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Bon má nového majitele, bude z něj opět hotel

www.tanvald.cz
14. listopadu
Pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti

Za nákupy do Polska
Na podzimní a předvánoční období Město
Tanvald připravilo pro všechny zájemce
zájezdy za nákupy do polského města
Jelení Hora. Nejbližší zájezd se uskuteční
10. listopadu. Cena zájezdu zůstává
na 110 korunách. Odjíždí se v 8 hodin
z centrálního parkoviště. Přihlašovat, se
můžete, v infocentru Tanvald. Další zájezd
se uskuteční 8. prosince.

Hotel Bon, nedaleko lyžařského
areálu Tanvaldský Špičák, který byl
v posledních dvou letech uzavřen
a jehož budoucnost byla nejasná,
změnil majitele. Rozlehlý hotel byl
prodán při veřejné dražbě za částku
3,15 milionu korun. Záměry nového
majitele jistě uklidní obavy místních
lidí z toho, jak bude využit prostor
komplexu. Chce zde totiž i nadále

1992. V rozlehlém areálu v krásném
a klidném prostředí Jizerských hor
je 25 pokojů se 100 lůžky, lyžárnou
a dvěma bowlingovými dráhami.
Ty spolu s rozšířením restaurace
hotel získal při modernizaci v roce
2000. Hotelová restaurace byla
dříve vyhlášena skvělou kuchyní
a lidé se sem chodili pobavit i díky
možnosti sportovního vyžití v hotelu

-red-

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. Přihlašovat
se můžete už teď, v infocentru Tanvald.
V případě neobsazení autobusu se zájezd
neuskuteční.
-red-

Ve dne, v noci, zloději,
po marketech chodějí
Těsně před uzávěrkou tohoto listu
reagovali strážníci městské policie
na hlášení z marketu BILLA a zajistili
postarší zlodějku s lupem v náručí.
Jedná se o známou firmu, která ráda
nakupuje za pět prstů a zejména kafe
zadarmo jí jde k duhu. Dokonce tolik,
že ani ta ostuda jí příliš nevadí. Inu,
proti gustu žádný dišputát.
-vho-
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provozovat hotel.
„Přes zimu hotel zabezpečíme
a na jaře začneme postupně
s opravami. Pokud se neobjeví větší
překážky, v příštím roce by se hotel
mohl otevřít,“ informoval nový majitel.
Hotel Bon byl zkolaudován v roce

i jeho nejbližším okolí. V Tanvaldu se
jednalo o ubytovací zařízení s největší
lůžkovou kapacitou. Před dvěma lety
se hotel hostům definitivně uzavřel.
Původní vlastník firma Bon Hotel se
dostala do konkurzu. Bohužel ale nebyl
dost uzavřen pro různé zlodějíčky, pro

které nejsou zamčené dveře žádný
legislativní ani fyzický problém a hotel
značně vybrakovali. Před budovou
se ještě před dražbou pohazovaly
boty i židle a v salonku, kde se ještě
nedávno sedávalo na víno a kávu,
trůnila igelitová podložka s polštářkem
a svíčkou, zřejmě z nějaké pitky.
S novým majitelem se snad Bon
dočká více štěstí a turisté, kteří
do Tanvaldu přijíždějí, opět hezkého
ubytování v pěkné lokalitě.

-hoš-

Kdy konečně zvítězí zdravý rozum?

V minulém čísle jsme si něco málo
řekli o demonstracích na severu Čech
a taky o tom, zda se něco podobného
nemůže stát i v Tanvaldě. V čem je
vlastně jádro pudla? Opravdu jsme my
Češi takoví rasisté, jak se nám snaží
podsouvat různé iniciativy z Evropské
unie, opravdu se náš stát chová
k menšinám jako zlá macecha? Jsou
v České republice napadáni usedlí
Vietnamci či imigranti jiné barvy pleti?
Jistě, tak jako v každé společnosti,
i u nás se najdou xenofóbní hlupáci,
ovšem troufám si tvrdit, že to je pouze
marginální skupina. Jsou tedy problémy mezi většinovou společností
a Romy rasového charakteru? Nikoliv.
Problém Chanova, Vsetína, Janova
či Varnsdorfu je problémem ryze
sociálním.
Před lety jsem se otázkou národnostních menšin poměrně detailně
zabýval. Již v devadesátých letech
jsme spolu s ostatními kolegy pouka-

zovali na dva zásadní omyly v sociální
politice ČR. Jednak to byl neustále se
stírající rozdíl mezi minimální mzdou
a životním minimem, jednak naprosto
nedostačující zpětná vazba ku státem
vynaloženým finančním prostředkům
do sociální oblasti. A ejhle, více než
deset let poté s hrůzou zjišťuji, že
situace je dnes ještě mnohem horší,
než tehdy. Sociální dávky mnohdy
výrazně přesahují minimální mzdu,
takže člověk, jenž za takovou mzdu
pracuje, je „dávkařům“ leda pro
smích. Stát vydává nemalé prostředky
na péči o děti, deleguje tyto povinnosti
na obce, ovšem nedává jim do rukou
dostatečné nástroje k tomu, aby mohly
kontrolovat, jak je s těmito prostředky
nakládáno. Podpora rodin s dětmi je
potřebná, o tom asi málokdo pochybuje, ale jestliže vydávám nemalé
peníze na výchovu, měl bych se také
podívat na to, jak ta výchova vypadá.
Základním předpokladem je, že se

děti budou soustavně připravovat
ve škole na své budoucí povolání.
Předpokládám rovněž, že by se
po večerech neměly toulat ulicemi a že
by neměly krást a provádět jiné vylomeniny. Pokud se něco takového děje,
měl by to být důvod pro přiškrcení štědrého kohoutku. Politika přesvědčování
je v tomhle případě passé. Věřte, že
nejlépe lidi přesvědčíte o tom, co je
správné, jestliže jim sáhnete na peníze
v okamžiku, kdy se správně chovat
přestanou. To je stará a vyzkoušená
pravda, tak to prostě funguje.
A dalším diskutabilním opatřením,
to je proplácení nákladů na bydlení
bez toho, aby se zkoumala přiměřená
výše těchto nákladů. Jednoznačně
je zde preferován systém ubytoven
před vlastním či nájemním bydlením.
Zděšen žasnu, kdo takové opatření,
které naprosto demotivuje při řešení
otázky vlastního bydlení, dokázal
Pokračování na straně 4

Zajímavosti
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Filmaři přijeli do Tanvaldu již po 43.
Tradiční soutěž neprofesionálních
filmů - festival Humor v amatérském
filmu, který letos do Tanvaldu zavítal již
po třiačtyřicáté, zná své vítěze. V tanvaldském kině Jas se, pod patronátem
českého šprýmaře Járy Cimrmana,
v sobotu 8. října sešli vtipálci filmového
žánru a jejich věrní příznivci. O přízeň
poroty se ucházelo celkem 30 filmů,
které do Tanvaldu doputovaly nejen
z českých filmařských dílen, ale i ze
Slovenska, Německa a letos dokonce
až z Finska.
Už v pátek soutěžní snímky shlédli
studenti tanvaldských škol, aby zvolili
svého vítěze na Cenu mladého diváka.
U studentů jednoznačně zvítězili
bratranci Klabanovi s filmem Moucha
o ďábelském experimentu, který se

Hřebík a kladivo. V Hlavní soutěži
se o třetí místo podělila Rosana
Zvelebilová s parodickým pořadem

vymknul kontrole a mládeži způsobil
nekontrolovatelné záchvaty smíchu.
Parodie o krvežíznivé mouše je plná
bojových scén, z nichž nejděsivěji
působila ta, v níž bojuje odvážná
babička se smetákem v ruce. A kdybyste chtěli vidět kompletní osmihodinovou verzi s hledáním šišky v lese,
ve které se ukrývá muší život, tak se
můžete těšit na slavnostní premiéru
v Kině Jas Járy Cimrmama 31. února
2012.
Každá žena, kterou čeká úklid toalety, ví jak vyčerpávající to je, pokud jí
tam pokaždé čeká nějaká neplecha.
Hrdinka snímku Špindíra proto nakonec pánům vyhlásí válku a nad toaletu
vyvěsí ceduli: Čůrat vsedě, prosím!
Malý popleta si to ale vysvětlí po svém
a vsedě se sice vyčůrá, ovšem úplně
mimo closet. Za tento snímek a skvělou
střeleckou mušku malého „počůránka“
si jeho autor Herbert Stolle vysloužil
nejen Cenu diváka, ale také 3. Cenu
v kategorii Minuta film.
V Kategorii Parodie na reklamu se
v letošním roce nesešlo příliš filmů.
Porota proto nakonec udělila pouze
druhou a třetí cenu. Tu získala paní
Edeltraud Richter za parodii Spray proti
hmyzu o nezničitelné moci přípravku
proti škůdcům, který zabije všechno
okolo, jen ne hmyz, který odolá všemu.
Druhou cenu získal Frank Dietrich
za snímek s názvem Řešení, za vtipný
návod pro muže, kam se v nákupním
středisku schovat před dámami a jejich
nekonečným lovením konfekčního
oblečení.
Kategorie Minuta film vyzdvihla
na stupně vítězů kromě již zmíněného
Špindíry krátký snímek Výlet na…od
Ladislava Ženožičky a krásný kameňákovitý vtípek Bohumíra Nováka
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Letošním vítězem a nepřehlédnutelným autorem je Vladimír
Franče. U jeho filmů se nikdy
nedočkáme laciné zábavy nebo
hurónského smíchu. Jeho příběhy
jsou odvážné, provokativní, mají
skutečnou hloubku a netradiční
obrazové pojetí.
Původně jste byl herec, proč jste
se dal na dráhu filmaře?

Animátor Jaroslav Nykl získal
druhou cenu v hlavní kategorii
za snímek Poslanecká půlpíseň.

Bratranci Klabanovi vyhráli Cenu
mladého diváka za film Moucha.

“Pocta pro mě je, když za mnou
přijde divák,“ říká Vladimír Franče

pro ženy Alfasamice 1 a 2 a Jaroslav
Šilar se snímkem Laminární turbulence, kde jsme se vznášeli v oblacích
na vratkém rogalu a v náruči sličných
vzduchoplavců. Bohužel sám vzduchoplavec Šilar se někde při vznášení
v oblacích zranil, takže se předávání
ceny osobně nemohl zúčastnit.
Stříbrné místo patří již známému autorovi Jaroslavu Nyklovi, který diváky
tradičně potěšil precizní animací
a vtipným příběhem na hudbu Ivana
Mládka, tentokrát o politikovi, který
se spoléhal na imunitu a dovoloval si

Živil jsem se hraním v Ta Fantastika
a v divadle Image (10 let). K tomu jsem
dělal vlastní představení, a to jak činohru, tak i nonverbální performance.
Komerce mě nijak nenaplňovala ba
naopak. A tak jsem začal pracovati
a dál dělal vlastní divadelní věci.
K filmu mě přizval Jan Krafnetr který
byl na jednom představení které jsem
režíroval. Oslovil mě, abych mu zrežíroval film DOTEKY STÍNŮ a pak už
to šlo samo... prostě film mě chytnul.
V roce 2002 Prahu zasáhly povodně
a divadlo na Kampě Na Prádle bylo
vytopeno. Tam jsme hostovali. Od té
doby se zabývám pouze filmem. Místo
komerce se živím výškovými pracemi
(antény pro mobily), datové sítě a další
elektrikářské práce. Též občas jako
výtvarník či asistent režie (reklamy).

V posledních ročnících HAFu jsme
sledovali vaše filmy Barvy jara
a Barvy zimy, proč jste si vybral
právě cyklus ročních období?
Barvy zimy jsou dost provokativní,
nastavují nám z různých úhlů náš
svět a to se nemusí každému líbit.

Cyklus Melancholický podzim se týká
lidské bezohlednosti nad životem celkovým (lidské vztahy, drancování přírody, zvířectva...). Čtyři tvary (období)
jsou nejvíce charakteristické našemu
životu. (Si myslím já).

Potěšila a překvapila vás hlavní
cena?
O
ceně
nikdy
nepřemýšlím...
Pro mě pocta je, když za mnou
přijde divák a poděkuje a dle jeho
názoru poznám, že můj film pochopil... i kdyby to byl jeden ze sta.

Vracíte

se

do

Tanvaldu

rád?

Do Tanvaldu ano, jezdím rád. Setkám
se zde s lidmi, které málokde potkám...
Taky kvůli přírodě a je cítit přicházející
zima, kterou mám moc rád.

Terminálu počasí přeje

Rosana Zvelebilová získala třetí cenu
v hlavní kategorii za film Alfasamice.

na sličnou hostinskou. V animovaném
filmu s názvem Poslanecká půlpíseň
mu to ale nevyšlo.
Cenu Města Tanvaldu porota udělila Vladimíru Frančemu za snímek
Barvy zimy. Výrazně provokativní film
originálně odráží pohled na konzumní
společnost a otřesné chování lidí
a v kontrastu s drsným příběhem přináší poselství, nad kterým je potřeba
se zamyslet.
Tanvaldský filmový festival se každoročně těší poměrně hojné účasti
filmařů, a to i ze strany našich německých sousedů, kteří se Jizerských hor
rádi vrací. Doufejme, že autory případný neúspěch neodradil a pro příští
rok nám opět připraví svá vtipná dílka.
-hoš-

Podzimní práce na dopravním terminálu jsou v plném proudu. Dokončeny
jsou práce v kolejišti, přeložky kabelů
a úprava kolejí. Opěrná gabionová
zeď směrem k železniční trati utěšeně
roste a budoucí plocha dopravního
terminálu se zvolna zaplňuje zeminou.
Ještě dříve, než prohlubeň zcela zmizí,
provedl dodavatel přeložku centrální
splaškové kanalizace vedoucí z Desné
na ČOV a dále musí připravit potrubí
pro odvod dešťových vod z celé plochy

budoucího terminálu a okružní křižovatky. Navážený materiál se postupně
hutní těžkou technikou a navrch
přijdou podkladní vrstvy budoucích
silnic a chodníků. Počasí těmto pracím
zatím přeje, takže co nevidět začnou
Tanvalďané na místě někdejší zkratky
k nádraží vidět konkrétní, i když ještě
poněkud vzdálenou podobu budoucího dopravního terminálu.

-vho-
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Krimi a informace z města

Na filmovém festivalu zaujaly novinky,
ale ani staří matadoři se neztratili
Létání bez motoru i s motorem,
krkolomné obraty i pády, ale i akrobacie
proudových letounů, to byly největší
novinky letošního HAFu, svátku amatérských filmařů v Tanvaldě. Letečtí
nadšenci z Letohradu nás doslova
zahltili krásnými záběry doprovázenými dynamickou hudbou. Jsem
přesvědčen, že kdyby oni prezentovali
naše bitevníky L 159 ve světě, byli by
mnohem úspěšnější než všichni ministři obrany. Po zásluze pak jedna z cen
putovala právě do Letohradu.
Psát o Jaroslavu Nyklovi jak je
dobrý, to by vážně bylo nošením dříví
do lesa. Vloni zvolil poetické přírodní
téma, letos zabrousil do volného času
politikům a co myslíte, zase z toho byla
cena. Vtipný hospodský příběh, trefný
hudební text, inu, kdo umí, ten umí.
A Nykl umí hodně. Zaplaťpámbu, že ho
tu každým rokem máme. Animované
filmy se koneckonců líbily až na výjimky
všechny. Novákovy Plechovky i Hřebík
a kladivo, anebo Spray proti hmyzu
od Edeltraud Richter. Pěkné, krátké,
vtipné.
Mezinárodní punc našemu festivalu
již tradičně dodávají hosté ze Slovenska
a z Německa. V domácí konkurenci se

neztratili. Němci jsou dobří každým
rokem a letos si zaslouženě odnesli
hned několik cen. Slovákům se tentokrát moc nedařilo a porotu nepřesvědčili, i když pár pěkných filmů přivezli.
Snad příště. Zahraniční reprezentaci
pak netradičně doplnil finský film Pes
Magnus s komentářem ve finštině
a anglickými titulky. Pro nás, odkojené
ruštinou a němčinou, by to chtělo simultánní překlad, ale dílko to bylo poetické,
dýchající klidem a mírem. Dokonalý
protipól některým dynamickým filmům.
Jen tak dál a více konkurence z ciziny.
Z domácích filmařů mě zaujali nejvíce Jablonečáci bratranci Klabanovi
s dílkem Moucha. Dramatická hudba,
vtipné sekvence a komické triky jim
vynesly triumf u nejmladšího publika,
které se doslova za břicho popadalo při
promítání jejich filmu. Já jen dodám, že
od loňska je u této tvůrčí dvojice patrný
výrazný umělecký vzestup a jsem už
teď zvědav, s čím kluci přijdou za rok.
Rosana Zvelebilová, nejmladší autorka,
po loňské historické fresce na motivy
byrokratických nařízení EU, vsadila
letos na komornější téma radami
pro ženy. Opět potvrdila svůj talent
pohledem inteligentní sarkastické ženy

a porota ji ocenila jednou z cen. Ovšem
má nesporně na víc a věřme, že příště
do Tanvaldu přiveze něco, čím zvedne
laťku na tu nejvyšší úroveň.
A na závěr jsem si nechal vítěze
Vladimíra Frančeho s filmem Barvy
zimy. Jeho mluvící stromy již vloni
zaujaly a letos opět nezklamal. Přiznám
se, že již v prvním kole jsem se doslova
modlil, aby se porota nezalekla některých drsnějších výrazů a pustila ho
do hlavní soutěže. Drsná mluva je totiž
pro Frančeho nikoliv průvodním jevem,
nýbrž uměleckým prostředkem, skrze
nějž nám chce něco sdělit. Ať už je to
poklonkování nebo nekritické obdivování, tu z východu, tu ze západu, anebo
náš konzumní vztah k přírodě a vůbec
ke všemu. Byl jsem proto velice příjemně překvapen rozhodnutím poroty
udělit mu hlavní cenu a s chutí jsem se
na tento film podíval ještě jednou. Ono
to chce vidět Frančeho vícekrát. Jeho
vítězství bylo přijato od některých se
smíšenými pocity, ale to je v naprostém
pořádku, Franče je provokatér a nutí
vás přemýšlet. A o tom to je.
Díky a za rok zase nashledanou.
Václav Hošek

Tanvaldský fantom má své následovníky
Jen co městská policie dopadla tanvaldského fantoma, hledaného již pro
jinou trestnou činnost, a předala ho
státním policistům do vazby, na sídlišti

ter. Jak se to pozná? Inu, jeden koš
na psí exkrementy utržený a vysypaný,

Než se zima zeptá

Vydrží – nevydrží?

na Výšině už se objevil jeho copyrigh-

jiný vypálený, další dokonce ukradený.
Že by si ho dotyčný zloděj odnesl
domů a použil ho jako mušli? Možná
domácí kutil, možná ale momentálně
zaostalý chudák. Jenže taky mě

Otevírací doba Bazénu v Gymnáziu Tanvald
Po - Út:

17 - 19 hod

Středa:

16.15 -19 hod

Čt - Pá:

16 - 19 hod

Sobota:

8 - 12 hod

Vstupné: Děti a studenti:

25,- Kč/hod

		

30,- Kč/hod

Dospělí: 		

Pozor: Veřejnost platí zálohu 200,- Kč
za klíček od šatny!

Dopravní nehoda, která se stala
na křižovatce u kina, se svou
závažností může řadit k běžným
nehodám. Nikomu se naštěstí nic
vážného nestalo, motorka na boku,
její majitel trochu odřený a potlučený.
Ovšem řidič skútru, jenž havaroval, si
nechal celou věc projít hlavou a poté
obvinil řidiče vozidla záchranné služby,
že mu vjel do cesty a celou nehodu
způsobil on. Zapomněl však přitom,
že celý prostor je hlídán kamerou
městského dohlížecího systému a tam
je to černé na bílém, respektive v barvě,
neboť se to stalo za slunečného dne.
Z Nemocniční ulice vyjíždí blikající
vozidlo ZZS (zvuk v tomto případě
slyšet není, ovšem houkačku si umíme
domyslet) a brzdí před křižovatkou
v nájezdu do Krkonošské ulice. Vtom,
kde se vzal, tu se vzal, z viaduktu
směrem od Desné přijíždí motocykl
a jak na ploché dráze se skládá na bok
a doklouzává k sanitce, která v tu dobu
už dávno stojí. Takže žádné nedání
přednosti v jízdě, řidič motocyklu se
prostě lekl a praštil sebou, naštěstí pro
něj bez vážných následků. A co z toho
vyplývá? Kamera má lepší paměť než
svědkové a především je absolutně
nestranná. A ještě jedna věc, hlavně
pro řidiče. V těchto místech vyjíždějí
vozidla záchranky několikrát denně
a často mají hodně napilno, protože
jedou zachraňovat lidské životy. Buďte
maximálně opatrní, i když jste na hlavní
silnici. Platí tu sice padesátka, ale
já bych doporučoval jezdit o něco
pomaleji a hlavně, a to zdůrazňuji, oči
na šťopkách.
-vho-

Sběrači jsou neúnavní.

Beze slov.

Zachyceno okem kamery

napadá jiný český film, mnohem méně
veselý. Víte který? Návrat idiota. Ale
možná je těch idiotů mnohem víc, když
nelenili a vystoupali do sedla Špičáku
a na Terezínku, aby tam poničili nově
zbudované přístřešky, anebo ukradli
pamětní desku přímo na Špičáku.
Achich ouvej, kdyby tak všichni rodiče
dopředu věděli, co přivedou na svět,
možná by jim bylo lépe při korbelu
pěnivého moku v hospůdce seděti,
nežli milovati se a množiti.

-vho-

Ještě malé zastavení u
hydroelektrárny Tanvald
Jen malá poznámka redakce k článku
o hydroelektrárně Popelnice na
straně č. 5. Elektrárna trvale vyrábí
elektrickou energii z řeky Kamenice a
provozuje ji firma Kredit Centrum s.r.o.
Generátor i obě turbíny mají za sebou
generální opravu a celkový výkon se
pohybuje od 40 do 680 kWh v závislosti
na průtoku v řece. V příznivém roce
pak hydroelektrárna dodá do sítě až
3 miliony kWh.
-vho-

Řidiči pozor, od 1. listopadu již
na silnicích platí povinnost zimního
obutí při sněhu nebo námraze na všech
úsecích, takže i když je silnice dosud
suchá, ale sněhové mraky už se valí
za obzorem, raději rychle přezujte
a neriskujte karambol či konflikt se
strážci zákona. Obojí se totiž tak či tak
dotkne vaší peněženky.
-vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Hladový chlapec se toulal sídlištěm
Bezprizorní devítiletý chlapec se
toulal ve večerních hodinách Výšinou
a na kolemjdoucích žebral jídlo.
Městská policie zjistila, že jeho otec
a nevlastní matka skutečně výchovu
silně zanedbávají. Dotazem ve škole
bylo zjištěno, že hoch si z domova
nenosí ani žádné svačiny a je nucen
krást jídlo svým spolužákům, takže
případ byl předán k dalšímu šetření
orgánu péče o dítě. Otázkou zůstává,
zda vypečení rodičové konečně
přijdou k rozumu, či zda bude nezbytné
chlapce předat do výchovy jinam. Je to
smutné, ale i u nás žijí takoví lidé, jež
by se patřilo úředně zbavit možnosti
plodit další děcka., když se o ně
nedokážou náležitě postarat.
Jenže na to ještě naše zákony nestačí.
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Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Strážníci žebrákovi
promluvili

do

duše

Bezdomovce z Velkých Hamrů zajistila
v Tanvaldu městská policie. Dotyčný
muž žebráním obtěžoval zejména děti.
Násilí se však na nikom nedopustil,
takže strážníci se spokojili pouze
s domluvou,, aby od podobného
jednání upustil a děti nechal na pokoji.
Muž sice není nebezpečný, ale slabší
povahy by z něj mohly mít strach.
Městská policie si na výtečníka posvítí
v případě, že by opět uvízl v jejím
hledáčku. Pak by to ovšem bylo horší.
Věřme však, že domluva postačí
a bezdomovec se napříště dětem již
z dálky vyhne.

Kamenem do hlavy
Kameny do zahrady, kde seděli nic
netušící lidé, se strefovaly nerozumné
malé děti. Městská policie zjistila
viníky, osmiletého chlapce a jeho
jedenáctiletou sestru, a důrazně si
promluvila s jejich rodiči. Ti přislíbili
nápravu. K žádnému zranění sice
nedošlo, ale takový kámen o velikosti
několika centimetrů, hozený z větší
výšky, může udělat pěknou díru
do hlavy. A pak by měli napilno
v nemocnici, která leží od dotyčného
domu opravdu jen co by kamenem
dohodil. A to už není žádná legrace.
Snad si to i děti uvědomí.
-vho-

Wittichenau slavilo 725 let městských práv
Ve dnech 1. a 2 října se
zúčastnila delegace z Tanvaldu
v čele se starostou města
Petrem Polákem slavnostní akce
v partnerském městě Wittichenau
při příležitosti 725 let městských
práv města Wittichenau a dne
sjednocení Německa. Na oslavách
byli přítomni kromě představitelů
města
Wittichenau
v
čele
se starostou Udo Poppelou
i ministerský předseda Spolkové
země Sasko Stanislaw Tillich,
poslanec
Zemského
sněmu
v Drážďanech Peter Schowtka
a představitelé dalších partnerských
měst Wittichenau z Německa, Polska
a Francie.
Starosta Petr Polák přednesl
v německém jazyce projev, z něhož

vyjímáme: „725 let je dlouhá
historie s dobrými a špatnými časy,
s mnoha vrcholy a nížinami pro
město i občany, kteří zde žili a žijí.
Avšak události před více než 20 lety
znamenaly začátek lepších časů

Již několikrát jsem na těchto
stránkách psal o tom, jak nebezpečné
je otevírat dveře svého bytu neznámým
osobám, zejména pro naše starší
spoluobčany. Takový chytrák se vám
rychle rozkouká a nežli se nadějete,
vaše úspory jsou fuč. Finty jsou již
tradiční, odečítání elektřiny či plynu
nebo vracení různých přeplatků. To
je velmi oblíbená finta. Dotyčný má
jen velkou bankovku a potřebuje ji
rozměnit. Starouškové už se těší
na nečekaný příspěvek a ochotně mu
běží rozměnit. V tu ránu už vetřelec
ví, kde jsou vaše peníze. Pak stačí jen
rozptýlit pozornost, požádat o sklenici
vody a zbydou vám jen oči pro pláč.

A proč se k tomuto tématu vracím?
Inu, objevila se nám na Tanvaldsku
falešná sociální pracovnice. Je
poměrně mladá, plnější postavy,
tmavších vlasů i pleti. Pozve vás
na setkání důchodců, ale může si
vymyslet i něco jiného, fantazii se meze
nekladou. Zatím pracuje sama, ale
není vyloučeno, že bude mít komplice.
Proto pozor. Pracovníci sociálky mají
služební průkazy a po návštěvách
chodí vždy předem ohlášeni. Máte-li
sebemenší pochybnost, nikoho si
k sobě domů nepouštějte. To raději
vezměte telefon a ověřte si, zda je
dotyčný opravdu tím, za koho se
vydává. Anebo volejte přímo policii.

nejen pro město Wittichenau
a pro sjednocené Německo, ale
i pro nás v Česku a pro Evropu.
V průběhu let se podařilo odstranit
předsudky a vytvořit podmínky
pro sjednocenou Evropu. I naše
partnerství měst a přátelské vztahy
byly v minulých letech a stále jsou
malým příspěvkem sjednocené
a
svobodné
Evropě.
Práce
a postoje našich spřátelených
obcí v Německu zasluhují vysoké
uznání a mnohdy byly pro nás
inspirující.
Jsem
přesvědčen
o tom, že společně před
budoucností nemusíme mít strach. Je
mnoho věcí, na kterých se dá stavět
i dnes, v ekonomicky ne jednoduchých
dobách i pro obce.“
-red-

Senioři, nedejte se!

Kvůli planému poplachu vám nikdo
hlavu neutrhne. V každém případě
policistům způsobíte mnohem méně
práce, než když budou muset honit
pachatele.
Okrádání bezbranných starých lidí
se poslední dobou rozmáhá a je to
spolu s trestnou činností páchanou
na dětech ta největší všivárna pod
sluncem. Důchodci tak často přijdou
o všechny svoje úspory a nezbývá jim,
než po zbytek života živořit na hranici
bídy. A tresty jsou uboze nízké. Obrana
však existuje. Opatrnost a pozornost
vůči všem rádoby chytrákům. Senioři,
nedejte se. Možná jste bezbranní, ale
ukažte jim, že nejste hloupí.

Kdy konečně zvítězí zdravý rozum?
Pokračování ze strany 1

ve vládě či parlamentu prosadit.
Existuje tu snad nějaká lobby ubytovatelů, která vycítila šanci namastit si
kapsu na bydlení sociálně slabých? Co
jiného je totiž poskytování bytu 2 + 1
za 9 - 10 tisíc korun měsíčně? Může
si snad někdo takové drahé bydlení
pořídit v rodinách, kde muž a žena pracují za nějakých dvanáct, třináct tisíc
hrubého? Je to opravdu drahé, že?
A navíc to postrádá většinou i jakoukoliv kvalitu odpovídající ceně. V tomto
případě však nenadávejte Romům,
tyhle peníze totiž končí v úplně jiných
kapsách. Něco tu smrdí a všichni to
nepochybně cítíme.
Je však poctivé říci, že pouhou
redukcí sociálních výdajů se státní dluh
příliš nesníží. Pravdu mají ti, kdož poukazují na to, že největší ztráty vznikají
někde docela jinde, totiž tam, kde tečou
miliardy při státních zakázkách. To je
však jiná kapitola, do níž se pouštět
nehodlám. To, že stát prakticky, možná
i pod tlakem EU, rezignoval na vytvoření motivačního prostředí v sociální
sféře, však má dalekosáhlé důsledky
na morálku obyvatelstva. A pokud s tím
vláda a potažmo parlament nic neudělá, v budoucnu se nám to šeredně
vymstí. Když v loňském roce nastoupil
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na ministerstvo práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek, říkalo se mezi lidmi,
jaký smysl má na takovém postu ryzí
podnikatel, který sociální politiku nikdy
nedělal. Nu, možná že právě člověk,
který sociální politiku nedělal, přinese
konečně nový, zdravější pohled na tuto
oblast. A třebas i ten potřebný čerstvý
vítr. Bylo by dobré, kdyby se ledy
konečně začaly hýbat. Některé návrhy
z kuchyně MPSV u mne vzbuzují
obavy, zejména jak se je podaří naplnit
po technické stránce, jiné se však zdají
slibné. A v mnoha pádech skloňovaný
registr přestupků, ten tu měl být už
dávno. Bude?
Je nejvyšší čas, aby se v sociální
oblasti i oblasti trestního práva vytvořil
konečně fungující systém, který tu už
léta postrádáme. Takže uvidíme, jakékoliv jásání by bylo předčasné.
A co říci k Romům samým a také
k lidem, kteří na ně žehrají? Když
došlo k prvním konfrontacím na severu
Čech po mačetovém útoku v Novém
Boru, jeden nejmenovaný romský
aktivista si poněkud hloupě pustil
hubu na špacír. Jedním dechem útok
odsoudil, druhým dechem řekl, že si to
vlastně baroví hosté i servírka způsobili sami. Probůh, když už ten člověk
mnoho rozumu nepobral, ať raději drží

ústa zavřená. Každý, kdo na jiného
útočí se zbraní v ruce, ať už je to
mačeta nebo basebalová pálka, patří
bez pardonu za mříže. A ať má jakoukoliv barvu pleti, posedět by si tam
měl hodně dlouho, aby měl čas přemýšlet o své nekonečné omezenosti.
Jestliže představitel nějakého etnika
hájí ty nejhorší ze svého středu, jako
by i ty slušné, kteří s mačetou v ruce
nepobíhají, nekradou a neloupí, vhodil
do stejného pytle s grázly. Dotyčný pán
tak prokázal všem Romům doslova
medvědí službu. Nahrál na smeč bílým
extrémistům, kteří okamžitě vycítili
svou šanci a vrhli se na takzvanou
pomoc Severočechům. Jakpak by také
mohli opomenout tak vítanou příležitost opět se zviditelnit v čele davu,
davu, s nímž lze snadno manipulovat.
Dav holých lebek možná připomíná
primitivní divoké stádo, ale nemylte
se, ti, co ho vedou, moc dobře vědí co
dělají, to nejsou žádní hlupáci. Umějí
se v okamžiku postavit do čela, dobře
mluví, jakoby je nezajímalo nic jiného
než vaše problémy, i před kamerou se
dovedou chovat a dobře vědí, odkud je
kdo zabírá. A vyznají se v provokacích.
Kdy se jim zase naskytne příležitost
stanout v jedné řadě se stovkami
slušných lidí, kterým prostě jen došla

Václav Hošek

trpělivost? Pár vhodně vypuštěných
informací na internetu, tu varování,
že do města se chystá stovka dalších
nepřizpůsobivých, tu zpráva o tom, že
romští výrostkové přepadli stařenku.
Ony se takové věci bohužel opravdu
dějí, takže nikdo pak již nezkoumá
pravdivost takových zpráv. A výsledku
bylo dosaženo, oleje do ohně přilito.
Lidé, rozzlobení již tak dost neutěšenou situací ve městě, rozzlobí se
ještě více a vyjdou do ulice. Pěkně se
to rýmuje, ale žádná legrace to není.
Dav je masa bez rozumu a je-li šikovně
popichován, dá se nasměrovat kamkoliv a proti komukoliv.
A co ještě říci na závěr? Protestní
demonstrace lidí, jimž došla trpělivost, je bezpochyby legitimní. Oni
mají pocit, že je všichni opustili
a nechali na pospas bezvýchodné
situaci. Ke kýženému výsledku je však
nedovedou extrémisté a podvodníci
mezinárodního kalibru. Těm na lidech
pranic nezáleží, ti se jenom po jejich
zádech šplhají nahoru a ohřívají si
svou polívčičku. Doufám jen, že stejným způsobem se nebudou chovat
také naši politici. Ti by totiž tu nápravu
měli zjednat. A není to nic složitého,
chce to jen trochu zdravého selského
rozumu.

Václav Hošek
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Novinky, zajímavosti

Hydroelektrárna Popelnice

Řeky, spíše říčky Kamenice a Bílá
a Černá Desná, byly už v druhé
polovině 19. století a ještě do druhé
světové války také velmi důležitým
a ekologickým zdrojem pro přímý
pohon především sklářských brusů.
Od přelomu 19. s 20. století byla
Kamenice i Desná také důležitým
zdrojem pro pohon vodních elektráren,
převážně francisovými turbínami.
Na trase od Josefodolu až do Tanvaldu
bylo v roce 1930 jen přes Kamenici
až po Haratice (Mlýnska) evidováno
40 vodních děl. Jednalo se zpočátku
o vodní kola na vrchní vodu, kterých
bylo celkem 22, většinou o výkonu 3 –
5 k, ale velmi brzy také 23 francisových

turbín s podstatně větším výkonem,
které poháněly el. generátory. Největší
byla elektrárna v Popelnicích s dvěma
turbínami s celkovým výkonem 1000
k (736 kW). Samozřejmě dnes se zdá
výkon 3 - 5 k (2,2 - 3,6 kW) většiny
tehdejších vodních děl velmi malý, ale
ještě ve dvacátých a třicátých létech to
byl velmi významný zdroj energie.
Dalších několik desítek malých
vodních děl pracovalo i na potocích,
které se vlévaly do Kamenice zprava
i zleva. Rovněž na Černé i Bílé Desné
a na krátkém úseku po jejich spojení
až do Tanvaldu využívalo energii
vodního toku několik desítek vodních kol a francisových turbín. Vody
Kamenice si od textilky zvané Klášter
ve Smržovce doslova podávalo jedno
vodní dílo druhému a Kamenice
byla v období normálního průtoku
ze Střední Smržovky až do Velkých
Hamrů trvale ukryta v podzemních
náhonech a potrubích. V části toku
Kamenice od jezu pod hostincem Ráj,
bylo v úseku cca dva kilometry celkem
šest vodních děl, vesměs francisových
turbín, s celkovým instalovaným výkonem téměř 2000 k. Uvedený výkon
však byl docilován jen při optimálním
průtoku vody, který byl zpravidla jen
v menší části roku, na jaře při tání
sněhu v Jizerských horách. Už vodní
elektrárna v areálu Tanvaldských
textilních závodů a všechny další
níže po boku Kamenice využívaly
energii obou řek, které se spojily právě
v Tanvaldu. Stojí za zmínku, že při

budování známé elektrárny na Jizeře
ve Spálově se počítalo i s využitím
Kamenice a s vybudováním jezu pod
Jesenným. Tento rozumný záměr však
nikdy nebyl realizován. Je zřejmé.
Že vodní elektrárny byly pro průmysl
na Tanvaldsku velmi významným
zdrojem energie, který byl zejména
ve druhé světové válce pečlivě kontrolován a také udržován.
Rozvoj průmyslu, rozšiřování elektrického osvětlení v domácnostech
a zejména kolísavé průtoky Kamenice
i Desné však současně vynutil budování také nových zdrojů, a to první
parní elektrárny firmy Panitschka,
poblíž tanvalského nádraží, která

pracovala ještě řadu let po roce 1945.
Ve všech velkých textilních továrnách
byly tudíž od počátku instalovány také
patní stroje, které zpravidla poháněly
vedle transmisí také elektrické generátory. V častých případech parní stroj
poháněl systémem lanových převodů
a transmisí přadlácké a tkalcovské
stavy přímo. I po zavedení parních
strojů však byla energie Kamenice
a Desné nezastupitelná a trvale je
využívána dodnes.
Jak už bylo uvedeno největším
vodním dílem na Tanvaldsku a na celém
toku Kamenice až do soutoku s Jizerou
ve Spálově, byla a je dodnes elektrárna v Popelnicích. Byla postavena
na poměrně rozsáhlé louce, nikoliv
v bezprostřední blízkosti u řečiště
Kamenice na katastru Šumburku nad
Desnou. Dodnes s vyrovnávací věží
tvoří dominantní stavbu v daném
místě, jak ukazuje fotografie, pořízení z lávky do Popelnic. Turbínová
a generátorová hala byla dostatečně
dimenzována, zajeřábována, stěny
byly obloženy mramorem, a transformátorová místnost byla od turbínové
haly oddělena mramorovou stěnou
původně plnou různých ukazatelů
a také ručních přepojovačů a odpojovačů. Turbínová hala byla vystavena
velikými okny, na jedné stěně byly stylové hodiny a pro případ velmi tuhých
mrazů, byly v hale instalovány, rovněž
stylově zapadající, kamna na pevná
paliva. V hlavní budově byla umístěna
i oddělená dozorna a mezi vyrovnávací

věží a turbínovou halou i menší dílna
pro drobné opravy. Dvě francisovy
turbíny od firmy Voith ze Sv. Hypolitu
jsou stejného výkonu 500 k (358 kW)
mají vodorovné hřídele a pracují se
spádem 20 m a maximálním průtokem
2,5 metrů krychlových za sekundu. To
umožnilo ustavit celé soustrojí turbína
- generátor AEG v jednom podlaží.
Elektrárna
pracuje
v tomto vybavení
nepřetržitě od roku
1914, ovšem s několika
generálními
opravami a naplno
pracovala také v obou
světových
válkách
i v období několika
měsíců v roce 1945,
kdy celé prostranství
kolem
elektrárny
sloužilo jako tábor
Sovětské
armády.
V
elektrárně
byl
zaznamenán
také
za celých téměř sto
let provozu jen jediný, bohužel smrtelný úraz. Roční výroba elektrické
energie se pohybuje kolem 1,2 - 1,5
mil kWh a je silně závislá na dešťových srážkách. V některých deštivých
létech s bohatými srážkami bylo podle
vedených záznamů vyrobeno až 1,9
mil kWh. Velmi střízlivě odhadnuto
vyrobila elektrárna od roku 1914 až
do současné doby nejméně 110 mil
kWh ekologicky čisté energie. K vodnímu dílu Popelnice patří především
jez, který byl umístěn na původním
soutoku Kamenice a Desné, který
je dnes v desolátním stavu, vtokový
objekt s hrubými česlicemi, zakrytá asi
400 m dlouhá štola, která končí vodním
zámkem, odkud je voda vedena tlakovým potrubím do elektrárny. Fotografie
jezu a částečně i vtokového objektu je
na další fotografii.
S elektrárnou Popelnice jsou
spojeny i moje osobní vzpomínky
na období let 190- 1945, především
na dlouholetého dozorce této elektrárny, tanvaldského rodáka Hugo
Hujera. Často jsem
pana Hujera, zejména
v období prázdnin
v elektrárně navštěvoval. Zejména v chladných letních dnech,
které v našem kraji
nebývají
výjimkou
ani v červenci nebo
v srpnu, si vzpomínám, jak v turbínové
hale bylo od elektrických generátorů příjemné teplo a všechny
příhody, které pan
Hujer vyprávěl, se
zdály být pravdivé.
V jeho přítomnosti
a za jeho pozornosti jsem mohl být
v bezprostřední blízkosti nejen turbín,
ale i generátorů, jediné místo, kam
jsem nikdy nesměl, byla oddělená
rozvodna. To všechno bylo umožněno
tím, že z dozorny byl výhled až na most
přes Kamenici a pan Hujer mě stačil
před blížící se kontrolou rychle někam

ukrýt. Největším dobrodružstvím pro
kluky byly ovšem každoroční letní
odstávky elektrárny. Voda Kamenice
byla v takových dnech pouštěna
do jezu pod Dlouhým domem mimo
náhon a česlice do podzemního
a zakrytého náhonu byly otevřené.
Projít v úplné tmě oněch asi 400 metrů
až k vodnímu zámku bylo opravdovým

dobrodružstvím.
Ke Kamenici patří také povodně,
které se každý rok v různé síle několikrát opakovaly. Jen výjimečně však
byly ničivé jako v červenci roku 1897
a také v létě roku 1958, nikdy však
netrvaly déle než jeden nebi dva
dny, Zpravidla však znamenaly pro
vodní elektrárnu v Popelnicích hodně
starostí, především intenzivním zanášením česlic a snižováním průtoku
vody k turbínám. Nebyly výjimky, kdy
se při povodních elektrárna na několik
hodin úplně zastavila, paradoxně pro
nedostatek vody. Česlice v takových
případech nestačilo uvolňovat dlouhými hráběmi, ani vyhlášená pohotovost továrních dělníků. Ještě řadu let
po roce 1945 šlo o těžkou a namáhavou práci, často až po kolena ve vodě,
bez jakékoliv mechanizace. I hlavní
stavidlo se otevíralo ručně a dva
muži měli co dělat, aby stavidlo zvedli
a hlavní nápor povodňové vody mohli
odvést pod jez. Teprve po roce 1958
byl zaveden elektrický pohon hlavního

stavidla, které pouštělo hlavní masy
povodňových vod pod jez. Doufám,
že stále stoupající význam ekologických zdrojů energie povede nakonec
k celkové obnově a záchraně tohoto
jedinečného vodního díla na Kamenici,
které si toto dílo jistě zaslouží.
Doc. Ing, Jan Šálek., CSc
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 5. 10. 2011
• RM přidělila byt č. 4, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 31. 12. 2012.
•
RM
schvaluje
kupní
smlouvu
č. 9411001728/163112 mezi městem Tanvald
a RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem dle předloženého návrhu.
• Rada města nesouhlasí s účastí města
Tanvald na dražbě souboru nemovitostí, včetně
součástí dřívějšího Hotelu BON č.p. 621, ul.
Pod Špičákem, Tanvald, která se uskuteční dne
12. 10. 2011.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města
objekt bývalého internátu podniku SEBA
na sídlišti Výšina č.p. 548, ul. Horská, Tanvald
nekupovat.
• RM souhlasí s tím, aby město Tanvald
spolufinancovalo 50% ročních neinvestičních
nákladů na každé dítě, které navštěvuje
ve školním roce 2011/2012 Mateřskou školu
speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37
a má trvalý pobyt v Tanvaldě.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
44/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře
.......................................................+ 124.276 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře
.......................................................+ 124.276 Kč
Rada města rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 45/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na akci „obnova dýchací techniky“
........................................................... 48.000 Kč
VÝDAJE
BEZPEČNOST a OCHRANA OBČANŮ
a MAJETKU – celkem

Sbor dobrovolných hasičů – celkem
Provozní výdaje.............................. + 48.000 Kč
RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 46/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE - celkem
na zpracování lesních hospodářských osnov
............................................................39.312 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
– celkem
aktualizace lesních hospodářských osnov
.........................................................+ 39.312 Kč
aktualizace lesních hospodářských osnov
......................................................... - 40.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................ + 40.000 Kč
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku
nacházejícího se u objektu č.p. 78-79, ul.
Radniční, Tanvald, na pozemkové parcele
č. 328/59, katastrální území Tanvald, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu a 2 ks
javoru nacházejících se v ul. Horská, Tanvald,
na pozemkové parcele č. 1831/1, katastrální
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno dle
platného ceníku.
RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města, které se uskuteční dne 26. 10. 2011
s tím, že program může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí
města
5.
Předpoklad
hospodaření
města
k 31. 12. 2011
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Náměty, připomínky, diskuze
8. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 21. 9. 2011
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující
částku ve výši 100.000 Kč:
- výměna oken u objektu č.p. 461, Mánesova
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou ve výši
356.870 Kč včetně DPH.
• RM souhlasí s výměnou nájemců bytu č. 1,
vel. 1+4, Poštovní 135, Tanvald za byt č. 5, vel.
1+2, Poštovní 135, Tanvald.
• RM rozhodla:
1/ zrušit své usnesení č. 214/14/2011/2 ze dne
10. 8. 2011;
2/ pronajmout prodejní stánek umístěný
v Krkonošské ulici, u podchodu pro pěší,
pod tratí ČD, na pozemkové parcele č. 2753,
katastrální území Šumburk nad Desnou panu
T. T. a paní A. Ch. za účelem provozování
rychlého občerstvení od 1. 8. 2011.
• RM vydává záměr na opětovný pronájem
nebytových prostor v suterénu objektu č.p.
629, Krkonošská ul., Tanvald paní M.B.
za účelem provozování rychloopravny obuvi
s drobným prodejem doplňků - zdravotnické
obuvi, ortopedických potřeb, výroby autoklíčů,
FAB a dalších drobných služeb na dobu určitou
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021.
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
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.
• RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 478/1 (trvalý travní
porost) o výměře 100 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 676/9 (ostatní plocha) o výměře
218 m2, katastrální území Šumburk nad
Desnou.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 472/8 o výměře 15 m2, katastrální
území Šumburk nad Desnou panu P.H.
za účelem stavby přístřešku pro uskladnění
palivového dřeva a k venkovnímu posezení na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok.

Tanvaldský zpravodaj

6

• RM projednala vyjádření ekonomického
odboru k podnětu J.a D.F., kterým upozorňují
na zmenšení výměry u pozemkových parcel
č. 1592 a č. 1492/12, vše katastrální území
Tanvald. Rada města po seznámení se se
skutečnostmi doporučuje zastupitelstvu města
konstatovat, že město nebylo poškozeno.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 42/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Partnerství
s DDM Drážďany“...............................20.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní
akademie – celkem
Účelový příspěvek na projekt „Partnerství
s DDM Drážďany“...............................20.000 Kč
• RM rozhodla vyhovět žádosti pana J.Z.
o prominutí úhrady za užívání areálu koupaliště
v České ulici ve výši 5.000 Kč z důvodu
špatných klimatických podmínek v letní sezoně.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s návrhem petičního výboru
na další úpravu a vybavení plochy ve Žďáru
na pozemkové parcel č. 1492/12, katastrální
území Tanvald.
• Rada města po projednání žádosti TJ SEBA
Tanvald o příspěvek na uspořádání 1. Podzimní
sportovní
zábavy
rozhodla
příspěvek
neposkytnout.
• RM rozhodla poskytnout paní K.V., která
provozuje útulek Azyl-pes, Krásný Les 3,
Frýdlant v Čechách, příspěvek na rekonstrukci
kotců ve výši 5.000 Kč a provést rozpočtové
opatření č. 43/2011:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Kateřině Vojáčkové – Azyl-pes,
Krásný Les........................................ + 5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA............... - 5.000 Kč
• RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně plané
nacházející se v ul. Vančurova, Šumburk
nad Desnou na pozemkové parcele č. 60/5,
katastrální území Šumburk nad Desnou, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
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nebo prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu
nacházejícího se v ul. Horská, Tanvald
na pozemkové parcele č. 1831/1, katastrální
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno dle
platného ceníku.
• RM souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky

automobilové soutěže RALLY BOHEMIA,
kterou pořádá Autoklub Bohemia Sport v AČR,
se sídlem Sosnová 200, Česká Lípa, v ulicích
Popelnická, Vítězná,
Českošumburská a
Českým Šumburkem dne 15. 7. 2012.
• RM schvaluje panu Petru Polákovi, starostovi
města, služební cestu do partnerského města
Wittichenau, která se uskuteční ve dnech 1.
a 2. 10. 2011.

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

Výpis ze zápisu ze zasedání  Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 7. 9. 2011
I. ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 29. 6. 2011 do 31. 8. 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) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
IV. K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat byt č. 57, velikost 1+1, se spoluvlastnickým
podílem 37/3175 ke společným částem budovy
a stavební parcele č. 984, katastrální území
Tanvald v bytovém domě Sportovní 554,
Tanvald
současnému nájemci paní A.K.
za smluvní cenu 350.000 Kč.
2/ bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 8, Radniční 507, Tanvald
nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu
a vydává záměr na prodej bytu č. 8, vel. 1+2,
Radniční 507, Tanvald se spoluvlastnickým
podílem 526/27574 ke společným částem
budovy č.p. 503 – 508, ul. 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 390.000 Kč. Termín pro podání
žádosti je nejpozději do 21. 10. 2011 do 14
hodin.
3/ bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 9, U Lesíka 563, Tanvald
nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu
a vydává záměr na prodej bytu č. 9, vel. 1+3,
U Lesíka 563, Tanvald se spoluvlastnickým
podílem 697/69835 ke společným částem
budovy č.p. 562 – 567, ul. U Lesíka, Tanvald
a stavebním parcelám č. 1209, 1210, 1211,
1212, 1213 a 1214, vše katastrální území
Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 750.000 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 21. 10. 2011 do 14 hodin.
4/ mění své usnesení č. IV/2 z 15. 6. 2011
následovně: Zastupitelstvo města na základě
zveřejněného
záměru
rozhodlo
prodat
pozemkovou parcelu č. 1808/5 (ostatní plocha)
2
o výměře 901 m a pozemkovou parcelu č.
1812/1 (ostatní plocha) o výměře 272 m2, vše
katastrální území Tanvald firmě Desenská
teplárenská spol. s r.o., se sídlem Žďár 159,
Tanvald za smluvní cenu 121.900 Kč.
5/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 308/20 (zahrada)
o výměře 43 m2, katastrální území Tanvald
manželům J.a M. P. za smluvní cenu 5.500 Kč.
6/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 1492/2 (orná
půda) o výměře 1210 m2, katastrální území
Tanvald panu P. K. za účelem stavby rodinného
domu za cenu 1000 m2 za 350 Kč/m2 a 210 m2
za 100 Kč/m2 s tím, že prodej bude uskutečněn
po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
nejpozději však do 30. 6. 2012.
7/ po projednání stanoviska manželů S.
k prodeji stavební parcely č. 825/1, katastrální
území Tanvald rozhodlo v současné době
stavební parcelu č. 825/1 o výměře 59 m2,
katastrální území Tanvald neprodávat.
8/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 1798/1
(ostatní plocha) o výměře 258 m2, katastrální
území Tanvald firmě Desenská teplárenská
spol. s r. o., se sídlem Žďár 159, Tanvald
za smluvní cenu 27.700 Kč.
9/ po projednání nabídky paní A. F. na
prodej pozemkové parcely č. 254/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1623 m2, katastrální
území Šumburk nad Desnou rozhodlo tuto
pozemkovou parcelu nekupovat.
10/ rozhodlo nepřistupovat na vyšší cenu
za výkup části pozemkové parcely č. 1684/1
označené podle geometrického plánu č. 142468/1/2011 ze dne 6. 5. 2011 jako pozemková
parcela č. 1684/12 o výměře 259 m2, katastrální
území Tanvald.

11/ po projednání žádosti paní V. J. o snížení
kupní ceny pozemkové parcely č. 966/3,
katastrální území Tanvald na 88.000 Kč
rozhodlo této žádosti nevyhovět.
12/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4009824/S001.
13/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4009981/VB3.
14/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4009648/S001.
15/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4009825/S001.
16/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE Gas Net, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby plynárenského
zařízení „Rekonstrukce MS Tanvald, ulice
Radniční +1“.
17/ schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE Gas Net, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem podle
předloženého návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby „Plynofikace
Horní Tanvald III. Etapa“ na stavební parcele
č. 381 a 474 a pozemkové parcele č. 946, vše
katastrální území Tanvald za jednorázovou
úhradu 1.000 Kč.
18/ schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2011:
VÝDAJE
DOPRAVA – celkem
Odměna zpracovateli žádosti 1,5% z dotace.....
....................................................... - 826.500 Kč
Odměna zpracovateli žádosti o dotaci
..................................................... 991.713,39 Kč
Terminál dopravy Tanvald – Šumburk nad
Desnou – realizace..................... 19.955.555 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z fondu rozvoje a rezerv
.............................................+ 20.120.768,39 Kč
19/ schvaluje studii proveditelnosti vybudování
zázemí pro městský stadion v objektu č.p. 589,
ul. U Stadionu, Tanvald a zadání vypracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení.
20/ souhlasí se záměrem na využití
komunikace podél řeky Kamenice od zastávky
ČD v Tanvaldu směrem na Horní Tanvald
pro cyklotrasu v případě, že financování
rekonstrukce stávající komunikace bude
zajištěno vhodným dotačním titulem.
V.
Zastupitelstvo města rozhodlo ke dni
30. 9. 2011 vyjmout pozemkovou parcelu
č. 1684/4, katastrální území Tanvald v lokalitě
Žďár z přílohy Obecně závazné vyhlášky č.
5/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů a schvaluje
nové znění přílohy této obecně závazné
vyhlášky dle předloženého návrhu.
VI.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o činnosti Městské policie Tanvald v souvislosti
se zvýšením nárůstu ničení veřejného majetku
a porušování pravidel silničního provozu
na místních komunikacích a ochranou vlastního
majetku obyvatel města Tanvald.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Pobyt OA Tanvald v Burbachu
12. září opět nadešel den, na který se
těší všichni studenti
OA už od I. ročníku. Byl
to odjezd na pětidenní
pobyt v Burbachu.
Ráno jsme odjížděli
od tanvaldské radnice
a v podvečer jsme
dorazili do Burbachu,
kde už na nás čekaly
naše německé rodiny.
Všichni byli velmi
milí, bylo vidět, že
chtějí, abychom se
cítili dobře. Hned
po seznámení nás
čekala
prohlídka
domu a společná
večeře. Druhý den
jsme poznávali okolí.
Jako
první
jsme
navštívili Sparkasse,
dále následovalo divadlo. Zajímavá
byla návštěva v Realschule, kde jsme
se seznámili s německými studenty,
společně s nimi poobědvali a prohlédli
si školu. Naše poslední exkurze byla
ve firmě Hess, která vyrábí plasty.
Večer pro nás bylo připraveno grilování
s německými studenty, s kterými jsme
si vyzkoušeli dovednosti v německém
jazyku a zahráli si i přehazovanou.

Ve středu jsme jeli do Kolína na letiště.
Měli jsme příjemného a vtipného průvodce, který nám nakonec dokonce
i zazpíval. Byla to nejlepší exkurze.
Velmi zajímavá byla i prohlídka katedrály, kterou jsme si v Kolíně prohlédli.
Ve čtvrtek jsme navštívili Deutsches
Eck, kde je soutok Rýna a Mosely.
Dvouhodinová prohlídka lodí, z níž
jsme pozorovali hrady, krásné domy
a přírodu, byla nezapomenutelná.

Zastavili
jsme
se i ve vinařském městečku
Rüdesheim, kde
jsme ochutnávali
víno,
tradiční
marmeládu
a zakoupili si
i dárky pro své
nejbližší. Večer
následovala
společná večeře
s
německými
přáteli a ráno nás
čekalo rozloučení
plné slz a odjezd
domů. Ale tentokrát jsme měli
smůlu. Po pár
kilometrech
se
nám rozbil autobus. Náš průvodce Johannes
našel řešení. Němečtí prátelé pro nás
dojeli, doprovodili nás do kulturního
centra Herbighaus. Nakonec jsme
se ještě rozjeli do městečka Siegen.
Večer pro nás přijel náhradní autobus
a ve čtyři hodiny ráno nás v Tanvaldě
čekali naši rodinní příslušníci. Pobyt
v Burbachu nám přinesl mnoho nových
zážitků a informací, na které nikdy
nezapomeneme.
Denisa Šepsová, III. ročník OA

V listopadu 2011
oslaví narozeniny
Fichtner Karel
Hanušová Miloslava
Sejnová Julie
Machová Zdeňka
Matoušek Jaroslav
Bělohradský Jan
Hajský Ladislav
Havierník Ladislav
Hazucha Josef
Šebesta Milan
Urbánek Jaroslav
Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v listopadu
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.

Do 10. listopadu nás ve vlacích Cestující přijdou o některé vlaky
čeká přestupování
Nepřetržitá výluka čeká až do 10.
listopadu cestující na železniční trati
mezi Tanvaldem a Smržovkou. Správa
železniční dopravní cesty v těchto
dnech mezi těmito stanicemi čistí
kolejová lože, mění pražce a kolejnice,
vyřezává porosty a také opravuje
železniční přejezd v blízkosti stanice
Tanvald, zastávka. Během výluky
jsou všechny vlaky v úseku Tanvald

- Smržovka nahrazeny autobusy.
Zastávky
náhradní
autobusové
dopravy cestující naleznou vždy
v blízkosti těch vlakových. V Tanvaldu
na komunikaci před výpravní budovou
a u nákupního střediska Špičák,
ve Smržovce na autobusové zastávce
Dolní Smržovka, U Ráje, Střední
Smržovka, železniční zastávka Luční.
-red-

Rytířské hry na ZŠ Sportovní
Prázdniny utekly jako voda a nastal
nový školní rok naplněný opět nejen
výukou, ale i mnohými společnými
akcemi, z nichž některé proběhly už
v září. 6. ročníky absolvovaly 2-denní
seznamovací kurz na Jizerce, sportovní třídy 8. A a 9. A využily krásného
počasí a vyjely na cyklokurzy, jiné se
vydaly za poznáním přírody Jizerských
hor.Kromě sportovních akcí (PBT pro
1. st, atletický trojboj pro 2. st.) jsme
letos netradičně již v září uspořádali
první společný den s názvem Rytířské
hry. Nyní ještě bez prvňáčků, kteří
se teprve pomalu sžívají se školním
prostředím a za slunečného počasí
vyrazili se svými třídními učitelkami
do sportovního areálu v Plavech.
Společný den byl tentokrát ve znamení „fair play“. Děti se alespoň
na chvíli mohly stát rytíři, princi, bojovníky nebo umělci. Družstva složená
z žáků 2. - 9. roč. procházela 20 stanovišti, kde děti plnily úkoly zaměřené

na spolupráci, vzájemnou toleranci,
podporu a dodržování pravidel.
Společnými silami musely zvládnout
disciplíny vyžadující fyzickou zdatnost
(překážková dráha, šplh s losováním
úkolu), manuální zručnost (stavění
hradu, stínání hlav) nápaditost, fantazii
(skládání slov, básní), výtvarné cítění
(malování hradů a erbů) i vědomosti
(hádání osobností, kvízy na interaktivní tabuli).Ale o to jde, každý
může něčím přispět k co nejlepšímu
umístění své skupiny. Následující den
proběhlo ve sportovní hale slavnostní
vyhlášení výsledků a předání odměn
vítězným družstvům. Uznání si ale
zaslouží všichni - ti, kteří společný den
připravili, i ti, kteří bojovali o umístění
v duchu fair play. Více informací o této
vydařené akci (fotografie, výtvory
žáků) najdete na webových stránkách
naší školy na adrese:
www.zstanvald-sportovni.cz.
IS.

Pouze dva páry rychlíků mezi
Tanvaldem
a
Turnovem
měly
od prosince zůstat v nových jízdních
řádech vlaků. Ostatní rychlíky měly
být zrušeny v rámci úsporných
opatření Ministerstva dopravy jakožto
nejméně využívané spoje. Tím by
ale přišla o dopravu řada za studiem
a prací dojíždějících lidí. Snížila
by se také turistická dostupnost
regionu. Ministerstvo dopravy k těmto
argumentům nakonec sice přihlédlo
a redukci neprovedlo tak drasticky,
vlaky ale přesto citelně prořídly.
Od nových vlakových jízdních řádů
denně vyjedou na trať mezi Tanvaldem
a Turnovem rychlíky pouze v 11.45
a 17.45 hodin ve směru z Tanvaldu
do Turnova a v 9.19 a v 15.19 z Turnova
do Tanvaldu.
S omezením - pouze v sobotu,
v neděli a o svátcích pojede rychlík
v úseku Turnov – Tanvald s odjezdem
v 11:19 z Turnova, výjimečně jenom
v pátek pojede rychlík s odjezdem
v 19.19 z Turnova do Tanvaldu,

v sobotu pojede rychlík odjíždějící
v 7.45 z Tanvaldu do Turnova
a v sobotu, v neděli a o svátcích pojede
rychlík s odjezdem v 15.45 z Tanvaldu.
V této souvislosti dojde i k dalším
změnám v regionální dopravě. Omezen
bude třeba osobní vlak z Železného
Brodu do Tanvaldu s odjezdem v 8.13
z Železného Brodu, který zatím jezdí
každý den. Od prosince bude jezdit
pouze v sobotu, v neděli a o svátcích
do 9. dubna a od 2. června do 30. září.
V pracovní dny nepojede vůbec.
Na lince Železný Brod – Tanvald
naopak cestujícím přibude jeden
nový osobní vlak, s odjezdem v 11.38
z Železného Brodu. Pojede ve všední
dny jako náhrada za zrušený rychlík
R 1140 a navíc zastaví i na zastávce
Velké Hamry, město.
Toto řešení, je podle Libereckého
kraje, pouze dočasné a vynucené
okolnostmi, a v rámci příštích jízdních
řádů by se mělo jednat o dalších
úpravách.
-hoš-

Novinky z infocentra
Kalendáře na rok 2012 jsou již v prodeji
v tanvaldském infocentru.
K dostání jsou oblíbené stolní
kalendáře s dobovými pohlednicemi a
texty Kláry Hoffmanové, tenktokrát s
názvem: V neděli do Jizerek. Dozvíte
se zde třeba, jak dostala název chata
Zvonice, kde se vzal příchovický
vítr nebo třeba, proč kdysi málem
neodmaturovala jedna třída ubytovaná
v Hotelu Koruna. Cena: 89 Kč.
Mezi další nabídkou stolních kalendářů

je Týdenní poznámkový kalendář
Liberecký kraj, Libereckým krajem
s dobovými pohlednicemi a texty
M. Nevrlého, obojí za 89 Kč, dále
nástěnné kalendáře od fotografa
Siegfrieda Weisse Moje Jizerky za
139 Kč, Jizerské hory od Milana
Drahoňovského, rovněž za 139 Kč a
malý nástěnný kalendář Jizerky od
Jana Veselého za 79 Kč.
-red-
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Akce DDM Tanvald na listopad 2011:
Úterý 1. 11. a 8. 11.od 17.00: Keramika pro dospělé a pro rodiče s dětmi
- 1. 11. modelování výrobků, 8. 11. glazování vypálených výrobků.

Soutěž pro šikovné literáty
Vyhlašujeme literární soutěž pro děti a mládež do 19-ti let
„Z našeho kraje“. Téma můžete zpracovat formou povídky nebo pohádky.
Maximální rozsah jsou 4 strany formátu A4. Práci můžete doplnit vlastní
ilustrací. Soutěž je pro jednotlivce i kolektivy (třídy). Uzávěrka je 20. 2. 2012.
Hotové práce odevzdávejte osobně v knihovně, písemně zasílejte na adresu:
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald nebo na e-mail
knihovna@tanvald.cz. Nezapomeňte uvést jméno, věk, tel. spojení a název
školy. Zasláním práce do soutěže souhlasí autor s publikováním. V průběhu
měsíce března budou výherci dle věkových kategorií odměněni (datum bude
ještě upřesněn). Všechny práce budou vystaveny ve výstavním sálku po celý
měsíc. A následně budou zařazeny do našeho knižního fondu.

Úterý 15. 11. od 15.15: „Vánoční vitráž“
- akce pro děti od 10 let, technikou tiffany, děti vyrobí skleněnou vitráž s motivem ryby nebo hvězdy.
Středa 23. 11. od 16.30: „Voňavé vánoční perníčky“
- akce pro děti školního věku, pečení a zdobení perníčků bílkovou polevouvánoční a Mikulášské motivy
- s sebou je nutné mít krabičku na pečivo
Pátek 25. 11. od 16.00: „Vánoční vitráže pro dospělé“
- výroba skleněné a hedvábné vitráže s vánočními motivy.

POZOR!!! Chystáme na prosinec:
Sobota 10. 12. od 9.00 do 13.00: „Dárkování“
- akce pro děti školního věku - výtvarné dílny, ve kterých si děti vyrobí několik
originálních dárečků a vánočních dekorací různými výtvarnými technikami. Je
to velmi oblíbená akce, proto je třeba se přihlásit včas!
Středa 7. 12. od 16.30: „Vánoční cukroví“
- akce pro děti školního věku, pečení několika druhů cukroví
- s sebou je třeba mít krabičku na pečivo
Dopoledne jsou v DDM vyhrazena pro výtvarné akce v rámci projektu „Návrat
ke starým řemeslům“ pro základní a mateřské školy z Tanvaldu a okolí, která
jsou již do Vánoc obsazena. Přihlašovat se školy mohou až na leden 2012.
Na všechny akce se přihlašujte včas vzhledem k omezené kapacitě dílen.
Přihlášky s platbou přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.
č. 483 394 301.

Do Smržovky za mystikou, nádechem
adventu i zvěřinovými lahůdkami
Výstava „V mých světech“
Výstava obrazů duchovna a mystiky
Vladimíra Balcara.
Ve výstavní síni Zámečku.

25. listopadu od 20 hodin v Parkhotelu
Smržovka. K tanci a poslechu hraje
kapela Domestic. Více informací
na tel: 603 739 092.

Poslední leč
Pravá myslivecká zábava proběhne

Rozsvícení vánočního stromu
27. 11. v 18.30 hodin před Zámečkem.

Přehled domácích zápasů a turnajů volejbalistů
TJ Jiskra Tanvald
Zveme všechny příznivce volejbalu
v Tanvaldě na mistrovská utkání KP
I. třídy, kterou hrají muži a ženy
ve sportovní hale. 12. 11. se zde koná
i tradiční turnaj pracovníků školství.

12. 11. 2011

9,00

Zájemci o tento sport z řad mládeže mají
možnost se zapojit do tréninků, které se
konají ve sportovní hale středu a v pátek
od 14,00 do 16,00.
I.M.

KP I. ŽENY

TANVALD

x

ŽELEZNÝ BROD

KP I. MUŽI

TANVALD

x

NOVÝ BOR

TURNAJ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ („UČITELÁK“)
26. 11. 2011

9,00

10. 12. 2011

9,00

KP I. ŽENY

TANVALD

x

TURNOV

KP I. MUŽI

TANVALD

x

MNICH. HRADIŠTĚ

KP I. ŽENY

TANVALD

x

LOKO LIBEREC

KP I. MUŽI

TANVALD

x

VYSOKÉ

PŘEHLED DOMÁCÍCH ZÁPASŮ A TURNAJŮ VOLEJBALISTŮ TJ JISKRA TANVALD

12.11. 2011

9,00

KP I. ŽENY

TANVALD

x

ŽELEZNÝ BROD

KP I. MUŽI

TANVALD

x

NOVÝ BOR

TURNAJ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ („UČITELÁK“)
26. 11. 2011
10. 12. 2011

9,00
9,00

KP I. ŽENY

TANVALD

x

TURNOV

KP I. MUŽI

TANVALD

x

MNICH. HRADIŠTĚ

KP I. ŽENY

TANVALD

x

LOKO LIBEREC

KP I. MUŽI

TANVALD

x

VYSOKÉ
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Jak na vánoční výzdobu
Tradiční vánoční výtvarná soutěž „VÁNOČNÍ OZDOBA“ pro děti do 19-ti
let. Vymyslete a vyrobte vánoční ozdobu jakoukoli technikou maximálně
do velikosti A4. Své ozdoby můžete nosit k nám do knihovny do 1. 12. 2011.
Všechny práce budou v druhé polovině prosince a po celý leden vystaveny
v naší knihovně. Nezapomeňte uvést jméno, věk, školu a tel. spojení.Výherci
jednotlivých věkových kategorií budou odměněni 21. 12. 2011 (čas bude ještě
upřesněn).
Výstavy a dílničky
1. 12. - 16. 12. „Návrat ke starým řemeslům“ - výstava výtvarných prací DDM
Tanvald ve výstavním sálku.
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).
Týden knihoven
Již tradičně začátkem měsíce října
probíhal v České republice Týden
knihoven tentokrát pod názvem „Kraj
ČR – kraj knihoven“, i naše tanvaldská
knihovna se jej zúčastnila pestrým
programem pro naše velké i malé
čtenáře. V tomto týdnu k nám zavítalo
340 lidí, naši čtenáři si v knihovně
půjčili bezmála 1400 knih a časopisů.
S velkým zájmem se setkal výprodej
starších knih a časopisů. Také je
okouzlila výstava studentů Gymnázia
Tanvald pod názvem: „Les aneb
jdeme do háje“. Pro žáky 1. - 4. tříd
základních škol v Tanvaldě jsme
připravili program „Pověsti z našeho
kraje“.
Zúčastnilo se jej přes 100 dětí.
Povídali jsme si o našem okolí
a bájných bytostech Jizerských
hor. Prohlíželi jsme si a četli z knih:
Pověsti od řeky Smědé, Pověsti Nisy
a Kamenice, Pověsti z kraje sklářů,
Ďáblův doktor, Pověsti z Čech,
Vyprávění o strašidlech, přízracích
a podivných úkazech nejsevernějších
Čech. Děti se proměnily v lesní skřítky
a prověřily si znalosti rostlin a zvířat
z naší přírody. Na závěr popustily
uzdu fantazie při výrobě skřítků
z přírodních materiálů.
Fotoreportáž z celé akce si můžete
prohlédnou na našich internetových
stránkách www.tanvald.cz/knihovna
ve fotogalerii.

Pohádka
pro nejmenší

Sklář zve na Hotel
mezi dvěma světy

Na Pásmo pohádek se mohou těšit ty
nejmenší. 6. listopadu jim je zahraje
Divadlo Na židli Turnov. Představení
začíná ve 14 hodin v Riedlově vile a je
určeno pro rodiče s dětmi od 3 let.

Hotel mezi dvěma světy, tak zní název
poetické divadelní hry o věčném údělu
člověka na zemi, kterou uvede Kulturní
Dům sklář v Desné 16. listopadu od
19 hodin. Pro tanvaldské návštěvníky
je zajištěn svozový autobus.

-red-

-red-
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Kultura

FILMOVÉ TIPY NA LISTOPAD
SPY KIDS 4: Stroj času 3D
Marissa Cortez Wilsonová má vše, po čem touží úspěšného a pohledného manžela, nádherné miminko
a dvě úžasně chytré, nevlastní děti… jenže nic není tak
růžové, jak se zdá. Její malá dcera si dělá, co chce,
dvojčata, Rebecca a Cecil, ji jemně řečeno nesnáší
a manžel by ani nepoznal, že doma žije se superšpionkou. Marissin svět se otočí vzhůru nohama, když
šílený padouch hrozí ovládnout svět a ona je povolána do akce. Kromě ní jsou
však do záchranné mise zapojeni i Rebecca s Cecilem. Nejen že zjistí pravou
totožnost své macechy, musí také zapojit své mozkové závity a přijít na to,
jak zloducha zneškodnit. Veškerá legrace jde teď stranou. Spy Kids bojují
za záchranu stroje času.
Perfect Days - I ženy mají své dny
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale
pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu
od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky
od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz
od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví,
při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra
jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové,
hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno –
vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale
s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to
je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se
kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se
nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta Kotek)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Kulturní pořady v kině
10. 11. 2011 od 19 hodin
Cestopisná přednáška: Mexiko
Promítání a vyprávění Blanky Nedvědické o předkolumbovských památkách aztécké, toltécké,
mixtécké a mayské civilizace - Tenochtitlan,
Teotihuacan, Tula, Monte Albán, Mitla, Palenque,
Uxmal, Chitzen Itza, o koloniálním Mexiku - Mexiko
City, Cuernavaca, Taxco, Oaxaca, San Cristobal
de las Casas, Campeche, Merida, o překrásné
přírodě - národní parky Caňonon del Sumidero a Aqua Azul, a o letoviscích Acapulco a Cancún. Výtěžek z promítání bude věnován na podporu projektu
Sluneční školy v Himalájském Kargyaku (www.surya.cz).
Vstupné: 50 Kč.
20. 11. 2011 od 18 hodin
Petar Petrovič: Liják
Divadelní představení komedie. Hraje Divadelní
spolek J. K. Tyl z Lomnice nad Popelkou.
Vstupné: 50 Kč.
29. 11. 2011 od 19 hodin
Travesti skupina HANKY PANKY: TECHTLE MECHTLE
Program nepořádá městská kulturní kancelář.
VSTUPNÉ: 240,- Kč

TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk - 1. část
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance
s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson)
po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se
konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat
své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná
prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje,
že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Čeká
ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností
rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo
zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou
kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu
nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky.
Válka Bohů 3D
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický
zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo zmítající
světem. Šílený touhou po moci, započal král Hyperion
(Mickey Rourke) válku proti lidskosti. Hledá bájný luk
Epirus, zbraň nepředstavitelné moci, kterou ukoval bůh
Áres. Aby luk našel, shromažďuje krvežíznivou armádu
vojáků znetvořených jeho vlastní rukou a začíná válečné
běsnění a kruté drancování starého Řecka. Jen ten, kdo vlastní tento luk,
je schopen vysvobodit Titány lačnící po pomstě, od úsvitu věků uvězněné
hluboko v kameni hory Tartaros. V rukou krále Hyperiona znamená luk zkázu
lidstva a pokoření moci bohů - ti totiž dle prastarého zákona nesmějí zasahovat do sporů smrtelníků. Jsou tedy bezmocní, ale jen do chvíle, kdy se
objevuje jejich jediná naděje, venkovan Theseus (Henry Cavill).

Operní recitál v Desné
Operní recitál v podání Ivety Hejdukové
zazní 5. listopadu od 19 hodin v
Riedlově vile v Desné. Na sólové
housle zpěvačku doprovodí Eva a
Marta Schäferovy a Boris Joneš na
klavír. V průběhu večera zazní nejznámější operní árie z děl G. Pucciniho,
L. Janáčka, A. Dvořáka s dalších
světových autorů operní hudby. Pro
fanoušky klasické hudby z Tanvaldu je
zajištěn svozový autobus.
-red-

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA
Chcete si vyprat sami?
Nebo se rozbila pračka?
U nás si vyperete i usušíte.

Prádelna Adélka
Horská 583 Tanvald
Tel: 777 231 403
Po – Pá: 9h – 15h
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V. Ý. P. rodejka textilu M - tex
Najdete nás v Krkonošské ulici 239,
(vedle Květinářství Špicar).
Nově otevřeno od 1. 11. 2011

Hotel Adria v Kořenově

Nabízí firmám uspořádání vánočního večírku, včetně rozlučky
s právě končícím starým rokem. Prostory restaurace, s příjemným
personálem a kapacitou cca 50 lidí, budou vyhrazeny pouze pro Vaši
společnost, kde si příjemně nejen posedíte, skvěle se najíte a napijete,
ale i zatancujete na živou hudbu, kterou, pokud si ji budete přát, rádi
zajistíme. Tato nabídka se týká i rodinných oslav.

Odvoz do Tanvaldu i Desné je zajištěn.
Tel Martin Zima: 603 111 253 nebo 483 399 172

PRODEJNA KOBERCŮ,
DOMÁCÍCH POTŘEB TANVALD

Otevírá KUCHUŇSKÉ STUDIO

• 17 typů kuchyňských linek
• zdarma zaměření, rozpočty
• 3D program na sestavení kuchyňských linek
• zajištění montáže kuchyní
2,20m již od 5 785 Kč včetně pracovní desky.

Odvoz
a likvidace
fekálií
Tel.: 777 822 890

Studio Martina nabízí:
nově otevřená:

DO KONCE ROKU SLEVY AŽ 30 %

PEDIKŮRA – MANIKŮRA,
MODELÁŽ NEHTŮ

Vlastimil Kubů, Krkonošská 603, Tanvald
Tel: 603 225 123

Těšíme se na vás!
Šárka Mašková, Krkonošská 90
Tanvald (budova Seby 1. patro)
Tel: 777 981 908

KE KAŽDÉ KUCHYŇSKÉ LINCE PIZZA ZDARMA

PIZZERIE TANVALD

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Krbová kamna Meland

Dřevěné ekobrikety 10 kg

Vysavač listí

Benzinová pila

výkon až 9 kW, výhřevnost
až 190 m3, velké topeniště
pro polena délky 35 cm, horní
kouřovod ∅ 150 mm, rozměry:
v 1015 x š 550 x h 410 mm,
snadná výměna bočnic
z keramické dlažby pro soulad
s každým interiérem

výhřevnost
19 MJ/ kg,
popel pouze
0,5 %, 1 paleta
= 96 balení

2500 W, rychlost vzduchu
210 km/ hod., záchytný koš 45 l

výkon 3,1 PS, řezná
lišta 46 cm, zdvihový
objem 52 cm2

10 kg

49,-

8.990,Stojanová lampa
Viga
1x 60 W/ E 27, čtecí
lampička 1x 40 W/ E 14,
bez žárovek

od 1 palety: 45,-

Klasická žárovka
60 W/ E 27, čirá

14,-/ 2 ks
ks od

7,Úsporná
zářivka

745,-

Přímotopný
teplovzdušný ventilátor

Elektrický
topný panel

2 stupně výkonu:
1000/ 2000 W,
i pro studený
vzduch

nízké pořizovací
a provozní náklady,
rozměr panelu:
60 x 60 x 1 cm,
příkon 400 W

1.990,-

S TERMOSTATEM

11 W/ E 27

399,-

49,-

239,-

ZVEME VÁS NA VÝPRODEJ VENKOVNÍCH ZAHRAD !

2.390,Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2011.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné
domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tanvald 234x161 CMYK.indd 1
Tanvaldský
zpravodaj
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Zajímavosti

Berni cup podruhé a ještě úspěšnější
Již druhého ročníku Memorialu
Bernarda Galbavého se na tanvaldském pažitu zúčastnilo celkem 6 družstev. Zvítězil tým Gambrinus v dresech
pořadatele Pivnice na Výšině, takže
pohár zůstal doma. Druhá skončila
Stará Garda a třetí „B“ tým Eutanazie.

Počasí turnaji letos přálo, výkony
všech borců byly slušné a zaslouženou odměnou jim byla sklenice zlatavého moku, jak ostatně již naznačuje
sám název hlavního sponzora.
-vho-

Tanvaldští zavítali na Karlovu Korunu
Další zajímavý výlet pro seniory
z Tanvaldu uspořádala Komise pro
občanské záležitosti 22. září. Cílem byl
tentokrát zámek s tajuplným názvem
Karlova Koruna, který se nachází
v Chlumci nad Cidlinou. Prohlídka
zámku byla velice zajímavá a na své si
přišli zejména milovníci koní, protože

rod Kinských se zabýval chovem koní
a výzdoba zámku to dobře dokumentuje. Završením zájezdu byla návštěva
lázeňského města Poděbrady. Krásné
počasí, na které měli účastníci zájezdu
štěstí, korunovalo úspěch zájezdu.

Podzim
na Šumburku

Přijede si
do Tanvaldu
zahrát ROMA?

-ali-

Foto: Vítězný domácí tým

Palackého stezka v mapách
po červené, ve skutečnosti po modré

Málokde vyniká podzimní poesie tak
půvabně jako při říjnové procházce
z Tanvaldu přes Šumburk nad Desnou
do Příchovic. Mimo dvou kostelů míjíme
osm lidových sakrálních památek
a hlavně majestátní půl tisíciletí starý
mohutný dub. Památný strom se v tu
ve své tiché kráse vypíná nad starou
chaloupkou, a kdyby mohl, jistě by nám
vyprávěl, co všechno za ta léta co tam
stojí, viděl.
-hoš-

Oblíbený cíl turistů i místních
obyvatel, Palackého stezka, která
byla vybudována téměř před sto lety,
kdy vrcholil zlatý věk turismu, ztratila
své červené značení. Malebná stezka
vinoucí se z Tanvaldu do Spálova
podél řeky Kamenice byla během
léta přemalována na modro, zatímco
ve všech mapách i turistických
průvodcích pořád figuruje jako červeně
značená, což může být pro turisty
matoucí. Protože nikdo z místních
obyvatel o ničem nevěděl, mohlo
se zdát, že šlo o něčí nejapný žert,
takže se na nás lidé obraceli s dotazy,
jestli nějaký vtipálek nepřesprejoval
Palackého stezku. Není tomu ale
tak, skutečně šlo o záměr, který má
výletníkům naopak pomoci lépe se
zorientovat v síti turistických stezek
na Tanvaldsku. Stezku přeznačkovali
krajští značkaři, a proč k tomu došlo,
to nám zdůvodnil Zdeněk Rajsigl.

„Protože je nutno v rámci probíhající
celostátní systemizace a pasportizace
turistických značených cest odstranit
všechny metodické závady, přistoupili
jsme v letošním létě i k tomuto,
nepříliš populárnímu kroku. Důvodem
bylo metodicky nepřípustné větvení
červených turistických tras v Tanvaldu,
kdy turista od nádraží vyrazil
po červené na dvě trasy a tyto se
v prostoru u hasičů dále větvily. Tento
stav měl být řešen již v minulosti, ale
bohužel na něj došlo až teď. V rámci
přípravy na nový informační systém
INSYZ, který se pro celou republiku
pro značení připravuje je nezbytné tyto
závažné nedostatky odstranit, protože
systém tyto nesprávná rozcestí
nebude akceptovat. Trasa Navarov –
Podspálov je beze změny,“ zdůvodnil
Předseda Krajské komise značení
libereckého kraje Zdeněk Rajsigl.

-hoš-

Ano, skutečně by v Tanvaldu mohla hrát
Roma, nikoli však Lazio Roma nebo
AS Roma z italské série A, nýbrž Roma
Jablonec, předposlední tým nejnižší
soutěže na Jablonecku. Tak by to totiž
mohlo dopadnout s fotbalisty Jiskry
Tanvald, kdyby pořád hráli tak, jako
v Kokoníně, odkud si odvezli 7 branek.
Poté, co doma odstřelili Josefův Důl
10 brankami, zdálo se, jakoby nabírali
nový dech, ovšem tanvaldský fotbal je
prostě na houpačce, jednou paráda,
dvakrát bída. A dosavadní 9. místo,
tedy slabota. Ještě štěstí, že poslední
J. Důl je na tom tak špatně, že ani
nepostaví celou jedenáctku.
Zato žáci se už pomalu rozkoukávají
ve starší kategorii a v říjnu získali první
body. Naposledy prohráli ve Mšeně,
ovšem porážka o branku na hřišti lídra
soutěže není žádnou ostudou. Zatím
jsou šestí.

Výsledky:
Muži:
Tanvald – Albrechtice
Kořenov – Tanvald
Tanvald – Jos.Důl		
Kokonín – Tanvald

0:0
2:1
10 : 0
7:0

Žáci:
Tanvald – Hodkovice
Jablonec – Tanvald
Mšeno – Tanvald		

9:2
2:2
4:3
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Camp pro mladé fotbalisty nadchl
Dobrým počinem Jiskry Tanvald byl
fotbalový camp pro mladé naděje.
Na Svatého Václava se na tanvaldském
pažitu sešlo celkem 66 nadšených dětí
z Tanvaldu a okolí, aby do sebe vstřebaly co nejvíce rad od zkušených trenérů z FK Baumit Jablonec. Věřme, že

s většinou z těchto mláďat se budeme
ještě po dlouhá léta na trávníku setkávat a že jim takto získané zkušenosti
půjdou k duhu. Fotbal na Tanvaldsku to
totiž již potřebuje jako sůl.

pořádá

-vho-

V sobotu 19.11.2011
Od 15:00 – do 18:30
Parkhotel Smržovka

Tanvald přivítal nové občánky
Slavnostní Vítání občánků proběhlo
27. září v obřadní síni radnice Tanvald.
S doprovodným programem vystoupily
děti z mateřské školy Radniční pod
vedením učitelky Ivy Černé. Mezi

tanvaldské občany bylo přivítáno
deset kluků a sedm holčiček. Maminky
dostaly od členky KPOZ květinu a malý
dárek.
-red-

Těší se na Vás Marťas, Verča, Léňa a Romča
Jako hlavní host vystoupí: Martin Hybš
Vstupné: 190,- Kč

Přijďte podpořit dobrou věc...
a ukažme, že Zumbou se dá i pomáhat…
Veškerý výtěžek z akce půjde postiženým z Maxova a na
opravu kostela sv. Archanděla Michaela na Smržovce…
Informace: 724 170 120 • martina@erclub.cz • www.erclub.cz

www.nasejablonecko.cz

www.parkhotel-smrzovka.cz

www.ceskosehybe.cz

ODMĚŇTE SE NOVOU

Škoda Fabia

od 162 900,- Kč
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