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Slavnosti prozářilo slunce i spokojení návštěvníci
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10. října 2011
Trhy na centrálním parkovišti

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva:
Ve velké zasedací místnosti se
uskuteční ve středu 26. října od 16
hod jednání zastupitelů města.

Kdo šíří paniku?
Na základě určitých náznaků paniky mezi
občany Tanvaldu, že do bývalých internátů
na sídlišti Výšina a Horním Tanvaldě se
má v blízké době stěhovat velké množství
sociálně nepřizpůsobivých rodin kdoví
odkud z daleka, jednal v této záležitosti
starosta Petr Polák s ředitelem SEBA T
a.s. Ing. Filipem Závěrkou. Výsledkem
tohoto jednání je ujištění majitele, že tyto
informace nejsou pravdivé a nic podobného se v současné době nechystá. Další
informace k bezpečnostní situaci čtěte na
straně 3.
-vho-

Trial Tanvald 2011
Mistrovství Evropy všech kategorií
a Mistrovství světa žen v trialu nabídlo
27. a 28. srpna v Tanvaldu skvělou
sportovní podívanou. Sobotní evropské
finále nepřineslo překvapení, titul
v kategorii žen obhájila Španělka Laia
Sanz a mezi mládeží do 16 let získal titul
evropského šampióna Steven Coquelin
z Francie.
V kategorii seniorů OVER 40 byl už
před víkendem jasným vítězem Ital
Andrea Buschi a tak nedělní soutěž
vynechal. Vítězem se v této kategorii
v Tanvaldě stal Staffan Floessell
z Finska. Zato v kategoriích JUNIOR
a CHAMPIONSHIP to bylo drama,
Pokračování na straně 12
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S kapelou Bohemia
Universal Band jsme
zavzpomínali na hity
50., 60., 70. a 80.
let a Poutníci z Brna
u nás pokřtili své 13.
poutnické CD „Poutníci
slaví 40 live“ a připravili
pro posluchače výběr
z
oblasti
americké
country a bluegrassu
i oblíbené poutnické hity
jako jsou písně Panenka,
Pojďme se napít a další.
Nejmenší
návštěvníci
se
Řemeslné stánky představovaly výtvory šikovných českých rukou mohli pobavit na tep
zvyšujících
atrakcích
před bývalým hotelem
Davy
lidí
zaplavily
centrum
Tanvaldu při třídenních Tanvaldských Koruna nebo si naopak v klidu
pohádky
pouličních
slavnostech, které město oslavilo vyslechnout
druhý
zářijový
víkend.
Burčák divadel ELF a Matýsek, která pro ně
a pivo tekly proudem a voňavé pod pódiem zahrála veselé pohádkové
sejkory se pekly jedna
za druhou. Slunce pálilo
jako v parných letních
měsících, vzduchem se
mísila vůně gurmánských
pochoutek a k dobré
náladě
návštěvníkům
vyhrávaly kapely všech
možných žánrů a stylů.
Na
centrálním
parkovišti se v sobotu
ráno otevřel řemeslný trh,
který potěšil každého, kdo
dává přednost kvalitním
místním
produktům.
Kolemjdoucí
lákal
Veteráni v sobotu předvedli spanilou jízdu městem.
na
tradiční
perníčky,
kvalitní čerstvé sýry a jiné
mléčné výrobky, originální dřevěné příběhy. Kdo chtěl na chvíli uniknout
hračky, hlavolamy, šperky a náušnice, z našeho století a vrátit se o pár desítek
mošty, burčák, medovinu, svíčky, let zpátky, mohl se po Tanvaldu a jeho
broušené sklo, keramiku, batikovaný okolí vozit v historických autobusech
textil a mnoho dalších produktů nebo brázdit železnici z Tanvaldu
do Harrachova unikátní ozubnicovou
a výtvorů místních výrobců.
Z pódia nás bavily skvělé české lokomotivou. A když ještě zbyla chvilka,
kapely Mandragora, Koháti a místní každý mohl nakouknout do bývalého
skupiny Hudba Tanvald a 9431. areálu ČSAD, kde se v celé své kráse
skvěli „pradědečci“ a „prababičky“
dnešních automobilů a motocyklů.
Přivezli nám je auto a moto veteráni
z celé České republiky. Nechyběly
tu velorexy, staré Tatry, Škodovky
a spoustu dalších „prehistorických“
krasavců. V neděli retro štafetu
převzali hasiči a z širokého okolí
nám přivezli na ukázku historickou
hasičskou techniku. Zájemci si mohli
vyzkoušet jízdu na „hasícím motocyklu“
a prohlédnout si, s jakým vybavením
naši předkové bojovali s ohněm. Kdo
Pobavit se přišli dospělí, děti i psi.

tam byl, pochopil, že to věru nebyla
legrace.
Na závěr sobotní části slavností

Tanvaldské slavnosti ve znamení dobré nálady

se po obloze nad Tanvaldem rozlila
záplava barev a nebe zakryl gejzír
ohňostroje. Na těch pár výbušných
minut se zastavila i doprava.
Projíždějící auta zastavovala, a řidiči
vystupovali ven, aby si mohli záplavu
barev lépe prohlédnout. O nedělní
zakončení
se
zase
pořádným
hudebním odpichem postarala československá revivalová kapela Peter
Paul Pačut a Queenmania s největšími
hity legendárního zpěváka skupiny
Queen Fredieho Mercuryho. „Bylo to
fantastické. Na Queeny jsem se těšila
celý víkend. A stáli to zato. Letošní
slavnosti se mi celkově líbily. Svezli
jsme se retro autobusem, nakoupili
a ochutnali, co se dalo a potěšily nás
i skvělé kapely, které na slavnostech
hrály,“ uvedla jedna z návštěvnic
Kateřina.
Tanvaldské slavnosti se zkrátka

Sobotní část Tanvaldských
slavností završil ohňostroj.

vydařily, počasí jim dopřálo více než
hojně slunečních paprsků a nezbývá,
než se těšit na další ročník.

-hoš-
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Příchovický páter vysvětil obnovenou kapličku

Svěcení kapličky

Novodobá kaplička sv. Gotharda

Stejně jako v minulých stoletích
se na konci srpna v Příchovicích
shromáždilo procesí poutníků a putovalo odtud k šumburské kapličce sv.
Gotharda. Zaniklá církevní památka,
která kdysi zdobila cestu pod Sluneční
chatou, tu díky společnosti Jizerky pro
Vás opět stojí a 27. srpna se dočkala
slavnostního vysvěcení.
Lidé z širokého okolí se slunečního
rána poslední srpnovou sobotu sešli
u sochy Panny Marie v Příchovicích.
Právě v této jizerskohorské vesnici se
scházeli poutníci, aby odtud na svátek
svatého Gotharda, který připadá
na 5. května, putovali k jeho kapličce
na Českém Šumburku. Bavorský
světec se stal patronem chudých
a nemocných. Lidé se k němu ale
nemodlili jen pro zmírnění svých
nemocí. Volali ho na také pomoc
k ochraně proti bleskům a krupobití,
což je tak trochu paradox, protože
původní šumburská kaplička, posta-

vená na začátku 19. století,
padla za oběť právě blesku.
Ten zničil dřevěnou část
kaple, a protože se ji nikdo
nepokusil opravit, nakonec
se zcela rozpadla. Na kraji
lesa bylo donedávna možné
najít pouze zbytky základů.
Od konce srpna ale pocestní
opět
na
tuto
sakrální
památku při cestě z Tanvaldu
do Příchovic narazí. Díky
podpoře z Programu příhraniční spolupráce Cíl 3
Česko – Polsko tu totiž byla
postavena její kopie. A právě
k ní se 27. srpna za zpěvu
duchovních písní vydalo
procesí vedené ministranty
s hořícími loučemi. Zhruba
sto metrů pod Sluneční
chatou na ně čekala nejen
zbrusu nová kaplička, ale
také chutné občerstvení
a pohádkově krásné posezení pro znavené poutníky
ztvárňující anděla, které
vyrobil
David
Smrčka
z Příchovic.
Sochu sv. Gotharda vytvořil polský řezbář
Novou
kapličku
sv.
Adam Spolnik. Foto A.Svárovský
Gotharda vysvětil příchopostavili zaměstnanci příchovického
vický páter Vladimír Novák.
Přítomní posluchači mohli vyslechnout lyžařského areálu U Čápa za neuvěřislova požehnání a krásné duchovní telných 600 hodin na místě, vzdáleném
písně v podání mládeže z centra od elektřiny i vody. „Samotná kaple
Křižovatka. V samotné kapli si mohli je postavená z kamenů posbíraných
prohlédnout i dřevěnou vyřezávanou v okolí stavby a nebylo jednoduché
sochu světce, kterou vyrobil polský je bez opracování sesadit. Největší

Krásně vyřezávaná lavička českého autora vytváří pro pocestné snový dojem. Foto A. Svárovský

řezbář Adam Spolnik z partnerské
obce Kořenova Stare Kamienice.
Kapličku podle projektu architekta
Jaroslava Dadi vlastníma rukama

zásluhu na stavbě má Vlastimil Plecháč
z Příchovic,“ uvedla projektová poradkyně Kateřina Preusslerová.

Nové posily přiletěly do Tanvaldu
Draví, neobyčejně rychlí, skvěle kličkující. Takovými se ukázali být noví
návštěvníci na tanvaldském fotbalovém hřišti. A není divu, již samotná
jména napovědí, orel bělohlavý,
jestřáb lesní, sokol stěhovavý, výr
velký, orel stepní a mnoho dalších,
co jméno, to pojem. Samozřejmě
nikoliv na trávníku, nýbrž ve vzduchu.
Desítky ochočených dravců předvedli
místním školám a školkám zkušení
ornitologové a chovatelé ze sdružení
Zayferus. A bylo se na co dívat, když
majestátní vládci nebes s rozpětím

Tanvaldský zpravodaj
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křídel přes dva metry kroužili nad
hlavami malých i větších diváků.
Raritou pak byl malý kondor poslušně
kráčející vedle svého pána jako
pejsek, nechvalně známý krádežemi
potravy svým lovecky úspěšnějším
kolegům. Naštěstí to žádná svačina
neodnesla, neb děti byly zavčasu
varovány. Sumasumárum, pro školáky
i předškoláky to bylo velice příjemné
dopoledne, kdy se nejen pobavili, ale
i leccos nového dozvěděli.
-vho-

-hoš-
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Krimi a informace z města

Rychlíkům z Tanvaldu do Turnova hrozí zánik
Nad železnicí se stahují temná
mračna. Tak vidí mnozí cestující návrh
na zrušení rychlíků mezi Tanvaldem
a Turnovem. Důvodem kontroverzního
návrhu jsou úsporné škrty v dopravě.
Téměř zmizet z jízdního řádu by
mohly rychlíky z Tanvaldu do Turnova,
z Pardubic do Jihlavy a některé
další spoje. Vlak mezi Tanvaldem
a Turnovem, který pokračuje až
do Prahy, přitom využívá řada cestujících k cestě do práce, do školy nebo
za výlety. Poslední dopolední přímý
autobus z Tanvaldu do Turnova jede
v 9.40. Kdo by chtěl jet později, musí si
udělat zajížďku do Jablonce nad Nisou
a jet až odtud. „Nevěřila jsem vlastním
uším, když jsem tuto novinku slyšela.
Často rychlíkem jezdím a musím říct,
že většinou je plný. Nedá se tedy říct,
že by byl nevyužívaný. Když jsme se
nedávno vraceli z Prahy do Tanvaldu,
báli jsme se, jestli se tam tolik lidí vůbec
vejde. Doufám, že ke zrušení nakonec
nedojde,“ přeje si jedna ze stálých cestujících Věra. Pohodlí vlaku z Tanvaldu
bez přestupování až do Prahy preferuje
také řada turistů a cizinců, kteří k nám
zavítají. Bojí se, že by bez místenek
nesehnali v autobuse místo a vlak je pro
ně pohodlnější.
Konečný verdikt závisí na rozhodnutí
vlády. Ta chce na dálkové dopravě
ušetřit 200 milionů korun, a to přinese
svoje „oběti“. Pár měsíců před tím, než
má vejít v platnost nový vlakový jízdní
řád, nikdo neví, jak bude vlastně vypa-

dat. „Vzhledem k rozhodnutí
Ministerstva
dopravy o radikálním
omezení
objednávky
rychlíkových
spojů
a
současně
kvůli
nevyjasněné
situaci
ohledně dofinancování
regionální
železniční
dopravy lze předpokládat na vybraných tratích
další úpravy,“ informovala společnost KORID
LK. Podle pracovního
návrhu by se mohlo
ušetřit na desítkách českých tratí.
Na Tanvaldsku se to týká rychlíkových
spojů v 5.49, 7.49 13.45 a 15.45
z Tanvaldu do Turnova a zpět v 11.18,
17.18 a 19.18.
Proti zrušení rychlíků se postavilo
i několik českých organizací včetně
Svazu cestujících ve veřejné dopravě
a občanská iniciativa pro kritiku vládou
plánovaných reforem ProAlt. „Téměř
každá linka má přijít o některý spoj,
několik linek má zaniknout zcela.
Například z Jeseníku do Ostravy tak
má být cesta o téměř dvě hodiny delší,
o 120 korun dražší a s přestupy navíc.
Ministerstvo tuto změnu nijak neprojednává a cestující mají být postaveni
před hotovou věc: od prosince, kdy
začíná platit nový jízdní řád, jejich
spoje zkrátka nepojedou. Nikdo zřejmě
neuvážil ani to, že oblasti nejhůře
postižené škrty rychlíků jsou už dnes

špatně dostupné a ekonomicky slabší, neboť
jde o pohraniční oblasti
a vnitřní periferie České
republiky:
Slezsko,
Vysočinu, Rakovnicko,
Tanvaldsko nebo těžkou
sociální krizí procházející Šluknovsko. Mnohé
spoje zde plní funkci
regionální
dopravy,
jsou i využívány k cestě
do zaměstnání a ne
každý může či chce
jezdit autem. Škrty
ve veřejné dopravě uškodí zejména
nízkopříjmovým vrstvám a dále
prohloubí nerovnosti mezi regiony.
Přispějí k růstu nezaměstnanosti nejen
mezi železničáři, ale především mezi
potenciálními nezaměstnanými, kteří
ztratí možnost dostat se za přijatelných
podmínek na pracoviště,“ vyjadřuje své
stanovisko Michal Špína z ProAltu.
O tom, jestli se štěstěna od místních
vlaků odkloní nebo naopak mělo být
rozhodnuto co nejdříve. „Jasno ještě
zdaleka není, vše záleží na definitivním
schválení rozpočtu pro Ministerstvo
Dopravy vládou,“ doplnila Květa Kočová
z tiskového oddělení Ministerstva
Dopravy. Situaci sleduje také vedení
města. „Rada Města se redukci snaží
zmírnit a podporuje snahu společnosti
Korid, aby se spojů zrušilo co nejméně,“
dodal starosta města Petr Polák.

-hoš-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Milí čtenáři, poprvé uvádíme
Okénko městské policie s telefonními
čísly. Není to kosmetická úprava loga,
nýbrž pomůcka pro občany Tanvaldu,
aby tato čísla nemuseli pracně hledat.
Doporučujeme uložit si je do mobilu.
Čas od času se totiž vyskytne situace,
kdy je zásahu strážníků zapotřebí.
Individuí, zasluhujících zvýšený
dohled, se totiž po městě pohybuje
stále dost. A plané hospodské řeči
o tom, jak je v Tanvaldě nebezpečno,
nemají za mák smyslu. Ničí někdo
kolem nás životní prostředí? Obtěžuje
někdo někoho, kdo se sám neubrání?
Pak je vytočení 158 nebo výše
uvedených čísel na místě. Tradiční
české „udávat se nemá, ale hlásit se
to musí“ v takovém případě neplatí.
Anebo máte na věc jiný názor?

Nezletilí sprejeři odhaleni.
Ve spolupráci se školou zjistila
městská policie několik nezletilých
sprejerů, či spíše rádoby malířů,
kteří „zdobili“ svými výtvory školu
na Výšině. K zodpovědnosti teď budou
pohnáni rodiče dotyčných umělců, jež
to bude určitě něco stát. Minimálně
náklady na odstranění nevyžádaných
maleb. Spraví to domluva nebo něco
ostřejšího, co myslíte?

Je Tanvald další časovanou bombou?

Nepokoje Šluknovského výběžku
již týdny zaplňují titulní stránky novin
a televizní obrazovky. Může se
něco podobného stát i v Tanvaldě?
Jaké jsou společné jmenovatele
takové eskalace vzájemného násilí
a nenávisti? Vysoká nezaměstnanost,
nízké mzdy, levné byty,
nezájem
o vzdělání, nezájem pracovat a přece
chtít všechno, rostoucí kriminalita.
A k tomu připočtěme podnikavce, kteří
levně nakupují nemovitosti, nastěhují
tam
sociálně
nepřizpůsobivé,
vyinkasují od státu podporu na bydlení,
za rok, za dva, se jim vložené
investice vrátí a jdou zase dál, tedy
spíše jedou luxusními vozy, a po nich
zbydou vybydlené domy, nepořádek,
rozhádaní občané a obce ve stavu
zmaru. Sumasumárum, tanvaldský
koktejl se tomu šluknovskému podobá
jako vejce vejci. Nezaměstnanost,
mzdy, pokud jsou, tedy nízké, ceny
bytů také nízké a k tomu šuškanda
o tom, že do Tanvaldu se chystá
na padesát romských rodin odkudsi
z daleka. A v některých hospodách
už počet oněch rodin možná vzrostl
na dvoj či trojnásobek. Aspoň dle
lidové pověsti. Ty pověsti se nám
tedy naštěstí zatím nepotvrzují,
i s ohledem na to, že existuje důvodné
podezření, že za těmito fámami stojí
právě extremisté, kterým nepokoje
v pohraničí přijdou velmi vhod. To
ovšem není důvodem k tomu, abychom
kdovíjak jásali.
Problém tu je. Máme tu hodně

sociálně slabých obyvatel a to je
znepokojující fakt. Sociální politika
v ČR je již dobrých patnáct let
nastavena na špatnou výhybku.
Škrtá se šmahem cestou nejmenšího
odporu a sociální dávky se vyplácejí
plošně, aniž by jakýmkoliv způsobem
motivovaly příjemce k aktivnějšímu
způsobu života, myšleno směrem
k pracovním aktivitám (a škole), nikoliv
k nekalému přiživování na úkor jiných.
To je špatně, tomu snad rozumí každý.
To je ovšem politika horních pater,
kterou město formátu Tanvaldu jen
stěží může ovlivnit. Dokonce nemůže
ovlivnit ani to, komu umožnit trvalý
pobyt ve městě a komu nikoliv, jak
se mnozí hospodští diskutéři mylně
domnívají. To je opravdu věcí majitelů
nemovitostí, koho si do svého domu
a bytu pustí.
Co tedy vlastně město vůbec může?
Něco přece. Snaha, aby strážníci
městské policie byli více vidět, nejen
ve dne, ale i v nočních hodinách, zvolna
přináší své ovoce díky společným
hlídkám s Policií ČR. Od zimy a jara
letošního roku, kdy enormně narostl
počet násilné i majetkové trestné
činnosti, došlo přes léto k postupnému
poklesu kriminality. Někomu se to
může zdát málo, já vítám i drobný
pokrok. Zda tento příznivý vývoj
bude trvalého rázu, to ukáže teprve
čas. Další parketou, na níž se Město
Tanvald pohybuje se spolehlivou
jistotou, je politika zaměstnanosti.
Již řadu let město vytváří desítky

pracovních příležitostí pro lidi, kteří by
jinak jen těžko sháněli práci. Vídáme
je denně v oranžových vestách, jak se
starají o pořádek v našem městě. Je
mezi nimi i řada Romů, na jejichž hlavy
se snáší na Šluknovsku největší hněv.
Někteří se osvědčili, někteří nikoliv,
ale tak je tomu i v majoritní populaci.
Dobrou zprávou je, že město Tanvald
má zájem i snahu tyto pracovní
příležitosti ve stejné míře udržet
i v příštím roce. Je to dost, pár desítek
pracovních míst? Zdá se vám to málo?
Jen se rozhlédněte po širém okolí, zda
i jiná města vytvářejí tolik pracovních
příležitostí.
Takže to bychom měli kriminalitu
a nezaměstnanost. A co mládež? Nízké
povědomí o potřebnosti vzdělání? To
je kámen úrazu. Tam je jádro toho
všeho, odtamtud se to odvíjí. Kdo má
velmi nízkou cenu na trhu práce, ten
se nejhůře obejde. Těžko se dětem
vysvětluje, proč chodit do školy, když
rodiče doma celý den proleží u televize.
A z valné části se to týká právě Romů.
Važme si proto každé dobře míněné
pomoci. Rom Roma vyslechne spíše
než kohokoliv z gádžů, byť by to s nimi
myslel sebelépe. Proto je dobře, že tu
máme nízkoprahové centrum, na jehož
provoz město poskytlo prostory. Jsou
tu mladí vzdělaní lidé, Romové, kteří
už jen svým příkladem ukazují dětem
cestu, jak vybřednout ze spodních
pater společnosti. Nepůjde to lehce,
ani rychle, ale jít to musí. Romové
v České republice zůstanou, ať už se to

komu líbí či nelíbí a naše společnost se
s nimi musí srovnat. A oni samozřejmě
s ní. Jinak zůstanou pořád na okraji.
Znám spoustu slušných Romů
a když kdokoliv z vás zapátrá v paměti,
určitě si na nějaké také vzpomene.
Nerad bych se v Tanvaldu dožil, aby
nějací novodobí boží bojovníci rozbíjeli
hlavy právě těm slušným. A to se
potom dost často stává.
A ještě malý dovětek na závěr.
Máme tu městskou i státní policii.
nenechme ji zahálet, nenechme ji
usnout na vavřínech pod dojmem
toho, že kriminalita je momentálně
na poměrně nízké úrovni v porovnání
se zimou a jarem. Znovu připomínám
telefonní čísla, 158 – policie státní,
483 394 575 a 725 095 123 – policie
městská. Policajtů nebude nikdy dost
na všechny grázly a chmatáky, nikdo
z nás tak nemůže mít, s prominutím,
policajta za zadkem, ale každý z nás,
kdo umí telefonovat, může vytočit
patřičné číslo, jestliže se někde děje
něco nekalého. A kdo není ochoten
toto akceptovat a takto konat, ať si
potom nestěžuje. A na to vemte jed.
A příště, budou-li naši čtenáři
o to mít zájem, můžeme si rozebrat
primární a sekundární příčiny nepokojů
na Novoborsku a ve Šluknovském
výběžku a jejich paralely s možným
vývojem na Tanvaldsku.
Děkuji všem čtenářům, kteří dočetli
až sem a budou o tom alespoň trochu
přemýšlet.
Václav Hošek
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Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Nehoda dílem okamžiku.
Jízdě se nejspíš málo věnoval řidič,
který 14. 9. u vlakového nádraží narazil
do vozidla odbočujícího vlevo. Nehoda
se naštěstí obešla bez vážnějšího
zranění, pouze ostatní řidiči museli
zpomalit, když městská policie
usměrňovala dopravu v obou směrech.
Takže tentokrát pouze plechařina. Ale
i tak je to poučení, každá koruna dobrá,
vyplatí se dávat pozor za volantem.
Ztracení pejskové se zase našli.
Že se majitelům nevyplácí, když jejich
pejsek nemá obojek a tím pádem ani
známku, o tom se přesvědčil jeden
pejskař z Tanvaldu. Protože strážníci
nemohli majitele hned zjistit, odvezli
voříška do útulku v Krásném Lese.
Když se páneček čtyřnohého výletníka
konečně našel, musel pochopitelně
sáhnout do kapsy a vzniklé náklady
uhradit ze svého. Další ztracený
kříženec naštěstí známku měl, takže
majitel byl zjištěn ihned a spravila to
pouze pokuta.
Inu, pejskové chytnou čas od času
toulavou a není od věci, když přitom
mají na obojku telefonní číslo domů.
Chytré opatření, zkuste to taky.
Další pokuty za parkování.
Několik pokut za nedovolené parkování
na Krkonošské ulici vybrali v září
strážníci městské policie. Někteří řidiči
jsou zkrátka nepoučitelní a parkují si,
zákaz nezákaz. Na základě stížností
občanů na nedodržování zákazu
vjezdu Horskou ulicí směrem na Horní
Tanvald byly v září provedeny také
kontroly takovýchto výtečníků, ovšem
tentokrát s negativním výsledkem.
Že by naši řidiči již k rozumu přišli
a dopravní značky se aspoň částečně
doučili?
-vho-

„V týdnu mi chybí osmý, devátý i desátý
den“ říká lékař Tomáš Drobník
Od ledna v Tanvaldě začal
ordinovat nový praktický lékař
Tomáš Drobník ze Smržovky.
Kromě ordinace v Krkonošské
ulici, kam si přijdete vyléčit své
neduhy, se s ním můžete setkat také
na celorepublikovém maratonském
běhu Wood-cross Maratonu, jehož
je organizátorem.
Kdy Vás v Tanvaldě můžeme
zastihnout?
Ordinační hodiny v jednotlivých
ordinacích
a
zároveň
všechny
eventuelní změny jsou uveřejněny
na našich stránkách www.doktorzhor.
cz. Od ledna 2011 jsem zahájili ordinaci
v tanvaldské ordinaci 3 x týdně, a to
v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 16
hodin a ve středu od 7.30 (odběry krve)
do 12.00 . Aby se zabránilo dlouhým
čekacím dobám, snažíme se s našimi
pacienty domluvit přesný termín
návštěvy. Toto je nutné zejména pokud
se jedná o časově náročnější prohlídky,
jako např. prevence, sepsání lázní,
důchodů apod. Objednání je možné
zatím telefonicky v době ordinace
- 483 395 191.
Berete ještě nové pacienty?
V současné době máme již ve všech
ordinacích počet pacientů výrazně
překročen, nové pacienty přibíráme
pouze po předchozí domluvě.
Kromě
Tanvaldu
máte
také
ordinaci ve Smržovce a v Jiřetíně
pod Bukovou. Jak tolik závazků
zvládáte?
Pokud funguje objednávkový systém
(na který dosud nebyli pacienti
v Tanvaldě moc zvyklí) dá se vše
skloubit. Jediné, co se nedá plánovat,

Od září jezdí autobusy podle
nového jízdního řádu

Dalších změn v jízdních řádech autobusů se dočkali cestující v Libereckém
kraji. Od 1. září jezdí podle nového
jízdního řádu i některé autobusy
na Tanvaldsku. Podle dopravců je
důvodem úprav zlepšení dopravy pro
studenty a školáky.
Změny se dotkly třeba linky
z Tanvaldu přes Desnou a Kořenov
do Vysokého nad Jizerou. Spoj 3,
který dosud odjížděl v 6.01 z Tanvaldu,
nově vyjíždí z místního autobusového
nádraží o sedm minut později, tedy
v 6.08 hodin. Pozdější spoj (v 6.56
z Tanvaldu) jezdí v úseku Polubný
– Příchovice, Motorest o dvě minuty
později. O pět minut dříve jezdí v celé
trase spoje, které dříve jezdily ve 12.21
a v 16.21 z Příchovic. Spoj 18 (dosud
odjížděl v 14.05 z Vysokého) od září
jezdí z Vysokého do Příchovic o pět
minut dříve a ze zastávky Příchovice,
Motorest do Tanvaldu o 13 minut dříve.
Na další novinky si cestující budou
muset zvyknout na lince Rokytnice
nad Jizerou do Jilemnice a Hradce

Tanvaldský zpravodaj

4

je počet akutně nemocných a akutní
návštěvy.

Jak
se
Vám
daří
skloubit
lékařskou
praxi
s
Vašimi
různorodými koníčky? Pořádáte
celorepublikový maratonský běh,
závody ve veslování na trenažeru
a hrajete na několik hudebních
nástrojů….Nechybí Vám pomyslný
„osmý den“ v týdnu?
To máte pravdu, chybí a rovněž i devátý
a desátý. Poslední roky po rozvoji
všech našich aktivit (agentura domácí
sesterské péče poskytující tuto
činnost v celém jabloneckém okresu,
rehabilitace, Lékárna u doktora z hor
na Smržovce, ambulance ortopedie
v Jablonci) jsem musel sportovní
aktivity ztenčit pouze na pořádání
Wood cross maratonu (v sobotu
proběhl ve Smržovce úspěšně již
9. ročník). Snažím se i trochu sám
sportovat ve večerních hodinách
po práci, chodím bruslit, na spinning,
squash, badminton, občas i na kolo
a rád plavu. Záda se potřebují
po celodenním sezení protáhnout.
Co Vás vedlo k tomu, abyste se
vydal na dráhu praktického lékaře?
V 5. ročníku medicíny mě oslovil
tehdejší praktický lékař ve Smržovce,
to bylo v roce 1992, práce se mi zalíbila,
i když začátky byly kruté. Jako mladý
lékař jsem sloužil na několika místech,
pracoval v několika ordinacích.
Od roku 1996 jsem převzal ordinace
ve Smržovce a v Jiřetíně.
V Čechách se hodně diskutuje
o špatných podmínkách v našem
zdravotnictví. Měnil byste své
povolání nebo stát, ve kterém ho

vykonáváte?
Rozhodně ne, práce se mi líbí, i když
je někdy hodně psychicky i fyzicky
náročná.
A ještě přímo k léčbě: V posledních
dnech nás média opět straší
agresivitou klíšťat, která na nás
číhají v přírodě. Vyplatí se nám
ještě teď, takřka na podzim
investovat do nějaké preventivní
léčby?
Určitě ano, patříme stále mezi státy
s nejmenší proočkovaností, ale jistější
je zahájit očkování již na jaře před
sezonou.
V našem regionu se klidně
může stát, že v říjnu napadne
sníh, babí léto odvane sychravý
vítr a nastoupí období vydatné
na chřipky a nachlazení. Jak se
můžeme preventivně bránit?
My jsme chráněni nejlépe bacily přímo
v ordinaci, projde nám jich tam tolik,
že tělo si musí vyvinout dostatek
protilátek. Jinak já sám užívám
pravidelně komplexy vitaminů, snažím
se trochu sportovat a minimálně jednou
týdně chodit v době chřipek do sauny.

Zaostřeno na terminál

Králové. Hned první spoj (dříve v 5.45
z Rokytnice) vyjede o 10 minut dříve,
tedy v 5.35. Změny se dotkly i linky
z Rokytnice přes Jilemnici do Vrchlabí.
Spoj 5 dříve odjíždějící v 6.30
z Jilemnice nově jezdí v celé trase o 10
minut dříve (v 6.20) a o deset minut
dříve jezdí i spoj 6, původně odjíždějící
v 6.35 z Rokytnice.
Kdo by rád vyjel z Harrachova
do Jablonce nad Jizerou nebo ještě
dále do Rokytnice nad Jizerou, musí
počítat s tím, že spoj v 6.25 nyní jezdí
už v 6.15 z Harrachova.
Další změny se dotkly také ranních
spojů z Jablonce nad Jizerou přes
Františkov do Horní Dušnice, linky
z Jestřebí do Poniklé, Jilemnice
a Víchovské Lhoty, z Jablonce nad
Jizerou do Vysokého, Příkrého a Semil
a linky ze Semil do Benešova, Hájí nad
Jizerou, Mříčné a Jilemnice.
Aktualizované jízdní řády nebo kompletní změny v tištěné podobě získáte
v infocentru Tanvald.

-hoš-

Staré depo na místě budoucího terminálu je již minulostí, zmizela i krajní
kolej, na jejímž místě pomalu roste
opěrná zeď z kamene. Vše je zatím
ve stádiu zrodu a prostor se začíná
plnit inertním materiálem. Ještě však
bude zapotřebí mnoho a mnoho tun

materiálu, než se povrch zvedne
do výše silnice. Dopravní terminál to
prozatím nepřipomíná ani náhodou,
ale uvidíme za měsíc, za dva. Času
není nazbyt a zima tu může být každou
chvíli. Zatím vše běží podle plánu.
-vho-
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Novinky, zajímavosti

V říjnu bude naše kino zase patřit humoru

Profesionální filmaři mají své
Karlovy Vary, dětské filmy Zlín a amatérští filmaři, kteří své diváky rádi rozesmějí, mají Tanvald. Do světa typicky
českého humoru, satiry a překvapivě
vypointovaných příběhů návštěvníky
tanvaldského Kina Jas Járy Cimrmana
8. října zavede 43. ročník filmového
festivalu Humor v amatérském filmu
HAF 2011. Den předtím soutěžní přehlídku filmů shlédnou žáci a studenti
tanvaldských škol.
Organizátoři akce vybízí tvořivé
filmové nadšence, aby svá dílka
nenechávali ležet ve skříni a podělili
se o ně i s jinými příznivci humoru.
Festival HAF, jehož pořadatelem je
Město Tanvald, amatérskou filmovou
tvorbu podporuje již 43 let. Za ta
léta se na plátně tanvaldského kina
promítly stovky filmů českých i zahra-

ničních filmařů. Přijďte je podpořit
i vy a zajděte 8. října ve 13.30 hodin
do místního kina, kde můžete vybrat
i svého favorita, který vyhraje Cenu
diváka. Vstupné na festival je zdarma.
Diváci tu mohou shlédnout snímky
filmařů různých věkových kategorií.
Čekají je krátké humorné filmy, oblíbené parodie na reklamu a minutové
filmu na libovolný žánr. Každoročně se

sejdou také animované filmy.
První místo loni u poroty vyhrál mladý
autor Martin Bohadlo se svojí vtipnou
variací alá Rady ptáka Loskutáka
s názvem Mikro dílna. Za druhý nejhumornější film byly vybrány Erupce
Vášně Ostraváka Ondřeje Svobody,
který si vzal na paškál nekonečné
telenovely. Zvláštní ocenění poroty si
odvezl Jaroslav Nykl, za animovaný
snímek Jaro a samotní diváci vybrali
potíže jednoho německého prostatika
ve snímku S.O.S. Michaela Frankeho.
A na co se můžete těšit letos? Na to,
kam až může dojít chorobná nenávist
k vlastní manželce, roztržitost mladých
milenců nebo krádež piva. A co dál?
Uvidíme, čím nás autoři překvapí.
Hlavním sponzorem HAFu je společnost BusLine, a.s..
-hoš-

Infekční pavilon veřejné všeobecné nemocnice v Tanvaldě
Významná pozornost zdravotnictví
a péči o zdraví občanů byla v oblasti
Tanvaldska věnována již v druhé
polovině 19. století. Dokladem toho
byla výstavba okresní nemocnice
v Tanvaldu, která byla otevřena pro
veřejnost 3. března 1890. Jednalo se
o výstavnou a účelně řešenou budovu,
včetně na tehdejší dobu moderního
instrumentária, jak se uvádí v pamětních publikacích, kterou se nemohla
pochlubit ani podstatně větší města.
Její původní podoba je na fotografii
pořízené kolem roku 1904 smržovským fotografem Emilem Krämerem.
Již ve dvacátých letech 20. století
se ukázalo, že počet lůžek a jeden
primariát pro průmyslovou oblast
Tanvaldska nepostačuje a v roce 1923
byla původní budova zvýšena o další
patro, v podstatě do dnešní podoby,
jak dokumentuje fotografie pořízená
letos v červenci. I když od počátku
20. století lékařská praxe už uměla
dobře bojovat s některými infekčními
chorobami, stále ještě byla metlou,
především mezi textilními dělníky, TBC
a mězi dětmi záškrt. Jejich izolace
od ostatních pacientů byl stále závažný
problém. Jako první byli v Tanvaldu
odděleni od ostatních nemocných pacienti s TBC do zvláštní budovy č.p. 326,
která v Tanvaldu byla postavena vedle
hlavní nemocniční budovy. V podstatě
se jednalo jen o doléčování, žádné
radikální prostředky proti TBC tehdy
lékaři neměli. Po druhé světové válce
však začal počet nemocných TBC
rapidně klesat a potřeba zvláštních
oddělení pro jejich léčení se zmenšovala. To znamenalo také konec pro
tanvaldskou léčebnu TBC, a když se
k tomu přidružil její špatný stavební
stav, byla v sedmdesátých letech
zbourána a nebyla obnovena.
Pacienti s některými nakažlivými
chorobami byli proto od vzniku
tanvaldské nemocnice umísťováni
do uzavřeného křídla v jednom podlaží hlavní budovy. I neodborníkovi je
zřejmé, že to bylo řešení, které mělo
mnoho nedostatků, především v obtížném zajištění izolace od ostatních
nemocných. Okresní úřad v Jablonci

nad Nisou a Město Tanvald proto již
v polovině 30. let uvažovaly o výstavbě
samostatného infekčního pavilonu,
který by byl postaven v těsné blízkosti
stávající hlavní budovy a využíval její
technické zázemí, pitnou vodu, teplo,
kuchyň, atd. Je až neuvěřitelné, jak
rychle postupovalo uskutečnění tohoto
záměru. Dne 14. srpna 1937 bylo
po předchozím místním řízení vydáno
stavební povolení, včetně toho, že bylo
povoleno zbourání obytného domu č.p.
268, který stál na stavební parcele.
Na fotografii nemocnice z roku 1904
je tento dům vidět v pravém horním
rohu. Ve stavebním povolení se také
požadovalo dokončení stavby do 30.
června roku 1938. To splněno nebylo,
protože do průběhu stavby zasáhly
i události léta a začátku podzimu roku
1938, především květnová a zářijová
mobilizace čs. branné moci a posléze
obsazení českého pohraničí. Z dalšího
dokladu, který jsem získal díky laskavosti Ing. Kozlovského z Městského
úřadu Tanvald, vyplívá, že kolaudace
se konala 30. března 1939 a Tanvald
i okres Jablonec nad Nisou tak získal
moderní infekční pavilon, který byl
stavebně řešen a vybaven na úrovni
tehdejších znalostí. Bývalý infekční
pavilon je dnes doslova utopen v přerostlých stromech a současná fotografie proto ukazuje jen dílčí pohled.
Od strohého konstatování faktů bych
si dovolil odbočit k několika osobním
vzpomínkám, které se váží k infekčnímu pavilonu tanvaldské nemocnice.
O prázdninách roku 1942 jsem, jako
mnozí moji vrstevníci, onemocněl
záškrtem. Naštěstí moje onemocnění
naprosto spolehlivě a včas rozpoznal
tehdejší tanvaldský městský lékař,
MUDr. Fritz Hacker a okamžitě přikázal matce, aby mě odvedla na infekční
oddělení nemocnice v Tanvaldě, kde
mě řádová sestra ihned dala injekci
protizáškrtového séra. Nepamatuji
si, zda o množství séra, tedy velikosti
injekce, rozhodl lékař ani na další
podrobnosti. Bezpečně si však pamatuji, že již třetí, nejpozději čtvrtý den,
jsem byl bez jakýchkoliv problémů
a byl jsem přesunut na velký pokoj,

kde bylo i několik dospělých mužů.
Bohužel, jsem byl stále pozitivní, tedy
nosičem bacilů, a tak jsem na infekčním oddělení strávil plných deset
týdnů. S rodiči a sestrou jsem mohl
hovořit jen z balkonu a zejména knížky,
které jsem do nemocnice dostal, bylo
zakázáno vzít si je po propuštění
domů. Musím také vzpomenout nejen
na dokonalé vybavení pavilonu, každé
oddělení mělo svoji koupelnu, čajovou
místnost a vyšetřovnu. Přesto, že
válka se už v létě roku 1942 rozhořela
na plné obrátky, dostávali jsme vynikající stravu, na kterou doma nebylo ani
pomyšlení. Rád bych také připomněl,
že přísný německý personál pod
vedením MUDr. Edelmanna nečinil
žádný rozdíl mezi Čechy a Němci.
Týdenní velké vizity se kromě německých lékařů zúčastňoval také mladý
český lékař MUDr. Mojžíš, který byl
do nemocnice Tanvald patrně přikázán
a po válce již zůstal v Tanvaldu. Starší

generace na něho jistě v dobrém vzpomíná, když před odchodem do penze
ordinoval v budově nemocenské
pokladny v Poštovní ulici.
Další osud infekčního pavilonu je
už patrně i dnešním padesátiletým
občanům známější. Nejméně do roku
1970, možná i o něco déle tu byli umísťováni pacienti s TBC, po jistou dobu
také s infekční žloutenkou. Nakonec
se z původně infekčního pavilonu
stala léčebna dlouhodobě nemocných
a doléčovací ústav a tento stav trvá
dodnes. Budova tak plní dodnes důležitou funkci ve zdravotnictví.
Vedle
radnice,
gymnázia,
Masarykovy školy, bývalého okresního
soudu, pošty, kina a některých dalších,
patří i bývalý infekční pavilon k budovám, které zasluhují naši pozornost.
Bývalý infekční pavilon je dodnes
výmluvným svědectvím, jakou péči
věnovali naši předkové zdraví občanů.
Doc. Ing. Jan Šálek CSc
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Městské zastupitelstvo, Městská rada

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 31. 8. 2011
• RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o.
schvaluje
obchod
společnosti
přesahující částku ve výši 100.000 Kč:
výměna oken a balkónových sestav
u objektu č.p. 568, Smetanova ul.,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou ve výši
1.343.493 Kč včetně DPH;
- nákup nového automobilu Peugeot Partner
pro potřeby spol. TABYS s.r.o. ve výši
283.514 Kč včetně DPH.
• RM doporučuje zastupitelstvu města změnit
usnesení zastupitelstva města č. IV/2 ze
dne 15. 6. 2011 následovně: Zastupitelstvo
města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu
č. 1808/5 (ostatní plocha) o výměře 901 m2
a pozemkovou parcelu č. 1812/1 (ostatní
plocha) o výměře 272 m2, vše katastrální
území Tanvald Desenské teplárenské
společnosti s.r.o.
• RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 472/8 ( trvalý travní
porost) o výměře 15 m2 katastrální území
Šumburk za účelem stavby přístřešku pro
uskladnění palivového dřeva a k venkovnímu
posezení.
• RM bere na vědomí žádost paní V.J.
o snížení kupní ceny za prodej pozemkové
parcely č. 966/3, katastrální území Tanvald
a nedává zastupitelstvu města žádné
doporučující stanovisko.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit
zřízení
věcného
břemene
ve prospěch 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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit
zřízení
věcného
břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín podle předloženého
návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-4009648/S001.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit
zřízení
věcného
břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín podle předloženého
návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-4009824/S001.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit
zřízení
věcného
břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín podle předloženého
návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-4009825/S001.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit
zřízení
věcného
břemene
ve prospěch 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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit 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
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 36/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Vybavení
družiny,
školního klubu a sportovního areálu“
. .................................................146.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem

Masarykova základní škola a Obchodní
akademie - celkem účelový příspěvek
na projekt „Vybavení družiny, školního klubu
a sportovního areálu“...................146.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 37/2011:
VÝDAJE
POZEMKY – celkem
koupě pozemku ppč. 1684/15, k.ú. Tanvald..
. ...................................................30.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA......... - 30.500 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 38/2011:
PŘÍJMY
Účelové dotace
na úhradu výdajů souvisejících se sčítáním
lidu, domů a bytů..........................- 37.343 Kč
VÝDAJE
Sčítání lidu, domů a bytů.............- 37.343 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 39/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na vícejazyčné turistické tabule
. ............................................339.997,60 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv
. ..........................................- 339.997,60 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 40/2011:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt “ Pilotní odzkoušení PPK v rámci
příměstských táborů“.....................74.000 Kč
Nahodilé příjmy – celkem............ + 8.222 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje - celkem
Pilotní odzkoušení PPK v rámci příměstských
táborů.............................................82.222 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 41/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
. ............................................... + 69.000 Kč
v tom: drobný dlouhodobý majetek
. ................................................ - 20.000 Kč
pořízení zahradního malotraktoru
. ...................................................89.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.......... -69.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se záměrem na využití komunikace
podél řeky Kamenice pro cyklotrasu
v případě, že financování bude zajištěno
vhodným dotačním titulem.
• RM nesouhlasí se záměrem na zprovoznění
místní komunikace na pozemkových
parcelách č. 1882/2 a 1887, katastrální území
Tanvald propojující ulice Údolí Kamenice
a Valašskou pro osobní automobilovou
dopravu.
• RM:
1/ bere na vědomí, že městu Tanvald, jakožto
členu Honebního společenstva Tanvald,
nenáleží náhrada za jím vlastněné honební
pozemky přičleněné k honitbě Honebního
společenstva Tanvald;
2/ rozhodla z důvodu přičlenění honebních
pozemků ve vlastnictví města Tanvald
k honitbě, jejíž držitelem je Honební
společenství Velké Hamry,
požadovat
s účinností od 1. 1. 2011 od Honebního
společenství Velké Hamry náhradu ve výši
5 Kč/ha/rok.
• RM projednala žádost pí K. Č. o příspěvek
ve výši 60.000 Kč na vydání knihy a rozhodla
příspěvek neposkytnout.
• RM vydává Nařízení č. 3/2011 o stanovení
maximální ceny za přiložení a odstranění
technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla s účinností od 16. 9. 2011.
• RM souhlasí se stanoviskem koordinátora
veřejné dopravy Libereckého kraje KORID
LK, spol. s r.o. k případným redukcím
v železniční dopravě na lince Praha – Mladá
Boleslav – Turnov – Tanvald, konkrétně
k rušení rychlíkových spojů v úseku Turnov
– Tanvald.

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

Tanvaldský zpravodaj

6

Tanvaldský zpravodaj / říjen 2011

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10. 8. 2011
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 9,
vel. 1+3, byt běžný, U Lesíka 563, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 697/69835
na společných částech budovy č.p. 562-567
a stavebních parcelách č. 1209, č. 1210, č. 1211,
č. 1212, č. 1213 a č. 1214, vše katastrální území
Tanvald dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti je
1.007.060 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 2. 9. 2011 do 14.00 hodin.
• RM přidělila byt č. 6, bezbariérovou
dvougarsoniéru,
Vítězná
593,
Tanvald,
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 30. 6. 2012.
• RM přidělila byt č. 20, garsoniéru
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou na dobu určitou do
30. 6. 2012.
• RM:
1/ s ukončením nájemní smlouvy na pronájem
prodejního stánku umístěného v Krkonošské
ulici, u podchodu pro pěší, pod tratí ČD,
na pozemkové parcele č. 2753, katastrální
území Šumburk nad Desnou uzavřené s paní
L.H. dohodou ke dni 31. 7. 2011;
2/ s pronájmem prodejního stánku umístěného
v Krkonošské ulici, u podchodu pro pěší,
pod tratí ČD, na pozemkové parcele č. 2753,
katastrální území Šumburk nad Desnou
panu T.T. za účelem provozování rychlého
občerstvení od 1. 8. 2011.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 1798/1 (ostatní plocha) o výměře
258 m2, katastrální území Tanvald Desenské
teplárenské spol. s r.o., se sídlem Žďár 159,
Tanvald.
• RM vydává záměr na prodej stavební parcely
č. 825/1 o výměře 59 m2, katastrální území
Tanvald za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů.
• RM projednala nabídku paní A.F. na odkoupení
pozemkové parcely č. 254/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1623 m2, katastrální území Šumburk
nad Desnou a doporučuje zastupitelstvu města
tento pozemek nekupovat.
• RM doporučuje zastupitelstvu města
nepřistupovat na vyšší cenu za výkup části
pozemkové parcely č. 1684/1 označené podle
geometrického plánu č. 1424-68/1/2011 ze
dne 06. 05. 2011 jako pozemková parcela č.
1684/12 o výměře 259 m2, katastrální území
Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 31/2011:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Kateřině Vojáčkové – Azyl-pes,
Krásný Les............................................1.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA................ - 1.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
33/2011:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejné WC – celkem..................... + 34.000 Kč
v tom: oprava schodů........................ 34.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 34.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 34/2011:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku

– celkem
Zřízené základní školy - celkem PD zateplení
a energetický audit objektu č.p. 589, ul.
U Stadionu.................................... + 156.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA............ - 156.000 Kč
• RM rozhodla poskytnout Sdružení Linka
bezpečí, se sídlem Ústavní 91/95, Praha 8
příspěvek ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s nájmem za prostory Linky bezpečí
a provést rozpočtové opatření č. 32/2011:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – celkem
příspěvek Sdružení Linka bezpečí.......5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA................. -5.000 Kč
• RM projednala žádost občanského sdružení
ROMA TANVALD, se sídlem Krkonošská 339,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou o příspěvek
na činnost Romského komunitního centra
a v návaznosti na své usnesení č. 208/13/2011
ze dne 20. 7. 2011 rozhodla příspěvek pro rok
2011 neposkytnout.
• RM po projednání žádosti společnosti
České dráhy a.s., Krajského centra osobní
dopravy Liberec, souhlasí s použitím znaku
města Tanvald k označení motorového vozu
RS 1 Stadler v rámci projektu Jizerskohorské
železnice.
• RM po projednání žádosti TJ Turnov –
Musher Club Český Ráj, se sídlem Žižkova
1013, Turnov souhlasí s konáním svodu zvířat
„Jizerskohorský dogtrekking“ dne 20. 8. 2011
dle předloženého materiálu.
• RM bere na vědomí zprávu odboru rozvoje
a KV o úpravě a vybavení plochy na pozemkové
parcele č. 1492/12, katastrální území Tanvald
a bere na vědomí požadavek petičního výboru
na odstranění schodiště na této ploše.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
novou přílohu OZV č. 5/2006, kterou se
upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
• RM schvaluje podání námitky proti návrhu
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, kde
požaduje doplnit v textové části Odůvodnění
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
do kap. Ad.Z59 Cestovní ruch, rekreace text
ve smyslu:
Pro rozvoj lyžařského střediska s nadmístním
významem
Tanvaldský
Špičák
umožnit
v souladu se zajištěním podmínek udržitelného
rozvoje jeho komplexní dovybavení a propojení
se sousedními středisky cestovního ruchu
(propojení Tanvald – Albrechtice). Tento
požadavek na doplnění vychází též z minulé
krajské územně plánovací dokumentace, a to
ze Závazných zásad pro uspořádání území
velkého územního celku Liberecké sídelní
regionální aglomerace z bodu 4. kap. Rekreace
a lázeňství.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města, které se uskuteční dne 7.9.2011 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. Majetkoprávní záležitosti
6. Projednání studie proveditelnosti vybudování
zázemí stadionu
7. Schválení nové přílohy OZV č. 5/2006,
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů
8. Náměty, připomínky, diskuze
9. Závěr

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

Slavnosti pražskýma očima
Tak k nám přijeli basketbalisté
z Prahy. Na tom by nebylo nic divného,
jezdí k nám na turnaje už hezkou řádku
let. Zahrají si a večer posedí v pivním
stanu. Ochutnají nějakou tu dobrůtku
a k tomu si dají pivečko. Jaké však bylo
letos jejich překvapení, když spatřili,
kterak personál v oranžových vestách
kmitá kolem stolů a průběžně uklízí
veškerý nepořádek, který po sobě
hosté zanechají. „Tak tohle se v Praze

nevidí,“ unisono znělo kolem stolu.
Hnedle bylo jasné, jakým zázrakem
člověk v osm hodin večer mohl narazit na čistý stůl. A komu že ta chvála
náleží? My, domácí, už víme, že to jsou
chlapi z technických služeb, a to, co je
pro nás naprostou samozřejmostí, naši
hosté vidí málem jako div světa.
Tak vida, co v Tanvaldě udržováno,
v Praze aplaudováno.

-vho-
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Informace z města, společenská rubrika, sport

Hasičský kroužek nezahálí ani v nové hasičárně
Kroužek mladých hasičů má
na Šumburku dlouholetou tradici již
od roku 1992. Přestěhování do nové
hasičské zbrojnice bylo zajisté přínosem nejen pro výjezdovou jednotku,
ale též i pro tento kroužek.
V letošním roce kroužek navštěvuje
průměrně 15 dětí, které se učí poznávat hasičskou techniku a tréninkem
jednotlivých disciplín jsou děti vedeny
k samostatnosti, vlastnímu rozhodování a k samostatnému myšlení jak
zasáhnout ve vypjatých situacích.
V letošním roce mládež navštívila již

několik hasičských soutěží, kde měří
své dovednosti s ostatními dětmi
z hasičských kroužků z Libereckého
kraje.
Největším úspěchem letošní hasičské soutěžní sezóny je 4. místo z 18
v okresním kole hry Plamen, ale další
soutěže nás ještě čekají v následujících měsících.
Mladí hasiči se scházejí každý pátek
od 16:00 hod. v prostorách nové hasičské zbrojnice a rádi přivítají nové členy
ve věku 6-14 let.
Více informací o kroužku mladých

Když na houby, tak ne na Malý Špičák!
Houbaři a výletníci pozor! V oblasti
Malého Špičáku nad tanvaldskou nemocnicí v současné době probíhá plánovaná
těžba dřeva. Nevstupujte prosím do míst,
kde se pracuje. Rodiče, upozorněte
na toto nebezpečí i svoje děti. K úrazu lze

přijít velmi snadno a následky mohou být
fatální. Těžba bude ukončena v prvním
pololetí příštího roku. Město Tanvald se
touto cestou omlouvá za způsobené komplikace a děkuje občanům za spolupráci.
-vho-

hasičů naleznete na: http://www.hasicitanvaldsumburk.estranky.cz
I.Svárovská

Sportovní zábava
bez fraku

Již 21.října si můžete zatančit
na sportovní zábavě, kterou pořádá
TJ SEBA. Hraje skupina Koneckonců,
vstupenky v Infocentru nebo na místě,
pokud ještě budou.
-vho-

Přijeli k nám z Wittichenau
Již od roku 1993 trvají
vzájemné
kontakty
mezi
základní školou ve Sportovní
ulici v Tanvaldě a školami
ve Wittichenau. Partnerská
spolupráce začala s tzv.
základní školou, což je
v Německu něco jako náš
první stupeň, u nich 1. – 4.
ročník,
a
pokračuje
to
se střední školou, což je
5. - 10. ročník. Během září
nejprve tanvaldští v čele
s paní učitelkou Radkou Houfkovou
navštívili Wittichenau a patřičně si
tam užili zejména hustou síť cyklos-

tezek vedoucích přírodou. Rovinatý
terén byl příjemným povyražením pro
cyklisty zvyklé šlapat do nekonečných
kopců Jizerských hor. Chlapci se utkali

s domácími fotbalisty, děvčata si zase
zahrála volejbal. Týden nato přijeli přátelé z Wittichenau prozměnu k nám.
Vedl je sám sympatický ředitel Peter
Bresan s panem učitelem Glatzem
a překladatele nebylo třeba, bylo mu
totiž velice dobře rozumět i v češtině.
Prohlédli si školu, omrkli výuku češtiny
a cizích jazyků, zastavili se na radnici
a využili též pěkného počasí k výletům
do přírody v okolí Tanvaldu.
Jak vidno, přeshraniční spolupráci
nekladou meze ani národnostní odlišnosti, ani jazyková bariéra. Osmnáct
let trvající meziškolní kontakty jsou
toho nejlepším důkazem, za což patří

V říjnu 2011
oslaví narozeniny
Hrabálková Alžběta
Zvěřinová Jarmila
Zůbek Václav
Žáková Hana
Ošinská Mária
Bajcar Josef
Cardová Brita
Hajská Renate
Hejduková Marie
Hubená Jana
Oeser Frantiček
Palmová Jana
Peterka Ferdinand
Prchal František
Sixta Luboš
Smoleňáková Agnesa
Zavadel Gabriel
Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v říjnu
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.
dík starostům obou měst, panu Petru
Polákovi a panu Udo Popellovi, kteří
nad nimi vytrvale drží ochranou ruku.
-vho-

V autokempu se vesele závodilo Na zeleném pažitu se nedaří

Již 2.ročník handidesetiboje přivítal
pod taktovkou hlavního sponzora ABB
Elektro-Praga tanvaldský autokemp.
Na rozdíl od loňského zkušebního
ročníku tentokrát pořadatelům přálo
i počasí a sluníčko svítilo
všem účastníkům po celý
den. Disciplíny byly v tradičním složení, tak jak se
již dříve osvědčily. Děti se
opět nejvíce vyřádily při
stavbě kostek na výšku,
kde si užily spoustu legrace, ale osvědčily také
důvtip, tam kde se jim
potřebné výšky nedostávalo. Horolezecká stěna
zprvu vyvolávala spíše
mrazení v zádech, ovšem
po počátečním otrkávání
za pomoci zkušených instruktorů nakonec na vrchol vylezli takřka všichni.
Soutěže se zúčastnili jako již
tradičně závodníci z Dolního Lánova
v Krkonoších, z Domova v Horním
Maxově,
SPMP
Jablonec,
ZŠ
Liberecká Jablonec, ZŠ Kamenná
Jablonec, Centrum aktivit Jablonec
a za domácí ZŠ Horní Tanvald. Celkem
závodilo skoro 30 čtyřčlenných druž-

stev. Není vůbec důležité, kdo zvítězil,
kdo byl druhý, třetí, nějakou tu cenu
si odnesl snad každý, hlavní však je,
že i handicapovaní mají příležitost
zasoutěžit si, ukázat svoje dovednosti, nezůstat v koutě.
A za to patří dík hlavnímu sponzorovi i spolupořadatelům z SPMP
OV Jablonec a TJ
SEBA Handi, jmenovitě
ing. Milanu Kozákovi,
Zdeně
Synovcové
a
mgr.
Vladimíru
Vyhnálkovi.
Jako
rozhodčí a instruktoři
se pak podíleli zaměstnanci ABB ElektroPraga
a
studenti
gymnázia Tanvald.
Nikdo se nezranil, nikdo neplakal,
nikdo se nemračil, všichni si sportovní
zápolení jaksepatří užili a na závěr si
pochutnali na párku či na klobáse. Jen
ty neodbytné vosy letos trochu zlobily,
ale žádná žihadla hlášena naštěstí
nebyla. Druhý ročník handidesetiboje
se tedy jaksepatří vydařil, ať žije ročník
příští, v pořadí už třetí.
-vho-

Fotbalistům Jiskry Tanvald se letos
zatím nedaří. Muži vyhráli jen jednou
a jinak jdou od porážky k porážce.
Prozatím jim patří až 8. příčka. Postup
do vyšší soutěže je tak i letos jen vzdálenou chimérou. Žáčci po loňských
úspěších letos ochutnali, zač je toho
loket ve starší kategorii. Chlebíček je
to tvrdý, neboť věkový rozdíl je zatím
znát až příliš. S tím se však počítalo,
že ve starších žácích se budou pouze
otrkávat. Snad jim to půjde k duhu.

Momentálně jim patří poslední
7. příčka.
Výsledky:
Muži:
Tanvald – Hodkovice
1:3
Camel – Tanvald		
4:1
Tanvald – Pěnčín B
5:1
V.Hamry B – Tanvald
3:1
St. žáci:
Tanvald – Smržovka
0:8
Držkov – Tanvald		
3:1
-vho-

Hasiči soutěžili na Tanvaldských slavnostech
Dobré počasí přálo hasičům na slavnostech, jak pořadatelům z Horního
Tanvaldu, tak i jejich hostům, a byl
z toho rekord. Dosáhli ho muži
z Podůlší, když časem 17 sekund o 2
sekundy překonali dosavadní rekord.
Neztratili se ani domácí, ženy, a pak
ti nejmladší. Vítězové jednotlivých
kategorií:
Muži: Podůlší, ženy: Příchovice
(2. Tanvald-Šumburk), mladší žáci:
Tanvald-Šumburk, starší žáci: Zlatá
Olešnice.
Celkem se zúčastnilo 43 družstev, také

skoro na hranici rekordu.
Poděkování hasičů z Horního Tanvaldu
patří sponzorům: MěÚ Tanvald,
ABEGU Desná, Potraviny Šilhán,
Autodoprava Lipš, WAP, Pospíchal
s.r.o., W+H, SATO, M+M, PREXIM
s.r.o., Autoopravna Hlavatý, Truhlárna
Sőllner, Pekárna Mašek, SEBA T,
Cukrárna U Hájků, Cukrárna LEDO,
Pyramid s.r.o., Lékárna u Aesculapa,
Zahradnictví Kment, Autoservis Brož,
CNC CZ, Železářství Vacek, POMI
MARKET.
-vho-
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Mateřské a dětské centrum Maják

Městská knihovna Tanvald

Pondělí: Dopolení program: 9:00 - 11:30 s A. Rusnákovou,L. Švecovou
- tématické dopoledne dle dětských říkanek včetně dílny a cvičení na míčích
pro rodiče s dětmi vstupné 40 Kč/rodič+dítě.
Odpolední program: 16:30 - 17:30 pohybové hry pro děti od 4 let - Sportovní
hala ZŠ Výšina.
Podvečer: 17:00 - 21:00 Kurzy břišních tanců, biozumbytanečnice Jazíra
jazira@jazira.eu, www.jazira.eu
Středa: Dopolední program: 9:00 - 11:30 s A.Rusnákovou,L.Švecovou
dopoledne pro rodiče s dětmi, herna, EKO dílna, cvičení, vstupné 40,-/
rodič+dítě, 12:00 - 16:00 prostor pro setkání seniorů s možností dílny
Podvečer: 18:00 - 19:00 cvičení pro problémové partie s Rozárkou
v prostorách MDC Maják
Čtvrtek: Dopoledne: 8:00 - 11.30 Dopolední hlídání dětí od 3 let včetně
výtvarno-keramické dílny a pohybových her. Pro děti svačinu a pití sebou/
pohodlné oblečení a přezuvky. Jednorázové vstupné 150 Kč/dítě. Pololetní
předplatné 1200 Kč/dítě (Nutné přihlásit dítě).
Odpoledne: 13:00 - 15:00 hudebně - dramatický kroužek pro děti od 6 let
do 12 let. Mgr. Tereza Vlčková a Ludmila Švecová.
Odpoledne: 15:00 - 16:30 Výtvarno - keramický kroužek pro děti od 3-6 let.
Práce s nepálenou hlínou. Cena 700 Kč/pololetí
Pátek: Odpoledne: 15:00 - 17:30 volná herna s možností využití zahrady
za hezkého počasí vstupné 30 Kč rodič+děti/ - R. Nepimachová – zájemci
volejte předem 723 464 655.
Úterý: Relaxační masáže dle objednání na tel. 603 304 550, Kineziologie dle
objednání na tel. 605 089 688

Krakonoš, Krabat - znáte je?
Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře, Lužickosrbský
Institut a Lužickosrbská centrální knihovna v Budyšíně vyhlašují Vlll.
výtvarnou soutěž „Krakonoš, Krabat – znáte je?“ Zúčastnit se mohou děti
a mládež ve věku 7-19 let. Soutěžící zhotoví 1 práci libovolnou technikou. Práci
označte jejím názvem a symbolem autora. K práci přiložte obálku označenou
symbolem s následujícími údaji: jméno a příjmení, věk, adresa bydliště, email,
telefon, adresa školy, jméno učitele, název práce. Lhůta pro příjem prací
končí 24. října 2011. Práce můžete zasílat i do naší knihovny. Bližší informace
naleznete u nás v knihovně.

Najdete nás:
v budově spojené s Mateřskou školou a ordinacemi lékařů na sídlišti Výšina
v Tanvaldě, v ulici U Školky, č.p. 579
V centru máme bezbariérový přístup, z programů si vyberou i zdravotně
znevýhodnění lidé.
Akce MDC Maják na říjen
Ve dnech 10.10. - 16.10.2011 BURZA A BLEŠÍ TRH - Dětského oblečení,
obuvi, hraček, těhotenského oblečení, kojeneckých potřeb a ostatních
dětských doplňků… (kočárky, sportovní potřeby - kola, lyže, brusle, …
houpačky, autosedačky,…)
9. 10. Po - příjem věcí od 9 – 11:30 a od 16.00 do 18.00 hod.
10. 10. Út - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod.
11. 10. St - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod.
12. 10. Čt - příjem věcí od 9 – 11:30 prodej od 15.00 do 17.30 hod
13. 10. Pá - prodej od 15.00 do 18.00 hod		
15. 10. So - prodej od 9.00 do 12.00 hod		
16. 10. Ne - výdej a vyúčtování od 9.00 do 11.00 hod
Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!!
Za každý přijatý kus na burzu se účtuje 1,50 Kč + 10% z prodeje. Aktivní
účastníci na burze budou zvýhodněni na poplatcích (1,50 Kč/ks se nebude
účtovat). Na bleší trh si můžete pronajmou stůl za 100 Kč.
Tabulky pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku každé dopoledne.
Bližší informace poskytneme přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085
Prázdninový program pro děti
26. 10. - 27. 10. Prázdniny v Majáku pro děti od 3 - 4 do 12ti let
Základní program bude denně od 7.00 do 16.00hod. Podle potřeb a zájmu
bude doba prodloužena ráno již od 6 hod. a odpoledne do 17hod. Základní
cena za dobu od 7.00 do 16.00 tj.za 9 hodin denně 180 Kč/dítě.
Cena za dopolední program od 7.00 do 12.00 hod. je 90 Kč/dítě. Děti lze
přihlásit na jednotlivé dny. Obědy budou v EURESTU. Cena za jeden oběd
je 45 Kč. Objednat při přihlášení !!! Příplatek za prodlouženou dobu pobytu
v rozmezí od 6.00 do 7.00 ráno a od 16.00 do 17.00 odpoledne je 25 Kč za půl
hodiny. Toto je třeba uvést při přihlášení dítěte a zahrnout do ceny tábora.
Doplatek za pozdější vyzvednutí dítěte než je při přihlášení zaplaceno,
činí 25 Kč za každou započatou půlhodinu do 17 hod. a 100 Kč za každou
započatou hodinu po 17.00 hod.

Sklenářství
Martin Třeska
Zasklívání dveří – oken, různé druhy
ornamentů, zrcadla, izolační sklo,
„Dytherm“, broušení, vrtání, bezpečnostní
sklo „Conex“, lepení akvárií,
polykarbonát, krbové sklo 800°C, černé sklo.

Otevřeno:
po, út, čt, pá: 8 -12 13 -17
st: 8 -12 13 – 15
Husova 600, 468 41 Tanvald - Šumburk
Tel: 720 239 874, 736 683 187
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Do zavedeného
kosmetického studia
v Tanvaldě přijmu:
PEDIKÉRKU - MANIKÉRKU
s vlastním ŽL.
Informace na tel:
724 170 120

Týden knihoven v Tanvaldě
První týden v říjnu 3. - 9. 10. proběhne v naší knihovně 15. ročník Týdne
knihoven, tentokrát pod názvem „ Kraj ČR – kraj knihoven“.
Program:
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.
• Po celý měsíc bude ve výstavním sálku instalována výstava školního projektu
Gymnázia Tanvald „Les aneb jdeme do háje“
• Amnestie dlužníků
• Prodej vyřazených knih a časopisů
• Vystavení průkazu pro nové členy zdarma
• Povídání a soutěže pro žáky základních škol na téma „Pověsti a pohádky
našeho kraje“
• Ochutnávkový receptář v knihovně
Občanské sdružení Grácie vás zve 3. října od 15 hodin do Městské knihovny
Tanvald na „Ochutnávkový receptář“, kde pobesedujeme o možnostech,
jak zdravěji a přitom chutně uvařit. Každý účastník obdrží „minikuchařku“
s recepty jídel, která při besedě ochutná. Vstupné je zdarma.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce DDM v říjnu 2011:
V pondělí 3. 10. začínají pracovat všechny zájmové kroužky DDM.
Do některých můžeme ještě nabídnout volná místa, informujte se
v DDM-tel. č. 83 394 301.
V rámci projektu „Návrat ke starým řemeslům“ se budou v DDM konat
akce zaměřené
na pletení z pedigu, točení na hrnčířském kruhu, keramiku, tkaní na tkalcovských stavech, paličkování a tiffany. Nejlepší práce a nejpracovitější řemeslníci budou vyhodnoceni a odměněni. Výstava řemeslných výrobků proběhne
v předvánočním čase v Městské knihovně v Tanvaldě. Dopoledne v DDM jsou
vyhrazena pro mateřské a základní školy, které se účastní projektu „ Návrat
ke starým řemeslům“ v rámci výtvarné a pracovní výchovy.
V úterý 4. 10. v 17.00 – Keramika pro dospělé – glazování výrobků.
V úterý 11. 10. v 15.00 „Tiffany – motýl nebo květina“, pro děti od 10 let,
výroba skleněných vitráží. Cena: 100 Kč.
Čtvrtek 6. a 13.10. ve 14.00 „Mozaiková zrcadla“- pro děti školního věku. 6.
10. - lepení skleněné mozaiky, 13.10. - spárování mozaiky. Hotové výrobky si
vyzvednete 20.10. v DDM.

Podzimní prázdniny 26. - 27.10.:
Středa 26. 10. - výlet do Babylonu v Liberci, lunapark nebo IQ - park dle
vlastního výběru ( nutno nahlásit předem). Sraz v 8.00 na hlavním vlakovém
nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.53 tamtéž. Cena: 120 Kč.
Čtvrtek 27. 10. - výlet na zámek Frýdlant v Čechách. Sraz na hl. vlakovém
nádraží v Tanvaldě v 8.00, návrat ve 14.53. Cena: 180 Kč.
Na oba výlety lze přistoupit na trase po předchozí dohodě.
Připravujeme na listopad:
Úterý 1. a 8.11. od 17.00 – Keramika pro dospělé a pro rodiče s dětmi.
Na všechny akce se přihlašujte včas vzhledem k omezené kapacitě dílen.
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FILMOVÉ TIPY NA ŘÍJEN
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Paramount Pictures a Columbia Pictures představují film ve formátu 3D motion capture „Tintinovo
dobrodružství: Tajemství jednorožce“ v režii
Stevena Spielberga, ve kterém se představí Jamie
Bell jako Tintin, neohrožený mladý reportér, jehož
neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede
do světa velkého dobrodružství a Daniel Craig jako zločinec Red Rackham. Film,
který je natočen podle série knih Tintinova dobrodružství od autora jménem
Hergé, produkují Steven Spielberg, Peter Jackson a Kathleen Kennedy.
Bastardi II
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček
jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami
všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak
Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy
hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž
přebírá agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí „Bastardů“ něco nezdá
a začíná se zaměřovat též na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
Tři mušketýři
Mladý D‘Artagnan (Logan Lerman) a jeho tři
věrní přátelé Athos, Porthos a Aramis (Matthew
MacFadyen, Ray Stevenson a Luke Evans) se
opět musí spojit a zastavit krásnou dvojitou
agentku Milady de Winter (Milla Jovovich), která
se chystá převzít francouzský trůn a uvrhnout
Evropu do války.

Ohlédnutí za Příměstskými tábory v Majáku

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
7. a 8. 10. 43. ročník Humor v amatérském filmu HAF 2011
Mezinárodní filmová přehlídka amatérských filmařů.
Zahájení přehlídky 8. 10. od 13,30 hod v kině Jas Járy Cimrmana.
7. 10. v 8,30 hod proběhne promítání pro žáky a studenty tanv. škol.
Vstupné: zdarma
31. 10. v 19 hodin Kino Jas Járy Cimrmana:
Divadelní představení agentury Harlekýn:

Antonín Procházka: Fatální bratři
Fatální bratři je divadelní hra o štěstí
a jeho relativním pojmu. Jedna z hlavních postav Olda je dítětem štěstěny,
bohatý, úspěšný a hýčkaný umělec
obletovaný ctitelkami. Horoskop mu
předpovídá rychlý vzestup, ale brzkou
smrt. Naproti tomu jeho bratr Lološ je
naprostý outsider. Právě přišel o místo
pojišťováka a v životě se mu nic nedaří.
Podle hvězd má úspěšný bratr zanedlouho zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý. To způsobí, že si náhle
nešťastník Lološ začne svých neúspěchů „nepochopitelně“ vážit a zuřivě se
brání štěstí. Láska jedné slečny může ale všechno změnit. Bravurně rozehrané dialogy a situační komika, rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné paradoxy
jsou pro diváka zárukou osvobozujícího smíchu, ale zároveň v něm probouzí
něco člověčího. Potvrzuje se tak autorův výrok, že lidé se smějí nejvíce tehdy,
když na jevišti poznávají sami sebe. V hlavních rolích: Josef Carda nebo Viktor
Limr, Antonín Procházka, Simona Postlerová nebo Jana Malá, Oldřich Vlach,
Lenka Zahradnická nebo Jana Pidrmanová, Vilém Dubnička a další.
Vstupné: 280, 260 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Organizace a sponzoři s jejichž přispěním mohly proběhnout prázdninové
aktivity pro děti v MC Maják Tanvald:
Liberecký kraj - Grantový fond
Libereckého kraje
Městský úřad v Tanvaldu
Seba Tanvald
Papírnictví a hračky Vedral - Desná
Preciosa Jablonec n. Nisou
Maso - uzeniny, Tomáš, Tanvald
Za možnost stravování v době prázdninových aktivit a přípravu chutných
obědů děkujeme pracovníkům:

Restaurace Tenis Tanvald
Pan Koucký - ČD penzion Tanvald
Eurest Tanvald
Aktivity byly zaměřeny na děti
ve věku 4 – 10 let, jejichž rodiče pracují
a které běžně navštěvují MŠ a školní
družinu. Dále děti matek samoživitelek, dětí, které nemají na sídlišti
dostatek jiných aktivit. Rodiče mohli
využít pro děti týdenní tématický pobyt
nebo jen jednodenní, případně pobyt
na dobu, kdy nemohou pro dítě zajistit
jiný dohled.
Jednotlivé týdenní programy měly
vždy určitou náplň („Cesta Robinsona
Crusoa“,
„Indiánskou
stezkou“,
„Pravěk“ atd). Děti si vyzkoušely
mnoho výtvarných technik, pracovat s různými materiály (modelovat
z keram. hmoty, modelíny, kreslit,
malovat, nalepovat a stříhat papír
i textil, batikovat), naučit se nové
písničky, poznávat nové kamarády,
hrát hry na zahradě i v lese. Na závěr
každého týdne jsme připravili s dětmi
„besídku“ a malou výstavku prací pro

rodiče.
Během pěti týdnů příměstských
táborů jsme se snažili uplatňovat přístup dle výchovného modelu „ respektovat a být respektován“. Základem
v tomto výchovném přístupu je stanovování hranic a pravidel. Povídali
jsme si s dětmi, co je správné a co je
dovoleno (nikoli, co je zakázáno). Děti
se během jednoho až dvou dnů naučily
daná pravidla dodržovat, bez použití
zákazů, napomínání a kritiky ze strany
dospělých. Partnerský přístup k dětem
s vymezenými pravidly poskytl dětem
možnost vyjadřovat své názory,
nápady, diskutovat o nich a předkládat
různé varianty řešení věcí, které se
jich samých týkají („mít kompetenci“).
Děti tak postupně přejímaly zodpovědnost za to, pro co se rozhodly a staly
se tak v mnohých činnostech samostatnějšími a spolupracujícími. Starší
se učily pomáhat mladším, mladší děti
měly šanci pokusit se zvládnout věc
samostatně, v případě potřeby si říci
o pomoc. Děti se vzájemně povzbuzovaly a oceňovaly. Vedli jsme děti
k vytvoření přátelské skupiny, ve které
si děti řeší drobné spory samy (půjčování si věcí, omluvení se, příchod
i dochod ze hry...) Mimo jiné měly děti
možnost vyjádřit i nesouhlasný postoj
a využít práva „vztekat se“.
Snažili jsme se v dětech posilovat
zdravé sebevědomí , učit je ohleduplnosti k druhým a respektovat dohodnutá pravidla. Tento demokratický
výchovný přístup vidíme jako předpoklad k prevenci závadového chování,
netolerance a šikany.

Tanvaldský zpravodaj
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POZEMEK PRO STAVBU RD
VE VELKÝCH HAMRECH
Nabízím k prodeji pozemek určený dle ÚP pro výstavbu
rodinného domu ve Velkých Hamrech v blízkosti
základní školy. Plocha 1700m2, cena 500,-/m2.
RK prosím nevolejte, informace na tel. 603 734 766.

Stínící technika a okenní fólie

• Protisluneční fólie na okna budov i automobilů
• Předokenní rolety a interiérové roletky
• Bezpečnostní a ochranné fólie na okna
• Horizontální a vertikální žaluzie • Předokenní rolety SunStop
• Japonské posuvné stěny • Sítě proti hmyzu
• Garážová vrata
Zpracování cenové nabídky zcela zdarma
Iva Melicharová, Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry
Tel.: 732 579 336, www.imdfolie.cz, info@imdfolie.cz

Odvoz
a likvidace
fekálií
Tel.: 777 822 890

Za nákupy do Polska
Na podzimní a předvánoční období
Město Tanvald připravilo pro všechny
zájemce zájezdy za nákupy do polského města Jelení Hora. První
zájezd se uskuteční 13. října. Cena
zájezdu zůstává na 110 korunách.
Odjíždí se v 8 hodin z centrálního
parkoviště. Přihlašovat, se můžete
už teď, v infocentru Tanvald. Další
zájezdy se uskuteční 10. listopadu
a 8. prosince.

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem
včetně přívěsného vozíku nebo malou dodávkou
do zastřešené haly.

Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

Stavební míchačka
230 V

Univerzální podkladové desky
OSB SUPERFINISH® ECO

Přesné tvárnice
a příčkovky

2500 x 625 mm, tl. 12 až 22 mm,
perodrážka, k odběru po kusech

hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

BEZ FOR

MALDEH

vyrobeno
v Německu

Značkové suché maltové
směsi
balení 25 kg,
široký výběr

YDU

od

135 l

50,-

3.950,-

m2 od

117,-

*

od

*při paletovém
odběru

22,-

PŘI ODBĚRU CELÉ
PALETY 1 BALENÍ ZDÍCÍ
MALTY ZDARMA !

Tato nabídka platí do vyprodání zásob,
nejdéle však do 31. 10. 2011 (včetně).
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
Tanvaldský zpravodaj
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Zajímavosti

Tanvaldské slavnosti obrazem

Jedním z největších lákadel slavností byly skvělé sejkory v podání příchovických hasičů.

Z pódia posluchače mimo jiné bavila i jablonecká kapela Mandragora.

Jednou z kapel, která posluchače nejvíce rozhýbala byla česko-slovenské
revivalové seskupení Peter Paul Pačut a Queenmania.

Na retro jízdu do minulosti cestující vozil historický autobus.

V bývalém areálu ČSAD měli sraz auto a moto veteráni.

Nejmenší návštěvníci si na slavnostech mohli dotvořit i vlastní tričko.

Pod pódiem nejmenším zahrálo pouliční divadlo Elf a Matýsek.

V nabídce řemeslných stánků i v hudebním repertoáru si vybraly dámy, pánové i jejich ratolesti.

Tanvaldský zpravodaj
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Trial Tanvald 2011

Pokračování ze strany 1

i když zaváhání favoritů nakonec
nepřišlo.
Juniorským
evropským
šampiónem se stal Jack Sheppard
z Velké Británie a v hlavní kategorii
CHAMPIONSHIP se v neděli z vítězství
radoval jeho krajan Jack Challoner.
Příjemným čtvrtým místem se v této
kategorii prezentoval letošní domácí
mistr Martin Křoustek. V kategorii INTER
zvítězil další náš jezdec Jiří Svoboda.
Souběžně probíhající Mistrovství světa
žen ovládla stejně jako Mistrovství
Evropy Laia Sanz.
Ze strany zástupců evropské (UEM)
i světové (FIM) motocyklové federace
byl celý podnik hodnocen velice kladně,
jak po stránce sportovní, tak i z pohledu
perfektního zázemí motocyklového
areálu a autokempu. Náš dík patří všem

pořadatelům, rozhodčím a pomocníkům,
kteří, všem sponzorům, partnerům
a hlavně Městu Tanvald a Libereckému
kraji za podporu, bez které by se tato
akce vůbec nedala uspořádat.
David Kadlec TRIALSPORT TANVALD

Výsledky a fotografie najdete na
www.trialtanvald.cz

Manželé oslavili
zlatou svatbu
Po 50 letech společného života oslavili
13. srpna manželé Jiřina a Vítězslav
Potockých z Tanvaldu obdivuhodné
a dnes již vzácné výročí – zlatou
svatbu.
-red-

Hanky Panky opět v Tanvaldě
Nový pořad TECHTLE MECHTLE!
29. 11. od 19 hodin v Kině Jas Járy
Cimrmana Tanvald. Předprodej byl již
zahájen.

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 1000 ks. Vychází poslední pracovní
den v měsíci. Sazba a tisk: SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671,
e-mail: vhoskova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce) Odpovědná redaktorka Veronika Hošková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce.
Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla
je 14. 10. 2011. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

