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Tanvaldské sladké Vánoce se Štědrou bábou

www.tanvald.cz
Vážení a milí
čtenáři
Tanvaldského
zpravodaje.
Blížící se vánoční
svátky zahajují
období krásné
atmosféry
v našich
rodinách a domácnostech.
Dovolte mi, abych vám všem
popřál z celého srdce šťastné
a veselé svátky vánoční, plné
klidu, radosti a pohody.
Petr Polák,
starosta

5. prosince a 12. prosince
Pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva:
Ve velké zasedací místnosti se
uskuteční ve středu 14. prosince
od 16 hod jednání zastupitelů města.

Za nákupy do Polska
Na předvánoční období Město Tanvald
připravilo pro všechny zájemce zájezd
za nákupy do polského města Jelení
Hora. Nejbližší zájezd se uskuteční 8.
prosince. Cena zájezdu je 110 korun.
Všichni přihlášení musí mít zaplaceno
do 5. prosince, jinak budou jejich místa
obsazena!

Vánoční trhy patří k atmosféře
Vánoc už od dob středověku. Lidé
se tu scházeli nejen kvůli nákupu
dárků, ale také kvůli dobré zábavě,
a aby si navzájem popřáli vše dobré.
Sváteční kouzlo, vůně svařeného
vína, medoviny a sejkor zavoní také
před tanvaldským kinem, a to v sobotu
17. prosince od 14 do 20 hodin. Vánoční
trhy v duchu staročeských tradic
si tentokrát budete moci vychutnat
ve vánočně vyzdobeném parčíku
vedle kina i v prostorách kina, kde
bude připraven také bohatý sváteční
program. Připomeňte si s námi
staročeské tradice a vychutnejte si
řemeslné umění místních lidí.
U nazdobených stánků si budete
moci zakoupit nějakou drobnost
pod stromeček pro své bližní nebo
pro radost. Vánoční trh je vyhrazen
zejména
místním
uměleckým
řemeslníkům a výrobcům. Najdete tu
vánoční perníčky, svíčky ze včelího
vosku, vánoční stromky, věnečky,
vánoční dekorace, vánoční ozdoby,
keramické svícínky, bylinkové čaje,
malované sklo, obrázky dělané
žehličkovou metodou, vitráže, bižuterii,
výtvarné umění, výrobky Domu dětí
a mládeže Ulita, originální šperky
origami nebo stánek s knihami.
Chuťové
pohárky
polechtají
regionální speciality, jako jsou sejkory
a nebudou chybět ani tradiční grilované
klobásky nebo vánoční cukroví pro ty,
co dávají přednost něčemu sladkému.
Na lahodně vonící teplo do žil budou

-red-
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Stánky s vánočními produkty zakotví
v kině i v parčíku vedle kina.

lákat také stánky s medovinou,
svařákem a grogem.
Spolu s námi poznáte také
zapomenuté vánoční zvyky. Navštíví
nás tajemná Štědrá bába. Ty
hodnější podaruje nějakou maličkostí

orchestru
Jablonecké
komorní
sdružení s uměleckým vedoucím
Pavlem Hübnerem, pásmo evropských
a českých koled a tři černošské
spirituály, z nichž jeden je přímo
vánoční. Koncert začne v 17 hodin.
Pečete rádi cukroví? Přineste nám
17.prosince do tanvaldského kina

Veselé loutky zahrají pro děti v kině ve 14 hodin.

na památku, zlobivé děti možná
bramborou. Vedle kina bude stát živý
betlém s beránky a kozou. Co se týče
těch nejmenších, od 14 hodin, se také
mohou těšit na pohádku O ztracených
maminkách, kterou pro ně zahraje
soubor Veselé loutky z Jablonce nad
Nisou. Loutková pohádka se pro ně
odehraje na sále tanvaldského kina.
Máte-li rádi krkonošské nářečí
a chcete se něco dozvědět o tradicích
a starých časech, počkejte si na 15.30
hodin, kdy dorazí jedna z „arcibab
Marie Kubátové“ Slávka Hubačíková.
Kouzlo krkonošského nářečí oživí
Skvělá herečka a vypravěčka doslova
v 15.30 paní Slávka Hubačíková.
projezdila republiku s krkonošskými malou ochutnávku a možná vyhrajete
poudačkami páně Buchara, Háska jednu z krásných cen. Fantazie
a Marie Kubátové a svou úžasnou se meze nekladou. Pečené nebo
energií oživuje půvabné nářečí nepečené. Staročeské nebo moderní.  
místního kraje.   Takže přiďte pobejt! Babičky, vnučky, maminky i tatínci,
A melsný huby, co rády bandory, si všichni se mohou zapojit. Podělte
můžou dát venku zatím na žavý kamna se o svoje pekařské umění s námi
litý plískánky!
a zkuste štěstí v soutěži O nejlepší
Až slunce zapadne a trhy se tanvaldské vánoční cukroví. Můžete
rozsvítí desítkami svíček a světýlek, vyhrát zajímavé ceny. Novou knihu
na pódiu tanvaldského kina vystoupí Příběhy jizerskohorských rozhleden
fenomenální dětský pěvecký soubor Marka Řeháčka, Jana Pikouse a Petra
Iuventus,
Gaude!.
Jablonecký
dětský
soubor
si
nedávno
z rakouského Grazu
přivezl titul Mistři světa
ve sborovém zpěvu,
v Rakousku také dvakrát
zvítězil
v
soutěži
WORLD
CHOIR
GAMES a dokonce byl
vybrán, aby zazpíval
samotnému
papeži
Benediktu
XVI.
při
jeho návštěvě Prahy.
Při svém vánočním
Vrcholem večera bude vystoupení souboru Iuventus, Gaude!
koncertu v Tanvaldě
sbor zazpívá několik
Kurtina a pěkný kalendář na rok 2012.
duchovních skladeb, se kterými vyhrál Vítězný recept uveřejníme v dalším
Mistrovství světa, tři vánoční části čísle Tanvaldského zpravodaje.
z oratoria Mesiáš Georga Friedricha
-hošHändela za doprovodu komorního

Zajímavosti
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„V květomluvu nevěřím, kytice tulipánů nemůže urazit
žádnou ženu,“ říká květinářka Dana Buriánková

Už z ulice se před Květinami Špicar
line vůně čerstvých květin. Uvnitř vás
přivítá vždy příjemná a přívětivá Dana
Buriánková, která je připravená poradit, jakou květinu zvolit k té či oné příležitosti nebo vám uvázat kytici na vaše
přání či podle své fantazie, klidně i se
„salámem“.

Můžete nám poradit nějakou
jednoduchou vánoční dekoraci,
která nám dlouho vydrží a hned
neopadá?
Můžu. Na jednoduchou dekoraci
potřebujete obyčejný skleněný nebo
porcelánový tác, dvě sklenice na víno
nebo jiné dvě nádoby, do kterých se
vejde čajová svíčka. Dále je potřeba
balíček dekoračních kamínků v barvě
podle vkusu a několik drobných vánočních ozdob, čajové svíčky a třeba lísky
cesmíny. Na tác postavíme sklenice,
do kterých nasypeme kamínky a vložíme svíčku. Na tác naaranžujeme
kouličky, hvězdičky a větvičky tak, jak

se nám to líbí. Dekorace nám vydrží
celé svátky.

kytice tulipánů je krásná a žádnou
ženu nemůže urazit.

Hodně domácností zdobí o svátcích Vánoční hvězda. Ta moje ale
velice brzy „zhasne“. Jak se o ní
starat, aby vydržela déle?

Podléhají módě i květiny? Mění se
obliba květin nebo třeba způsoby
vázání?

Poinsettia neboli Vánoční hvězda
vyžaduje světlo a stálou teplotu mezi
20-22 stupni Celsia. Nesnáší průvan.
Zálivka by měla být mírná, zhruba dvakrát týdně odstátou vodou. Důležité je
květinu po zakoupení dobře zabalit, při
nešetrné přepravě se stává, že květina
prostydne a doma pak celá opadá.

Věříte ve květomluvu? Měla bych
se opravdu urazit, když mi přítel
koupí tulipány, protože prý vyjadřují hloupost?
V květomluvu nevěřím. Výklady se
totiž velmi různí. Například darovaný
červený tulipán (jako každá červená
květina) znamená lásku. Myslím, že

Zimní údržba se hlásí o slovo

žení ji může
přehlédnout
docela. Jsou
z toho pak
zbytečné
a nepříjemné
polízanice,
o něž nikdo
dvakrát nestojí.
Zejména
v Krkonošské
ulici to každým
rokem
bývá
problém. Proto
prosím
uvažujte v širších
souvislostech,
Na sněhovou nadílku jsou technické služby opět připravené.
dříve než si
poutač vystavíte
Tak tu máme další zimu. Technické
služby již mají připravenu techniku před krámek. Je také nutno si uvědok zimnímu provozu a zkušeností sdo- mit, že takový „bobík“, jakmile jednou
statek, ovšem také obavy z hladkého sjede z chodníku, musí se znova vrátit
průjezdu chodníky. Mnozí podnikatelé na začátek na místo nájezdu, neboť
si stále neuvědomují,   že reklamní obrubník z boku nepřekoná. Že to
poutač před obchodem nejenže může znamená zbytečné zdržení při čištění
způsobit nechtěné salto mortale chodníku, to snad nemusím nikomu
nepozornému, anebo nevidomému říkat. A také pozor na cedule ve výšce,
chodci, jenž do nečekané překážky respektive cedule v nedostatečné
narazí, ale že též může doznat úhony výšce nad terénem. Také jich už
poutač sám. Víceúčelový úklidový vůz v minulosti naše technika pár sestřeBobcat, kterým hoši z TSMT chodníky lila. A věřte mi, že to ti chlapci opravdu
čistí, nemá mnoho šancí vyhnout se schválně nedělají.
-vhopřekážce na úzkém chodníku, nehledě
na to, že při špatné viditelnosti a sně-
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v prvé řadě jarní květy, jako tulipány
a frézie. Ta, která potěší vždycky
je opět růže v mnoha barevných
obdobách.

Květiny
módě
samozřejmě podléhají. Jejich
barva i vazba se velmi
často mění i podle sezony.

Vážete klasické květiny
nebo se ráda pouštíte
i do extravagantních
kytic, třeba s bankovkami nebo s uzeninami?
Velmi ráda vážu netradiční
a extravagantní vazby.
Kytice s bankovkami,
cigaretami, čokoládovými bonbóny
nebo uzeninami jsou v poslední době
velmi oblíbené.

Setkáváte se někdy s tím, že
chce koupit květinu žena muži
a když ano, jakou květinu byste ji
poradila?
Ano, ženy kupují často mužům květiny.
Vážou se často netradiční tropické
vazby, ale i klasické růže.
Jaké květiny vítězí v oblibě mezi
ženami?
Nejoblíbenější mezi květinami jsou

A jakou květinu máte vy osobně
nejraději?
Mojí nejoblíbenější květinou je bílý
tulipán a růže.
Co byste nám poradila, aby nám
(z tradičních i netradičních květin)
letos zdobilo štědrovečerní stůl?
Hitem letošních Vánoc je bílá barva.
Z tradičních květů bych jmenovala
karafiát a chryzantému. Extravagantní
a netradiční je Cymbidium.
-hoš-

Na terminálu dosud zima práce nezastavila

V době uzávěrky prosincového
čísla Tanvaldského zpravodaje stále
ještě sluníčko svítilo na stavební
plochu budoucího dopravního terminálu a po sněhu zatím nebylo ani
památky. Práce tedy zdárně pokračují.
Dodavatel stavby, kterým je sdružení
„Terminál Tanvald 2011“, jehož členy
jsou EUROMONT GROUP, a.s. Most
a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.,
plní původní záměry investora Města
Tanvald v rozestavěnosti stavby před
zimní sezónou. Kanalizace pro odvod
dešťových vod z celého areálu je již
na svém místě, jak vidno ze snímku
a podkladové vrstvy materiálu ještě

půjdou o něco nahoru tak, aby se
plocha terminálu zarovnala pro
budoucí podkladní štěrkové vrstvy
chodníků a nástupišť. Dále dodavatel
přesunul své kapacity na stavbu
nakládkové plochy, která je umístěna
za nádražní budovou ČD s výjezdem
do České ulice a je podmiňující stavbou výstavby terminálu. Pro motoristy
je dobrou zprávou, že vstřícným přístupem dodavatelské firmy bude v zimním
období částečně zprovozněno uzavřené parkoviště vedle prodejny Sport
Čermák.
-vho-
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Krimi a informace z města

Špičák nezdražil a zvýšil komfort

Ideálním zimním cílem lyžařů je
Tanvaldský Špičák. Lyžařské středisko
na 803 metrů vysokém vrchu nad
Tanvaldskou kotlinou si i pro letošní
rok pro milovníky zimních sportů připravilo několik novinek. Jednou z nich
je propojení jizerskohorských areálů
skibusy, rozšíření sjezdovky nebo více
služeb pro malé lyžaře. Ceny přitom
zůstávají již pět let na stejné úrovni.
„I pro letošní zimu jsme připravili
hodně novinek. Asi největší je provoz
skibusu mezi skiareály Tanvalský
Špičák, Severák a Bobovou dráhou
v Janově. Skibus je určen pro
návštěvníky našich skiáreálů a je
pro ně zdarma. Skibus pojede ráno
ze Severáku na Špičák, zde se otočí
a přes Severák jede na bobovku. Toto
je dopolední trasa a odpoledne jede
z bobovky přes Severák na Špičák
a den zakončí jízdou ze Špičáku
na Severák,“ informoval Petr Bažant
ze společnosti Ski Bižu. Podrobné
informace ke skibusům naleznete
na webových stránkách:   www.skijizerky.cz/cz/zima/skiarena/skibusy-avlaky-628.htm
Ski areály Špičák a Severák také
začínají používat společné označení
Skiaréna Jizerky, mají jednotný odbavovací systém a budou propojeny
skibusy. „Skipas z Tanvaldského
Špičáku platí na Severáku vždy.
Nově je možné na 3 a vícedenní
skipas zakoupený na Severáku
lyžovat jeden den na Špičáku,“
doplnil Petr Bažant. Společnost také
investovala do nákupu další techniky
na výrobu sněhu a rozšíření sjezdovky
na Tanvaldském Špičáku v rukávu.
„Na Severáku jsme rozšířili a opravili

sportovní středisko s velmi dobrým
vybavením jak pro náročné lyžaře, tak
i pro zimní turistiku. Najdeme tu sjezdovku dlouhou 1350 metrů s převýšením 270 metrů, 1450 m s převýšením
280 m a dalších šest sjezdovek. Nahoru
na Špičák se lyžaři mohou svézt čtyřsedačkovou lanovou dráhou. K vysoké
návštěvnosti přispívá i dobrá dopravní
dostupnost po silnici i po železnici.
Od vlakové zastávky Tanvalský Špičák
je to na nástupní stanici lanovky co by
kamenem dohodil.

Autokemp funguje po celý rok

Nový živočich na Výšině

s příjemným posezením má otevřeno
po celý týden. Bližší informace dostanou zájemci na stránkách www.tanvald.
cz nebo v městském infocentru.
-vho-

Autobusem za nákupy do OC Forum zdarma
Společnost BusLine, a.s. letos pro
občany Libereckého kraje vystrojila
autobusy, které je zdarma zavezou
za vánočními nákupy do obchodního
centra Forum Liberec. Autobus
na svou pravidelnou linku za nákupy

725 095 123   -  483 394 575

Tragický závěr pátrací akce

parkoviště a investovali do nových
prvků do dětského hřiště, které slouží
pro výuku malých lyžařů. Spustili jsme
také nové webové stránky. Co se týká
cen, tak jsme znovu nezdražili. Ceny
tak zůstávají na stejné úrovni již pět
let!“ dodal Petr Bažant. Věková hranice
pro dětské jízdné se nově posouvá
na 15 let. SKI Bižu také dopracovala
systém slev, které v areálu nabízí (dětí,
seniorů, majitelů ZTP průkazu apod)
– kompletní seznam na odkazu: www.
skijizerky.cz/cz/zima/skiarena/slevy-zjizdneho-937.htm
Tanvaldský Špičák je ideální zimní

Autokemp
Tanvaldská kotlina nezahálí ani
v zimním období.
Za
výhodných
cenových podmínek zde lze
i
dlouhodobě
umístit karavany.
K dispozici je přípojka elektrické
energie, rozvod
pitné vody i možnost vypouštění
zásobníků
odpadních vod
nebo chemických WC. Letní turistiku,
případně tenis či minigolf, v zimě
vystřídají lyže. Pro ty, kdož nemají
vlastní obytný přívěs, jsou zde k dispozici vyhřívané chatky. Místní sportbar

Okénko městské policie

vyjíždí každou sobotu tam a zpět až
do 17. prosince ze zastávek BUSline.
Autobus jezdí na lince Rokytnice
nad Jizerou – Liberec. Z Tanvaldu
autobus vyjíždí každou sobotu v 10.25
a z Liberce odjíždí v 16.20.
-red-

-hoš-

Ano, opravdu tomu už je tak, na Výšině
se objevil nový živočišný druh. Latinsky
se nazývá retarderium cretenio
vulgaris, česky blb nejapný obecný.
Vyskytuje se prakticky pouze v samčí
podobě, aktivní je o sobotní noci,
kdy vylézá z děr a ukájí své samčí
pudy, nemaje samičky, kopáním
do odpadkových košů. Na obrázku
vidíme ukázku jeho nezvládnutých
emocí.
Frustrované
retarderium
ovšem dokáže rozkopat i několik košů
najednou, je-li obklopeno dalšími
retarderii, jež se před ním sklánějí
v obdivu. Tento tvor je doposud,
bohužel, zákonem chráněn a nelze ho
střílet. Vzhledem k jeho přemnožení
v poslední době bych se ovšem
přimlouval, aby městská policie
spolu s našimi lovci z mysliveckých
sdružení přistoupila alespoň k určité
regulaci tohoto tvora, jinak budeme
mít ze sídliště chlívek a v něm samá
retarderia.
-vho-

Devatenáctiletého
mladíka
ze
Smržovky, jenž se ztratil cestou
z diskotéky na Horním Tanvaldě,
bohužel našli až po několika dnech
utopeného v Kamenici. Pitva násilný
trestný
čin
neprokázala,
takže
nejpravděpodobnější příčinou tragédie
je větší množství vypitého alkoholu
a nešťastný pád do řeky. K došetření
případu ještě policie hledá mladíkovu
červeno-černou bundu, která dosud
nebyla nalezena, ani za účasti
strážníků státní a městské policie,
psovoda a potápěčů. Případný nálezce
se žádá, aby doličnou věc předal
na služebnu Policie ČR nebo  Městské
policie.
Tento případ budiž varováním pro
ostatní. Kamenice možná vypadá
jako potůček, když není rozvodněná,
ovšem stačí malé uklouznutí, náhodný
úder o kámen do hlavy a pak krátké
bezvědomí, z něhož se již nemusíte
probudit. Jedna zlá minuta, možná
pouhá vteřina, a jen spousta bolesti
po ní zůstane. Pamatujte na to, až zase
půjdete domů z hospůdky. Pravidlo
šťastného návratu platí pro každého.

U Orbitky neparkujte
Městská
policie
žádá
občany
Výšiny, aby neparkovali svými vozy
na veřejném prostranství v ulici
Palackého u Orbitky, v místě, kde
pracovníci
technických
služeb
odstranili zábradlí kvůli zimní údržbě.
Informace mezi obyvatelstvem, že
na tomto místě bude parkoviště, jsou
mylné, nic takového se nechystá
a strážníci zde již udělili první pokuty
za nepovolené parkování. Pozor tedy,
neparkujte na zelených plochách.

Strážníci zachránili kunu
Nejedná se ovšem o našeho milého
vedoucího oddílu mládeže, turistu
a dopisovatele Joe Kunu, nýbrž
o skutečné zvíře. Ochočená kuna
na Šumburku, kterou zde odložily
děti, spěla k utracení, ale měla štěstí  
v neštěstí, že se na místě vyskytli
strážníci městské policie, kteří se
ve spolupráci s veterinářem postarali
o záchranu zuboženého zvířete
ve specializovaném útulku v Liberci.
-vho-

Vánoční zájezd do Budyšína
Zkuste letos nasát pravou předvánoční
atmosféru v Budyšíně na jednom z nejstarších vánočních trhů v Německu.
Čeká vás nepřeberné množství stánků
a bohatý doprovodný program. Město
Tanvald pořádá pro všechny zájemce
zájezd na vánoční trhy do Budyšína 10.
prosince. Cena zájezdu je 200 korun.
Všichni přihlášení musí mít zaplaceno
do 5. prosince, jinak budou jejich místa
obsazena!
-red-
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Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Noční kutil udeřil
Pod příkrovem noci ze 3. na 4. listopadu
se zatím neznámý pachatel vloupal
do Penzionu v ulici Pod Špičákem.
Nejednalo se však o kasaře, nýbrž
o zájemce o motorové pily a další
užitečné nářadí. Takže pozor, kdyby
vám někdo levně nabízel pily a jiné
šikovné věcičky, může se jednat
o výše zmíněného zloděje.
Pro rádio nešel daleko
Další
zájemce
o
spotřební
elektrotechniku
vyrazil
sklo
u osobního auta v ulici Radniční
a zcizil zde autorádio. Zda na něj
bude chytat „Zákrutu“ či „Zelenou vlnu
Radiožurnálu“, to není redakci známo,
ovšem místo příjemného poslechu mu
přejeme, aby byl co nejdřív za katrem.
Zlodějka měla i neměla kliku
Kuriózní krádež se stala 14.
listopadu v budově městského úřadu
v Krkonošské ulici. V důsledku závady
na technickém zařízení sociální odbor
nevyplácel dávky a tak jedna klientka
celou záležitost vyřešila po svém
a ukradla mosaznou kliku z hlavních
dveří. Zda to byla ruka její nebo jejího
šikovnějšího druha či manžela, to ukáže
teprve vyšetřování, ovšem ve sběrných
surovinách byla přistižena právě ona.
Jestli za ni ve sběrně dostala třicet či
čtyřicet korun, to přesně nevíme, ale
způsobená škoda je mnohem větší.
Ukradenou kliku zajistili pracovníci
technických služeb hned následující
den, pachatelka je známá a trest by ji
neměl minout. Ovšem jaký bude, to je
zatím ve hvězdách.

Na čem si o svátcích pochutnávali naši předkové
V horách se s přípravami na Vánoce
kvůli sněhu začínalo brzo, většinou
už v říjnu, kdy hospodyňky vyrazily
na rokytnickou pouť, shánět zásoby
na zimu. Začátkem prosince se široké
okolí scházelo na předvánočních
trzích v Jilemnici, kde své zboží
nabízeli trhovci od Poniklé
až po Paku. Hospodyňky tu
sehnaly perníky, kvasnice
do koláčů, střevíce, metly
i figurky do betlémů.
V období před svátky bylo
zvykem se postit, aby lidé
viděli „zlaté prasátko“. Mlsné
děti rodiče strašili Perchtou,
která by jim, v případě porušení půstu, rozpárala břicho.
Perchta byla jedna z mnoha
postav, která před svátky
obcházela stavení. Obchůzky
byly tehdy velice populární. Kromě nám známé Barborky
a Mikulášského průvodu s čerty
a anděly před Vánoci chodila nadělovat také Štědrá bába a na horách
Krystydle.
24. prosinec patřil k nejvýznamnějším dnům celého roku a připisovala se
mu zvláštní moc.  Štědrovečerní slavnostní večeře začínala s východem
první hvězdy a ustálilo se u ní mnoho
krajových zvyků i tradičních jídel. I lidé
z jinak nuzných poměrů si během
svátků Vánoc snažili dopřát „bohatý
jídelníček“. Štědrý večer, jako předobraz ráje totiž musel být hojný. A co
to ti naši předkové vlastně ale jedli?
Na Lomnicku si v roce 1892 tamní
učitelé dokonce dali tu práci, že navštívili celkem 220 chalup, aby se o tom
na vlastní oči přesvědčili a nechali nám
o tom svědectví. Tak vězte, že v 145-ti

rodinách jedli jahelník (pečené nakrájené sušené švestky, které se dávají
do mléka spolu s jáhlami a uvařenými
houbami), 53 rodin si pochutnávalo
na tříslu (pod tímto podivným názvem
se skrývá svařená směs ze sušeného
ovoce), 50 rodin večeřelo jablečník

(vařené
brambory
nastrouhané
do pečeného těsta s jablky), v sedmi
rodinách se jedl hubník (jedno z mála
jídel, které se třeba v Podkrkonoší
na Vánoce dělá dodnes), na svátečním
stole u 115 rodin nemohla chybět tradiční vánočka a 84 rodin si pochutnávalo na peřince (neboli peciválku – což
je pečivo bez nádivky a dělá se tak, že
se upečené spaří vařící vodou nebo
mlékem a polije se máslem se sirupem). Ryba, která se dnes považuje
za tradiční vánoční jídlo, byla na talíři
pouze v pěti rodinách. Velice oblíbená
ale byla káva, kterou nevynechalo
201 rodin a také koláče, na kterých si
pochutnávali v 31 rodinách.
Na Štědrý den se nezapomínalo ani
na zvířata. Všechna už časně ráno
musela dostat svoji výslužku. Koně
dostávali štědrovnici s medem, hovězí

SKIBUS Trasa: Severák - Albrechtice - Severák Bobová dráha Janov - Severák - Albrechtice - Severák
Jízdní řád:
ZASTÁVKA

1

2

3

4

5

6

Bobová dráha Janov

x

x

10:20

13:30

x

x

Penzion UKO, Beřichov

x

x

10:10

13:40

x

x

Ski areál Severák

8:30

9:44

10:00

13:40

14:30

16:30

Kostel, Horní Maxov

8:38

9:33

x

x

14:38

16:21

8:48

9:23

x

x

14:48

16:11

8:56

9:15

x

x

14:56

16:03

x

9:10

x

x

15:03

x

9:00

9:00

x

x

15:10

16:00

Žel. nádraží, Josefův Důl

Pan Jiří Novotný, muž, který se stará o majetek
úřadu, se zachráněnou klikou v ruce. Nenechavci
a vandalové mu již přidělali nejednu vrásku
na čele.

Jaký byl rok 2011?
A na závěr malé zhodnocení roku 2011
z pohledu velitele obvodního oddělení
Policie ČR Tanvald pana npor. Jana
Hlubučka. Kladně hodnotí zejména
spolupráci s Městskou policií Tanvald,
společné hlídky a další nárazové akce
dle bezpečnostní situace ve městě. Své
ovoce přináší i jednání s občanskými
sdruženími pracujícími na Tanvaldsku,
která se zajímají o rizikové skupiny
obyvatelstva. Výsledkem je snížení
počtu trestných činů oproti roku 2010
o 138, pokles přestupků pak činí 829.
Je to hodně nebo málo? Posuďte sami.
Já říkám „zaplaťpámbu za to“.
-vho-
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Pošta, Albrechtice
Permon, Albrechtice
Lanovka, Tanvaldský Špičák

dobytek pohankovou kaši, koza, která
byla často jedinou živitelkou rodiny, si
často mohla pochutnat na všem, co
ten den jedl hospodář a jeho rodina.
Psi byli po vydatné večeři vystrkováni
zadkem napřed z okna ven, aby celý
rok spolehlivě chránili dům a jeho
obyvatele.
Na vánoční zvyky rády
vzpomínají i dámy z Tanvaldu.
„Když jsem byla malá, žili jsme
v oblasti, která se nazývala
Skřivany. Před Vánoci u nás
bylo tradicí zabíjet prase, tedy
žádný kapr, ale pravá zabíjačka. Místní krajový zvyk, který
se tu držel, byly také makové
buchtičky se sirupem, které
se pekly tři dny před Vánoci,
aby se rozležely. Při štědrovečerní hostině jsme také krájeli
jablíčko, jestli budeme dlouho
živí, a když mi bylo takových 14, 15
let, házela jsem pantoflem, jestli půjdu
brzy z domu. A vidíte, nakonec jsem
skončila tady v Tanvaldě,“ vzpomíná
dnes už Tanvalďačka a s úsměvem
přidává k dobru historku, jak kvůli
cukrovince na stromečku málem
podpálila stavení. „Dříve samozřejmě
na stromečku nebyly elektrické svíčky,
ale pravé svíčky. Když rodiče odešli
nakrmit dobytek, zlákal mě na vršku
stromečku čokoládový zvoneček. Jak
jsem se ale pro něj natahovala, spálily
mě svíčky na spodních větvích pod
sukní na punčoškách. Naštěstí to ale
dobře dopadlo a odnesla jsem to jen
s malými spáleninami,“dodává.
Vánoce v sobě nesou podmanivé
kouzlo v každé době a v každém věku,
stačí ho jen najít.
-hoš-

Katalog bižuterních
a sklářských firem
Jablonecké kulturní a informační centrum připravuje zbrusu nové, v pořadí
již 7. vydání Katalogu bižuterních
a sklářských firem (pro Jablonecko
a Železnobrodsko). Využijte jedinečnou příležitost prezentace Vaší firmy.
Bližší informace získáte v turistickém
informačním centru v budově radnice
v Jablonci nad Nisou, nebo na telefonním čísle 775 585 045, či herkommerova@jablonec.com.
Uzávěrka
katalogu je 16. prosince.
-red-

Kudy chodit, kudy jezdit?
Najděte další zajímavá místa
v Tanvaldě
Krajský úřad Libereckého kraje právě
zpracovává Studii rozvoje cestovního
ruchu Jizerské hory. Jejím účelem je
usměrnit rozvojové aktivity tak, aby byl
potenciál regionu využitý co nejlépe,
a přitom byly ochráněny jeho přírodní
hodnoty. Na Tanvaldsku studie počítá
třeba s vyhledáním bezkonfliktní
trasy vhodné pro pěší i cyklisty mezi
Tanvaldem, Smržovkou a Jabloncem
nad Nisou. Studie do budoucna
zahrnuje i vhodné turistické propojení

mezi Tanvaldem a městem Semily.
Liberecký kraj zpracoval také seznam
objektů a míst v regionu, která by měla
být propojena se sítí turistických tras.
Cílem je jednak jejich zatraktivnění
a také zpřístupnění zajímavých míst pro
turisty, kteří by je normálně třeba mohli
minout. V seznamu jsou klasické turistické objekty, jako jsou kostely, muzea
a rozhledny, ale místo tam mají i místa
neobvyklá. Právě proto, že v seznamu
může chybět i nějaká jiná zajímavost,
neváhejte se se svými tipy na Krajský
úřad obrátit. V Jizerských horách

a na Tanvaldsku existuje nemálo
krásných míst. Do seznamu objektů
se na Tanvaldsku zatím dostal: Kostel
sv. Františka z Assisi, budova bývalého soudu, budova radnice, vyhlídka
Terezínka,
ozubnicová
železnice
Tanvald – Kořenov – Harrachov, cyklostezka Járy Cimrmana a Motokrosový
areál. Všechny svoje další nápady
a připomínky můžete posílat přes kontaktní web:
http://jizerky.kraj-lbc.cz/

-hoš-
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Zapomenuté postavy: Lucky, Perchty, Štědrá bába a Krystydle
Obchůzky různých roztodivných
bytostí po staveních byly dříve běžné
a velice oblíbené. Dnes jsou až
na Mikuláše vesměs zapomenuté.
Jednou z obchůzkových zvyklostí byla
ta na 13. prosince, kdy slaví svátek
Lucie. V tento den se má začít opět
prodlužovat den, k čemuž odkazuje
i pořekadlo Lucie, noci upije (po kalendářní reformě sice zimní slunovrat připadl až na 23. prosince, pořekadlo ale
zůstalo). Svátek Lucie patřil především
ženám a dívkám, které měly zakázáno
předení, draní, praní a tkaní. Po staveních chodil průvod Lucek, vysokých
postav, obvykle zahalených od hlavy
až k patě do prostěradla. V ruce
obvykle svíraly metly, a pokud přistihly
nějakou ženu, která pere, místo toho,

aby odpočívala, řádně ji vyplatily.
Výjimečně Lucky nadělovaly i dárky,
u dětí ale moc oblíbené nebyly. Rodiče
je totiž často strašili, že jim Lucky rozpářou břicho, když se nebudou postit
a vycpou je hrachem. Protože je Lucie
považována za symbol čistoty, chodily
Lucky někde také 21.12. kontrolovat,
jestli mají hospodyňky uklizeno. Nosily
s sebou peroutku nebo koště a ve staveních zametaly pavučiny. Obdobou
Lucie v některých krajích byla Perchta.
Noc před Štědrým dnem obcházela
horské krkonošské chalupy Štědrá
Bába. Do chalupy nikdy nevešla
a dětem dávala nadílku do zavěšené punčochy před oknem. Marie
Kubátová o ní vypravuje, že dostávala
o Ježíškově narození propustku z ráje

domů, aby za všechny matičky, které
tam odešly, obdarovala všechny domy,
kde žije malá chasa.
Na horách a v podhůří na Štědrý
večer chodila také postava Krystydlete.
Bytost celá v bílém, mnohdy s napodobenými křídly, před kterou ve světnici
pokleklo k úctě nejedno dítko. Pod
maskou Krystydlete se obvykle skrýval
výmluvnější tkadlec v úboru z bílého
plátna. Obcházel stavení okolo Jizerky,
zvonil pod okny nebo za dveřmi, kde
se děti s posvátnou úctou choulily mezi
stavy. Poté, co je Krystydle podrobilo
několika důmyslným otázkám z náboženství, biblické dějepravy a někdy
i z ostatních předmětů, dostalo se
i na skromné obdarování. Jablíčko
nebo oříšek.
-hoš-

Osobnost Tanvaldska – Bohumír Hoření

I v tak malém městě jako je Tanvald
se narodilo hodně výrazných osobností a lidí, na které bychom měli být
právem hrdí. Jedním z nich je Bohumír
Hoření, kterého jste možná znali
osobně a od jehož úmrtí letos uplynuly
tři roky. Na letišti v Loučné u Janova

nad Nisou byl v létě na počest
tohoto skvělého člověka, modeláře
a významného vědce uspořádán nultý
ročník Memoriálu Bohumíra Hořeního.
Bohumír
Hoření
se
narodil
v Tanvaldě v roce 1947. Láska
k letadlům ho provázela celý život.
Dovedla ho až na Vojenskou akademii v Brně se specializací na stavbu
letadel. Talentovaný mladík na škole
absolvoval také vědeckou aspiranturu
se zaměřením na aerodynamiku
a působil zde i dalších 12 let, tentokrát
už jako vysokoškolský učitel. Během
svého působení úzce spolupracoval
také s leteckým průmyslem a ve svém
oboru platil za uznávaného odborníka,
s řadou odborných publikací na kontě.
V roce 1983 se vrátil do rodného
Tanvaldu a na severu Čech působil
celých 18 let. Poté svůj mimořádný
talent přesunul do Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR v Praze, kde se
zabýval
výzkumem
turbulentního
proudění tekutin. Příslovečná pro něj

bylo pokora, s jakou přistupoval ke své
práci a smysl pro humor, který nikdy
neztrácel. Dokázal skloubit a využívat
své hluboké znalosti z matematiky,
hydromechaniky i strojírenství nejen
do výsledků své práce, ve které
upřednostňoval týmovou součinnost,
ale i při s nebývalou ochotou vedených
diskuzích a radách pracovníků ústavu.
Bohumír Hoření neztratil kontakt

Aby se Vánoce nestaly noční můrou
Peníze na cokoliv, komukoliv, kdykoliv, znáte to. A nejlépe supervýhodně,
jak taky jinak. Denně takových lístečků
zahazuji do odpadkového koše i několik najednou. Ale najdou se tací, jimž
oči zasvítí a začtou se. To je přece
báječné, půjčím si a nakoupím dárků
pro své blízké co jen hrdlo i srdce ráčí
a ještě ušetřím. Nu, možná ano, ale
možná taky právě naopak. Řekněme
si, co se za takovou „supervýhodnou“
půjčkou může skrývat. Půjčíte si dnes
deset tisíc, ale do února vrátíte skoro
patnáct. Ještě stále se vám to zdá
supervýhodné?   Mně ani ne. Téměř
padesát procent úroků za pouhé tři
měsíce, tomu já říkám lichva jako
prase, promiňte mi ten výraz, ale jinak
se tomu snad ani říkat nedá. A počítejte se mnou dál. Budete-li takovou
půjčku chtít na celý rok, aritmetickou
řadou se vám splátky vyšplhají až
na takřka astronomický trojnásobek
původní částky. Velmi výhodné, že?
A to pomíjím fakt, že taky můžete

narazit na společnost, jež si vytýčila,
že vás okrade přímo. Jak se to dělá?
Zaplatíte jednu, dvě splátky, ale pak už
se nikdo o vaše další peníze nezajímá.
Občan, dlužník, se zatetelí blahem
a mne si ruce. To je báječné, prachy
mi zůstaly a nemusím nic splácet, to je
přece prima, ne? No, jak se to vezme.
Pár měsíců se neděje nic a ejhle, je
tu exekutor a původních deset tisíc
se najednou vyšplhalo na čtyřicet. No
nekupte to!
Více než dvacet let tu máme
demokracii, svobodu v rozhodování,
ale také větší vlastní odpovědnost
za svoje životy. Zatímco kdysi byl nejdůležitější podpis pod vázací listinou
spolupráce s STB, dnes je to podpis
pod jakoukoliv smlouvou. A stále se
najde ještě spousta lidí, kteří si váhu
svého podpisu neuvědomují. A přitom
očividní zloději kolem nás neustále
krouží jako supi a podsouvají nám
k podpisu kdejaký canc na úrovni
krví psaného ďáblova úpisu. A stát

vám v tomhle moc nepomůže. Jste
dospělí, způsobilí k právním úkonům,
tedy jste zodpovědni za své jednání,
tedy i za to, co podepisujete. Osobně
si myslím, že je to chyba a že by náš
stát měl chránit své ovečky, jež nejsou
ve financích dostatečně zběhlé, když
to řeknu poněkud kulantně, ovšem to
je tak asi jediné, co proti takové zlodějině mohu dělat.
Takže dobře zvažujte, než něco
podepíšete. Potřebujete nutně plazmové televize, mobily jánevímkolikáté
generace a spoustu dalších serepetiček? Všechno a právě teď? Zamyslete
se nad tím. Možná, že skromné
posezení pod vánočním stromečkem
v kruhu rodinném, bez dluhů a bez
starostí, vám přinese mnohem více
radosti, než všechny vymoženosti
světa.
Přemýšlejte o tom.

ani s leteckou katedrou
na
Univerzitě
obrany
v Brně, kde zasedal
v komisích, recenzoval
a oponoval práce a podílel
se na mnoha publikacích
a odborných činnostech.
K vědecké práci se vrátil
i poté, co se zotavil
po těžkém infarktu. V plné
pracovní
aktivitě
ho
nakonec zasáhla zákeřná
choroba, která ho donutila ulehnout. I tehdy mu
vědecká práce naplňovala
poslední dny života.
Když si na internetu najdete jméno
Bohumír Hoření, vyjedou vám stovky
odkazů, a to nejen v češtině, ale
i v angličtině. Tanvaldský rodák se
nesmazatelně zapsal do tohoto vědního oboru a odborné literatury. Vidíme
tedy, že na horách se nerodí jen zdatní
sportovci.
-hoš-

V listopadu se
pracovalo na trati
Při výluce na železniční trati Smržovka
– Tanvald se pilně budovalo i v prostoru
stanice Tanvald – zastávka. Nové
podloží, koleje, pražce, terénní úpravy
podél kolejí. Prokouklo to.
-vho-

Václav Hošek
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Výpis ze zápisu ze zasedání  Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 26. 10. 2011
I
*ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 21. 9. 2011 do 19. 10. 2011.
II.
ZM bere na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výboru.
III.
ZM bere na vědomí informace o činnosti
organizací s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 8, Radniční 507, Tanvald
za sníženou cenu opět nepřišla žádná žádost
o koupi tohoto bytu a vydává záměr na prodej
bytu č. 8, vel. 1+2, Radniční ul. 507, Tanvald
se spoluvlastnickým podílem 526/27574
ke společným částem budovy č.p. 503 – 508,
Radniční, Tanvald a stavebním parcelám č.
750/1, 750/2, 750/3, 750/4, 750/5, 750/6 a 1492,
vše katastrální území Tanvald dle schválených  
pravidel   veřejné soutěže. Základní cena pro
podání žádosti je 290.000 Kč. Termín pro
podání žádosti je nejpozději do 9. 12. 2011
do 14 hodin.
2/ bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 9, U Lesíka 563, Tanvald
za sníženou cenu opět nepřišla žádná žádost
o koupi tohoto bytu a rozhodlo byt v současné
době neprodávat a ponechat jako byt nájemní
pro případnou potřebu města.  
3/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 676/9 (ostatní
plocha) o výměře 218 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou panu Stankoci za smluvní
cenu 34.800 Kč.
4/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 309/2,
katastrální území Tanvald v současné době
neprodávat.
5/ souhlasí s úplatným převodem části
pozemkové parcely č. 361/1, katastrální území
Tanvald označené podle  geometrického  plánu  
č. 1430-677/2011 ze dne 14. 7. 2011 jako

pozemková parcela č. 361/1 o výměře 9805 m2,
katastrální území Tanvald od Pozemkového
fondu ČR za kupní cenu ve výši 742.680 Kč
dle předloženého návrhu   kupní   smlouvy
č. 1033931112 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 47/2011:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního
majetku...........................................+ 792.720 Kč
VÝDAJE
POZEMKY – celkem
koupě pozemku ppč. 361/1, k.ú. Tanvald                                                                   
..........................................................742.680 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ............. +50.040 Kč
6/ schvaluje podání žádosti Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
odboru
odloučené
pracoviště
Liberec,
o bezúplatný převod pozemkových parcel
č. 2674/2, 2674/3, 2674/4, 2674/5, 2674/6
a 2674/7 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou a pozemkové parcely č. 216/9 a 1843/2
v katastrálním území Tanvald za účelem
majetkoprávního vypořádání.
7/ rozhodlo objekt bývalého internátu podniku
SEBA č.p. 548, ul. Horská, Tanvald  nekupovat.
8/
projednalo
vyjádření
ekonomického
odboru k podnětu manželů Ferynových,
kterým upozorňují na zmenšení výměry
u pozemkových parcel č. 1952 a č. 1492/12,
vše katastrální území Tanvald, a po seznámení
se se skutečnostmi konstatuje, že město nebylo
poškozeno.
9/ nesouhlasí s návrhem petičního výboru
na další úpravu a vybavení plochy ve Žďáru
na pozemkové parcele č. 1492/12, katastrální
území Tanvald.
V.
ZM bere na vědomí předpoklad hospodaření
města k 31. 12. 2011.
VI.
ZM souhlasí se záměrem Desenské teplárenské
spol. s r.o., Žďár 159, Tanvald „Změna využití
objektu olejového hospodářství na relaxační
centrum“, který je v souladu s Územním plánem
Tanvaldu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 10. 2011
• RM souhlasí:
1/ s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
č. 7, Radniční 525, Tanvald na dobu určitou
do 30. 6. 2012.
2/ se zpět vzetím návrhu na exekuční vyklizení
bytu č. 7, Radniční 525, Tanvald.
• RM projednala žádost manželů M. o prodej
části pozemkové parcely č. 309/2 o výměře
cca 800 m2,   katastrální   území   Tanvald  
a   doporučuje   zastupitelstvu   města   část   
pozemkové parcely č. 309/2 o výměře cca
800 m2, katastrální území Tanvald neprodávat.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, odboru odloučené
pracoviště Liberec, o bezúplatný převod
pozemkových parcel č. 2674/2, č. 2674/3,
2674/4, č. 2674/5, č. 2674/6 a č. 2674/7
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
a pozemkové parcely č. 216/9 a 1843/2
v katastrálním území Tanvald za účelem
majetkoprávního vypořádání.
• RM rozhodla pronajmout:
1/  část pozemkové parcely č. 478/1 o výměře
36 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou
manželům E. a K.V. za účelem využití jako
odstavné plochy pro automobily na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok;
2/  část  pozemkové parcely  č. 478/1 o výměře
36 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou
panu C. M. za účelem využití jako odstavné
plochy pro automobily na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 9 Kč/m2/rok.
• RM po projednání zprávy odboru rozvoje
a KV rozhodla neposkytnout příspěvek panu
J. B.   na opravu opěrné zdi mezi objekty č.p.
441 a č.p. 500, ul. Popelnická, Tanvald, část

Šumburk nad Desnou.
• RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
Tanvald, Protifašistických bojovníků 336
použití investičního fondu v roce 2011 takto:
- technické zhodnocení nemovitého majetku
ve výpůjčce – přestavba vnitřních prostor
a oddělení místnosti pro kopírovací stroje
ve výši 61.639 Kč.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se záměrem Desenské teplárenské
spol. s r.o., Žďár 159, Tanvald „Změna využití
objektu olejového hospodářství na relaxační
centrum“, který je v souladu s Územním
plánem Tanvaldu.
• RM nemá námitky k návrhu ředitelky Mateřské
školy Tanvald, U Školky 579 o přerušení
provozu mateřské školy v závěru roku 2011,
a to od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
• RM rozhodla:
1/ provádět zimní údržbu i nadále chemickým
posypem v ulici Pod Špičákem, v části
od křižovatky s ulicí Radniční k Honvartu;
2/ neprovádět zimní údržbu chemickým
posypem v ulici K Dubu, v části od křižovatky
s ulicí Kostelní po křižovatku s ulicí Pod
Špičákem.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí předpoklad hospodaření města
k 31.12.2011.
• RM bere na vědomí zprávu odboru rozvoje
a KV o investičních akcích   ve městě v roce
2011
a nesouhlasí s návrhem odboru rozvoje a KV
na odstranění dopravní značky „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“ v ulici U Lávky.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Tip na vánoční dárek z tanvaldského infocentra
KNIŽNÍ TIPY
Pokud chcete udělat svým blízkým
radost krásnou knihou, skvělým tipem
je nová kniha Marka Řeháčka, Jana
Pikouse a Petra Kurtina Příběhy
Jizerskohorských rozhleden.
Barevná publikace čtenáře zavede
do světa krásných staveb, které, jak
se zde dočtete, krajinu Jizerských hor
zásadně odlišují od divoké severské
přírody ovládané strašlivými mocnostmi. Cena: 299 Kč.
Jestli doma ještě nemáte Tanvaldsko
mezi zemí a nebem a patříte k obdivovatelům kostelíků a kapliček, které
k naší krajině neodmyslitelně patří,
tato kniha vás nepochybně potěší.
Autorka Líba Novotná v publikaci oživuje příběhy významných i drobných
děl regionální sakrální architektury.
Cena: 219 Kč
V knize s názvem Egonovy pohledy
a pohlednice na čtenáře čeká prostřednictvím starých pohledů cesta
časem do dob, kdy v Liberci ještě nestál

žádný obří obchodní dům, Ještěď byl
bez charakteristického televizního
vysílače, před tanvaldským hotelem
Koruna stála koňská spřežení a ze
svahů v Josefově Dole sjížděly děti
na rohačkách. Kromě pohlednic spisovatel Egon Wiener čtenářům odhaluje
také některé zajímavosti regionu, a to
nejen z historického a uměleckého hlediska, ale zabrouzdá i ke kriminálním
činům našich předků. Čtenáři se zde
mohou dočíst například, jaký vztah
měla spisovatelka Božena Němcová
k Liberci, jak na Lemberku straší, proč
se ke kalení kos používala minerálka
nebo kdo je považován za libereckého
Che Guevaru. Cena: 99 korun.
Publikace s názvem Poezie jizerské žuly Otokara Simma (398 Kč)
čtenáře provede skalisky a balvany
Jizerských hor. Dočtete se zde třeba,
jak přišly skály k tak tajemným názvům
jako je Věž Grálu nebo Parsifal.

Navštivte Muzeum Energie s betlémem
Netradičním způsobem můžete prožít
adventní období v Muzeu Energie ve
Velkých Hamrech. Od první advetní
neděle je zde zpřístupněn vyřezávaný
betlém řezbáře Tomáře Gärtnera.
Muzeum tak v této předvánoční době

přináší nejen poučení o přísně technických věcech tohoto světa, ale také
navozuje atmosféru přející zamyšlení,
rozjímání a duchovnu.
-red-

Změny v Nemocnici Tanvald, s.r.o.
S účinností od 1. 12. 2011 bude
v Nemocnici Tanvald, s.r.o. uzavřeno chirurgické lůžkové oddělení.
Nadále bude fungovat chirurgická
ambulance, a to v době od 8.00 hod.
do 20.00 hod. a interní ambulance
v nepřetržitém provozu. Veškerá
ostatní lůžková oddělení v Nemocnici

Tanvald, s.r.o. zůstávají zachována vč.
Fyzioterapie, laboratoře, Rentgenu,
chirurgických poraden, Diabetologické
ambulance, Kardiologické ambulance
a Gastroenterologické ambulance.
Ing. Robert Poskočil,
ředitel nemocnice

Co dělají Zálesáci?
Koncem září nastoupila do klubovny TOM Zálesák stavební firma,
aby vyměnila dosloužilou dřevěnou
podlahu a začistila ostění nových plastových oken. Nyní už jsou v přízemí
všechna okna nová. Místnosti jsou
vymalovány, ale oddílové schůzky se
přesto přesunuly do Domova Turistů.
Většina dětí je ze šumburského
sídliště a odpolední soumrak s rychlým
stmíváním nás k tomu donutil.
Od prázdnin se do „Zálesáka“,
přihlásil nebývalý počet
členů. Jejich zájmu
o bojovky, nejlépe vyhovoval výlet na bunkry
pod Štěpánkou.
Koncem září zde
pořádal
průvodce
po opevnění, ukázky
přepadu
celnice
a potom i dobývání
objektu. Seznámili jsme
se tak s vojenskou historií a hlavně se zbraněmi,
které tam předváděli
nadšenci v dobových
uniformách.
Na závěr našeho

výletu jsme si na hřišti pod
Štěpánkou udělali buřtový ohníček.
Vyfotografovali jsme se u zbytku rozbitého kříže. Netušili jsme, že to je fotka
poslední.  Koncem října sestavila skupinka mladých lidí, shozená ramena
maltézkého kříže. Nyní zde třímetrový
pomník opět stojí.
Však se na něj budete moci podívat
při tradičním Novoročním výstupu
na Štěpánku, ne-li dřív.
Joe  
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Informace z města, společenská rubrika

Ocenění studentů Obchodní akademie Tanvald
Již posedmé 1. listopadu 2011
odstartoval projekt „Příběhy bezpráví“,
měsíc dokumentárních filmů o československých dějinách na školách.
Obchodní akademie Tanvald je jednou
ze škol, která se projektu účastní
pravidelně a již od samého začátku.
Studenti nejen, že každoročně shlédnout vybraný dokument a besedují
na téma nedávné historie s pamětníky nebo odborníky – historiky, ale
v průběhu loňského školního roku
také zpracovávali konkrétní příběh
osoby, která byla minulým režimem
pronásledována. V rámci navazujícího
projektu „Příběhy bezpráví – z místa,
kde žijeme“, pětičlenný tým studentů
2. ročníku Masarykovy ZŠ a Obchodní
akademie Tanvald pátral po osobách,
jejichž příběh by mohli zpracovat. Jejich
hrdinou byl pan Ladislav Trejbal, který
nyní žije v Železném Brodě. S panem
Trejbalem se setkali a nechali si jeho
životní příběh vyprávět. S podporou
dalších dokumentů vše zaznamenali
a zpracovali jako podklad pro výukové DVD pro školy. Do projektu bylo
zapojeno asi 20 týmů z celé republiky
a práce našich studentů byla oceněna
mezi 3 nejlepšími.
Studenti měli možnost konzultovat
svou práci v rámci workshopů se svými
vrstevníky, pod vedením koordinátorů
z Člověka v tísni, užitečné rady obdrželi z úst povolaných např. od redaktora a publicisty pana Adama Drdy
a ředitele sekce Jeden svět ve školách
pana Karla Strachoty. A co víc, pana
Ladislava Trejbala navrhli na ocenění
„Cena příběhů bezpráví“. Letos již
po třetí byla tato cena vyhlášena,
na základě výběru nezávislé studentské poroty.
V rámci slavnostního zahájení
letošního ročníku „Příběhů bezpráví“
v pražské Lucerně byli oceněni tři
bojovníci proti komunismu. Cenu si
odnesla Hana Truncová, která se ihned
po komunistickém převratu v roce
1948 zapojila do odboje, pomáhala lidi
převádět přes hranice a šířila protirežimní letáky. Za to v 50. letech strávila
devět let ve věznicích, nezahořkla ale
a dodnes jezdí po školách vyprávět
o svých zkušenostech mladým lidem.
Dalším oceněným je člen někdejší
ilegální protikomunistické organizace
ILPKORG 1 (Ilegální protikomunistická
organizace) Ladislav Trejbal. Ten
zveřejňoval jména udavačů, za což

Kružic Pavel
Beran Josef
Ziklová Anna
Balatková Libuše
Koucká Marie
Kulinová Julie
Průchová Jindra
Černá Eva
Kadeřávek Zdeněk
Kopalová Olga
Kudr Miloslav
Polák Lubomír
Draxler František
Ing. Zdena Juklová se studenty II. ročníku OA Tanvald a panem
Ladislavem Trejbalem v pražské Lucerně

byl odsouzen za vlastizradu na 14
let a sedm let strávil v Jáchymově.
Posledním laureátem je hudebník
Miroslav Skalický, který byl v 70. a 80.

Medka může být příkladem pro další
následovníky. 15. listopadu jsme promítali v rámci projektu film „Nikomu
jsem neublížil“ a po té následovala

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům
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.

Přehrázka na potoce
Herta je opět funkční

LadislavTrejbal, ministr obrany Alexandr Vondra

letech perzekvován za své aktivity
v hudebním a kulturním undergroundu.
Cenu panu Trejbalovi předal pan
ministr obrany Alexandr Vondra.  Mezi
gratulanty byli i členové studentského
týmu, díky nimž se s příběhem pana
Trejbala mohou seznámit žáci všech
škol v naší zemi.
Tento počin našich studentů Kamily
Hamříkové, Báry Hrabcové, Denisy
Šepsové, Jakuba Pěničky a Mirka

beseda s panem PhDr. Janem Šolcem
z Liberce a kdo ví, co bude dál?
Zdenka Juklová, Masarykova ZŠ a OA
Tanvald
Více: http://www.ceskatelevize.cz/
ct24/domaci/141385-pribehy-bezpravi-se-vraci-oceneni-ziskali-bojovnici-proti-komunismu/
www.jedensvetveskolach.cz  

Těmito nabídkami jsem se nezabýval.
Nakonec v mojí pozornosti uvízly dvě
firmy, mezi nimi jsem se rozhodoval.
Vybral jsem firmu SATO z Tanvaldu
a dovolte mně podělit se mými zkušenostmi. Pan Kadlec z firmy udělal
detailní prohlídku domu a předložil
precizní návrh řešení se všemi detaily.
Souhlasil jsem a v pondělí nastoupili pánové Pleschinger a Zuzánek
a začali s montáží. Nestačil jsem zírat,
pracovali velmi rychle, pečlivě a jakýkoliv nepořádek okamžitě uklidili. V přístupu firmy jsem velmi ocenil, když
jsem vznesl nějaký další požadavek,

byl splněn okamžitě, což mně velmi
překvapilo. V minulosti když jsem
u nějaké firmy měl nějaký požadavek
tak firma hledala důvody proč to nejde,
místo hledání způsobu jak to udělat.
Za čtyři dny topení bylo hotové, je plně
funkční a jsem maximálně spokojen.
Za celé dílo jsem zaplatil 70 000 Kč.
Vážení čtenáři, podělil jsem se Vámi
o své zkušenosti, ke pro mě velkou ctí
setkat se seriozní firmou a mohu firmu
SATO doporučit při Vašem případném
rozhodování o zadání zakázky.

Jak jsem dělal topení
Ve svém věku 70 let jsem se rozhodl
udělat ústřední topení. Roky jsem
dělal předsedu výboru společenství
vlastníků bytů a moje zkušenosti
s dodavateli prací byly často negativní.
Proto jsem byl velmi opatrný a oslovil
jsem celkem pět firem a vyžádal
cenové nabídky včetně technických
podrobností. Dostal jsem cenové
nabídky od 70 do 98 tisíc při přibližně
stejném provedení a dobou začátku
prací od 14 dní do několika měsíců.
Z některých firem jsem dostal dojem,
že jsou schopné Eskymákovi prodat
ledničku a beduínovi tunu písku.

V prosinci 2011
oslaví narozeniny

Ing. Jovan Milakov, Smržovka

Už minulý rok byla v TZ vzpomenuta
regulace střední časti potoka Herta,
který pramení ve Světlé,   protéká
Šumburkem a vlévá se z levé strany
do Desné u mostu na Krkonošské
ulici. Důležitou částí regulace bylo
tehdy také vybudování masívního
přehrazení, tzv. přehrázky, v blízkosti
vily Jožka. Ta měla jednak přerušit
poměrně velký spád potoka (cca 4
m), ale zejména zachycovat balvany
a štěrkopísek, které by se při rozvodnění valily do středu obce. Regulace
byla provedena v roce 1932 a není
proto divu, že na ní zub času silně

zapracoval a záchytný objem přehrázky byl zcela zaplněn. Přehrazení
proto v posledních letech plnilo jen
funkci přerušovače spádu. O to větší
a příjemnější bylo letos v létě překvapení, když Povodí Labe zadalo nejen
vyčištění prostoru nad přehrázkou
od naplavenin a balvanů, ale nechalo
ji i důkladně opravit, včetně úprav
nejbližšího okolí. Přehrázka je tudíž
opět připravena plnit funkce, které jí
projektant navrhl, tedy ochránit spodní
části Šumburku před rozvodněným
potokem Herta. Za to si Povodí Labe
zaslouží poděkování.
Doc.Ing. Jan Šálek CSc
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Mateřské a dětské centrum Maják

Akce DDM Tanvald v prosinci 2011:
Od 1. 12. do 15. 12. bude v Městské knihovně v Tanvaldě výstava   prací,
které děti vyrobily ve výtvarných dílnách   DDM v rámci projektu „Návrat
ke starým řemeslům“. Kromě shlédnutí výstavy si zde můžete zakoupit
i drobné dárečky či přáníčka za symbolickou cenu. Naše výrobky si můžete
prohlédnout a případně zakoupit také na vánočních trzích v tanvaldském kině
v pondělí 12. 12. a v sobotu 17. 12.

Akce MDC Maják na prosinec 2011
Mikulášská nadílka
- v sobotu  3. 12. 2011 od 16:00 do 18:00 hodin
- Vybírání podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do „knihy hříchů“ od 15:00
hod. Vstupné: 30 Kč za rodinu.

Pátek 2. 12. - pořádáme Mikulášskou nadílku v tanvaldských mateřských
školách.
Úterý 6. a 13. 12. od 17:00 - Keramika pro dospělé. 6. 12. - modelování
výrobků, 13. 12. glazování vypálených výrobků. Tento kurz je již plně obsazen,
přijímáme přihlášky na další kurz, který proběhne 7. a 14. 2. 2012.
Středa 7. 12. od 16:30 - „Vánoční cukroví“ - akce pro děti školního věku.
Pečení a zdobení několika druhů cukroví.
Sobota 10.12. od 9:00 do 13:00- „Dárkování“- již tradiční sobotní vánoční
výtvarné díly, ve kterých si děti vyrobí několik originálních dárečků a vánočních dekorací různými výtvarnými technikami (tiffany, decupage, korálky,
keramika...).
Dopoledne v DDM probíhají výtvarné dílny s dětmi z tanvaldských a okolních
základních a mateřských škol v rámci projektu „Návrat ke starým řemeslům“.
Tyto dílny jsou již do konce roku plně obsazeny. Byl o ně tak veliký zájem,
že se k nám některé školy  do Vánoc nedostaly a přijdou až po Novém roce.
V případě zájmu je nutno si domluvit termín s velkým předstihem. Proto již
nyní myslete třeba na Velikonoce...Vyrábíme keramiku, tiffany, pedig, tkané
doplňky atd.
Kolektiv Domu dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě
přeje Vám všem krásné a klidné Vánoce, štěstí a zdraví
v Novém roce a dětem vysněné dárky od Ježíška.

Tanvaldská kapela křtí nové CD
V neděli 18.12.2011 od 17 hodin
proběhne v tanvaldském kině Járy
Cimrmana křest nového CD skupiny 9431. Požádali jsme k tomu
o pár slov Zbyňka Koldovského.
Mohl bys nám něco prozradit
o skupině 9431?
Skupina 9431 je autorskou sestrou
Hudby Tanvald, se kterou hrajeme
zábavy a plesy na Jablonecku
a Liberecku. Žánrově oscilujeme mezi
folkem, rockem a ska. V některých
písničkách jsou stopy moravské
lidové hudby a punku.  Autorem hudby
a textů je Petr Tomeš. První písničky
jsme propašovali do repertoáru Hudby
Tanvald a u publika měly pozitivní
ohlas. Tak Petr pokračoval v tvorbě, až
z toho byl materiál na CD, které jsme
natočili a vydali vlastními silami minulý
rok. Mělo název „Vůbec nic“ a píseň
„Bohatý muž“ se umístila na druhém
místě ve finále autorské Porty v Ústí
na Labem. Letos jsme začali se skupinou vystupovat samostatně, přivzali
jsme druhý saxofon a produktivní Petr
složil dalších třináct písní. Tak jsme si
v říjnu pronajali v Jablonci nahrávací
studio a pustili se do práce na druhém
CD. Máme to hotové, jmenuje se „Už
zase“, takže je na řadě křest.
Každé CD by mělo mít svého
kmotra. Kdo jím bude?
Před pár lety křtila CD Ikarosu Ester
Kočičková a my ji představili v Tanvaldě
v její méně známé poloze šansoniérky. Obecenstvu se její vystoupení
velice líbilo. Letos máme připravenou
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hudební
lahůdku
v
osobě
Ridiny
Ahmedové.
Ridina
je
súdánsko-česká
umělkyně
a zpěvačka.
Své skladby
tvoří vrstvením hlasu pomocí smyček.
V Tanvaldě ji uslyší diváci poprvé
a věříme, že její vystoupení nadchne.
Podílela se na mnoha hudebních
a divadelních projektech. Za všechny
uvedu, že jako host zpívala se světovým fenoménem Bobbym McFerrinem.

Vánoční besídka
- v pátek  16. 12. 2011 od 16:00 do 18:00 hodin
Pro děti bude připraven program včetně dílny.   Vstupné: dobrovolné.
Vánoční nadílka pro zvířata
- v sobotu 17. 12. 2011 – sraz ve  14:00 hodin
u MDC Maják Tanvald (sebou krmení pro zvířátka)
Seminář rodinných konstelací
- v sobotu 10. 12. od 9:00 - 11:00 hodin Vás zveme na úvodní  
přednášku semináře rodinných konstelací – téma „vztahy rodiče-děti“
přihlášky zasílejte do 7. 12. na mobil: 603 304 550, platba předem 60 Kč
Kontaktní osoba: Anita Rusnáková, mobil: 774 825 085
e-mail: mdc.majak@gmail.com, www.mdcmajak-estranky.cz

Městská knihovna Tanvald
Výstavy: 1. 12. - 16. 12. 2011
„Návrat ke starým řemeslům“
- výstava výtvarných prací DDM Tanvald
ve výstavním sálku 	
19. 12. - 31. 1. 2012 - „Vánoční ozdoba“
- výstava prací z výtvarné soutěže ve výstavním
sálku.
1. 12. 2011 - 30. 6. 2012 „Víla Izerína - patronka
Jizerských hor očima dětí“ výstava obrázků
namalovaných v rámci této soutěže dětmi
z Tanvaldu v prostorách knihovny. 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, které
jste si mohli v průběhu října prohlédnout na Pyramidě a v Panském domě
na Jizerce, v listopadu jsou k vidění na kolonádě v lázních Swieradow Zdroj
a v prosinci v MCDO v Hejnicích. 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.
Ve středu 7. 12. od 13:00 do 17:00 hod proběhne ve výstavním sálku
v knihovně vánoční dílnička „Tvoříme ze slaného těsta“. Na motivy
knihy „Figurky ze slaného těsta snadno a rychle“ od autorky Gudrun
Schmitt.  Vstupné: 20 Kč (v ceně je materiál a občerstvení).
V pondělí 12. 12. 2011 v 17:00 hod. ve výstavním sálku Vám představí svou
v pořadí druhou knihu „O ženách, mužích a skřítcích v hlavě„ tanvaldský
rodák Petr Petříček
Ve středu 21. 12. 2011 v odpoledních hodinách budou odměněni
výherci výtvarné soutěže „Vánoční ozdoba“.
Dárek z knihovny. Pro všechny, kdo by chtěli
udělat radost svým blízkým či přátelům, nabízíme
zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok
2012. Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské
knihovně Tanvald.
Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních
svátků naplněných láskou, klidem a pohodou.

A vaše osobní pozvání?
9431 se těší na všechny naše skalní
i neskalní fanoušky bez rozdílu věku
a pohlaví a věříme, že se před vánoci
sejdeme v kině Járy Cimrmana
v hojném počtu.
Ochutnávku našeho CD vypustíme
na našich stránkách
http://bandzone.cz/9431 a najdete nás
také na Facebooku.
-red-

Vánoční koncerty pěveckého sboru ZUŠ Tanvald
Pěvecký sbor Základní umělecké školy
Tanvald zve milovníky koled a vánoční
atmosféry na tradiční předvánoční
koncerty na Tanvaldsku. První koncert
se uskuteční 14. prosince v kostele sv.
Martina ve Zlaté Olešnici. Další koncert s vánočním programem proběhne
15. prosince v kostele Proměnění
Páně v Josefově Dole. 19. prosince

vánoční zpívání oživí atmosféru kostela sv. Václava ve Velkých Hamrech
a konečně 21. prosince ZUŠ vystoupí
i v domovském Tanvaldě, v kostele sv.
Františka z Assisi. Všechny  koncerty
jsou v kostelech, začátky vždy od 17
hodin. 3. prosince sbor ZUŠ vystoupí
také v partnerském městě Wittichenau.
-red-
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FILMOVÉ TIPY NA PROSINEC
Kocour v botách 3D
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která
časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je
to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči
dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí
být úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když
se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami
ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu
kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se
z kocoura stala štvaná zvěř.
Velká vánoční jízda 3D
Počítačově animovaný 3D snímek Velká vánoční
jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď
na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen
to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit
všechny dárky? Odpovědí na ni je existence
Santovy provozní základny ukryté pod Severním
pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož složky
jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu – úsměvně nefunkční
rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará,
vydává          se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující
závod   s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek   
na světě dřív, než se rozední.
Hranaři
Dva manželské páry - Hložovi a Slámovi, žijí
poklidný podnikatelský i rodinný život. Hložová
(Kateřina Brožová) se Slámovou (Vilma Cibulková)
mají agenturu s VIP hosteskami, Hlož (Saša
Rašilov) šéfuje prosperující bezpečnostní agentuře a Sláma (Miroslav Etzler) vlastní úspěšnou
stavební firmu. Sláma se rozhodne pro velkou hru
– v soutěži o obří stavební zakázku naruší zaběhnutý systém, z   toků peněz už nebude „krmit“ nikoho dalšího. Do přípravy
této vzpoury namočí i nic netušícího přítele Hlože. Odhodlaný Sláma však
neodhadne, na jak nebezpečnou hranu vstupuje.

Kulturní pořady v kině
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

Tanvaldský autor vydal novou knihu
Tanvaldský
spisovatel
Petr
Petříček žije v Tanvaldě, pracuje
jako technik ve firmě Preciosa-Ornela.
Psaní je hobby, kterému se věnuje
stejně rád jako dětem, vnoučatům,
terénním motocyklům, cyklistice…
v tomto pořadí. V zimě velmi rád lyžuje
a sníh si užívá i jako lyžařský instruktor. Házení sněhu kolem domu ale
mezi svá hobby nepočítá. První kniha
vznikla jako spojení povídek ze šuplíku, její volné pokračování navazuje
opravdu jen námětově. Píše externě
recenze motocyklů do motomagazínů
a webů. Jeho nová kniha se jmenuje:
O ženách, mužích a skřítcích
v hlavě. Líčí veselé i smutné historky,
jež prožívají dva muži a jedna žena.
Jejich osudy se jednou náhodně střetnou a od té doby se neustále proplétají.
Všichni aktéři si prošli v osobních i profesních životech zlomovými situacemi,
jež je náležitě vykolejily a ve čtyřiceti

začínají každý po svém dostávat své
životy zase pod kontrolu. Jejich snahy
komentují podivní mozkoví skřítci, kteří
čtenářům předvádějí, kdo ve skutečnosti rozhoduje o životních osudech
hrdinů. Knížka volně navazuje na prózu
O ženách, mobilech a broucích v hlavě,
vydanou v roce 2004 nakladatelstvím
Motto. Nový titul ilustruje Jiří Dostál,
který vystudoval VŠUMPRŮM v Praze
u prof. Libenského, po studiu pracoval
8 let jako návrhář ve Skleněné bižuterii, potom působil jako samostatný
výtvarník. Od roku 1990 nastoupil jako
pedagog do SUPŠ a VOŠ v Jablonci
nad Nisou, kde nyní zastává funkci
ředitele školy. Ve výtvarné tvorbě se
věnuje malbě, kresbě, grafickému
a průmyslovému designu a spolupracuje s Českou mincovnou. S autorem knihy sdílí slabost pro motorky
a skřítky… mimo jiné.
-red-

8. 12. ČT 9,30 h. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Divadelní představení na motivy pohádky B.Němcové napsala Kristina
Herzinová. Hraje Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Představení
pro MŠ a ZŠ a veřejnost. Vstupné 30 Kč.
15. 12. ČT 19 h. Zoltán Egressy: Portugálie
Divadelní derniéra komedie v podání divadelního souboru E.F.Burian
z Tanvaldu. Hrají Vlastimil Hozda, Vlaďka Koďousková, Lenka
Ackermanová, Luboš Doležal, Luděk Špráchal, Honza Lála, Ladislav
Koďousek, Dana Najmanová, Helena Špráchalová. Režie: Dana Hozdová,
Technika: Daniel Hejduk Text sledují: Alena Šlechtová, Jana Kouřilová
Scéna, návrh hudby, kostýmy: kolektiv DS E.F.Burian. Asistent režie: Dana
Najmanová. Překlad hry Taťána Dimitrová. Vstupné: 50 Kč
17. 12. SO 14 h.   O ztracených maminkách
První autorská pohádka divadelního souboru Veselé loutky z Jablonce nad
Nisou. Napsala Lenka Tampierová. Režie: Lenka Tampierová, Adolf Špaček,
scéna: Pavel Bacovský, loutkoherci: Jana Špačková, Lenka Tampierová, Víťa
Novotný a Pavel Bacovský. Kapela: Pavel Přenosil kytara, banjo, basová
kytara, Jan Balogh kytara, konga, Adolf Špaček tenor saxofon. Pohádka
o cestě a pátrání po ztracených maminkách. Vstupné 20 Kč.
17. 12. SO 17 h.   Vánoční koncert dětského
pěveckého sboru IUVENTUS, GAUDE !
vánoční koledy, duchovní skladby,
sbormistr MgA. Tomáš Pospíšil
vstupné: 80 Kč

18. 12. NE 17 h.    Koncert skupiny 9431
Koncert a křest nového CD s názvem „Už zase“ tanvaldské skupiny 9431. Jako
host vystoupí súdánsko-česká zpěvačka Ridina Ahmed. Vstupné 100 Kč.

Tanvaldský zpravodaj

9

Inzerce

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2011

Zhodnocení fotbalového podzimu Jiskry Tanvald
Podzimní část sezony starších žáků
skončila a tím i napětí z toho, jak se
bude dařit v žákovské kategorii, kterou
většina kluků okusila tento rok poprvé.
Věkový rozdíl byl od začátku sezony
znatelný, ale tanvaldští kluci se s ním
poprali statečně a srdnatě bojovali
se svými o hlavu vyššími soupeři.
Zápas od zápasu šel výkon našich
fotbalových nadějí nahoru a zlepšovali
se i výsledky. V posledním zápase
na hřišti doposud neporaženého
Mšena se schylovalo k velkému překvapení, kdy se tanvaldští kluci ještě
o poločase radovali z vedení 3:2, slibný  
výsledek se jim však udržet nepodařilo

a po boji prohráli 4:3. Přesto si však
všichni za odvedené výkony zaslouží
pochvalu a přejme jim, aby se jim
v jarní části sezony dařilo lépe.
Muži zakončili své tažení podzimem
taktéž na půdě doposud neporažených Jenišovic A a i oni zde po bojovném výkonu uhráli solidní výsledek,
i přesto, že nakonec prohráli jen těsně
2:1. Tanvaldské Á-čko bohužel nenavázalo na výsledkově slibný konec
předcházející sezony a se 12 body jim
patří až jedenáctá příčka v tabulce.
Neustálé se měnící sestava a nezodpovědný přístup některých jedinců
bohužel ke spokojenosti trenéra

Josefa Kašpara nevedly, přesto však
lze říci, že fotbalový kádr poskládaný
převážně z mladých hráčů má určitě
navíc než jsou dolní patra tabulky.
Chce to pouze trpělivost, zodpovědný
přístup a trochu fotbalové pokory.
Cílem v zimní přestávce je doplnit
mužstvo několika zkušenými hráči
a vytvořit tak tlak a zdravou konkurenci
na jednotlivé posty.
Závěrem mi prosím dovolte,
abych poděkoval všem fotbalovým
činovníkům za jejich obětavou práci
a společně bych nám přál, abychom
po zimní přípravě vstoupili do jarní
poloviny soutěže tou správnou nohou.
Poděkování též patří našim věrným
fanouškům a všem sponzorům!
Informace o aktuálním dění v tanvalském fotbale můžete také nalézt na:
http://tanvaldskyfotbal.webnode.cz/

Muži - podzim 2011/12
1.

Jenišovice A

37

2.

Kokonín A

36

3.

Hodkovice A

26

4.

Janov

25

5.

V.Hamry B

21

6.

Camel

18

7.

Albrechtice

18

8.

Pěnčín B

17

9.

Smržovka

13

10.

Kořenov

13

11.

Tanvald

12

12.

Rychnov

12

13.

Držkov B

6

14.

Josefův Důl

4

Miroslav Pohořalý
předseda oddílu

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

AEROBIC s Hankou
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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Nabízím od ledna k pronájmu

byt 2 + kk

v centru Tanvaldu.

Byt je po celkové rekonstrukci.
Měsíční nájemné 5000,+ služby (voda, elektřina).
Požaduji vratnou kauci
ve výši 10 000,Další info na tel.
777 199 900, 603 499 146.

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2011

Datel, lékař stromů

Zajímavosti, sport

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TANVALDU 2011

TJ Seba Tanvald vyhlašuje další
ročník ankety o nejlepšího sportovce
Tanvaldu za rok 2011. Anketa je
vypsána pro jednotlivce, ale i ti mohou
být členy kolektivu. Nominován může
být sportovec s trvalým bydlištěm
v Tanvaldu nebo člen tanvaldského
oddílu. Své podněnty na ocenění,
které musí obsahovat jméno a pří-

Nabízím od ledna k pronájmu

byt 2 + kk

v centru Tanvaldu.

Takhle pracuje datel, lékař stromů. Tento strom stál u chaty Zvonice
v Kořenově. Foto K. Hanzlík, strážce CHKO Jiz. hory

Byt je po celkové rekonstrukci.
Měsíční nájemné 5000,+ služby (voda, elektřina).
Požaduji vratnou kauci
ve výši 10 000,Další info na tel.
777 199 900, 603 499 146.

jmení, sport a krátké zdůvodnění nominace (např. dosažený výsledek v roce
2011) zaslílejte na e-mail tjseba@
tjsebatanvald.cz.
Věk
sportovce
není omezen. Uzávěrka nominací
je 31. 1. 2012. Slavnostní vyhlášení
proběhne tradičně na Tanvaldském
sportovním plese 17. 2. 2012
Milan Kozák

Mikulášská
zumba párty
V sobotu 3. prosince od 15.30 hodin
s vámi budou tančit Lenka Nedvědová,
Romča Bartošová a talentovaný
Zumba čertík Vojta Červinka. Více
informací na tel: 775 705 520 nebo
737 939 506.
-red-

Kosmetika MILENA

PRODEJNA KOBERCŮ, DOMÁCÍCH POTŘEB TANVALD

oznamuje nová čísla

Ut, St, Čt: 8 - 17 hod.,
Po a Pá: zavřeno

tel. číslo Vodafone:
773 109 187
tel číslo O2:
720 239 874

3D program na sestavení kuchyňských linek, zajištění montáže kuchyní

Na věrné zákaznice čekají vánoční
dárky a na nové sleva 10 %
na první ošetření.
Těším se na Vás - Milena Vávrová,
Krkonošská 536, Tanvald,
tel. 739 553 065

SKLENÁŘSTVÍ
TANVALD

oznamuje novou provozní dobu:

Otevírá KUCHYŇSKÉ STUDIO
17 typů kuchyňských linek, zdarma zaměření, rozpočty
2,20m již od 5 785 Kč včetně pracovní desky.

DO KONCE ROKU SLEVY AŽ 30 %
Vlastimil Kubů, Krkonošská 603, Tanvald         Tel: 603 225 123

KE KAŽDÉ KUCHYŇSKÉ LINCE PIZZA ZDARMA

IRISDIAGNOSTIKA
CESTA KE ZDRAVÍ
Irisdiagnostika je alternativní metoda, jejímž
cílem není jen hledat nemoci, nýbrž jejich
hlavní příčiny. Dokáže odhalit zdravotní
problémy již v počátku, takže můžeme
předejít zdravotním potížím. Po přesném
určení diagnózy formou odezírání z oční
duhovky přichází na řadu možnost řešení
situace, a to v první řadě pomoc imunitnímu
systému. Metoda samouzdravování
umožňuje klientům aktivně se zapojit do
samotného procesu řešení problému,
respektive příčin. Tato metoda mimo jiné
využívá i jedinečných, přírodních bylinných
přípravků s beta glukanem z hlívy ústřičné,
které nemají žádné vedlejší účinky a jsou
určeny všem bez rozdílu pohlaví či věku.
Bližší informace
na tel: 777 794 306
Tanvald

Tanvaldský zpravodaj
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Mladým hasičům ze Šumburku se daří

Po letních prázdninách začíná
mladým hasičům podzimní část soutěžní sezóny. Po úspěchu mladších
žáků v soutěži O pohár starosty města
Tanvaldu přibylo o týden později
vítězství v soutěži O malého Soptíka
v Jabloneckých Pasekách, kde se
utkali se 14ti družstvy mladých hasičů
z celého Jablonecka. Soutěžilo se
ve dvou disciplínách požárním útoku
a ve štafetě 4 x 60 m.
Poslední soutěží v letošním roce
v rámci celoroční hry Plamen byl
závod
požárnické
všestrannosti
(branný závod) pořádaný SDH Lučany
nad Nisou. Kde jednotlivá stanoviště
prověřila, jak si mladí hasiči poradí se

střelbou ze vzduchovky, se základy
zdravovědy, se znalostí hasičských
a topografických značek, uzlů atd.
V tomto závodě mladí hasiči přes velmi
chladné a deštivé počasí a nástrahy
jednotlivých stanovišt opět uspěli.
Mladší žáci získali 1. místo ze 17-ti
družstev. Překvapili i dorostenci-jednotlivci, kde Jakub Kozák se ztrátou 1
trestného bodu získal 2 .místo a Josef
Vilda 5. místo z 15ti   přihlášených
dorostenců-jednotlivců.
Doufejme, že mladým hasičům
dobré výsledky vydrží i do následující
soutěžní sezóny.

Dvojnásobek volných minut
napořád a k tomu dárek
Buďte o krok napřed i v Tanvaldu
U nás dostanete nejen 2 x tolik volných minut, ale navíc
i bezdrátové handsfree ke každému z balíčků Vánoční edice.
Platí do vyčerpání zásob.
Balíček je třeba aktivovat do 31. 12. 2011 a poté platí stále!
Navštivte nás v prodejně Vodafonu, Krkonošská 134

I. Svárovská

V Tanvaldské kotlině se št‘ouchalo
Jako první v regionu přivítala Tanvaldská kotlina  soutěž Autošťouch.
Hojná účast, pěkné
počasí a obouchané
kastle, to byl koktejl
připravený pro návštěvníky sportoviště nad
Tanvaldem. Ovšem to,
co předváděli závodníci
na trati, neradno zkoušet v běžném provozu
na silnicích.
Foto: Ant.Bělonožník

Mladí nohejbalisté soutěžili v hale
TJ SEBA Tanvald – oddíl Handi
ve spolupráci s ČSMPS, ZŠ Údolí
Kamenice a ZŠ Sportovní Tanvald  
uspořádala regionální turnaj Českého
svazu mentálně postižených sportovců
pro Liberecký kraj v nohejbalu mládeže. Turnaje se účastnilo 5 družstev
z Libereckého kraje. Celé dopoledne
předváděli sportovci dobrou hru
v režii kvalitních rozhodčích, studentů  
Tanvaldského gymnázia, kteří se
pravidelně v rolích rozhodčích účastní

sportovních akcí, které pořádá TJ
SEBA Tanvald a bez jejich pomoci
si již nyní nedovedeme naše turnaje
představit. Velký dík za jejich práci
a těšíme se na další spolupráci.
Výsledky:
1. SETA – ZŠ Kamenná Jbc 1
2. SETA – ZŠ Tanvald 1
3. SETA – ZŠ Tanvald 2
Za TJ Seba Tanvald – oddíl Handi Bc.
Synovcová Zdenka

Basketbalisté zahájili
Basketbalisté TJ SEBA Tanvald zahájili
Jizerskou basketbalovou ligu. V letošním roce je v soutěži bude doprovázet
také celek ze sousední Smržovky. Pro
nás je zajímavý nejen tím, že jsou to
sousedi, ale především proto, že většina jeho hráčů prošla tanvaldským
oddílem. Takže jim můžeme také tak

trochu fandit. Oba týmy zahájily porážkou. Tanvald bez zraněného pivota
Kozáka na půdě jednoho z favoritů
Bižuterie A , Smržovka doma podlehla
SK Liberec. Projev nováčka však nebyl
nejhorší, ovšem domácí zklamala především střelba. Tu bude nutno ještě
trochu potrénovat.

Výsledky:
Bižuterie Jablonec A - TJ SEBA Tanvald			
Střelci Tanvaldu: Valenta 15, Vyhnálek 12, Klemš 10.
Kajmani Smržovka – SK Liberec				
Střelci Smržovky: Pavel Černý 11, Hába 9.
Domácí zápasy v prosinci:
Pátek
2. 12.
Tanvald - Draci Jablonec
Pátek
9. 12.
Tanvald - Smržovka  (derby)

87 : 59
34 : 59

-vho-
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