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Slavnost u pomníku 

Slavnostní shromáždění 
u příležitosti státního svátku 
Dne vzniku samostatného 
Československého státu 

v roce 1918. 
Shromáždění proběhne 26. října 
u pomníku T.G.M. na Šumburku 

v 15 hodin. 
Srdečně zveme širokou veřejnost, 

školy a spolky. 
K poslechu zahraje Jeřabinka. 

Nová věž na kotlině 
Stará věž se skladem na Tanvaldské 

kotlině byla hned po Šlapačkách zbou-
raná a místo ní se staví nová se spole-
čenským zázemím. Prosklená věž se 
zkosenou střechou, z níž je viditelná celá 
trať, bude sloužit rozhodčím. „V místě 
probíhá II. etapa výstavby. V přístavbě 
budou v suterénu sklady a garážování, v 
přízemí pak společenská místnost, soci-
ální zařízení a třípatrová věž pro rozhod-
čí. Tato investiční akce si vyžádá téměř 
osm milionů korun,“ uvedl Jiří Onderka z 
MěÚ Tanvald s tím, že ještě letos na 
podzim bude k objektu zbudována nová 
příjezdová komunikace i s chodníkem. 
Využití celého objektu má být celoroční 
pro všechny sportovní akce, které se 
v areálu pořádají.                           -abr-

Prodejní trhy

Další pravidelné prodejní trhy na centrál-
ním parkovišti se konají 8. 10. 2007.

Zlatá kazeta v Praze, Beskydský ještěr 
ve Frýdku Místku, známá Rychnovská 8 
v Rychnově nad Kněžnou, Ozvěny 
Videocultur festu v Mirošově, Žďárský 
trpaslík ve Žďáru n. Sáz., O pečeť města 
Krupka v Krupce, Špulfest ve Vyšším 
Brodě, Litomyšlská lilie v Litomyšli, 
Protivínský filmák v Protivínu, to jsou 
filmové amatérské soutěže, které v po-
sledních týdnech předcházely tanvald-
skému HAFu. Desítka nejrůznějších 
celostátních projekcí v zářijovém kalen-
dáři amatérských filmových soutěží do-
kládá, že je stále dost nadšenců, kteří se 
ve volném čase z radosti a nezištně 
věnují filmu. V sobotu 6. října od 13.30 
hodin v Městském kině Jas začne také 
u nás malý filmový svátek, a to Humor 
v amatérském filmu a Minuta film 
Tanvald. Den předtím, 5. října, se budou 
filmy ucházet o Cenu mladého diváka. 
Do křesel městského kina usednou opět 
žáci a studenti tanvaldských škol. Jen 
těžko lze předem odhadnout, co přinese 
letošní již 39. ročník. Zda bude patřit 
k těm obsahově zajímavým, či naopak 
k slabším ročníkům. Dlouholetá tradice 
s sebou nese dlouholetou historii s ještě 
živoucími pamětníky a zakladateli soutě-
že. K filmařským stálicím, kteří přijíždějí 
do Tanvaldu i letos, patří například man-
želé Richterovi a Dieter Graubner ze 
SRN. Stále málo je však vidět nových 
tváří, i když v letošním roce se s přihlá-
šenými filmy v Tanvaldě na HAFu obje-
vují nová jména filmařů Veselého, 
Horáka a Krejčího. Místní filmaři bývají 

zastoupeni maximálně desenskými tvůrci 
nebo pány "Medlík a Medlík" z Tanvaldu, 
tvořícími znělku a krátký dokumentární 
film Vteřiny Tanvaldska. 

„Do dnešního dne (20. 9. 2007, pozn. 
red.) máme přihlášeno patnáct filmů od 
deseti autorů. Očekáváme, že jich ještě 
několik přijde,“ říká Petr Hampl, vedoucí 
městské kulturní kanceláře a spoluorga-
nizátor soutěže, s tím, že filmy do soutě-
že vzejdou z neveřejného, předvýběro-
vého kola 24. 9. 2007. Stejně jako 
v minulosti mohou být vyřazeny filmy, 
které neodpovídají propozicím soutěže. 
Tedy že přesahují jednominutový čas 

nebo humorné filmy patnáct minut či 
nesplňují podmínku tématu – satiry. 
Nejlepší snímky budou oceněny finanč-
ním darem i věcnou cenou. Do hlasová-
ní se mohou zapojit všichni diváci, kteří 
přijdou. Protože kamera a PC už v mno-
ha domácnostech není vzácností, může 
se letošní ročník HAFu stát pro mnohé 
inspirací. Všechny příznivce filmu zvou 
organizátoři v sobotu 6. října odpoledne 
od půl druhé do městského kina Jas. 
Vstup je zdarma!

- abr -

Přijďte se podívat, co přinese letošní HAF

Fotografie z HAFu 2006. Zleva P. Lášek, J. Bouda a O. Vejnar zasednou v porotě 
i letos. Moderovat přijede opět Monika Hašková.                          (Foto: P. Hampl)

Koncem roku končí platnost některých 
řidičáků a v zákoně je jednoznačně uve-
dené, že lidé mají povinnost si řidičský 
průkaz, vydaný do 31. 12. 1993, vyměnit. 
Proto je dobré si překontrolovat, kdy byly 
dokumenty vydány. 

V Libereckém kraji v polovině září zbý-
valo k výměně 28 127 řidičských průkazů. 
Jmenný seznam majitelů starých řidič-
ských průkazů v polovině září čítal jenom 
na Tanvaldsku kolem třinácti set osob. 
Mezi řidiči evidovanými se starým řidič-
ským průkazem jsou ti, kteří to stále od-
kládají, ale i řada starších lidí, kteří se bojí 
jezdit nebo nemají auto a už několik let 
dopravní prostředek neřídí. „Většina 
těchto lidí přijde řidičský průkaz odevzdat, 
aby měli své věci v pořádku a nebyli již 
evidováni v databázi řidičů,“ říká Soňa 
Plešingerová s tím, že řidiči, kteří s ne-
platným řidičským průkazem vyjedou po 
1. lednu 2008, se vystavují pokutám při 
silničních kontrolách a poplatkům při 
opožděné výměně ve správním řízení.  
Pokud si lidé staré ŘP nevymění, stávají 

se tyto dokumenty po 1. lednu 2008 ne-
platné a jejich držitelé jsou povinni je 
odevzdat,“ upřesňuje ing. Jaroslav 
Boháč, vedoucí dopravního odboru MěÚ 
Tanvald. Pokud se lidé chtějí vyhnout 

Starý řidičák si na Tanvaldsku ještě nevyměnily stovky lidí
návalům, které zákonitě s ubývajícím 
rokem přijdou, neměli by svou návštěvu 
dopravního odboru MěÚ Tanvald už 
odkládat.

-abr-

Ve středu 19. září probíhal na stavbě 
v autocampu kontrolní den. (Foto: -jed-)

Dnes už stržená věž.          (Foto: -bet-)

Milan Tůma u elektronického rotomatu na dopravním odboru MěÚ Tanvald, kde  
jsou evidováni všichni řidiči ze správního obvodu Tanvald.              (Foto: - abr - )
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Součástí Tanvaldských slavností byla 
také letos hasičská soutěž. Proti sobě se 
postavilo celkem třicet družstev, která 
s proudnicemi, hadicemi, vodou a časem 
bojovala ve třech kategoriích. Nejpočetněji 
(sedmnácti družstvy) byli zastoupeni 
muži, šest družstev žen a dokonce sedm 
dětských družstev. S nejlepším časem 
(20.76) pohár vybojovali hasiči z Bratříko-
va - tým A, Tanvald-Šumburk A se umís-
til hned na druhém místě, Horní Tanvald A 
na 5. místě, Tanvald-Šumburk B na 8. 
místě a SDH Horní Tanvald B na 13. 
místě. Nejrychlejší hasičky v požárním 
útoku jsou z Tanvaldu Šumburku, doká-
zaly to o slavnostech časem (23.62).

Dvanáctého ročníku soutěže O pohár 
starosty města Tanvaldu se účastnili i 
hasiči z německého Sollschwitz. Zajíma-
vostí je, že ačkoliv hasiči ze Zlaté 
Olešnice v hlavním závodu nesoutěžili, 

jejich tři dětská družstva jsou velkou 
nadějí. Děti ze Zlaté Olešnice obsadily 
první, druhé a čtvrté místo. Třetí byl ha-
sičský dorost z Tanvaldu-Šumburku. Na 
druhé straně věkového žebříčku si za-
slouží pozornost výsledky SDH Tanvald 
Šumburk B. Toto družstvo se umístilo 
v první polovině výsledků, a to přesto, že 
jeho reprezentanti patří k nejstarším 
soutěžícím. Věkový průměr se pohybuje 
kolem 55 let.

-abr-
Výsledková listina
Muži
1. SDH Bratříkov A (20.76)
2. SDH Tanvald – Šumburk A (21.05)
3. SDH Vlastiboř (22.20)
Ženy
1. SDH Tanvald Šumburk (23.62)
2. SDH Bratříkov A (23.75)
3. SDH Bukovina (24.92) 

Krátce z města slovem i obrazem
Kanalizace hotova, ulice průjezdná

Smetanova ulice je po letní uzavírce opět 
průjezdná, z hlavní silnice od cukrárny 
k parkovišti však pouze jedním směrem.  
Důvodem rozsáhlých zemních prací byla 
rekonstrukce kanalizace. Kanalizace, 
dříve jednotná, která ústila do řeky, byla 
rozdělena na splaškovou a dešťovou a 
vedena je do čističky a dešťová do řeky. 
Finální asfaltový povrch byl položen 
v polovině srpna. Termín předání stavby 
byl investorem splněn a od září je ulice 
průjezdná. „Přilehlé parkoviště bylo 
upraveno a po celé ploše položena zám-
ková dlažba, okolo obrubníky. Technické 
služby tam ještě provádí terénní úpravy, 
ve kterých se bude pokračovat i napřes-
rok,“ říká Jiří Onderka, vedoucí odboru 
rozvoje MěÚ Tanvald.                    -abr-

Nepříznivé počasí, které panovalo začátkem září, neodradilo mnohé účastníky 
čtrnáctého ročníku Tanvaldských slavností. Sportovní hala, kde probíhal kulturní 
program, byla zaplněna po oba dva dny. Horší to však měli provozovatelé pouťových 
atrakcí a stánkoví prodejci. Ve fotogalerii na www.tanvald.cz naleznete průřez 
z letošního ročníku.                                                            -abr-     (foto: M. Medlík)

Silný vítr s deštěm, který se přehnal v noci na čtvrtek 6. 9. 2007 také přes Tanvald,  
polámal stromy a napáchal také hmotné škody. V Autokempu Tanvaldská kotlina  
vichr rozlámal deštníky a poničil dva letní stany. Konstrukce byla vyrvaná z dlažby 
a plachty zůstaly potrhané.                                          -abr-  (Foto: V. Černý)  

Tanvaldským slavnostem nepřálo počasí

Vítr zničil stany a deštníky v autokempu

O Pohár starosty města Tanvaldu

Hasiči z Bratříkova se chystají na svůj vítězný útok.  (Foto: P.Hampl)

Kapesní řády ČSAD nebudou
Výpisy "kapesní rozměr" vlakových jízdních řádů jsou v prodej v infocentru. Výpisy 
autobusových jízdní řádů z důvodů častých změn už vyhotovovány nejsou, celé jsou 
v prodeji pouze v Jablonci n. N. v ČSAD. Telefonicky je možné si konkrétní spoj 
nechat zjistit v infocentru na tel.: 483 369 670.                                                -abr-

Aktualizace jízdních řádů ČSAD k 3. 9. 2007
Od 3. září 2007 dochází k časovým posunům spojů na linkách 530120 a 530020, a 
to zejména z důvodů lepšího zajištění návazností mezi spoji v Tanvaldě, aut. st. 
Linka 530020 Jablonec nad Nisou – Tanvald – Plavy – Zlatá Olešnice
• spoj 9 (Jablonec nad Nisou odj. 12.45) přijede do Tanvaldu již ve 13.10 z důvodu 
přestupu na spoj směr Vlastiboř
• spoj 19 odjede z Tanvaldu o 3 minuty dříve, tedy již ve 14.47
• spoj 22 pojede z Plavů o 5 minut dříve, tedy již ve 14.55
Linka 530120 Vlastiboř – Tanvald – Jiřetín pod Bukovou
• spoj 12 pojede o 10 minut později (nově odjezd z Tanvaldu v 9.50), po přestupu 
cestujících od Jablonce n. N.
• spoj 15 pojede z Plavů namísto v 9.55 až v 10.00
• spoj 16 pojede nově v celé trase o 5 minut dříve, tedy z Tanvaldu odjede ve 13.10; 
z Velkých Hamrů, nám. ve 13.16
• spoj 23 z Vlastiboře pojede o 5 minut dříve, tedy ve 13.35 (aby nedocházelo ke 
zpoždění návazného spoje do Jablonce n.N.)

ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s.

Pracovní nabídka 
Pracovní nabídka na funkci jednatele
Tanvaldské bytové společnosti, s.r.o.

se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald.

Zájemci se mohou přihlásit u starosty Města Tanvald Petra Poláka, písemně 
na adrese Městský úřad Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald nebo 

telefonicky na tel. č. 483369520, 602448042 nejpozději do pondělí 
15. 10. 2007 do 14.00 hod. Jednatel bude jmenován do funkce k 1. 1. 2008.



Tanvaldský zpravodaj /3

Výběr usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 29. 8. 2007
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit s prodejem části pozemkové 
parcely č. 1070/1, k. ú. Tanvald.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 308/13 o výměře 
cca 266 m2, k. ú. Tanvald, paní Boženě 
Sochorové za účelem zřízení zahrádky.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 67/2 o výměře cca 
75 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, paní Evě Bláhové a panu Jiřímu 
Ducháčovi za účelem zřízení zahrádky.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 202/1 o výměře 
cca 55 m2, k. ú. Tanvald, slečně Martině 
Halířové za účelem skladování palivového 
dřeva.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podání žádosti Pozemkovému 
fondu ČR o úplatný převod pozemkové 
parcely č. 171/4 a pozemkové parcely č. 
171/5, vše k.ú. Tanvald, za účelem 
rekonstrukce ulice Česká, Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene pro 
SČP Net, s.r.o. podle přiloženého návrhu, 
které bude spočívat:
a) v oprávnění zřídit a provozovat stavbu 
plynárenského zařízení – plynovodní pří-
pojku k rodinnému domu v ulici Kostelní, 
Tanvald, včetně jejího příslušenství na 
části pozemkové parcely č. 1964, k. ú. 
Tanvald, a dále v oprávnění vstupovat a 
vjíždět na pozemek v souvislosti se zříze-
ním, rekonstrukcemi, opravami a provozo-
váním plynárenského zařízení a v povin-
nosti Města Tanvald a každého dalšího 
vlastníka výše uvedených pozemkových 
parcel tato práva strpět;
b) v oprávnění zřídit a provozovat stavbu 
plynárenského zařízení – plynovodní 
přípojku k rodinnému domu čp. 192, ul. 
Raisova, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, včetně jejího příslušenství na 
části pozemkové parcely č. 2593/3, k.ú. 
Šumburk nad Desnou, a dále v oprávně-
ní vstupovat a vjíždět na pozemek v sou-
vislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a v povinnosti Města Tanvald a 
každého dalšího vlastníka výše uvede-
ných pozemkových parcel tato práva 
strpět.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuci, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín, podle přiloženého návrhu, které 
bude spočívat v právu k umístění, zřízení 
a provozování zemního kabelového vede-
ní NN na části pozemkových parcel č. 
1837/3 a 1900, vše katastrální území 
Tanvald a v povinnosti Města Tanvald a 
každého dalšího vlastníka pozemkových 
parcel č. 1837/3 a 1900, vše k. ú. Tanvald, 
strpět umístění, zřízení a provozování 
zemního kabelového vedení NN na po-
zemkových parcelách č. 1837/3 a 1900, 
vše katastrální území Tanvald, se všemi 
s tím spojenými zákonnými právy, povin-
nostmi a omezeními.
l RM po projednání souhlasí v rámci 
obnovy vozového parku pro MěÚ s pro-
dejem osobního vozu Škoda Fabia com-
bi, reg. značka JNJ 46–35, za nabídnutou 
cenu ve výši 100 000 Kč na protiúčet a 
s použitím uvedené částky na splátku 
kupní ceny nově pořizovaného vozu 
Renault Megane Scenic u prodejce Auto 
Koutek s.r.o. a schvaluje následující 
rozpočtové opatření č. 45/2007:

Příjmy
Příjmy z prodeje investičního majetku
z prodeje hmotného majetku (automobil 
DPS) 100 000 Kč
Výdaje
Vnitřní správa
Vnitřní správa (radnice) – celkem
Provozní výdaje bez výdajů na počítačo-
vou síť, HW a SW
Leasing na osobní automobily 
 + 100 000 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 44/2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 354 052 Kč
Výdaje
Místní hospodářství - celkem
Silnice a místní komunikace - celkem 
Oprava místní komunikace 
ul. Smetanova  354 052 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 46/2007:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem 
propojení chodníku v Krkonošské ulici 
 50 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 50 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 47/2007:
Příjmy
Účelové dotace
na akci „Cyklotrasa č. 3025 – Tanvald“
  35 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Parkoviště a cyklostezky – celkem
Cyklotrasa v ul. Pod Špičákem – žádost 
o dotaci, zadání zakázky, výkup pozemků  
 + 35 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 48/2007:
Příjmy
Účelové dotace
Na rekonstrukci válečného hřbitova 
 1 980 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Pohřebnictví – celkem
Rekonstrukce válečného hřbitova 
 1 980 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 49/2007:
Příjmy
Účelové dotace
na kamerový dohlížecí systém 
 819 000 Kč
na kamerový dohlížecí systém od obcí
  235 759 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
Kamerový systém – celkem
realizace 2. etapy akce “Kamerový dohlí-
žecí systém“  1 075 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 20 241 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 50/2007:
Příjmy
Účelové dotace
na dostavbu víceučelového Moto-
cyklového a sportovního areálu 
Tanvaldská kotlina  7 114 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(MOTOKROS) – celkem
 + 7 114 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 51/2007:
Příjmy
Účelové dotace

Na opravu podlah ve třídách Gymnázia 
Tanvald  300 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
oprava podlah ve třídách  300 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 52/2007:
Příjmy
Místní hospodářství – celkem 
Silnice a místní komunikace – celkem
zajištění stavebního povolení a PD 
Nemocniční ul.  + 17 850 Kč
Výdaje
Rozpočtová rezerva  – 17 850 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 53/2007:
Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
Ošetření podlah strojovým čištěním
  21 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 21 000 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 54/
2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  4 767 634 Kč
Výdaje
Odvod za porušení rozpočtové kázně
  2 383 817 Kč

Penále za porušení rozpočtové kázně
  2 383 817 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města:
1) souhlasit s převodem zřizovatelských 
práv z Libereckého kraje na Město 
Tanvald k 1. 1. 2008 k Základní umělec-
ké škole, Tanvald, a k Domu dětí a 
mládeže, Tanvald;
2) zřídit k 1. 1. 2008 příspěvkové organiza-
ce Základní umělecká škola Tanvald a 
Dům dětí a mládeže Tanvald,
3) schválit Dohodu uzavřenou mezi 
Libereckém krajem jako předávajícím 
subjektem a Městem Tanvald jako pře-
jímajícím subjektem dle předloženého 
návrhu.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
u č.p. 547, Radniční ul., Tanvald, na po-
zemkové parcele č. 328/2, k.ú. Tanvald, 
1 ks jedle a 1 ks smrku u č.p. 453, Lomená 
ul., Tanvald, na pozemkové parcele č. 
1866/1, k.ú. Tanvald, a 1 ks javoru při 
místní komunikaci na pozemkové parcele 
č. 2674/1, k.ú. Šumburk nad Desnou, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku.

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

l ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 27. 6. 2007 do 29. 8. 2007.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1) Na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 
77/4 o výměře 54 m2, katastrální území 
Tanvald, společnosti Damila Leasing 
s.r.o., za smluvní cenu 9 400 Kč.
2) rozhodlo v současné době neprodá-
vat: 
a) pozemkovou parcelu č. 641, katast-
rální území Šumburk nad Desnou
b) pozemkové parcely č. 877/1, č. 877/5 
a č. 877/9, vše katastrální území 
Šumburk nad Desnou
c) pozemkovou parcelu č. 1070/1, kata-
strální území Tanvald
3) rozhodlo schválit odkup pozemků pro 
potřeby realizace stavby „Cyklotrasa č. 
3025 – Tanvald“ za cenu 85 Kč/m2 
v následujícím rozsahu:
od Jana Votočka část pozemkové par-
cely č. 437/3 o výměře cca 678 m2 ;
od Václava Melicha část pozemkové 
parcely č. 537/6 o výměře cca 3 m2, část 
pozemkové parcely č. 518 o výměře cca 
5 m2, část pozemkové parcely č. 537/19 
o výměře cca 17 m2; od Františka Berky 
část pozemkové parcely č. 642/1 o vý-
měře cca 212 m2; od Zdeňky Habové 
část pozemkové parcely č. 419/2 o vý-
měře cca 340 m2, část pozemkové par-
cely č. 642/8 o výměře cca 23 m2, část 
pozemkové parcely č. 642/7 o výměře 
cca 43 m2, část pozemkové parcely č. 
642/6 o výměře cca 54 m2, od TJ Jiskra 
Tanvald část pozemkové parcely č. 409/7 

o výměře cca 12 m2, vše k.ú. Tanvald 
s tím, že kupní smlouvy s vlastníky do-
tčených pozemků budou uzavřeny a 
prodej bude uskutečněn až po dokonče-
ní stavby a po vyhotovení geometrického 
plánu s přesnou výměrou zastavěné 
plochy.
4) rozhodlo darovat stavební parcelu 
č. 515 o výměře 502 m2, k.ú. Šumburk 
nad Desnou, a stavební parcelu č. 678 
o výměře 73 m2, k. ú. Tanvald, Klubu 
Českých turistů Tanvald za účelemma-
jetkoprávního vypořádání.
5) schvaluje podání žádosti Pozemko-
vému fondu ČR o úplatný převod pozem-
kové parcely č. 171/4 o výměře 428 m2, 
pozemkové parcely č. 171/5 o výměře 
790 m2 a části pozemkové parcely č. 
145/1 o výměře cca 71 m2, vše k. ú. 
Tanvald, za účelem rekonstrukce ulice 
Česká, Tanvald.
6) schvaluje podání žádosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých o bezúplatný převod pozemkové 
parcely č. 216/9 o výměře 276 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem rekonstrukce ulice 
Nemocniční, Tanvald.
7) schvaluje směnu pozemků pro potře-
by realizace stavby rekonstrukce ulic 
Česká a Nemocniční v následujícím 
rozsahu: část stavební parcely č. 387 
o výměře cca 47 m2, k. ú. Tanvald, ve 
vlastnictví RNDr. Miroslavy Jelínkové a 
Věry Štejnarové, včetně vzrostlé zeleně 
na této parcele, směnit za část pozem-
kové parcely č. 213/1 o výměře cca 509 
m2, k. ú. Tanvald, s tím, že směna bude 
uskutečněna až po realizaci stavby a 
vyhotovení přesného geometrického 
plánu s výměrou zastavěných částí.
8) vydává záměr na prodej bytu č. 60, 
vel. 0+2, Větrná 558, Tanvald, dle schvá-
lených pravidel veřejné soutěže. Základní 
cena pro podání žádosti je 276 970 Kč. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald dne 5. 9. 2007

Pokračování na str. 4
Pozvánka na zastupitelstvo

31. 10. 2007 od 16.00 hodin.
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Termín pro podání žádosti je nejpozději 
do 26. 10. 2007 do 14.00 hodin.
9) schvaluje
a) zřízení věcného břemene pro SČP 
Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, podle přiloženého návrhu, 
které bude spočívat:
1) v oprávnění zřídit a provozovat stavbu 
plynárenského zařízení – plynovodní 
přípojku k rodinnému domu v ulici 
Kostelní, Tanvald, včetně jejího příslu-
šenství na části pozemkové parcely č. 
1964, k. ú. Tanvald, a dále v oprávnění 
vstupovat a vjíždět na pozemek v sou-
vislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a v povinnosti Města Tanvald a 
každého dalšího vlastníka výše uvede-
ných pozemkových parcel tato práva 
strpět;
2) v oprávnění zřídit a provozovat stavbu 
plynárenského zařízení – plynovodní 
přípojku k rodinnému domu čp. 192, ul. 
Raisova, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, včetně jejího příslušenství na 
části pozemkové parcely č. 2593/3, ka-
tastrální území Šumburk nad Desnou a 
dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na 
pozemek v souvislosti se zřízením, re-
konstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení a v povinnosti 
Města Tanvald a každého dalšího vlast-
níka výše uvedených pozemkových 
parcel tato práva strpět.
b) zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuci, a.s., podle přiloženého návrhu, 
které bude spočívat v právu k umístění, 
zřízení a provozování zemního kabelové-
ho vedení NN na části pozemkových 
parcel č. 1837/3 a 1900, a v povinnosti 
Města Tanvald a každého dalšího vlast-
níka pozemkových parcel č. 1837/3 a 
1900, strpět umístění, zřízení a provozo-
vání zemního kabelového vedení NN na 

pozemkových parcelách č. 1837/3 a 
1900, vše k. ú. Tanvald, se všemi s tím 
spojenými zákonnými právy, povinnostmi 
a omezeními.
10) schvaluje následující rozpočtové 
opatření:
a) rozpočtové opatření č. 35/2007
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  690 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem
Kino – celkem
Provozní výdaje
výměna křesel na balkonu 690 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 44/2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 354 052 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem 
Oprava místní komunikace ul.
Smetanova  + 354 052 Kč
c) rozpočtové opatření č. 54/2007:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
 4 767 634 Kč
Výdaje
Odvod za porušení rozpočtové kázně  
 2 383 817 Kč
Penále za porušení rozpočtové kázně
   2 383 817 Kč
11) Po projednání připomínky manželů 
Josefa a Věry Janatových k usnesení 
zastupitelstva města č. V/8 z 20.6.2007 
rozhodlo trvat na svém usnesení, kterým 
rozhodlo prodat stavební parcely č. 431 
o výměře 616 m2 a č. 708 o výměře 39 m2 
a pozemkovou parcelu č. 504/2 o výmě-
ře cca 270 m2, vše k. ú. Šumburk nad 
Desnou, za smluvní cenu 288 000 Kč.
l ZM rozhodlo:
1) souhlasit s převodem zřizovatelských 
práv z Libereckého kraje na Město 

Pokračování ze str. 3

Záměr na prodej bytu 
dle  pravidel veřejné soutěže pro prodej volných bytů 

ve vlastnictví města v domech s prodanými byty

1. Zastupitelstvo města Tanvald na základě hlášení volného bytu předloženého 
odborem rozvoje a KV MěÚ v Tanvaldě vydalo na svém zasedání 5. 9. 2007 
záměr na prodej bytu č. 60, vel. 0+2, I. kat., Větrná 558, Tanvald. 
2. Na základě tohoto záměru mohou uchazeči o koupi bytu předložit žádost 
o jeho koupi v zalepené obálce označené “Veřejná soutěž byt č. 60/558". 
3. Kritériem hodnocení je nejvýše nabídnutá cena. V případě stejné výše na-
bídnuté ceny rozhodne o pořadí mezi těmito nabídkami zastupitelstvo města 
tajným hlasováním. 
4. Žádost o koupi může předložit osoba starší osmnácti let. 
5. Základní cena pro podání žádosti byla stanovena radou města ve výši 
276 970 Kč. Žádost, ve které bude uvedena cena nižší než základní, bude ze 
soutěže vyřazena. 
6. Žádost bude podána na formuláři, který je k dispozici na odboru rozvoje a 
KV MěÚ v Tanvaldě. 
7. Žádosti budou v zalepené obálce předkládány osobně na odboru rozvoje a 
KV MěÚ v Tanvaldě, který obálku označí dnem a hodinou podání a zapíše do 
seznamu žádostí, nebo budou zaslány doporučeně na adresu Městského 
úřadu v Tanvaldě, Palackého 359, 468 41 Tanvald, a to nejpozději do 26. 10. 
2007 do 14.00 hodin. Po uplynutí stanovené lhůty pro podání žádosti odbor 
rozvoje a KV předloží zalepené obálky na nejbližší zasedání zastupitelstva 
města, které provede vyhodnocení soutěže, stanoví pořadí tří uchazečů a 
rozhodne o prodeji bytu. Ostatní žadatelé na čtvrtém a dalším pořadí jsou 
posuzováni jako v soutěži neúspěšní. 
8. Pokud vítěz do jednoho měsíce po doručení oznámení o výsledku soutěže 
neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, považuje se to za jeho odstou-
pení od koupě a MěÚ v Tanvaldě nabídne byt druhému v pořadí za jím nabíze-
nou cenu. Totéž platí i u uchazeče na třetím místě v pořadí. U obou platí výše 
uvedená jednoměsíční lhůta. Pokud tímto způsobem nedojde k prodeji bytu, 
soutěž se opakuje. 
Pravidla veřejné soutěže pro prodej bytů byla schválena Zastupitelstvem 
města Tanvald na zasedání dne 28. 1. 2004, usnesením č. VIII.

Jednorázový sběr velkoobjemových
odpadů se uskuteční 6. října 2007.

Tradiční jednorázový sběr velkoobjemových odpadů připravilo město Tanvald 
a firma .A.S.A. Liberec s.r.o., provozovna Tanvald. Podobně jako při předchá-
zejících sběrech budou od občanů na určených místech a v určený čas sbírány 
odpady, které pro jejich rozměry nebo vlastnosti nelze uložit do kontejnerů a 
popelnic jako běžný domovní odpad. Sběr bude prováděn velkoobjemovými 
kontejnery a nákladními vozidly v sobotu 6. 10. 2007 z těchto stanovišť:

TANVALD
l Radniční ul.u č.p. 543 (u stanoviště kontejnerů nad MŠ Radniční)
l Radniční ul. u č.p. 547 (u stanoviště kontejnerů)
l Radniční ul. u skokanských můstků
l křižovatka ul. Větrná a U lesíka u č.p. 562 (u stanoviště kontejnerů)
l křižovatka ul. Horská a U lesíka za č.p. 554
l křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)
l ul. Pod Špičákem u č.p.45 (parkoviště u Nemocnice Tanvald)
l ul. Školní pod Gymnáziem Tanvald
l ul. Česká před truhlárnou
l ul. Železnobrodská nad č.p. 299 (naproti aut. nádraží)

ŠUMBURK
l ul. Smetanova na parkovišti pod Domovem turistů
l křižovatka ul. Popelnická a Vítězná (před výměníkem l sídliště Šumburk)
l ul. Popelnická u č.p. 245 (“hospůdka”)
l křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
l ul. Krkonošská u garáží č.e.782, 783
l ul. Raisova u ZŠ Šumburk
l ul. Vítězná na parkovišti za hřbitovem u rozlučkové síně
l křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK
l u školy

ŽĎÁR
l u střediska TS Žďár
l pod hasičskou zbrojnicí

HORNÍ TANVALD
l křižovatka ul. U Dubu a Kostelní
l křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)
l ul. Údolí Kamenice u zvláštní školy

Na uvedených stanovištích mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů: 
vyřazený nábytek, podlaho-
vé krytiny, zařizovací před-
měty z domácnosti (sanitní 
keramika apod.), vyřazená 
elektronika a elektrospotře-
biče (televize apod.)
– jiný rozměrný odpad z do-
mácnosti (kočárek, kolo), 
vyřazené lednice.
Na sběrná místa je zakázá-
no odkládat jakékoliv pneu-
matiky, autosoučástky, sta-
vební suť, běžný komunální 
odpad a nebezpečné odpady. 
Nebezpečné odpady jako 
jsou chemikálie, barvy, nádo-
by od barev, akumulátory a 
baterie, látky znečištěné rop-
nými produkty nebo jinými 
chemikáliemi, zářivky a výboj-
ky, léky, kosmetika apod. Tyto nebezpečné odpady mohou občané odevzdat 
denně (mimo neděle) ve sběrném dvoře v České ul. 
Velkoobjemový odpad lze na stanoviště ukládat pouze v určený den, tj. v sobotu 
6. října 2007 v době od 6.00 do 8.30 hod. Odkládat tento odpad mimo 
stanovenou dobu je zakázáno!

Podrobné informace o sběru velkoobjemových odpadů poskytuje 
ing. Vulterýn, telefonicky na č. 483 369 555 nebo 723 902 879.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald dne 5. 9. 2007
Tanvald k 1. 1. 2008 k Základní umělec-
ké škole Tanvald a k Domu dětí a 
mládeže Tanvald;
2) zřídit k 1. 1. 2008 příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Tanvald, 
příspěvková organizace a Dům dětí a 
mládeže Tanvald;
3) schválit Dohodu uzavřenou mezi 
Libereckým krajem jako předávajícím 
subjektem a Městem Tanvald jako pře-
jímajícím subjektem dle předloženého 
návrhu.

l ZM rozhodlo poskytnout peněžitá pl-
nění fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva města, za výkon 
funkce člena kontrolního a finančního 
výboru Lubomíru Polákovi, Ivu 
Hochmanovi, Mgr. Karlu Růtovi, Ing. 
Vladimíru Marouskovi, Miroslavě 
Seidlové a Dagmar Šandorové s účin-
ností od 1. 7. 2007 ve výši 1 000 Kč 
měsíčně s tím, že peněžitá plnění budou 
vyplácena čtvrtletně. 

Velkoobjemový sběr odpadu pořádá pro své 
obyvatele Město Tanvald dvakrát ročně. 
Nebezpečný odpad je možné vozit celoročně do 
sběrného dvora v České ulici.



  Narozeniny
  v říjnu 
  2007 
  oslaví

Srdečně blahopřejeme
oslavencům, kteří 
se narodili v říjnu.

Novotná Anna
Lamačová Anežka
Krausová Marie
Koldovská Jitka

Imramovský Josef
Berka Zbyněk
Zavadil Josef

Kouřil Ladislav
Kaštánek Josef
Poddaná Herta

Macháček Jarmil
Duňka Zdislav

Hofmanová Vlasta
Beldová Helena

Zemanová Božena

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

Druhý zájezd důchodců, který byl letos  
vypraven z Tanvaldu do partnerského 
města Wittichenau, se nesl v duchu le-
gendy tamního kraje. Bojovník a hrdina 
Krabat s družinou Augusta Silného přišel 
roku 1696 z Chorvatska a právě ve 
Wittichenau jako uznávaná osobnost roku 
1704 zemřel. Na náměstí má sochu.

Zhruba čtyřicítka tanvaldských důchod-
ců byla po příjezdu na náměstí ve 
Wittichenau vřele přivítána v zasedací 
místnosti na radnici starostou města p. 
U. Popellou a tajemníkem W. Kochtou. 
Nechybělo ani ranní občerstvení v podo-
bě nápojů a sladkého pečiva z nedaleké 
pekárny. Když zvonkohra na radnici 
odbyla desátou hodinu, vydala se skupina 

Zájezd důchodců do Wittichenau aneb putování za Krabatem

K tanvaldským seniorům promlouvá sám 
Krabat a vítá je (jak jinak) než chlebem 
a solí.  (Foto: - abr - )

Tanvalďáků na prohlídku města. První 
byl poštovní sloup z roku 1732 na ná-
městí a hned pak místo s kameny part-
nerství, kde se mezi jinými nachází i žula 
z Tanvaldu (foto nahoře). 

Cesta tanvaldských důchodců pokra-
čovala  prohlídkou Kostela  Nanebevzetí 
P. Marie, kde má Krabat pamětní desku.  
S proměnlivým počasím, v pohodlných 
sedadlech autobusu zajeli senioři i k les-
nímu koupališti, k místu, kde se koná 
řada městských oslav. Začátkem září 
s poletujícím listím ve větru už ale zelo 
prázdnotou.

Zastávkou na oběd se stala Rybářská 
restaurace Dr. Zeldera v Neudorfu –
Klösterlichu.  Prosperující rodinný podnik 

s dlouholetou tradicí představil jeden ze 
synů Dr. Zeldera. Bohaté rybí menu pak 
očividně potěšilo a nadchlo všechny 
účastníky zájezdu

S postavou legendárního Krabata se 
všichni mohli odpoledne seznámit na 
vlastní oči. V kraji se těší velké oblibě a 
zájmu. Ve městě aktivně pracuje spolek 
Krabata, který za podpory sponzorů a 
dotací koupil a rekonstruoval statek v ne-
dalekém Gross Särchenu, ze kterého je 
Kulturní a společenské Krabatovo cent-
rum. Příjemný den strávený v partner-
ském městě Wittichenau byl zakončen 
kávou a zákuskem. Další fotografie ze 
zájezdu najdete na www.tanvald.cz.

Lida Abrahamová

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem přátelům, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s mým manželem panem 
Stanislavem Procházkou, a zároveň 
poděkovat pohřební službě M a M 
Tanvald za vstřícné a vzorné vypravení 
pohřbu.

Zděnka Procházková s rodinou

Poděkování
Děkujeme paní Věře Hnídkové z MěÚ 
Tanvald, odbor školství, která nám velmi 
rychle a ochotně pomohla s vyplněním 
žádosti o podporu pro dva romské stu-
denty středních škol z Tanvaldu. 

Tanvaldská nemocnice
 očima pacientů 

Hlasujte ve druhém celonárodním 
průzkumu spokojenosti pacientů 
českých nemocnic.

Celý říjen a ještě do 4. listopadu 2007 
probíhá anketa spojená s celostátním 
projektem Nemocnice ČR 2007 očima 
pacientů. Cílem tohoto projektu je oce-
nění těch nemocnic, které jsou pozitivně 
vnímány svými pacienty, které jsou k pa-
cientům přátelské a vstřícné, kde není 
pacient statistickou položkou, ale člově-
kem, partnerem na cestě ke zdraví. I vy 
máte možnost se této ankety zúčastnit. 
Hlasujte na www.nejlepsi-nemocnice.cz 
nebo prostřednictvím tištěných anketních 
lístků. Ty vám jsou k dispozici v infocen-
tru, v recepci nemocnice, eventuálně ke 
stažení na výše uvedených interneto-
vých stránkách. Další hlasovací lístky by 
měly být k dostání také v ordinacích 
praktických lékařů. Co získá vítězná 
nemocnice? Nejmodernější nemocniční 
lůžko v hodnotě 160 000 Kč. Vyjádřete 
svůj názor. Toto je anketa, kde nerozho-
dují ministerští úředníci. Zde rozhodují ti, 
kterých se to bezprostředně týká, a to 
jste VY.

Z. Horčičková, hl. sestra

l Vzpomínka na léto
Na konci letošních prázdnin 
jsme se zúčastnili tábora s DDM 
Ulita Tanvald na Šumavě. 
Jediné, na co jsme se netěšili, 
bylo ranní vstávání před odjezdem… ale 
stálo nám to za to. Na táboře jsme si 
užili mnoho zábavy, poznali nové přáte-
le a viděli spoustu zajímavých míst 
v Jižních Čechách. Například obrovskou 
vodní nádrž Lipno. Jeden výlet byl i 
k Plešnému jezeru. Tam jsme se rozdě-
lili na dvě skupiny – ti zdatnější, prahnou-
cí po dalším výstupu, se vypravili na horu 
Plechý, a ostatní se vrátili do tábora.
V areálu tábora jsme chodili na jídlo a 
hráli různé hry, například ping pong, 
petanque… a taky zábavné kolektivní 
hry, při kterých jsme byli rozděleni do 
několika skupin. Zajímavá byla hra, při 
které měli všichni přes oči šátek a jen 
jeden ze skupiny mohl vidět a vedl bez 
mluvení ostatní přes různé překážky. 
Zakončení hry bylo u velkého táboráku, 
kde jsme si opekli buřty. Vyzkoušeli jsme 
si také jízdu na kánoích, naučili jsme se, 
kdo je to „háček“ a kdo „zadák“, a jeli 
jsme i na cyklistický výlet. Dvakrát jsme 
měli v táborové klubovně diskotéku. 
Z  tábora jsme si odvezli spoustu krás-
ných zážitků a těšíme se na příští rok!
Za všechny táborové kamarády  

Hanča a Anča.
l Nabídka kroužků ve šk. r. 2007/08:
Volná místa máme ještě v kroužcích:
Plavání – bazén v Gymnáziu Tanvald  
– ČT 15.15 - 16.15 (16.15 - 17.15)
Lyže běh – PO, ST, PÁ 15.00 - 17.00
Turistický - soboty

Stolní tenis – 
tělocvična Masarykova ZŠ – 
ÚT 17.00 – 18.30, 
ČT 16.30 – 18.30
Taneční – ZŠ Smržovka – 

PÁ 17.00 – 18.30
Aerobic – ZŠ Smržovka – 
ST 14.00 –15.00, 15.00 – 16.00
Šachy – DDM – ČT 14.45 – 16.15
Výtvarný – DDM – ČT 14.00–15.30
Divadelní – DDM – ST 17.00–18.30
Zobcová flétna – DDM – ČT od 14.30
Automodelář – DDM– PO od 16.00
Angličtina pro děti – DDM – 
PO ve skupinách od 14.00 
Ulitka ( pro děti od 3 do 5 let) – DDM – 
ÚT 8.30–11.30
Keramika – ZŠ Desná – 
ÚT od 15.30, ST od 13.00
Kroužky začínají pracovat od 1.10. 
Přihlášky a bližší informace v DDM.
l Keramika pro dospělé proběhne 1. a 
8. 10. od 17.00 do 19.00. Cena: 100 Kč 
za obě lekce + odkoupení výrobků dle 
váhy. Další lekce keramiky pro dospělé 
se budou konat 5. a 12.11., 3. a 10.12.
l Na říjen připravujeme další kurzy 
Tiffany pro dospělé a starší děti (zá-
pichy, vitráže, lampy), podrobné informa-
ce u pí Humlové a Schmiedové v DDM.
l Na dopolední výtvarné a keramické 
dílny zveme děti z mateřských i zá-
kladních škol po dohodě s pedagogy.
l Podzimní prázdniny 25. – 26. 10.
Ve čtvrtek 25. 10. pojedeme do zábav-
ního centra Babylon v Liberci. V pátek 
26. 10. navštívíme plavecký bazén 
v Jablonci n. N.
Informujte a přihlašujte se včas v DDM.

Dvě pozvánky 
Vlastivědné muzeum 
Vysoké nad Jizerou

Ze dvou domovů Lubo Králíčka
Výstava obrazů Čechoameričana 
Lubomíra Tomáše Králíčka vytvořených 
ve Spojených státech amerických a 
v Podkrkonoší, rodišti jeho manželky 
(4. 9. 2007 až 4. 11. 2007).

Orloj v Kryštofově Údolí
Nemusíte ani do Prahy, ani do Olomouce. 
Stačí nechat se inspirovat následujícími 
řádky a vyrazit do Kryštofova Údolí na 
Liberecku. Romantický kaňon v ještěd-
ském hřbetu se proslavil velkou sbírkou-
betlémů a venkovním betlémem malíře 
Josefa Jíry. Dnes k jeho zajímavostem 
patří navíc Chaloupkův orloj, který vznikl 
z bývalé trafostanice. V představách 
tamního zastupitele Martina Chaloupky 
tento nápad uzrával čtyři roky. Od května 
již orloj funguje s několika figurami, ale 
na úplnou premiéru si návštěvníci muse-
li počkat do září. Jedenadvacet figur 
(včetně devatenácti pohyblivých) vytvořil 
z lipového dřeva Václav Plechatý. Vedle 
dvanácti apoštolů můžete spatřit i posta-
vy a výjevy z venkovského života. Na 
realizaci orloje se ale podílelo kumštýřů 
daleko víc. Důmyslné mechanismy se-
strojil liberecký řemeslník a milovník ve-
teránů Jiří Otmar, zámečnické práce 
provedl František Budák a nepřehlédnu-
telnou vizitku ve formě kování na orloji 
zanechal umělecký kovář Jan Nikenday. 
Přesnost, s jakou bude orloj ukazovat 
čas, je díky řízení satelitem zaručena. 
Orloj nebude mít pouze astroláb, který 
ukazuje polohu hvězd. Vydejte se na 
výlet a určitě nebudete zklamaní – bude 
se na co dívat. (net) 

Od října jsou v Tanvaldském zpravo-
daji zveřejňováni jubilanti, kteří se 
dožívají kulatého či "polokulatého" 
výročí od 70 do 90 let, od 90 let pak  
všichni. Pokud si občané nepřejí být 
v této souvislosti Tanvaldském zpra-
vodaji zmíněni, nechť zavolají do 
infocentra (tel.: 483 369 671).
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Program na říjen

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

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na říjen

6. 10.  Humor v amatérském filmu (HAF 2007) a Minuta film
 39. ročník celostátní filmové soutěže s mezinárodní účastí.
 Ve 13.30 hodin v Městském kině Jas v Tanvaldě
 Slavnostní zahájení a promítání soutěžních snímků pro veřejnost.
 Vstup zdarma.
12. 10.  Pohádkový muzikálek „O Růžence“
 Divadelní představení pro děti. Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.
  V 9,30 hodin v Městském kině Jas v Tanvaldě.
26. 10.   Slavnostní shromáždění u příležitosti státního svátku
 Dne vzniku samostatného Československého státu v roce 1918.
 Shromáždění proběhne u pomníku T.G.M. na Šumburku v 15 hodin.
 Srdečně zveme širokou veřejnost, školy a spolky.
 K poslechu zahraje Jeřabinka.

Další akce 
10. a 24. 10.  Zájezdy do Jelení Gory
  Odjezdy v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

Připravujeme na listopad 2007
9. 11.  Čistá kořist
 Divadelní komedie. V 19 hodin Městské kino Jas Tanvald
 Autor Joe Orton, režie Václav Postránecký.
 Pověstný anglický humor v detektivní komedii o jedné z variant, 
 jak rychle zbohatnout. 
 Hrají: L. Mrkvička, H. Sršňová, V. Postránecký, V. Udatný, F. Sychra,
 J. Kotěšovský, S. Kovacz.
 Předprodej v pokladně kina již od 1.10. 2007.

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

3. 10.  ST  17 h.  Ratatouille
Americký animovaný film pro celou rodinu. Příběh obyčejné krysy, která se 
chtěla stát kuchařem. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 110)
8. 10.  PO  19 h.  Rush Hour 3. – Tentokrát v Paříži
Americká akční komedie. Boj dvou poldů s nebezpečnou čínskou mafií. 
V hlavních rolích Jackie Chan a Chris Tucker.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 90)
10. 10.  ST  19 h.  Warholka
Americký životopisný film. Příběh Andyho Warhola a jeho múzy Edie Sedgwickové. 
V hlavních rolích Sienna Millerová a Guy Pearce.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 90) 
12. 10.  PÁ  17 h.  Divoké vlny
Americký animovaný film. Naučte se surfovat s tučňáky. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 88)
15. 10.  PO  19 h.  Skandál
Americký životopisný film. Film o mediálním podvodu s podvrženou autobiografií 
milionáře Howarda Hughese. V hlavní roli Richard Gere.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 115)
17. 10.  ST  19 h.  Hezké sny
Americká černá komedie. Snít je tak pěkné. 
V hlavních rolích G.Paltrowová, Danny DeVito a Penélope Cruzová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 94)
19. 10.  PÁ  19 h.  Okamžik zlomu
Americký krimi thriller. Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to. 
V hlavní roli Anthony Hopkins.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 113)
22. 10.  PO  19 h.  Bourneovo ultimátum
Americký špionážní thriller. Všechno si pamatuje a nic neodpouští. 
V hlavní roli Matt Damon a Julia Stilesová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 115)
24. 10.  ST  19 h.  Edith Piaf
Francouzské životopisné drama o slavné zpěvačce.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 140)
26. 10.  PÁ  19 h.  Koření života
Americká romantická komedie. Milostné peripetie jedné šéfkuchařky v luxusní 
restauraci. V hlavní roli Catherine Zeta - Jonesová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 104)
29. 10.  PO  19 h.  Medvídek
Nová česká komedie Jana Hřebejka. Osudy tří přátel a jejich manželek. 
V hlavních rolích Jiří Macháček, Ivan Trojan a Roman Luknár.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (98)

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

Kulturní a sportovní pozvánka na říjen

l Městská knihovna Tanvald vás zve 
na 11. ročník Týdne knihoven, který 
se koná od 1. do 5. října 2007.
Ústřední motto "týdne" je „Knihovnická 
bašta“, a proto jsem pro vás připravili 
následují speciality: Velké říjnové spo-
lečné čtení, prodej vyřazených knih, 
průkaz zdarma pro nové čtenáře, amne-
stie dlužníků, soutěže pro malé i velké 
čtenáře a  autorské čtení. Bližší informa-
ce k Týdnu knihoven najdete na strán-
kách www.tanvald.cz/knihovna.
l Pohádkové pohlazení.
V září navštívil tanvaldskou knihovnu 
skřítek Drnovec (na snímku) a vyprávěl 
dětem příběh s názvem Divoká voda. 

Skřítkové se lidí sice bojí, ale děti mají 
rádi. I děti si skřítka Drnovce oblíbily a 
nespustily oči z jeho dlouhých vousů, 
červené čepičky a velkých bot s barev-
nými kytičkami. Další příběhy skřítka 
Drnovce a jeho rodiny najdete v knížce 
Vítězslavy Klimtové O statečném skřítku 
Drnovci. Děkujeme skřítku Drnovci za 
jeho poutavé vyprávění a ceníme si jeho 
odvahy, že se vydal mezi nás lidi.
l V říjnu zavítá do knihovny teta Běta 
s Popletenou pohádkou. Pokud chcete  
její pohádku rozplést, přijďte 3. října 2007 
v 15 hodin do tanvaldské knihovny.

- pampa -

1. října začíná v pokladně tanvaldského 
kina Jas předprodej na komedii Čistá 
kořist, která je na programu 9. 11.

Smržovka
l 8. + 9. 10. Slet bubeníků 2007
Parkhotel Smržovka
Pavel Fajt, Miloš Vacík, Alan Vitouš, 
Štěpán Smetáček, Mohamed Bangoura, 
Ondřej Smeykal, Yumiko, Ephraim 
Goldin, Maaka McGregor. 
8. října Bubenická dílna
V rámci celého turné pouze ve Smržovce. 
Povídání, bubnování pro handicapované 
děti i dospělé, pro malé děti v doprovodu 
dospělých, pro začínající mladé bubení-
ky, pro děti ze základních škol od 16.00 
hodin, bubínky, chřestidla s sebou; 
bezbariérový přístup do budovy, zdarma.

9. října – Společný koncert všech 
bubeníků od 20.00 hodin, vstupné 190 
Kč, (v infocentru v předprodeji 160 Kč).
Desná v Jizerských horách
l Obrazy v Riedlově vile
Prodejní výstava pastelů z prostředí 
Jizerských hor, jižních Čech a olejů 
s abstraktní tématikou Heleny Cejnarové. 
Vstupné na výstavu 10 Kč. Do 30. října.
l 6. října Podvečerní posezení
v Riedlově vile od 17.00 hod. s lidovou 
vypravěčkou Slávkou Hubačíkovou
z Vysokého nad Jizerou a kerkonošský-
mi poudačkami z pera spisovatelky Marie 
Kubátové a dalších. 
Vstup zdarma. Přiďte pobejt!
l 7. října Čert a Káča 
v Riedlově vile od 15.00 hod
Klasickou českou pohádku pro rodiče 
s dětmi od tří let hraje Ladislav Peřina 
z Dobrého u Dobrušky. Vstupné 20 Kč.
l 18. října Sextánky
Zájezd do divadla Krakonoš, Vysoké n. J.
Hraje Ženský amatérský spolek Nové 
Homole. Odjezd autobusu v 19.00 hodin 
z Tanvaldu. Cena: 100 Kč a 110 Kč.
Přihlášky: KS Riedlova vila od 3. 9. 2007 
– tel.: 483 383 019 nebo 483 383 730.
l 20. října „Tančíme s písničkami 
Orchestru Rudy Janovského“
V kulturním domě Sklář od 20.00 hod.
Pouze nejhezčí písně 30. – 50. let.
Předprodej vstupenek v infocentru 
v Tanvaldě od 1. října. 
Trasa svozového autobusu: Tanvald 
Kino JAS 19.30 hod., Desná křižovatka 
19.35 hod., Desná hasičárna 19.36 hod. 
a po akci cca v 1.00 hod. zpět.
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Pranostiky,
zvyky, obyčeje

Euroregion AMOS 2007
výstava a veletrh

celoživotního vzdělávání

Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou 
– Výstavní pavilon

4. – 6. října 2007
čtvrtek, pátek 10 – 18 hodin, sobota 10 – 14 hodin

Vše, co se vzděláním souvisí – školy a vzdělávací zařízení, střediska 
mimoškolních a volnočasových aktivit, pracovní instituty,

učební pomůcky a školní potřeby…
Bohatý doprovodný program

Informace: Lenka Hudcová, tel. 483 711 334,
l.hudcova@eurocentrumjablonec.cz,  www.eurocentrumjablonec.cz

Hotel Grand Tanvald

Přijme číšníky, 
servírky.
Vyučení v oboru 

nebo praxe podmínkou.
Dobré platové podmínky

Info: 603 445 281

Sklenářství
Třeska Martin
Různé druhy ornamentů,

zrcadla, izolační sklo 
„Dytherm“, broušení, vrtání, 
bezpečnostní sklo „Conex“, 

lepení akvárií, prodej skleníků, 
polycarbonátu

R
Otevřeno

po, út, čt, pá: 8 – 12  13 – 17
st: 8 – 12 13 - 15

so: 9 -12 

R
Husova 600

468 41 Tanvald – Šumburk
Tel.: 483 395 322, 736 683 187

RESTAURACE
SEVERKA

Smržovka, Kostelní 427

Zveme vás 
do restaurace 

v Penzionu SEVERKA.
Otevřeno od úterý do soboty

17,00 – 24,00 hod

¦ Minutková kuchyně

¦ Speciality na horkých lávových
 kamenech

¦ Pilsner Urquell, výběrová vína
 nejen české značky

¦ Společenské akce po dohodě
 kdykoliv 

Tel.: 483 382 544, 777 099 796
e-mail:
penzionseverka@seznam.cz
www. sweb.cz/penzionseverka

Přijďte, budete
spokojeni.

Sběrna 
kovů 

– Pavel Sochor

NOVĚ OTEVŘENO
Velké Hamry
Seba Svárov

Otevřeno 
po – pá 

8.30 – 17 hod.
So 

8.30 – 12 hod.

Novinky v infocentru
Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629, Tanvald 468 41

Te.: 483 369 670-2, E-mail: infocentrum@tanvald.cz
Otevřeno: PO až PÁ  9 - 12,30   13 - 17

sobota 9 - 12 hodin

Kámen a voda
Hory, kámen a voda k našemu kraji neodmyslitelně patří. Toto téma mapuje 
nyní brožurka vydána v rámci projektu Regionální systém enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, spolufinancované Evropským 
sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. Nositelem projektu je Liberecký 
kraj a autorsky jsou pod ní podepsané Dana Hariková a Líba Novotná (Maják 
+ Orsej). Barevná brožurka Kámen a voda je zdarma k dispozici v infocentru.

Kalendáře na rok 
2008

l  Stolní kalendář
 Tanvaldsko 2008 
 Ze Štěpánky 
 na Černou Studnici.
 Unikátní stolní kalendář 
 dobových fotografií 
 Petra Kurtina s texty Kláry 
 Hoffmanové. Cena 85 Kč.
l  Nástěnný kalendář
 Jizerské hory 2008 
 (velký, barevný, 12 listů, 125 Kč)
l  Malý stolní kalendář Jizerské hory 2008 (barevný 12 listů 30 Kč)

Dále:
l Plastické mapy opět v prodeji: Krkonoše + Jizerské hory a Český ráj (987 Kč)

Vhodný dárek pro vás či vaše blízké. Přijďte si vybrat!

Vážení čtenáři, přinášíme vám málo 
známé pranostiky a zvyky, které byly dřív 
po celý rok součástí svátků a života lidí. 
(Vybíráme z publikace Církevní rok a 
lidové obyčeje od Vlastimila Vondrušky. 
Pozn. red.)

Říjen
4. Svatý František zahání lidi do 
chýšek.
15. Po svaté Tereze mráz po střechách 
leze.
16. Jaký den svatý Havel ukazuje, 
taková zima se objevuje.
28. Šimona a Judy – zima je všudy 
(kožich sneste z půdy, tuhnou na poli 
hrudy).

Do provozovny v areálu Smržovka/Nová Ves
přijmeme pracovníky do dvou a třísměnného

provozu na místa:
  

Ø FRÉZAŘ
Ø OBRÁBĚČ KOVŮ
Ø SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH
      STROJŮ
Ø SEŘIZOVAČ SOUSTRUŽNICKÝCH

  AUTOMATŮ
Ø OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Ø OBSLUHA BODOVEK
Ø PŘÍPRAVA A DOKONČOVÁNÍ 

  VÝROBY

Nabízíme práci v čistém prostředí, dovoz obědů, 
perspektivní dlouhodobé zaměstnání. 
Očekáváme profesionální a loajální přístup k práci.

Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese firmy:
PEUKER Strojírna, s.r.o.
Jana Švermy 1391, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 346 090, 483 346 092

Reality Viktora
Radniční 547, 468 41 Tanvald

Mobil: 775 079 785, e-mail: karel@realityviktora.cz 
Kontaktní místo:

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

Nabízím:
è Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
è Zajištění znaleckých posudků 
è Vyplnění a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí
è Zprostředkování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření
è Zprostředkování pojištění nemovitostí
è Vypracování smluv potřebných k převodu nebo pronájmu nemovitostí
è Bezplatná evidence Vašich poptávek po nemovitostech

www.realityviktora.cz
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V sobotu 18. srpna 2007 proběhl na 
dvorcích TK Tanvald již XI. ročník 
Městského tenisového turnaje neregis-
trovaných. Turnaje se letos zúčastnilo 
pětadvacet dvojic z širokého okolí. Letos 
nám přálo počasí a turnaj měl dobrou 
sportovní i společenskou úroveň. Ceny 
se rozdaly formou tomboly, takže si 
každý hráč některou odnesl. Při pečení 
selete se hráči i diváci bavili do večerních 
hodin.

Zvítězila jablonecká dvojice, domácí 
dvojice Marousek – Polák obsadila po boji 
čtvrté místo. Uznání patří i nejstarší dvo-
jici z Prahy (Horák – Zahradníček) které 
bylo dohromady sto čtyřicet dva let.
Pořadí: 1. Pacholík – Vodička

Kadeřábek krajským přeborníkem v šachu
V průběhu léta se odehrálo několik šachových turnajů, kterých se zúčastnili i 

hráči šachového oddílu Jiskra Tanvald. Největším úspěchem bylo druhé místo Jiřího 
Kadeřábka na libereckém turnaji Metalmex Open, hraném současně jako krajský 
přebor jednotlivců pro rok 2007. A protože před ním skončil pouze mladý Němec 
Christoff Natsidis, stal se Jirka krajským přeborníkem. Věříme, že forma mu vydrží 
i do nové sezóny soutěží družstev, která začíná již v říjnu.                     Jiří Pražák  

Tělocvičná jednota Sokol Český 
Šumburk za účasti sponzorů vás srdečně 
zve na 18. ročník Přespolního běhu 
Českým Šumburkem.
Místo konání – Český Šumburk – 
sokolovna 
Prezentace: 
8.30 žákovské kategorie 
– startovné 10 Kč
10.00 muži, ženy, dorost 
– startovné 20 Kč
přihlášky možno zasílat na 
e-mail: penzion_haja@volny.cz 
kontaktní telefon:
603 186 211, 483 394 624
Kategorie: 
předžákyně a předžáci roč. 2002 a ml.
  200 m asfalt  9.00
žákyně roč. 2000 – 2001  300 m  9.05
žáci roč. 2000 – 2001  300 m  9.15
žákyně roč. 1998 – 99  700 m  9.25
žáci roč. 1998 – 99  700m  9.35
žákyně roč.1996 – 97  1200 m  9.45
žáci roč. 1996 – 97  1200 m  9.55

 2. Černý – Kafka
 3. Tomáš – Reček

Pořadatelé děkují sponzorům, ať již za 
finanční pomoc nebo pěkné věcné 
ceny.

Sponzoři: SEBA T, M-tex, MěÚ 
Tanvald, ASA, SPORT Čermák, pekárna 
Schneider, pekárna Mašek, ABB 
Jablonec.

Atmosféru turnaje si mohou zájemci 
prohlédnout na webových stránkách 
Centrum – fotoalba „nová“ – název foto-
alba: tenis Tanvald 18. 8. 2007. Fotky z 
tenisu jsou na stránce: http://fotoalba.cz/
zdenecek54.

 Za pořadatele: Břicháček Zdeněk
 tel: +420 723 150 707

Přespolní běh Českým Šumburkem 14. října

žákyně roč. 1994 – 95  1800 m  10.05
žáci roč. 1994 – 95  1800 m  10.20
Start hlavního závodu na 8000 m 
v 11.00 hod. pro kategorie:
dorostenci roč. 1990 – 93, muži, muži 
(veteráni) od roč.1967 a starší, ženy a 
dorostenky od roč. 1993 a starší. 
Vyhlášení výsledků a pořadí do třetího 
místa, včetně udílení cen a diplomů, bude 
probíhat průběžně po doběhu jednotli-
vých kategorií v cíli závodu. V doroste-
neckých kategoriích proběhne vyhlášení 
pouze v případě, že se závodu zúčastní 
tři závodníci. V prostoru cíle je zajištěno 
i občerstvení. Závodníci i pořadatelé se 
účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Všechny tratě vedou horským terénem, 
z toho 30% tvoří asfalt. V případě nepří-
znivého počasí jsou v místě startu kryté 
prostory pro převlékání.

Vondra Pavel, ředitel závodu 
Kučera Karel, starosta TJ Sokol

středa 3.10. 16.00  Velké Hamry B  Malá Skála  st. žáci
sobota 6.10. 10.00  Tanvald  Smržovka  ml. žáci
sobota 6.10. 13.00  Tanvald  Nová Ves n.P. dorost
sobota 6.10. 16.00  Tanvald  Košťálov  muži
neděle 7.10. 13.45  Jablonec  FC Zenit Čáslav st. dorost
neděle 7.10. 16.00  Jablonec  FC Zenit Čáslav ml. dorost
sobota 20.10. 10.00  Velké Hamry B  Lučany  st. žáci
sobota 20.10. 15.30  Tanvald  Mšeno „B“  muži
neděle 21.10. 10.00  Tanvald  Camel  ml. žáci
neděle 21.10. 13.15  Jablonec  SK Chrudim st. dorost
neděle 21.10. 15.30  Jablonec  SK Chrudim ml. dorost
sobota 27.10. 11.30  Tanvald  Sedmihorky  dorost

Přespolním během byl zahájen letošní 
ročník Poháru běžce Tanvaldu. Pořada-
telé z TJ Seba Tanvald, DDM Tanvald a 
Gymnázia Tanvald uspořádali 7. září 
závod, kterého se zúčastnilo absolutně 
nejvíce mladých závodníků za celou jeho 
devítiletou historii. Na tratích U Lesíka se 
představilo rekordních čtyři sta dvanáct 
závodníků (sto jedenáct z mateřských 
škol a tři sta jeden z prvního stupně zá-
kladních škol). Výbornou práci, kromě 
všech závodníků, předvedli studenti pri-
my Gymnázia v Tanvaldě, kteří jako 
pořadatelé nepřipustili žádnou výhradu 

Plavecká štafeta měst 2007 a mistrovství 
Tanvaldu v plavání

Stejně jako v minulých letech se město Tanvald účastní celostátní soutěže v pla-
vání pod názvem Plavecká štafeta měst. Organizátoři této akce, Gymnázium Tanvald 
a DDM Tanvald, uspořádají tento závod v celostátně jednotném termínu, ve středu 
3. 10. 2007 v krátkém bazénu tanvaldského gymnázia. Všichni zájemci mohou 
v tento den podpořit štafetu našeho města uplaváním vzdálenosti 100 m. Bazén je 
v tento den otevřen od 8 do 16 hodin.

Stalo se již tradicí, že v souvislosti s konáním Plavecké štafety měst organizují 
pořadatelé z Gymnázia Tanvald a DDM Tanvald i plavecké závody, které určí nej-
rychlejší plavce Tanvaldu v deseti kategoriích. Nejrychlejší plavce v jednotlivých 
kategoriích odmění pořadatelé medailí a diplomem.

Vladimír Vyhnálek

Amatérský tenis se letos podařil
ze strany závodníků ani početného pub-
lika z řad učitelů a rodičů. Zájemci o za-
sílání výsledků (pouze v elektronické 
podobě) se mohou přihlásit na adrese: 
vvyhnalek@seznam.cz, propozice, vý-
sledky a foto najdete na www.tjsebatan-
vald.cz. Díky vstřícnosti firmy SIZ, s.r.o. 
Velké Hamry se zvyšuje Jackpot pro 
absolventy všech závodů z deseti na 
dvacet (!) kilo čokolády. Poděkování 
patří dalším sponzorům, kterými jsou 
Pekařství Jan Mašek, Město Tanvald a 
Realitní kancelář Viktora.

Vladimír Vyhnálek

"Vánočka" na startu, a to rekordně

Podzimní fotbalová utkání – říjen 2007

Běžci všech věkových kategorií mají možnost na Českém Šumburku v říjnu závodit.
 (Foto: -abr-)

7. října 2007 se koná Bedřichovský krpál
Bedřichov, u vleku Malinovka

6. ročník veřejného závodu v běhu do vrchu (100 – 500 m)
letos zařazený do poháru KSL – pohár B 

Prezentace: od 9 do 10 hod u budovy vleku 
V 10:00 hod. startuje 1. žákovská kategorie

Pořádá: Sportovní klub SKI Janov – Bedřichov 

Na míč se chystá domácí hráč David Kuch při utkání starších žáků mezi Tanvaldem 
a FK Lučany.  Domácí tehdy vyhráli.                                                   (Foto: - bet -)


