaldsku chybí jednoznačně pozemky 
za slušnou cenu, na kterých by lidi moh-
li stavět. Tanvaldsko je zajímavou loka-
litou. Poptávka a nabídka bytů je poměr-
ně vyrovnaná, na rozdíl od rodinných 
domků a chalup. Tady je poptávka větší, 
ale bohužel, domy zde nabízené jsou pro 
místní lidi cenově nedostupné.

L. Abrahamová

Záměr zřídit v Tanvaldě při obchodní 
akademii vyšší odbornou školu odsou-
hlasili zastupitelé na svém jednání po-
sledního října. Zastupitelstvo města 
rozhodlo souhlasit se zřízením Vyšší 
odborné ekonomické školy Tanvald, 
navazující na Obchodní akademii 
Tanvald, k 1. 9. 2009. Objekt nové školy 
by měl být postaven v prostoru mezi 
Obchodní akademií a Gymnáziem 
Tanvald. Garantem nové školy by měla 
být Technická univerzita v Liberci. Jak 
zaznělo na zastupitelstvu, jde o odsou-
hlasení předběžného záměru. Ředitelky 
Mgr. Jany Prokešové se ptáme:

Jaký stupeň vzdělání budou mít 
absolventi této VOŠ?

Absolventi budou diplomovaní specia-
listé s širokým uplatněním s titulem DiS. 
VOŠ v Tanvaldě je určena pro absolven-
ty středních škol s maturitou a studium 
je ukončeno absolutoriem.

Pokud zřízení školy a její začlenění 
odsouhlasí Ministerstvo školství ČR, 
kdy by měla VOŠ přivítat první 
studenty?

Akreditační komise MŠMT zasedá 2x 
ročně a celý proces je nesmírně náročný. 
V případě udělení akreditace pro VOŠ 
v Tanvaldě a dokončení přístavby by-
chom první studenty přivítali ve školním 
roce 2009/2010.

- abr - 

Tanvaldské infocentrum i letos bude 
prodávat jízdní řády ČSAD i ČD sešito-
vého formátu. „Kapesní“ jízdní řády – listy 
budou nakonec též, jen budou mít jinou 
grafickou úpravu. „Vydávání souhrnných 
jízdních řádů je pro cestující bezesporu 
velmi atraktivní a potřebné. Nalezli jsme 
možnost, jak vyřešit kompletaci souhrn-
ných jízdních řádů. Souhrnné jízdní řády 
budou mít jinou, přehlednější grafickou 
podobu,“ uvádí Ing. Jaroslav Kadlec, 
dopravní specialista KORID LK, s.r.o. 
(Koordinátor veřejné dopravy Liberec-
kého kraje). Jízdní řády by měly být 
v prodeji od 5. prosince. Akciová společ-
nost ČSAD Jablonec n. N. přichystala 
pro cestující kromě změn také několik 
novinek. „Od prosince budou k dispozici 
jízdní řády v mobilu i pro linkovou dopra-
vu (doposud byla jen městská doprava). 
Kromě práce s jízdními řády jednotlivých 
linek tato aplikace umí například i sou-
hrnné odjezdy z jedné zastávky podle 
času nebo umí tyto odjezdy vymezit i na 

jednu cílovou zastávku (tedy si uživatel 
zadá například z Tanvaldu do Velkých 
Hamrů a zobrazí se mu přehled všech 
spojů na dané relaci bez ohledu na číslo 
linky, počínaje nejbližším spojem, případ-
ně jiným zadaným časem, setříděný 
podle času odjezdu). Výhodou této apli-
kace oproti ostatním způsobům hledání 
spojení prostřednictvím mobilního telefo-
nu je, že po stažení a instalaci aplikace 
již neplatíte žádné poplatky při vyhledá-
vání spojení! Ke stažení na www.csad-
jbc.cz nebo na www.thorin.wz.cz,“ říká 
Ing. Pavel JAŠKO z ČSAD Jablonec nad 
Nisou a dodává: „V brožuře s jízdními 
řády budou navíc oproti minulosti kromě 
klasických jízdních řádů i souhrny, napří-
klad Jablonec nad Nisou – Tanvald 
(všechny spoje bez ohledu na linku). 
Zatím jsme se rozhodli zkušebně jen pro 
souhrny na dvou trasách, v případě 
příznivých ohlasů jsme připraveni od 
příštího roku vytvořit i další.“ 

Lída Abrahamová

Nové jízdní řády platí od 9. prosince
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  Narozeniny
  v prosinci 
  2007 
  oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

 v prosinci

Jaroslav Pešat
Zdeňka Plůchová
Miroslav Vacek

Hana Fischerová
Matěj Gajdáč

Helena Medlíková
Eva Neumannová

Eva Šeblová

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, e-mail: ddmtnv@iol.cz

V Tanvaldském zpravodaji jsou zve-
řejňováni jubilanti, kteří se dožívají 
kulatého či "polokulatého" výročí 
od 70 do 90 let, od 90 let pak 
všichni. Pokud si občané nepřejí být 
v této souvislosti Tanvaldském zpra-
vodaji zmíněni, nechť zavolají do 
infocentra (tel.: 483 369 671).

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem přátelům a známým, kteří se 
přišli rozloučit s mojí tolik milovanou 
ženou.

Arnošt Svárovský

Smutná ztráta
Odešel pan Otto Vejnar, ředitel 
jabloneckých kin, který přes třicet let 
působil v soutěži HAF v Tanvaldě, 
nejprve jako moderátor, v posled-
ních letech jako předseda poroty (na 
fotografii z letošního roku). Budeme 
na něho vzpomínat jako na dobrého 
kamaráda, filmaře, poradce a nepře-
konatelného vypravěče vtipů.

Organizační štáb 
soutěže HAF Tanvald

l 2. 12. v 16.00 hod. se koná 
Mikulášská nadílka – balíčky pro 
děti mohou rodiče nosit od 15.00 
hod. Vstupné: 25 Kč na rodinu.
l Každé úterý nadále probíhá 
od 18.30 – 19.30 zdravotní cvi-
čení pro ženy
15.30 - 15.30 zdravotní cvičení 
pro děti
Kontakt: pí Hlaváčková 723 233 806 
E-mail: f.lilka@seznam.cz
Renata Nepimachová, tel: 723 464 655
n Ekoporadna ORSEJ při MDC Maják 
v Tanvaldu pořádá v prosinci
l 1.12. Kdo nechce přijít o (adventní) 

věnec. Tvůrčí dílna, v níž si zá-
jemci vyrobí adventní věnec. 
Svíčky a ozdoby s sebou. Korpus 
dostanete u nás. Začátek akce je 
ve 14 hodin v Majáku.
l  3.12. Vystřihovaná zimní 
poezie. Vystřihovánky s vánoční 
tématikou si můžete zhotovit 

v prostorách MDC Maják. Začínáme ve 
14 hodin. Přineste si vlastní malé špiča-
té nůžtičky.
Další informace na www.ekovychovalk.cz 
nebo tel. čísle 774 825 085, 776 255 592. 
Dana Hariková, koordinátor ekoporadny 
ORSEJ

Kromě dopoledních dílen, které 
připravujeme pro školy a školky, 
proběhlo velké množství předvá-
nočních odpoledních a víkendo-
vých akcí v DDM již v listopadu. 
V prosinci se můžete přihlásit 
ještě na tyto akce:
l 1.12. – Vánoce v galerii – vánoční 
dílny v Oblastní galerii v Liberci, kde si 
děti mohou vyrobit či koupit vánoční 
dekorace a dárečky.
l 1.12. – Adventní setkání pro děti i 
dospělé – výstava výrobků dětí z našich 
keramických kroužků a dětí z dalších 
školních i jiných zařízení v Jablonci n. N. 
(bývalá ZŠ Floriánova). Zde také vystou-
pí náš divadelní kroužek Strčprstskrzkrk 
s úspěšnou hrou „Pravěk“. Na obě akce 
se vypravíme s dětmi, které budou mít 
o tento výlet zájem. Sraz na hl. vlakovém 
nádraží v Tanvaldě je v sobotu 1.12. 
v 8.05, předpokládaný návrat v 16.11 
(nebo 16.51) opět na nádraží. Cena 50 
Kč (vstupné + jízdné). S sebou je třeba 

si vzít svačinu a pití (je možno si 
zakoupit i v galerii) a kapesné na 
drobné dárečky a dekorace.
l 4. 12. ve 14.30 – Vánoční 
ozdoby – výroba klasických 
vánočních ozdob – pro děti.

l 3. a 10.12. v 17.00 – Vánoční kera-
mika pro dospělé – modelování a 
glazování.
l 5. a 12. 12. od 17.00 – Tiffany pro 
dospělé – vitráže a lampy.
l 12. 12. v 15.00 – Vánoční svícny – 
vánoční aranžmá do originálního kera-
mického květníčku – pro děti i dospělé. 
Chvojí s sebou!
Bližší informace o všech akcích a přihlášky 
obdržíte v DDM.
Věříme, že jste si z naší pestré nabíd-
ky předvánočních akcí vybrali a ně-
jaký milý dáreček si s námi vyrobili. 
Teď už se můžeme jen těšit na ten 
krásný vánoční čas. Přejeme vám 
všem, ať je plný pohody, zdraví a 
lásky.                              Kolektiv DDM

Třída tercie tanvaldského gymnázia se 
6. listopadu vypravila do Prahy. Studenti 
se měli seznámit s minulostí i součas-
ností Prahy jako hlavního města našeho 
státu. Nejdříve proto navštívili bývalé 
sídlo českých králů, Pražský hrad. I když 
na nádvoří před katedrálou byla pěkná 
zima, pozorně vyslechli výklad průvod-
kyně a dozvěděli se mnoho zajímavých 
informací. Dokonce mohli zahlédnout 
pana prezidenta, který právě přijížděl do 
svého úřadu. A tím se symbolicky 
přenesli z minulosti do současnosti. 

Odpoledne si terciáni prohlédli prosto-
ry Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Na vlastní oči viděli sál, 
ve kterém se konají schůze sněmovny, 
dozvěděli se, kdo kde sedí a jak poslan-

Stávající studentská společnost 
Anomaly, o.s. při OA Tanvald se rozjela 
kupředu a pořádá vánoční zájezd do 
německého města Passau. Tato akce je 
pro každého, kdo má chuť poznávat nová 
místa. Zájezd se uskuteční dne 7. 12. 
2007 s odjezdem v 5 hodin od parkoviš-
tě u Penny marketu v Tanvaldě. Lístky si 
můžete zakoupit už nyní, a to v OA 
Tanvald u studentů III. ročníku. Na této 

ci hlasují. Společně s tercií se výletu 
zúčastnili také studenti oktávy. Ti měli 
na programu umění a architekturu 20. 
století.

V tomto školním roce absolvovalo 
různě tematicky zaměřené exkurze do 
Prahy již několik tříd tanvaldského gym-
názia. Cílem je seznamovat studenty 
s naším hlavním městem a využít bohaté 
nabídky kulturních nebo odborně zamě-
řených programů k doplnění toho, co se 
učí ve škole. A tak některé třídy navštívi-
ly Hrdličkovo muzeum, Židovské muze-
um a další pražské pamětihodnosti.

Na adrese www.gymtan.cz mohou 
zájemci najít další podrobnosti, fotodo-
kumentaci a hlavně dojmy a zážitky 
studentů z těchto akcí.                  -jary-

Co se děje na tanvaldském gymnáziu

adrese se dozvíte více informací. Dále 
naše společnost pořádá výtvarné kurzy 
pro malé i velké. V úterý 4. 12. se na OA 
Tanvald koná výtvarný kurz. Budeme 
zde vyrábět vánoční dárky. Sraz je před 
OA ve 14,30 hod. Neváhejte a přijďte se 
alespoň podívat. Všichni jste srdečně 
zváni, těšíme se na vás!

Petra Ferencová, 
tisková mluvčí Anomaly,o.s.

Studentská společnost zve na své akce

Hudební podhoubí 
na Tanvaldsku

Vedle hudebních stálic (až legend), kte-
rými jsou Jeřabinka – Mahagon nebo na 
jiném místě zpravodaje  zmiňovaný jubi-
lující Domestic, najdete na Tanvaldsku i 
mladé kapely, které začínají nebo je zná 
jen blízký okruh známých. Vedle ostříle-
né skupiny Ikaros, z jehož křtu CD na-
jdete záběry ve fotogalerii na www.tan-
vald.cz, vám tento měsíc představíme 
hudební formaci nesoucí hrdě název 
Hudba Tanvald. Zpovídala jsem Zbyňka 
Koldovského, zakladatele kapely.
Hudba Tanvald, to zní jednoznačně, 
název mi připomíná rockovou kapelu 
Hudba Praha. 
Názvem jsme se inspirovat nechali, ale 
obsah je jiný. Hudba Tanvald je totiž 
zábavová kapela. Já i moji vrstevníci 
máme sice k tomuto druhu hraní určitý 
generační odpor, ale před nedávnem 
jsem využil příležitosti tenhle předsudek 
odložit a dal jsem se k jabloneckému 
Kurýru. A vyplatilo se to. Seznámil jsem 
se se spoustou výborných muzikantů, 
mimochodem našel jsem tak konečně i 
bubeníka pro Ikaros. Kurýr po svých tři-
ceti letech skončil a já s bubenickou 
dvojkou Robert Švehla a Pepa Kvapil 
jsme váhali, jestli pokračovat. Lákaly nás 
volné víkendy, jenže nám kývli zajímaví 
lidé a s těmi to už stálo za zvážení.
Jak to dopadlo?
Samotný základ byl skvělý. Robert je 
profesionál, co toho má za sebou oprav-
du hodně, například hrál dvanáct let 
v Domesticu. S Pepou se střídají u bicích 
a perkusí, což je na zábavovku doslova 
luxus. Dále jsem si půjčil pár lidí 
z Ikarosu. Basáka Ondru Hniličku, který 
tam začínal jako osmnáctiletý zajíček a 
dnes už nahrává CD s jabloneckou 
Mandragorou, a zpěvačku Martinu 
Stěhulovou s autentickým sametovým 
altem. No a když nám ještě kývl Petr 
Tomeš, který mimo jiné korepetuje na 
klavír v baletu Národního divadla, tak to 
už byla výzva. Jako poslední se k nám 
přidal ostřílený zpěvák Marek Máslo 
z formace Donaha.
A co teď tedy s tím vším?
Cíl je zatím jasný. Nacvičujeme reperto-
ár převzatých písní a chystáme se na 
plesovou sezónu. Jestli bude později 
něco autorského, to nevylučuju. Petr je 
skladatel a třeba se v tom najde.
Co od vás uslyšíme? Na co se můžeme 
těšit?
Od folkloru po, chceš-li, Hudbu Praha. 
Ovšem chceme nabízet o něco víc než 
jen formální pokrytí většinové poptávky. 
Chceme být živá kapela, hrát živě a živě 
lidi bavit. A je jen jeden způsob, jak lidé 
zjistí, jestli to dokážeme.
A to?
Přijdou si nás poslechnout nebo přímo 
využijí naší nabídky a pozvou si nás na 
ples či zábavu. V nejbližší době budeme 
hrát 1. 12. v Lučanech Na Fatře, což 
bude taková veřejná zkouška. No a po 
Novém roce už nás čeká první maturitní 
ples.
Tak ať vám to hraje!
Za rozhovor děkuje

L. Abrahamová

Mikulášskou besídku
pořádá

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR
5. prosince 14 – 17 hod.

BAK, závodní jídelna Na Hutích 44, 
Jablonec n. N.

Občerstvení, tanec, 
dárek od Mikuláše.

Zváni jsou členové, příznivci sdružení, 
rodiče, děti s mentálním

postižením, kteří nejsou členy.
(Tel: 721 686 398, Vl. Hamanová)

Máte problém s bydlením?
Sdružení nájemníků ČR Liberec, Mlýnská 611, Liberec IV.

Tel./fax: 485 108 927, e-mail: son.liberec@volny.cz
Telefonické dotazy a konzultace na žluté lince: 900 109 801

www.liberec.son.cz 

Tip na vánoční dárky
Detoa Albrechtice pořádá výprodej 
hraček ve dnech 13. 11. – 12. 12. 
2007.
Úterý a čtvrtek:  11.00 – 11.30 hod.
  14.30 – 16.30 hod.
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Prosinec

Mìstská knihovna Tanvald
Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na prosinec
Další kulturní akce v kině:

15. 12.  SO  19 h.  Vánoční koncert – Komorní soubor TILIA
Vánoční koncert komorního souboru. Účinkují: Petr Vyroubal – kontrabas, Jitka 
Kubková a Simona Balounová – housle, Radka Vyroubalová – viola, Jiří Šlechta 
– violoncello, Linda Pitrmanová – hoboj, zobcová flétna, Lada Zumrová – příčná 
a zobcová flétna, Miroslav Baloun – bicí nástroje a Petra Nová – zpěv. Program 
viz tato strana vpravo dole. Předprodej v pokladně kina hodinu před každým 
představením. Vstupné: 80 Kč
20. 12.  ČT  17,30 h.  Ženich pro čertici
Předvánoční pohádkové divadelní představení. Hraje DS E. F. Burian z Tanvaldu. 
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na derniéru této pohádky. Vstupné: 30 Kč 

Připravujeme na leden 2008: 
26. 1. 2008  Sportovní hala Výšina Tanvald
  Reprezentační ples Města Tanvald
K tanci a poslechu hraje Orchestr Ladislava Bareše. Předtančení, bohatá 
tombola. Cena slosovatelné vstupenky 200 Kč. Předprodej v KK od 11. 1. 2008.

Další kulturní akce:
Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald

12. 12. Zlatá Olešnice 17. 12. Velké Hamry
13. 12. Josefův Důl 19. 12. Tanvald – Šumburk
Dne 8. 12. vystoupí sbor ZUŠ v partnerském městě Wittichenau.
Všechny koncerty jsou v kostele, začátky od 17 hodin.
V letošním roce natočil pěvecký sbor ZUŠ v Tanvaldě nové CD s vánočními 
písněmi.

Plesy v roce 2008 ve Sportovní hale Výšina:
 25. 1.  Maturitní ples Gymnázia Tanvald – oktáva
 26. 1.  Reprezentační ples Města Tanvald
  1. 2.  Maturitní ples Obchodní akademie Tanvald
  2. 2.  Maturitní ples Gymnázia Tanvald – 4. ročník
 15. 2.  Sportovní ples

Oddělení kulturní kancelář, tel. 483 369 652, Hana Malá, 
483 369 653, Petr Hampl, v budově bývalého soudu, 1. patro.

Kulturní pozvánka na prosinec

3. 12.  PO  19 h.  Království
Americký thriller. Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít?
V hlavních rolích Jamie Foxx a Jennifer Garnerová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 109)
5. 12.  ST  19 h.  Ten večer
Americké drama. Příběh o životě a vztazích mezi dcerami a matkou.
V hlavních rolích Vanessa Redgraveová, Meryl Streepová a Glenn Closeová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 117)
10. 12.  PO  19 h.  Hairspray
Americká muzikálová komedie. Jak vyhrát taneční show v televizi.
V hlavních rolích John Travolta, Michelle Pfeifferová a Ch. Walken.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 115)
12. 12.  ST  19 h.  Mé druhé já
Americký thriller. Příběh o rozhlasové moderátorce, která vezme spravedlnost 
do vlastních rukou. V hlavní roli Jodie Fosterová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 123)
14. 12.  PÁ  16 h.  S krtkem do pohádky
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky. Krteček, Mach a Šebestová a další 
známé postavičky.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (65)
17. 12.  PO  19 h.  Probuzení tmy
Americký fantasy film. Jen on se může postavit temnotě, aby mohl zachránit svět. 
Souboj dobra a zla začíná.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 107)
19. 12.  ST  19 h.  Vášeň a cit
Britský životopisný film o životě spisovatelky Jane Austenové.
V hlavních rolích Anne Hathawayová a James McAvoy.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 121)
21. 12.  PÁ  19 h.  Poslední vlak
Německo – český válečný film o posledním transportu Židů z Berlína do Osvětimi. 
V hl. rolích Juraj Kukura, Vojta Kotek a N. Divíšková.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – 123)
28. 12.  PÁ  19 h.  Zbouchnutá
Americká komedie. Stačí jeden úlet a končí legrace… 
V hlavních rolích Katherine Heiglová a Seth Rogen.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 129)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie.
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 

l 12.12. Pohádkové pohlazení. Paní Meluzína přečte pohádku O dvou bratřích a 
třech zrcadlech, od 16 hod.
l Nepál – hory a lidé. Výstava fotografií Petra Bambuška
l 18. 12. Večer na téma Nepál s Petrem Bambuškem a jeho přáteli v Městské 
knihovně Tanvald od 18 hodin.

Kapela Domestic je tanvaldskou stáli-
cí již třicet pět let. V čele po celou tu dobu 
stojí kapelník Jiří Lejsek, jinak také ředi-
tel ZUŠ Tanvald. Kapela během let 
prošla určitým vývojem. „Dnešní podobu 
a jméno dostala až na podzim v roce 
1972 podle jedné tkaniny, vyráběné 
v Sebě. Za celou tu dobu jsme absolvo-
vali řadu zábav a plesů v širokém okolí, 
ani bych to nespočítal,“ říká Jiří Lejsek 
s tím, že v Domesticu se vystřídalo od-
hadem kolem třiceti hudebníků. V sou-
časné době hraje Domestic převážně 
v libereckém Domě kultury a v Lidových 
sadech při tanečních kurzech a o ple-
sech. „Vystupujeme společně s mode-
rátory, zpěváky a orchestry zvučných 
jmen. Kapela si zahrála také ve filmu 
Návrat idiota a v pražské Lucerně při 
premiéře filmu,“ vzpomíná J. Lejsek. 
V zahraničí pak hráli ve Francii, Polsku, 
ale zejména v německém Wittichenau. 
Tradiční vystoupení v německém 

Burbachu se uskutečňují již celých třináct 
let. Domestic má na svém kontě tři CD, 
na kterých jsou živé nahrávky. „Sedm 
současných členů řadí kapelu mezi velké 
orchestry. Při perfektní zvukové technice 
vystupujeme i ve větších sálech. Kapela 
hraje komerční hudbu a při repertoáru tří 
set skladeb můžeme hrát v podstatě pro 
všechny generace. Přejeme si ještě 
hodně spokojených posluchačů,“ uzaví-
rá kapelník Jiří Lejsek. Současné slože-
ní Domesticu je kapelník Jiří Lejsek – klá-
vesy, zpěv, Leoš Horáček – kytara, zpěv, 
zvuk, Jiří Zacpal – baskytara, zpěv, Pavel 
Nevyhoštěný – bicí, Miloslav Šprengr – 
dřevěné dechové nástroje, klávesy, ky-
tara a zpěv, Michal Chrpa – trubka, 
Martina Prousková – klávesy, zpěv. 
Nejbližší hudební štace Domesticu jsou 
v prosinci v Liberci a o Silvestru ve 
Zlatém Lvu, na věnečku tanečních kurzů 
11. prosince v Jablonci nad Nisou.

-red-

Kulaté výročí: Domestic 1972 – 2007

l Od 1. 12. do 28. 12.
Akvarely z cest
Výstava akvarelů z Francie a Jizerských 
hor doplněna dekoračními skleněnými 
mísami autora Štefana Škapíka. Vernisáž 
výstavy 4. prosince 2007 od 17.00 hod. 
v Riedlově vile v Desné. Vstupné na 
výstavu 10 Kč.
l 1. 12. Den boje proti AIDS „Spoleh 
na druhou osobu“ – 4. ročník od 20.00 
hodin v sále Parkhotelu ve Smržovce.
Koncert Janis Joplin revival, Travesti 
show Praha, Česká diskotéka, „Červená 
stužka“ pomoz i ty v boji proti AIDS. 
l 1. 12. Nový SPINNING eR CLUB 
otvírá se v hale ve Smržovce
l 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu 
od 18 hodin na náměstí ve Smržovce
l 5. 12. Mikulajda – setkání čertů, an-
dělů a Mikulášů na Lidickém nám. ve 
Smržovce od 15.30 hod.
l 9. 12. od 18.00 hod. Vrabčáci
Vánoční koncert dětského pěveckého 
sboru z Jablonce nad Nisou, Sklář 
Desná, vstupné 30 Kč. 
l12. 12. Vánoční koncert v kostele
Dětský pěvecký sbor Smržováček, v kos-
tele sv. Archanděla Michaela ve 
Smržovce od 17 hodin. 

l 13. 12. Alexandrovci
V liberecké Tipsport aréně od 20 hodin 
vystoupí legendární soubor.
l 15. 12. Předvánoční muzicírování
od 17.00 a 19.30 hod. v Riedlově vile
K vánočnímu naladění při společném 
zpěvu koled zve všechny lidi dobré vůle 
Sbor dobrovolných muzikantů z Desné. 
(Rezervace na telefonu: 483 383 019, 
483 383 730, případně e-mailem: 
knih-desna@volny.cz). Vstup zdarma.
l 15. 12. Zájezd do Drážďan
odjezd z Harrachova je v 6.00 hodin 
(cesta přes Děčín), přibližný příjezd do 
Drážďan v 10.00 hodin, odjezd z Drážďan 
v 18.00 hodin, předpokládaný návrat 
v 21.30 hodin, cena 250 Kč za osobu, 
rezervace u paní Radky Bališové –  
Zamlarové, tel. 481 52 81 33, MěÚ 
Harrachov. Libovolný program: můžete 
navštívit obrazárnu Zwinger, katedrálu, 
obchodní třídu Prager Strasse a 
především vánoční trhy na Altmarktu – 
nejstarší vánoční trhy v Evropě…
l 16. 12. Vánoční pohoda 
od 10.00, tradiční jarmark na náměstí 
T.G.M. ve Smržovce a na Zámečku 
(informace o akcích ve Smržovce též na 
www.smrzovka.cz)

TILIA – vánoční koncert – program
Matěj Václav Šteyer /1630-1692/: Dvě barokní melodie 
Petr Vyroubal /1975/:  Píseň Tobiášova na text a nápěv 
    J. A. Komenského 
Jaroslav Krček /1939/:  Tři tance ve starém slohu 
Petr Vyroubal /1975/:  Valašské tance – Valachica  
Anonym /úprava Petr Vyroubal/: Smrtí tanec
Michael Praetorius /1572 - 1621/: Balleti 
Anonym/úprava Petr Vyroubal/: Ježíš náš Spasitel 
Petr Vyroubal:   Lidové motivy 
Michael Praetorius /1572 - 1621/:  Couranti 
Thomas Morley /1558 - 1602/: Canzona à 3
Petr Vyroubal:   Hommage à Adam Michna z Otradovic aneb 
    „Vánoční příběh“ – výběr
Petr Vyroubal:   Tradiční koledy (Svatou dobu, Já bych rád 
    k Betlému, Půjdem spolu do Betléma,
    Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši)
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Mobil: 775 079 785
E-mail: info@realityviktora.cz

Kontaktní místo: 
Kancelář České podnikatelské 

pojišťovny a. s.
Krkonošská 90, 
468 41 Tanvald
(1. patro vlevo)

Družstevní byt 1+1 
v Tanvaldě – Výšině

Výměra 40 m2, 5. podlaží ve dva-
náctipodlažním panelovém domu. 
Udržovaný byt s plast. okny, zděné 
jádro, v koupelně nové obklady 
a dlažba. Po doplacení anuity 
možnost převodu do OV. 

CENA: 520 000 Kč

Byt 3+1 v Jablonci n. N.
Byt 3+1+2x lodžie, v osobním vlast-
nictví, ve 2. NP. panelového domu 
na Paseckém náměstí. 
Výměra: 77 m2, v původním stavu. 
Měsíční náklady: 3 600 Kč + el., 
plyn. 
Ihned volný.

CENA: 1 400 000 Kč

RD v Tanvaldě, ul. U Lávky
Rodinný dům po část. rekonstr. 
(izolace, rozvody el. a vody, pod-
lahy, stropy, štuky). 
Popis: 1.PP.: sklep, 1.NP.: ku-
chyň, 2x pokoj, koupelna s WC, 
podkroví: možná vestavba. 
Ihned volný. 

CENA: 1 170 000 Kč

Poptávka:

– byt 3+1 s lodžií v OV nebo dr. v Tanvaldě – Výšině, i před rekonstrukcí, cena do 900 000 Kč
– byt 2+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Tanvaldě, nejlépe po rekonstrukci s cenou do 850 000 Kč
– výměna bytu 3+1 v OV v Tanvaldě – Výšině za byt 4+1 také v Tanvaldě s doplatkem
– pozemek na výstavbu rodinného domu v Tanvaldě – Šumburku, cena max. 600 000 Kč
– chalupa v Bedřichově, Albrechticích v J. h., Desné, Kořenově, ve výborném tech. stavu do 4 mil. Kč
– stavební pozemek nebo rodinný dům ve Smržovce v dobrém technickém stavu do 2 mil. Kč

www. r e a l i t y v i k t o r a . c z

BEZPLATNÉ FINANČNÍ 
PORADENSTVÍ A SERVIS

l Využití státních příspěvků a daňových
 výhod
l Úvěry na bydlení
l Pojištění majetku, úrazové, životní, 
 pojištění dětí
l Tvorba kapitálu do penze
l Investice
l Stavební spoření a penzijní připojištění
l Pojištění firem a zaměstnanecké výhody

Zuzana Zítková – F E D S  s.r.o.
tel: 739 854 754; 

e-mail: z.zitkova@fk.feds.czD
Ů
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Čalounictví Všetečka
opět v provozu

n renovace čalouněného nábytku
n zhotovení matrací na míru
n velký výběr potahových tkanin

Volejte na tel.: 724 541 913

Nabídka:

„V Horním Tanvaldě pod Špičákem, 
nad Kamenicí, stávala hájenka. V okolí 
to bylo jediné stavení a hajný měl malé-
ho kluka, kterého zaučoval, aby po něm 
mohl později převzít jeho povolání. 
Jednoho dne musel se ženou kamsi 
odejít a hoch zůstal doma sám. Přesto, 
že měl zakázáno dotýkat se lovecké 
pušky visící na zdi, sundal ji a zkoušel ji 
nosit po místnosti. Potom ho napadlo 
vyjít ven. Hlavní pušky strčil do dveří a 
přímo proti němu stál veliký medvěd. 
Zmáčkl spoušť, vyšla rána a hoch upus-
til pušku, aby rychle zavřel dveře a zamkl. 
Pušku pověsil na stěnu a schoval se pod 
postelí. Když se táta vrátil, nevěřil 

vlastním očím. Přede dveřmi ležela za-
střelená medvědice, poslední to medvěd 
pod Špičákem.“ Tolik lidové vyprávění, 
které se na Horním Tanvaldě dochovalo 
do dnešních dnů. Za současným auto-
kempem v areálu motokrosu je asi dva 
metry vysoký žulový kámen ve tvaru 
houby pýchavky. Dnes už je po úpravách 
tratí a přemísťování zeminy, která se tam 
přihrnuje, menší a mnohem dostupnější 
než dříve, kdy býval problém na něj 
vůbec vylézt. Zajímavé je hlavně to, 
že se tomu kameni odedávna říká 
Medvědice. Možná to souvisí s uvedeným 
příběhem.    

-Joe -

Medvědici najdete pod ŠpičákemDo Hypernovy 
zdarma

Autobusy do liberecké Hypernovy 
jezdí každou sobotu v 15.15 hod. 
z Tanvaldu (18,45 hod. zpět) až do 
22. 12. 2007.

Vážení čtenáři naposledy 
vám přinášíme pranostiky 
a zvyky, které byly dřív po 
celý rok součástí svátků a 
života lidí. (Vybíráme z pu-
blikace Církevní rok a lido-
vé obyčeje od Vlastimila 
Vondrušky. Pozn. red.)
1. 12. Když mráz na prvního prosince, 
vyschne nejedna studnice.
2. 12. O sv. Barboře, ležívá sníh na 
dvoře.
6. 12. Když Mikuláš prší, zima lidi hodně 
zkruší.
24. 12. Na Adama Evu, čekejte oblevu.
25. 12. Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnost 
dobrá naděje.
31. 12. Jak byl celý rok voda a bláto na 
Silvestra nenapadne zlato!
Štědrý den
Štědrý den byl podle lidové víry pro 
předvídání budoucnosti nejvhodnějším 
dnem roku. Ráno se lidé chodili umýt ke 
studni či potoku, aby byli celý rok zdraví. 
Po večeři rozkrajovali jablka a podle 
tvaru jaderníku odhalovali osud. Pokud 

měl jaderník podobu kříže, 
měla přijít nemoc či 
dokonce smrt, hvězda 
přinášela štěstí a majetek. 
Červivé nebo zkažené 
jádro rozlousknutého oře-
chu také předvídalo nepří-
znivou budoucnost. Do 

vody se lilo ze lžíce roztavené olovo. 
Jeho ztuhlý tvar napověděl, co se stane. 
Pokud v noci vyšel člověk mimo ves do 
polí, mohl spatřit, co obec čeká v příštím 
roce.
V žádné sféře neexistovalo tolik pověr, 
jako byly praktiky svobodných děvčat, 
jimiž chtěla poznat budoucího muže, 
zjistit dobu svatby či osud manželství. 
Děvčata pouštěla po vodě skořápky 
vlašských ořechů s malými svíčkami, 
jedna představovala děvče, druhá milé-
ho. Pokud se přibližovaly, bylo to dobré 
znamení. Přes rameno házela ke dveřím 
střevíc a pokud dopadl špičkou směrem 
z domu, měla být do roka svatba. Tvář 
nastávajícího ženicha bylo vidět na 
hladině vody...

Pranostiky, zvyky, obyčeje – prosinec

Poděkování sponzorům
Dobrovolní hasiči z Tanvaldu – Šumburku děkují všem 
sponzorům a příznivcům, kteří jim přispívají na jejich 
sportovní činnost a práci s mládeží. Díky vám můžeme 
na mnoha hasičských soutěžích používat kvalitní ha-
sičský materiál, se kterým dosahujeme velmi slušné 
výsledky. Naši sponzoři: Paní RNDr. Alexandra 
Polová, Teplárenství Tanvald, Titan Plastimex, s.r.o., 
MUDr. Martin Šťastný, Sebatrans s.r.o., SATO Tanvald 
s.r.o., pan Karel Hausa, Zahradnictví Špicar a 
Plynoservis Vašák.
Přejeme vám i vašim blízkým příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a podnikatel-
ských úspěchů v novém roce 2008.



Novoroční výstup 
na Štěpánku

I na Nový rok můžete udělat něco 
pro své zdraví a vystoupat na 
Štěpánku. Pořadatelé z Klubu čes-
kých turistů vás budou očekávat od 
rána u rozhledny. Tradičně obdržíte 
diplom a připraveno bude občerstvení 
i vyobrazený odznak.

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587. 
Náklad 1500 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 670, e-mail: infocentrum@tanvald.cz.
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka příštího čísla je 12. 12. 2007. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

Basketbalisté TJ Seba Tanvald v listo-
padu rozehráli svoji již třináctou sezónu 
v Jizerské basketbalové lize. Hned 
v úvodním utkání sice prohráli celkem 
nešťastně o čtyři body na palubovce VOS 
Liberec, ale pak ve dvou domácích utká-
ních zabojovali. Celkem nečekaně nej-
dříve porazili Draky z Jablonce o jeden-
atřicet bodů poměrem 89:58 a ve druhém 
domácím utkání pak senzačně poprvé ve 
své historii porazili několikanásobného 
vítěze ligy Lokomotivu I. 

Ve dvacátém vzájemném utkání již od 
začátku tanvaldští basketbalisté tahali za 
delší konec. Ani jednou nedovolili soupeři 
jít do vedení, jen třikrát srovnat krok, a to 

TJ SEBA Tanvald vyhlašuje III. ročník 
ankety "O nejlepšího sportovce Tan-
valdu 2007“. Anketa je vypsána pro 
jednotlivce, ale i ti mohli být členy ko-
lektivu. Nominován může být sportovec 
s trvalým bydlištěm v Tanvaldu nebo 
člen tanvaldského oddílu. Věk sportovce 
není omezen, uzávěrka ankety je do 20. 

Významného úspěchu dosáhli studen-
ti tanvaldského gymnázia v listopadovém 
turnaji okresního přeboru středních škol 
v odbíjené. Turnaj, který pořádalo 
Gymnázium Tanvald, po impozantním 
výkonu vyhráli bez ztráty jediného setu 
a postoupili do krajského finále. Velkou 
zásluhu na tomto úspěchu mají i I. 
Műllerová, J. Žanta a T. Zítko, kteří se 
věnují mladým tanvaldským volejbalistům 
z pozice trenérské. 

Ještě výraznějšího úspěchu dosáhli 
studenti gymnázia v celostátní soutěži 
škol v plavání „Tučňák open“, která se 
konala při příležitosti Plavecké štafety 
měst. V této soutěži studenti tanvaldské-
ho gymnázia zvítězili v kategorii středních 
škol z celé ČR. Nutno podotknout, že 
v kategorii základních škol vyhrála ZŠ 
Sportovní. Ukazuje se, že i ve veřejnosti 
často opomíjeném malém bazénu gym-
názia se mohou zrodit velké výkony. 
Gratulujeme a děkujeme všem za 
vzornou reprezentaci města i gymnázia. 

Za GT Vladimír Vyhnálek

S brzkým příchodem zimy mohou po-
řadatelé z TJ SEBA, Gymnázia Tanvald 
a DDM Tanvald připravovat další pokra-
čování Poháru běžce Tanvaldu. 
Závodníky čekají dva závody v běhu na 
lyžích a jeden ve slalomu. V letošním roce 
se kromě tradičních vánoček bojuje i 
o Čokoládový jackpot, který díky firmám 
Primaplast s.r.o., SIZ s.r.o. a Svatopluk 
Valter – Cukrářství váží třicet kilogramů. 
Na přání sponzorů bude JACKPOT 

Lyžařská sezóna zahájila letos nezvykle 
brzy. Díky dobrým sněhovým podmín-
kám se rozjela většina lyžařských vleků. 
Tanvaldský Špičák, Desná Černá Říčka, 
Rejdice, U čápa, Paseky, Filip ve 
Smržovce, v Rokytnici n. Jiz. v Harra-
chově i jinde už o víkendu 17. – 18. 

listopadu. Pokud to sněhové podmínky 
dovolí, je v každodenním provozu také 
sjezdovka v Tanvaldě na Výšině, a to od 
15 do 19 hodin, o víkendu od 9 do 20 
hodin nebo dle zájmu. Mimosezónní ceny 
na Výšině: 1 den za 100 Kč, 1/2 den za 
50 Kč.                                           - red -

Vleky se rozjely v půlce listopadu

ledna 2008. Své typy můžete posílat na 
tjseba@tjsebatanvald.cz nebo písemně 
předat v infocentru. Slavnostní vyhlášení 
proběhne 15. února 2008 na V. Tanvald-
ském sportovním plese. Více na www. 
tjsebatanvald.cz.               

Milan Kozák

Nejlepší tanvaldský sportovec roku

Gymnázium vítězně

rozdělen mezi ty závodníky, kteří absol-
vují (bez ohledu na umístění) šest závo-
dů, z toho minimálně jeden závod v běhu 
na lyžích. 

V podzimní části zatím proběhly závody 
v přespolním běhu, atletickém trojboji a 
cyklokrosu, kterých se celkem zúčastni-
lo přes osm stovek mladých závodníků. 
Na jaře čeká na závodníky běh do vrchu 
a maratónský přespolní běh.

V. Vyhnálek

Vypukly zimní boje o Maškovu vánočku

hned v úvodu utkání na 3:3 a 5:5 a pak 
v samotném závěru na 70:70. Hned 
z následujícího protiútoku domácí opět 
šli do dvoubodového vedení. Rozhodu-
jícím se stal ubráněný útok soupeře a 
následný rychlý protiútok, který hosté 
ubránili jen za cenu faulu. Nervózní hos-
té pak nezvládli své emoce a domácí 
proměněnými trestnými hody v poklidu a 
zcela zaslouženě vyhráli 79:70. 

Na sklonku roku hraje TJ Seba na 
domácí palubovce 7. a 14. prosince, a to 
vždy od 18.30 hodin. 

Více o basketbalu na:
www.tjsebatanvald.cz.

       Milan Kozák

Senzační výhra tanvaldských basketbalistů

Lyžování – super nabídka na jarní prázdniny
Rakousko – Zillertal 11. – 15. 3. 2008 za 5 470 Kč
Cena zahrnuje ubytování v ** hotelu, 4 noci, 4 dny, lyžování, polopenze,

skibus od hotelu ZDARMA, Možnost dokoupení skipasu cca 3 500 Kč, slevy 
skipasů pro děti, juniory seniory, (děti 1 760 – 2 810 Kč). 

Výhodný terén i pro běžkaře. Odjezd z Tanvaldu, Jbc, Lbc.
Kontakt: CA DAMA a Moudrý, Tel.: pí Vojtíšková: 485 133 838, 608 241 974, 

p. Moudrý: 724 288 818 (www.moudrak.eu)
Závazné přihlášky do 15. 12. 2007 

Odvezu cokoliv
Odvezu cokoliv (kusové věci), stěhování, rozvozy zboží, dálkové rozvozy, 

jednorázové přepravy na trase: 
Tanvald – Turnov – Praha – České Budějovice (po – st – pá)

nebo: Tanvald – Turnov – Jičín – Hradec Králové 
– Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo a zpět. 

Cena: 9 Kč/km a 240 Kč/hod. čekání, vč. DPH.
Do 10 000 Kč platba hotově! Jen Tanvald a okolí.

Volejte 720 627 533, po – pá: 8 – 16 hod. 

Infocentrum Tanvald
Vánoce se blíží, 

přijďte si vybrat knihu, kalendář či suvenýr pro vaše blízké!
Novinky

l Městské divadlo Jablonec nad Nisou (výpravná obrazová publikace, 
kterou u příležitosti 100. výročí  svého založení vydalo letos na podzim Městské 
divadlo v Jablonci nad Nisou) 200 Kč.  
l Nová Louka, Kristiánov (historie a současnost sklářských osad) 239 Kč.


