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na centrálním parkovišti

Z osmapadesáti filmů, přihlášených 
letos na HAF, se soutěžního promítání 
zúčastnilo pětačtyřicet snímků od nás, 
ze Slovenska i Německa. Organizační 
štáb a členové poroty v předkole sledo-
vali, stejně jako v minulých ročnících, 
u přihlášených snímků nejen technickou 
úroveň amatérských filmů, ale i obsah. 
Ostatní filmy, které si též zasloužily 
pozornost, byly promítány v kině Jas 
nesoutěžně. Některé můžete zhlédnout 
ve vestibulu kina před filmem.

Do předsednického křesla poroty ama-
térské filmové soutěže HAF po zesnulém 
Otto Vejnarovi letos usednul Dr. Viliam 
Paulíny, který je ve městě znám přede-
vším jako majitel Hotelu Bon. Málokdo 
ví, že k filmu a filmovým soutěžím má 
blízko. V minulosti stál v čele dvou vý-
znamných soutěží Mladá kamera 
v Uničově a FFM (Filmový festival mla-
dých), která se konala v Trutnově. Jak 
říká: „Film je mou celoživotní láskou.“ Co 
jej k filmu zavedlo, jaká je jeho zkušenost 
s festivaly a filmovými soutěžemi a co by 
rád do této soutěže přinesl, můžete najít 
ve zpravodaji HAFu na www.tanvald.cz, 
stejně jako výsledkovou listinu.

Filmaři, kteří přijeli do Tanvaldu po 
několika letech, jako například J. Kúska, 
J. Chomo či J. Nykl, byli s průběhem 
soutěže spokojeni, navíc si odvezli ceny. 
Zasloužené „vavříny“ sklidili však také 
domácí. Místních filmařů bylo letos hned 
několik. Ocenění: Zbyněk Koldovský za 
film Triangl a Lukáš Müller za snímek 
Královské slovo. Dalšími snímky byl 
Pokec od I. Peschky a Krádež od nej-
mladšího letošního filmaře Jana Oplta 
z Tanvaldu.

Ve vestibulu nesoutěžně promítaný 
snímek Nejasná zpráva o uložení pamětní 
desky „Expedice Altaj-Cimrman 2007“ 

Novinka v kině: plazmová televize

Jubilejní ročník soutěže HAF potěšil filmaře i organizátory
shlédly zástupy návštěvníků i kolemjdou-
cích. „Je potěšitelné, kolik místních 
mladých lidí přišlo podpořit domácí tvůr-
ce,“ říká Dr. V. Paulíny, předseda poroty 
HAF 2008. Hostem festivalu byl režisér 
dokumentárních filmů Vladoslav 
Kvasnička, kterého můžete znát z mno-
ha televizních dokumentů. V porotě pů-
sobil jako odborný poradce. Na závěr 
sobotního soutěžního odpoledne uvedl, 
že přehlídka je zajímavá, avšak daleko 
víc než zfilmované vtipy by uvítal satiric-
kou a humornou reflexi na běžný život. 

Jubilejní ročník obohatila výstava Cesta 
do pravěku televizní skříňky, která byla 
věnována prvnímu TV vysílání v naší 
zemi a vývoji prvních přístrojů. Své his-
torické exponáty zapůjčili sběratelé 
z celé ČR. Dalším doprovodným progra-
mem v rámci HAF 2008 bylo promítání 
celovečerních amatérských filmů Božena 
Němcová a Eleazar Kittel.

„Velmi nás potěšilo množství přihláše-
ných filmů a osobní účast autorů 
v Tanvaldě. Plazmové televize nabízejí 
stejně jako LCD perfektní vzhled, nevel-
kou hloubku. Čtyřicátý ročník je pro nás 
zavazující. Doufám, že soutěž bude 
takto úspěšně pokračovat i v dalších 
letech,“ uvedl Richard Seidel, ředitel 
soutěže HAF 2008 a tajemník MěÚ 
Tanvald.

Jubilejní 40. ročník HAFu, potvrdil, že 
tato soutěž má své nadšence ať už mezi 
filmaři či návštěvníky. Soutěž jako taková 
pak své místo a opodstatnění. Český 
výbor UNICA, Celostátní svaz neprofe-
sionálního filmu ČR udělil čestnou pla-
ketu spolu s diplomem soutěži HAF 
Tanvald u příležitosti 40. ročníku. Město, 
jako letitý pořadatel, tak získalo ocenění 
za dlouholetou a kvalitní organizaci 
soutěže.   L. Abrahamová

Do kina se stále chodí
Divácky byl velmi úspěšný film Báthory, 
který v září dvakrát téměř vyprodal kino, 
v říjnu se pak na něj přišlo podívat ještě 
171 lidí. Britský muzikál Mama mia vy-
prodal kino do poslední židle. Další mož- 
nost vidět tento film s Meryl Streepovou 
máte také v listopadu. Je potěšitelné, že 
v době, kdy jsou filmy dostupné přes 
internet či z levných DVD, v Tanvaldě 
o filmového diváka naštěstí většinou 
nouze není.   -abr-

V. Paulíny, M. Hašková, J. Kúska a J. Chomo na při vyhlašování výsledků HAF 
2008. Vlevo dole udělená čestná plaketa.      (Foto: - abr -)

Tanvaldské kino Jas má ve vestibulu novou plazmovou televizi LG, kde běží filmy 
o Tanvaldu, krátké filmy ze soutěže HAF, různé upoutávky nebo třeba hudební tele- 
vizní klipy. Město Tanvald, po roce, kdy byla instalována nová křesla na balkóně, opět 
modernizovalo své zařízení. Do DVD přehrávače a plazmové obrazovky investova-
lo zhruba 32 tisíc korun. Na obrazovce lze sledovat DVD filmy, ale také televizní 
vysílání nebo poslouchat audio nahrávky. Promítání ve foyeru kina viděli jako první 
návštěvníci "HAFu", kteří si sledováním filmů zpříjemnili přestávky u kávy. Navíc zde 
řada lidí, kteří přišli na výstavu k prvnímu televiznímu vysílání, měla možnost srovná- 
vat vývoj televizní techniky a historický posun. (Snímek nahoře a vlevo.) Od listopa-
du mohou diváci ve vestibulu kina Jas před představením vidět mimo jiné i filmový 
sestřih z kabelové televize (TIK), který měli možnost do této doby sledovat jen oby-
vatelé sídliště Výšina. Technické vybavení kina, divadelní šatny, zázemí i moderni-
zovaný interiér patří v naší zemi k nejlepším, na tom se jednoznačně shodují domá-
cí i nově příchozí návštěvníci kina i účinkující. Plazmová televize, nabízející perfektní 
obraz, je dalším zhodnocením a oživením tohoto kulturního stánku.  -abr-
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Železniční most ve Smržovce, jedna z významných dominant, který leží na trati 
z Liberce do Tanvaldu, je opraven. Most byl postaven v roce 1894 italskými mosta-
ři ze žulového kamene. Devítiklenbový viadukt přemosťuje volný terén a silnici III. 
třídy. Most je dlouhý 123,7 metrů a široký 5 metrů. Jeho výška je 27,5 metrů, volná 
výška nad komunikací v otvoru č. 3 je 22,68 metrů. Na mostě je jedna kolej o polo-
měru 180 m, převýšení 111 m. Generálním dodavatelem stavby byla firma Chládek 
+ Tintěra Pardubice. „Účelem opravy tohoto unikátního viaduktu bylo provedení 
takových stavebních úprav, které odstranily havarijní stav izolace mostu a zvýšily 
jeho životnost. Provedeno bylo přespárování objektů, doplnění vypadaného klen-
bového zdiva, reprofilace říms čelních zdí a říms křídel, statické zajištění klenby a 
pilířů, zřízení vrtů a cementová injektáž, přezdění rozvolněných křídel, nové zábrad-
lí, nová plošná izolace a výběhy do tratí,“ uvádí Miloslav Bulušek, stavitel divize 
Mostní stavby Chládek + Titěra Pardubice a dodává: „Tato technicky náročná oprava 
starobylého mostu proběhla v nelehkých podmínkách.“   -red-

Viadukt má rekonstrukci za sebou Volby i v Tanvaldě vyhrála ČSSD před ODS
Výsledky hlasování do zastupitelstev krajů, konaného 17. – 18. 10.

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů
5 380 1 820   33.83       1 819 1 811     99.56 
        Strana           Platné hlasy
číslo název      celkem          v %
1  Komunistická str. Čech a Moravy  313  17.28 
15  Starostové pro Liberecký kraj  139  7.67 
18  Strana zelených  49  2.70 
22  NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A ROZUMNÍ  9  0.49 
29  Koalice pro Liberecký kraj  53  2.92 
30  Str. pro otevřenou společnost  28  1.54 
33  Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.  12  0.66
37  SDŽ - Strana důstojného života   13   0.71 
42  Volte Pr. Blok - www.cibulka.net   23   1.27 
47  Občanská demokratická strana   442   24.40 
48  Česká str. sociálně demokrat.   608   33.57 
52  Česká strana národně sociální   14   0.77 
53  Děln. str. - zrušení popl. ve zdr.   33   1.82 
57  Unie pro sport a zdraví   75   4.14 

Anketa: Půjdete k volbám a proč?
(Ve dnech 17. A 18. října jsme volili do Krajského zastupitelstva – výsledky 
nahoře. Těsně před volbami a v den voleb někteří lidé ještě neměli jasno, 
zda jít k volbám a komu dát hlas. Ptali jsme se občanů v Tanvaldě ve dnech 
16. a 17. října. Zveřejňujeme některé názory a z pochopitelných důvodů 
pouze křestní jména.)

„Půjdete k volbám a proč?“
Paní Sylva: ANO. Volila jsem vždycky, je to moje právo, naštěstí už ne 
povinnost.
Slečna Markéta: NE. Letos jsem politiky znechucena a krajské volby pro mne 
nemají žádný význam.
Pan Petr: ANO. Protože mi není lhostejný vývoj společnosti. Chci se podílet na 
budoucnosti našeho regionu.
Paní Hana: ANO. Chodím po každé, je to moje právo.
Paní Alena: ANO. Samozřejmě jdu, mám tam svého favorita, kterému přeji, aby se 
do krajského zastupitelstva dostal.
Paní Hana2: ANO. Půjdu už kvůli dětem. Bavíme se o tom spolu doma, probírali to 
ve škole, mají to v osnovách.
Pan Karel: NEVÍM. Byl jsem rozhodnutý, že NE. Dosud jsem nevynechal žádné 
volby, ale ti, co jsem volil, mě určitým způsobem zklamali v souvislosti s organizací 
MS 2009 v lyžování.
Slečna Ilona: NE. Celkový pohled na politiku je smutný.
Pan Karel2: NEVÍM. Kandidátky jsem ještě neviděl. O politiku jsem se přestal 
zajímat. Pravicoví jdou doleva a "leví" jsou už u zdi…
Pan Josef: NEVÍM. Jsem nespokojen s volebními stranami. Jestli budu volit, tak 
asi starosty.
Pan Milan: ANO. I když stále nemám jasno. Podívám-li se na kandidátky, nevím, 
koho volit. Asi budu volit stranu.
Pan Libor: Nevolím, protože u nás v Praze krajské volby nejsou. Jinak bych však 
určitě šel, abych podpořil ty rozumné kandidáty.
Pan Pavel: NE. Za dvacet let se nic nezměnilo.
Pan Karel3: ANO. I když je to jedno, jestli tam bude Petr nebo Pavel. Volím ale 
ODS, je to nejmenší zlo.
Paní Jana: NE. Letos poprvé nepůjdu. Bohužel mám dost informací o charakterech 
některých lidí na kandidátkách, zákulisních bojích a podobně. Na tom se podílet 
nebudu.    Anketu připravila: L. Abrahamová 

Zimní sezóna a nová dopravní značka

Výměna 
občanských průkazů 
Platnost občanských průkazů bez 

strojově čitelných údajů vydaných 
do 31. 12. 2003 končí nejpozději 
31.12. 2008! Pro občany narozené před 
1. 1. 1936 platí výjimka – občanské prů-
kazy, ve kterých mají vyznačenou dobou 
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“, zůstávají 
nadále platné. Tato výměna nepodléhá 
správnímu poplatku. (Občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji platí po dobu 
v nich uvedenou.)                          -red-

Billa nahradí market Plus. Obyvatelé 
Tanvaldu měli v říjnu poslední šanci na-
koupit si v místním marketu Plus. Ten 
totiž definitivně zmizel z tanvaldské ob-
chodní scény. Antimonopolní úřad dal 
spojení sítí supermarketů Plus a Penny 
v srpnu s konečnou platností zelenou. 
Řetězec koupila společnost Rewe, která 
je také vlastníkem marketu Billa. Právě 
ten by se podle dnes už bývalých zaměst-
nanců tanvaldského Plusu měl namísto 
současné prodejny otevřít. Jeden Penny 
market už totiž ve městě je. Plus se pro 
návštěvníky uzavřel v polovině října. 
Konkrétní datum, kdy se prodejna opět 
otevře, tentokrát již pod novou značkou, 
zatím není ověřené. Mělo by to být v pro-
sinci.   -veš-
Nová lávka přes Kamenici bude 
hotova do konce listopadu 2008. 
Lávka přes Kamenici v Horním Tanvaldě 
(u železničního nadjezdu), podle prohlá-

šení dodavatelské firmy, bude zprovoz-
něna nejpozději do konce listopadu 
2008.  -red-

Krátké zprávy z Tanvaldu...

Začátky a konce komunikací, kde musí 
mít řidiči na voze povinnou zimní výbavu, 
budou osazeny novou dopravní značkou. 
Dopravní značka "Zimní výbava" přika-
zuje řidiči motorového vozidla pokračo-
vat v jízdě jen za použití zimních nebo 
terénních pneumatik, a to na všech ko-
lech. Na zimní pneumatice, na bočnici, 
je vyznačeno označení M+S nebo M.S 
nebo M/S nebo MS. Mohou být i protek-
torované, ale s tímto označením. U vozi-
del do 3 500 kg musí být hloubka dezénu 
min. 4 mm. Pokud je dostatek sněhové 
nebo ledové vrstvy, lze zimní pneu na-
hradit na hnací nápravě sněhovými řetě-
zy. Tato dopravní značka platí od 1. lis-
topadu do 30. dubna. Podle vedoucího 
dopravního odboru Tanvald Mgr. Ivana 
Drbohlava také na Tanvaldsku jsou na-
vrženy komunikace, kde se uvažuje 
o umístění nové dopravní značky "Zimní 
výbava", a to například v úseku: Tanvald 
– Velké Hamry II. – Zásada, Tanvald – 
Popelnice – Hamry – Svárov, Tanvald 
– Šumburk – Český Šumburk – Příchovice 
Rejdice, Příchovice – Rejdice – Zlatá 
Olešnice, Plavy – Haratice – Zlatá 
Olešnice, Desná III – Černá Říčka – Horní 
Polubný – D. Kořenov. „Na instalaci 
dopravních značek je poměrně krátká 
doba, nelze odhadnout, zda to Krajská 

správa silnic dokáže stihnout. Každá 
instalace nové značky přijde zhruba na 
tři tisíce korun. Navíc v místě dopravní 
značky musí být prostor, kde by řidiči měli 
mít možnost reagovat na tuto značku,“ 
uvádí I. Drbohlav a dodává: „Domnívám 
se, že místní lidé vědí, jak se na zasně-
žených silnicích chovat, jak se na zimu 
vybavit. Každý by měl s sebou v zimě 
vozit lopatu a pytlík s pískem. Když mám 
přehnaný strach z jízdy na sněhu, pak 
nepomůže ani pomalá jízda.“ V příštím 
měsíci si připomeneme pár šikovných 
rad, které se hodí každému zimnímu 
řidiči.   -abr- 

Ordinační hodiny 
na veterině 

Dovolujeme si vám oznámit úpravu 
ordinačních hodin ve veterinární 
ambulanci MVDr. Marka Bedrníka 
v Mánesově ulici v Tanvaldě. 
Počínaje dnem 1. 11. 2008 budeme 
ordinovat od pondělí do pátku 
stejně jako dosud od 13 do 18 
hodin, avšak v sobotu (a v neděli) 
bude ordinace uzavřena. V případě 
potřeby prosím využijte naší 
nepřetržité pohotovosti na čísle 
606 622 104. Omlouváme se za 
případné komplikace a děkujeme 
za pochopení.

   MVDr. Marek Bedrník a kol.
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města ze dne 24. 9. a 8. 10. 2008
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 2, 
vel. 1+2, Radniční 503, Tanvald, dle 
schválených pravidel veřejné soutěže. 
Základní cena pro podání žádosti je 
400 000 Kč. Termín pro podání žádosti 
je nejpozději do 27. 10. 2008 do 16.00 
hodin.
l RM vydává záměr na prodej bytu č. 
560/3, vel. 1+1, v objektu č.p. 560, 
U Školky ul., Tanvald, včetně spoluvlast-
nického podílu 403/33700 na společných 
částech budovy a stavební parcele 
č. 1225/2, katastrální území Tanvald, 
současnému nájemci.
l RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 591/2 o výměře 
cca 15 m2 a části pozemkové parcely č. 
1856/2 o výměře cca 40 m2, vše katast-
rální území Tanvald.
l RM bere na vědomí žádost TJ Jiskra 
Tanvald  o souhlas se stavbou „Přestavba 
a přístavba objektu sociálního zařízení 
na fotbalové kabiny na městském stadi-
onu“ na stavební parcele č. 1648 a po-
zemkové parcele č. 375/99, vše katast-
rální území Tanvald. Rada města 
odkládá konečné rozhodnutí a ustano-
vuje pracovní skupinu ve složení Miroslav 
Tůma, Mgr. Miroslav Šír a Mgr. Vladimír 
Vyhnálek, která v termínu do 31. 12. 
2008 předloží návrh koncepčního řešení 
zázemí a provozu městského stadionu.
l RM souhlasí s prodejem v rámci MěÚ 
Tanvald neupotřebitelné počítačové 
jednotky inv. č. 300200/123 Gymnáziu 
Tanvald za cenu 100 Kč.
l RM souhlasí s tím, aby Město Tanvald 
spolufinancovalo 50% ročních neinves-
tičních nákladů na každé dítě, které na-
vštěvuje ve školním roce 2008/2009 
Mateřskou školu speciální Jablonec nad 
Nisou a má trvalý pobyt v Tanvaldě.
l RM souhlasí s poskytnutím peněžitých 
darů ve výši 19 000 Kč a věcných darů 
v celkové hodnotě 9 000 Kč jako cen pro 
autory vítězných filmů v jednotlivých 
kategoriích 40. ročníku filmové přehlídky 
„Humor v amatérském filmu 2008“. 
Finanční prostředky budou čerpány 
z rozpočtové kapitoly Kultura – Kulturní 
kancelář – Humor v amatérském filmu.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
52/2008:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(MOTOKROS) – celkem – dofinancování 
opravy poškozené střechy + 20 000 Kč 
opravy a běžná údržba  + 20 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 40 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
53/2008:
Příjmy 
Účelové dotace
na projekt „Zlepšení podmínek bezpeč-
nosti chodců“  195 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
zlepšení podmínek bezpečnosti chodců
  195 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
54/2008:
Příjmy 
Účelové dotace
na ošetření významných stromů – klenů 
v Bohdalovicích  37 765 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem – ošetření významných stromů 
– klenů v Bohdalovicích  37 765 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 

55/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře  137 908 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem, činnost odborného lesního 
hospodáře  137 908 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
56/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění voleb do 
zastupitelstva kraje  155 000 Kč
Výdaje
Volby do zastupitelstva kraje 
 155 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
57/2008:
Výdaje
Kultura – celkem
Kino – celkem
nákup plazmové televize 
a DVD přehrávače  32 000 Kč
Příspěvky neziskovým organizacím 
–celkem – 
příspěvek Nemocnici Tanvald s.r.o. na 
zajištění akutní ambulantní péče 
 – 32 000 Kč
l RM po projednání žádosti Občanského 
sdružení Mateřské a dětské centrum 
Maják Tanvald rozhodla nepromíjet plat-
bu ve výši 1 500 Kč za užívání areálu 
Autokempu Tanvaldská kotlina při pořá-
dání akce Cesta lesem pohádek v roce 
2008.
l RM v souladu s ustanovením § 55, 
odst. 2, písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, bere na vědomí zánik 
mandátu člena zastupitelstva a člena 
kontrolního výboru zastupitelstva města 
Josefa Kazdy, který zemřel dne 17. 9. 
2008, a osvědčuje, že v souladu s usta-
novením § 56, odst. 1 zákona č. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, se stala 
členkou zastupitelstva města dnem 
18. 9. 2008 druhá náhradnice za volební 
stranu KSČM Květa Baková. 
l RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
u č.p. 622, Letná ul., Tanvald, na pozem-
kové parcele č. 328/81, katastrální území 
Tanvald, dle předloženého návrhu odbo-
ru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
l RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 1434/5, o výměře 
cca 2820 m2, katastrální území Tanvald, 
společnosti GARN IMMOBILIEN UND 
REISESERVICE s.r.o., za účelem rozší-
ření zázemí pro rekreační objekt č.p.105, 
Žďár, Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. Rp U/JN/2008/4221/02, 
kterou se bezúplatně převádí pozemek, 
pozemková parcela č. 1111/13, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v rozsáhlém 
chráněném území, k.ú. Šumburk nad 
Desnou, obec Tanvald z vlastnictví státu 
do vlastnictví Města Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene odpo-
vídající právu chůze a jízdy po části po-
zemkové parcely č. 375/129, katastrální 
území Tanvald, o rozsahu cca 6 m2 ve 
prospěch vlastníka stavby garáže na 
pozemkové parcele č. 375/158, katast-
rální území Tanvald, a jeho právních 
nástupců úplatně na dobu neurčitou.
l RM souhlasí s poskytnutím peněžitých 
darů ve výši 4 000 Kč jako cen pro auto-
ry, kterým bylo uděleno čestné uznání 
na 40. ročníku filmové přehlídky „Humor 
v amatérském filmu 2008“. Finanční 
prostředky budou čerpány z rozpočtové 
kapitoly Kultura – Kulturní kancelář – 
Humor v amatérském filmu.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
58/2008:

Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Veřejné osvětlení – celkem
oprava veřejného osvětlení Žďár 
 47 000 Kč
Příspěvky neziskovým organizacím
 – celkem
příspěvek Nemocnici Tanvald s.r.o. – na 
zajištění akutní ambulantní péče 
 – 47 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
59/2008:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní škola Údolí Kamenice 238 
– celkem
Energetický audit  119 000 Kč
Příspěvky neziskovým organizacím 
– celkem – příspěvek Nemocnici Tanvald 
s.r.o. na zajištění akutní ambulantní 
péče  – 119 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
60/2008:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 24 000 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem
Komunitní plánování
zpracování žádosti o dotaci na komunitní 
plán Tanvaldska  24 000 Kč
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se záměrem Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního 
pracoviště Jablonec nad Nisou, změnit 
hranice katastrálního území Tanvald a 
katastrálního území Šumburk nad 
Desnou tak, aby byly odstraněny pohyb-
livé hranice procházející řekou Kamenice 
a řekou Desná s podmínkou, že se 
nezmění celková výměra katastrálního 
území Tanvald a Šumburk nad 
Desnou.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

V minulém čísle TZ jsme přinesli vysvětlení jednatele společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. Martina Vávry k stanovování 
ceny tepla. Pro nedostatek místa již nemohla být vytištěna tabulka, která rekapituluje dodávky tepla od roku 1998 do roku 2007. 
Uvádíme ji proto v dnešním čísle TZ.   L. Abrahamová

Topná sezona začala v září – dokončení

  Rekapitulace dodávek tepla v technických jednotkách s finančním vyjádřením pro bytové jednotky

OBDOBÍ rok 1998 1999 2000 2001 2002
Průměrná teplota za rok °C 7,78 8,08 8,37 7,84 8,33
Vytápěné byty počet 1 649 1 649 1 660 1 682 1 682
Vytápěná plocha bytů m2 78 006 78 006 78 520 78 778 78 778
Dodávka tepla (TV+TUV) GJ 82 385 77 427 73 316 72 740 68 499
Měrný byt - plocha m2 47,30 47,30 47,80 46,80 46,80
Měrný byt - spotřeba GJ 49,96 46,95 44,17 43,25 40,70
Měrný byt - náklady za rok Kč 13 579 13 844 14 098 14 550 14 847
Měrná spotřeba tepla GJ/m2 1,06 0,99 0,92 0,92 0,87
Míra inflace % 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8

OBDOBÍ rok 2003 2004 2005 2006 2007
Průměrná teplota za rok °C 7,91 7,55 7,51 8,01 8,67
Vytápěné byty počet 1 682 1 692 1 712 1 712 1 712
Vytápěná plocha bytů m2 78 778 79 012 79 714 79 714 80 180
Dodávka tepla (TV+TUV) GJ 69 910 71 304 68 461 63 578 57 553
Měrný byt - plocha m2 46,80 46,70 46,56 46,56 46,83
Měrný byt - spotřeba GJ 41,56 42,14 40,00 37,14 33,62
Měrný byt - náklady za rok Kč 15 222 15 627 15 189 16 460 16 234
Měrná spotřeba tepla GJ/m2 0,88 0,90 0,86 0,80 0,72
Míra inflace % 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8

Jedná se o celkové náklady na TV + TUV  (TV = topná voda, TUV = teplá užitková voda). V tabulce, která obsahuje 
hodnoty za roky 1998 až 2007, jsou v řádku „Měrný byt - náklady za rok“ vyčísleny roční náklady v Kč. Za deset let činí 
zvýšení 2 655 Kč, to je 19,55%. Inflace za toto období činí 33,3%. Tato čísla ukazují, že zvýšení ročních nákladů za TV a 
TUV nedosahuje výši inflace.
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l Městská policie 
v průběhu měsíce 
září a října opě-
tovně vyjížděla do 
prodejen potravin, 
kde byl zazname-
nán vyšší počet 
krádeží. Ve spolu-
práci se státní 
policií byly tyto 
přestupky řešeny 
buď blokovou 
pokutou nebo 
byly předány stát-
ní policii pro pode-
zření z trestného 
činu krádeže.
l Dne 3. 10. 2008 
zajišťovala městská policie budovu a 
okolí Komerční banky, jelikož bylo přijato 
oznámení o uložení nástražného výbuš-
ného systému. Po kontrole budovy a 
okolí bylo zjištěno, že se oznámení 
nezakládá na pravdě.
l Městská policie upozorňuje občany, 
že provádí kontrolu bývalé bobové dráhy 
a dále kontrolu budovy na startu bobové 
dráhy, která patří skautům. Dochází zde 
k ničení budovy a v okolí byl opětovně 
zaznamenán nepořádek.
l V průběhu září byl ve třech případech 

Jedná se o soutěž v severské chůzi 
s hůlkami, kde byl prvně v historii spor-
tovních soutěží uplatněn princip individu-
ální fyziologické odezvy, který upravil 
dosažené výsledky a významně odsunul 
favority z předních míst. 

V sobotu 11. října proběhl v Tanvaldu 
nultý ročník tanvaldského kroku, organi-
zovaný centrem Nordic Walking. 
Startovalo se u nádraží a registrace 
proběhla v budově Fit Klubu Kolín v re-
stauraci Mexiko. Na přípravě trati dlouhé 
kolem dvanácti kilometrů se podílel i klub 
českých turistů v Tanvaldu a pořadatelé 
tímto děkují panu Kunovi za pomoc při 
určení optimální tratě.

Krátce po jedenácté hodině byla od-
startována soutěž, jejíž výsledky byly 
u každého jednotlivce upraveny jeho fy- 
ziologickou odezvou po ukončení závo-
du. Cílem tohoto opatření je docílit situ-
aci, kdy každý účastník provádí skutečně 
pohybovou aktivitu pro zdraví, to zname-
ná, že se učí poznávat, kam až může 

Městská policie Tanvald

zajít v úsilí zvládnout trať co nejrychleji, 
aby nepoškozoval své zdraví nepřiměře-
nou zátěží, na kterou není adaptován. 

Velmi dobrých výsledků dosáhly zá-
stupkyně Tanvaldu, kdy v celorepubliko-
vé konkurenci obsadila Marie Doležalová 
druhé místo a Miloslava Kotlantová třetí 
místo v kategorii žen nad 35 let. Vlasta 
Horčičková obsadila třetí místo v počtu 
dvoukroků za dvě minuty výkonem 133 
dvoukroků, což je výrazné překročení 
limitu 100 dvoukroků, který je považován 
v testech za velmi nadprůměrný. (Foto 
na www.tanvald.cz.)

Celkové výsledky je možno najít na 
internetu na stránkách www.fitklubkolin. 
cz, nebo na celostátních stránkách 
asociace Nordig Walking, a to 
www.czech-nordicwalking.com.

Těšíme se na první ročník Tanvaldského 
kroku na podzim roku 2009, který by-
chom rádi uspořádali spolu s klubem 
českých turistů v Tanvaldu. 

Čeněk Hrabal

Tanvaldský krok aneb 
Jdi co nejrychleji, ale neubližuj si

Nová státní hranice mezi Třetí Říší a 
Druhou republikou na úseku Šumburk 
nad Desnou - Velké Hamry vytvořila 
problém firmě Johann Liebig v osadě 
Svárov. Problém spočíval v tom, že sil-
niční spojení k firmě bylo pouze přes  
Popelnice. I železniční stanice ve 
Velkých Hamrech byla na území 
Republiky. Používání propustek pracov-
ních sil z Republiky k firmám do Říše 
nebylo považováno z dlouhodobého 
hlediska za možné. Nebyly nalezeny 
doklady ani informace o jednání k vyře-
šení tohoto problému, na který vedení 
firmy Johann Liebig poukazovalo. Pouze 
existují snímky z jednání německo-české 
hraniční komise na historickém svárov-
ském mostě. Jednání probíhalo celý 
měsíc říjen až do listopadu a jistě na 
vyšších místech, než byl svárovský most. 
Výsledek jednání v té době nemohl být 
dohodnut jinak, než na úkor Republiky. 
Říše získala k dispozici celou silnici 
Tanvald – Jablonec nad Jizerou. 
Pracovní síly z dalších pěti obcí a firma 
Johann Liebieg spojení s hlavní silnicí i 
železniční spojení s Říší. Konec jednání 
se projevil dne 24. listopadu 1938, kdy 

Okupace 1938 v Tanvaldě – II. část

 Snímek ze dne 24. 11. 1938 zachycuje shromáždění před sokolovnou ve Velkých 
Hamrech. Přihlížející lidé (převážně ze Svárova) jsou sympatizující s novým připo-
jením Velkých Hamrů k Říši. Snímek, který původně sloužil k propagaci, pořídil 
fotograf Grosmann z Tanvaldu. 

oddíly německé armády překročily státní 
hranici pod vodním zámkem na elektrár-
nu v Popelnicích a okupovaly Velké 
Hamry, Bohdalovice, Haratice, Plavy a 
Zlatou Olešnici. Opět veliká radost u ně-
meckých obyvatel. Před sokolovnou ve 
Velkých Hamrech toho dne hrála vojen-
ská hudba wehrmachtu. Podle scénáře 
německé propagandy o hladu v ČSR i 
ve Velkých Hamrech se toho dne 
rozdávala občanům polévka z vojenské 
kuchyně. Okupované obce byly zařaze-
ny do okresu Jablonec n. N., zvaného 
Landrát. 

V říjnu 1942 při spojení měst Tanvaldu 
a Šumburku n. D. v jedno město Tanvald 
byla osada Svárov vyčleněna z katast-
rálního území Tanvaldu a přičleněna 
k obci Velké Hamry k posílení německého 
vlivu na českou obec.

Texr a foto: Jaroslav Rýdl

(Tímto se omlouváme Jaroslavu 
Rýdlovi i všem čtenářům Tanvaldského 
zpravodaje za zmýlení jeho křestního 
jména v minulém čísle zpravodaje.
Redakce TZ.)

zaznamenán výskyt toulavých psů. 
Nalezení psi byli předáni majitelům, 
kterým byla uložena bloková pokuta za 
porušení obecně závažné vyhlášky.
l Dne 10. 10. 2008 v odpoledních hodi-
nách prováděla hlídka městské policie 
kontrolu sběrných míst určených pro sběr 
velkoobjemového odpadu a jejich okolí. 
I přes iniciativu některých obyvatel, kteří 
odpad pečlivě prohledávali a některý 
odpad opětovně odvezli, nebyl zjištěn 
nadměrný nepořádek kolem sběrných 
míst.    -MP-

MP pravidelně dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech.

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

l Nabízíme ještě volná místa
v těchto kroužcích: 
dívčí klub – út 15.00 –16.30
angličtina pro děti z 1. – 5. 
tříd – po 14.00–15.00
angličtina pro děti z II. 
stupně ZŠ – út 15.45 – 16.45
stolní tenis – út 17.00 – 18.30, 
čt 16.30 – 18.30
šachy – čt 14.30 – 16.00
taneční – pá 15.30 – 17.00, 17.00 –18.30 
– ZŠ Smržovka 
NOVÝ KROUŽEK *STREET DANCE 
(Hip hop, Break Dance, New Style...) 
– čt – 
pro děti od 10 do 12 let 15.00 – 16.30, 
od 12 do 15 let 16.30 – 18.00.
l 5., 12., 19. a 26. 11. od 17.00 do 
20.00 hodin. Kurz Tiffany pro dospělé. 
Informace a závazné přihlášky obdržíte 
v DDM.
l 19. 11. od 16.00. Odpoledne s vůní 
vánoc I – pečení a zdobení vánočních 
perníčků – akce pro děti.
l 3. 12. od 16.00. Odpoledne s vůní 
vánoc II – pečení vánočního cukroví – 
akce pro děti.
l 25. 11. a 9. 12. od 14.00. Keramické 
aromalampy – modelování a glazování 
– akce pro děti.

l 26. 11. od 16.00. Netradiční ad-
ventní věnce – akce pro děti. Je 

nutné přinést si chvojí (nejlépe 
jedle či tis)!!!
l 29. 11. od 9.00 do 13.00. 
Dárkování – výroba několika 
originálních vánočních dáreč-

ků a dekorací – akce pro děti.
l 2. 12. od 14.30. 
Vánoční zvonkování – Tiffany 
– akce pro děti od 10 let.
l 10..12. od 16.00
– Vánoční světýlka – Malování na sklo 
– akce pro děti.
Již od října probíhají v DDM Ulita výtvar-
ná dopoledne pro děti z mateřských a 
základních škol z Tanvaldu a okolí. Děti 
pracují s keramikou, tvoří různými výtvar-
nými technikami, např. Tiffany, malování 
na sklo atd. 
Zájemci o jakoukoli akci obdrží bližší 
informace v DDM Ulita Tanvald. Zde také 
přijímáme přihlášky s platbou.

Městem s nejlepšími podmínkami pro 
podnikání je v Libereckém kraji Tanvald. 
Ukázal to žebříček soutěže o Cenu týde-
níku Ekonom Město pro byznys, který na 
základě vyhodnocení padesáti kritérií 
hledá města s nejvyšším podnikatelským 
potenciálem. V rámci kraje jsou zde 
nízké ceny sledovaných položek, kvalita 
lokality byla vyhodnocena jako téměř 
nejvyšší v kraji a o městě se velmi klad-
ně vyjadřují i samotní podnikatelé. „Jsme 
za ocenění rádi a doufáme, že nám při-
vede do města nové podnikatele. 
Připravujeme pro ně rekonstrukci býva-
lých textilních budov a podporujeme 
cestovní ruch, mimo jiné zpřístupněním 
tanvaldského Špičáku,“ sdělil tanvaldský 
místostarosta Miroslav Tůma. 

Do soutěže bylo zařazeno všech deset 

obcí s rozšířenou působností v Liberec-
kém kraji. Města byla hodnocena na 
základě padesáti kritérií rozdělených do 
šesti oblastí. Žebříček zahrnuje podporu 
podnikání ze strany regionálních správ, 
porovnává podnikatelské prostředí, 
situaci na pracovním trhu, atraktivitu 
lokality, cenové podmínky dané oblasti 
a výsledky výzkumu na radnicích a mezi 
podnikateli.

„Potěšilo mě, že výzkum tak poukázal 
na perspektivu měst, která jsou mimo 
hlavní cesty turistů i zájem médií. O tom, 
že Tanvald nevyhrál náhodou, svědčí i 
výsledky průzkumu mezi podnikateli,“ 
zhodnotil výsledné pořadí žebříčku Jan 
Herzmann, generální ředitel společnosti 
Factum Invenio, která provedla výzkum 
mezi podnikateli.                          - red -

Tanvald vyhrál soutěž týdeníku EKONOM – 
Město pro byznys 2008 v Libereckém kraji

MDC Maják v listopadu
 

V pátek 7. 11. od 19 do 20 hodin 
zahajujeme Břišní tance s paní 
Chaloupkovou. 
Informace na tel: 608 363 685. 
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1. 11. 1781. Patent císaře Josefa II. 
o zrušení nevolnictví v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku.
1. 11. 1945. Československá měnová 
reforma.
8. 11. 1620. České stavovské vojsko 
poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze, 
začala tím Třicetiletá válka.
17. 11. 1989. V Praze se koná pokojná 
demonstrace studentů při příležitos-
ti 50. výročí studentských manifesta-
cí na počátku 2. světové války, která 
vedla k "Sametové revoluci", k pádu 
vlády a nastolení demokracie.
21. 11. 1344. Jan Lucemburský položil 
základní kámen ke gotické novostavbě 
chrámu sv. Víta.
25. 11. 1992. Federální shromáždění 
schvaluje rozdělení Československa na 
Českou republiku a Slovenskou republi-
ku, počínaje 1. lednem 1993.
28. 11. 1989. Sametová revoluce: KSČ 
oznámila, že umožní konec vlády jedné 
strany.

Narozeniny 
v listopadu 2008 
oslaví narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

v listopadu

Jandová Božena
Potužáková Milena
Gombalová Emília
Štěpánková Lidie
Melich Jaroslav
Rýdl Vladimír

Sedláková Lydia
Vochvestová Drahoslava

Zavadilová Jarmila
Medlík Bohumír
Mikeš Václav

Mousek Jindřich

V Tanvaldském zpravodaji jsou zveřejňová-
ni jubilanti, kteří se dožívají kulatého či 
"polokulatého" výročí od 70 do 90 let, od 
90 let pak všichni. Pokud si občané nepře-
jí být v této souvislosti TZ zmíněni, nechť 
zavolají do MěKK (tel.. 483 369 653).

Z historického
kalendáře

Slíbený zájezd pro důchodce, který uspořádaly KPOZ a KK MěÚ Tanvald, se usku-
tečnil 25. září a jeho cílem byl zámek v Mnichově Hradišti. Interiéry zámku, především 
bohatá sbírka fajáns i překrásný park, nadchly všechny účastníky tohoto výletu. 
Neméně nadšeni byli všichni výborným obědem ve Svijanské restauraci v pivovaru. 
A všichni už se těší na příští výlet, který se bude konat na jaře.    -ali-

Slavní sportovci 
Tanvaldska 

Městská kulturní kancelář připravuje po 
Novém roce výstavu o významných spor-
tovcích Tanvaldska, jejichž kořeny či 
sportovní působení jsou spojeny s naším 
městem a blízkým okolím. Mapujeme 
medailisty a sportovce, kteří uspěli na 
významných evropských či světových 
soutěžích nebo se účastnili olympiád.

Rádi bychom připomenuli, kolik slav-
ných sportovců, kteří se významně za-
psali do historie sportu, pochází 
z Tanvaldska. Vzhledem k tomu, že se 
díky našim horským podmínkám jedná 
o rozsáhlé téma, rádi bychom požádali 
o pomoc všechny pamětníky a sportovce. 
Vážení čtenáři, prosíme vás tímto o spo-
lupráci při sběru dat. Hledáme jména a 
údaje o sportovcích ze začátku minulého 
století. Neradi bychom na někoho zapo-
mněli. Pokud o někom víte, ozvěte se, 
prosím. Předem děkujeme za vaše pří-
spěvky a zajímavosti ze sportovního 
prostředí. Čím dříve, tím lépe. 
(Tel.: 483 369 652 – L. Abrahamová, 
e-mail: labrahamova@tanvald.cz 
nebo V. Hošková 483 369 671, 
e-mail: vhoskova@tanvald.cz ).  -abr-

Zapomenutý hrdina
V současnosti přichází do našich kin 

nový film Tobruk. (V Městském kině Jas 
10. 11. 2008 od 19 hod. Pozn. red.) 
Myslím, že málo tanvaldských občanů ví 
o tom, že v Tanvaldě žil člověk, který se 
bojů o toto město zúčastnil. Byl jím 
Rudolf Černý. Dostal se do zahraniční 
armády, se kterou bránil Tobruk proti 
německé armádě. Když Němci Tobruk 
po velkých bojích dobyli, byl převelen do 
Sovětského svazu, kde vstoupil do 
Československého armádního sboru a 
jako dosti vysoký důstojník se peklem 
dukelských bojů vrátil do osvobozené 
vlasti. Bohužel, pan Rudolf Černý vloni 
zemřel. Čest jeho památce!

Pavel Friedl

Podzimní zájezd do Mnichova Hradiště

„Podhradí, Podhradí je pro nás ráj…
…žádnému nevadí, že není máj…“
Ano, žádný z účastníků rekondičního 

cvičení, zaměřeného na pohybové ústro-
jí, nevěřil, že budeme mít tak krásné 
počasí. 8. září jsme odjížděli v počtu 
šestačtyřiceti lidí na desetidenní pobyt 
do Podhradí u Ledče nad Sázavou, do 
prostředí obklopeného krásnou přírodou, 
pod vedením H. Švecové a I. Běhounkové. 
Každé ráno začínalo rozcvičkou za ve-
selí několika vtipálků. Po snídani jsme 
pokračovali cvičením na karimatkách 
nebo židlích za dozoru cvičitelek 
V. Rolencové a H. Kadavé. Před obědem 
následovalo cvičení v bazénu.

Po obědě byl odpočinek a volná zába-
va. Houbaření, koupání v bazénu, pro-
cházka po okolí, slunění a podobně. 
Večery jsme končili u táboráku s opéká-
ním buřtíků a zpěvem s doprovodem 
harmoniky. Uskutečnili jsme výlety do 
Ledče nad Sázavou a do Světlé nad 

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala panu 
Maturovi, majiteli pohřební služby 
v Tanvaldě, za příjemně lidský přístup a 
vstřícnost, kterou projevil při uspořádání 
posledního rozloučení s paní Annou 
Vološinovou. Velké díky patří též všem 
přátelům a známým za projevenou sou-
strast a květinové dary, kterými se s naší 
zesnulou přišli rozloučit. Ve jménu celé 
zarmoucené rodiny    

                  dcera

Sázavou. Pěší výlet pak do přírodní 
rezervace Stvořidla. 

Odjížděli jsme s pocitem krásně proži-
tých dní, které jsme strávili v partě bez-
vadných přátel. Dík patří vedoucím a 
cvičitelkám. Závěr naší písně vyjadřuje 
pocity všech. A to: Prožili jsme krásné 
chvíle, vzpomínat budeme na vše milé. 
Vypusťme starosti ze své hlavy, pama-
tujeme, že největší poklad je zdraví! 
Závěrem chci poděkovat za všechny 
účastníky rekondičních cvičení občan-
skému sdružení zdravotně postižených 
v Tanvaldě a KÚ Liberec. Bez jejich 
finančního příspěvku by se tato dobrá 
akce mohla uskutečnit.   

      H. Kánská

Rekondiční pobyt v Podhradí
1. – 2. 11. Medvědí seminář. Pro 
vedoucí dětských divadelních souborů 
s lektorkou Mirkou Vydrovou. V Riedlově 
vile v Desné. 
Bližší informace na tel. 483 383 730 nebo 
na adrese knih-desna@volny.cz
2. 11. Ořechová pohádka. Loutkové 
představení pro rodiče s dětmi hraje 
Jarmila Enochová z libereckého Divadla 
Rolnička. V Riedlově vile v Desné od 
15.00 hod. Vstupné 20 Kč.
4. 11. – 3. 1. 2009 Setkání s inspirací. 
Výstava v Riedlově vile v Desné. Prodejní 
výstava rukodělných prací. Průřez před-
chozími výstavami o. s. Klub Inspirace 
Praha. Kombinace krajky s fotografií, 
krajky s keramikou a krajky s kovem.
4. 11. Slet budeníků. Parkhotel 
Smržovka od 20 hodin, od 17 hodin 
koncert pro handicapované děti i dospě-
lé – zdarma, www.sletbubeniku.cz.
12. 11. Ro(c)kování s Jiřím Černým. 
Procházka hudebními žánry posledních 
let za doprovodu uznávaného hudebního 
kritika Jiřího Černého. V Riedlově vile 
v Desné v 19.00 hod. Vstupné 50 Kč.
14. 11. Petr Linhart – "Sudéta". Kostel 
sv. Archanděla Michaela – Smržovka, 
komorní kytarový koncert od 17 hodin, 
www.petrlinhart.cz
29. 11. Den boje proti AIDS aneb 
Spoleh na druhou osobu. Parkhotel 
Smržovka, komponovaný večer od 20 
hodin. (ROUTE 66, divadlo ROZKOŠ 
Praha, TRAVESTI SHOW Praha.) 
www.smrzovka.cz.
29. 11. Společenský ples Města 
Desná. Hraje Domestic Jiřího Lejska a 
od půlnoci také Česká diskotéka v pro-
storu baru. V kulturním domě Sklář 
v Desné od 20.00 hod. Vstupné 150 Kč. 
Vstupenky v předprodeji od 1. listopadu 
2008 v Riedlově vile. Rezervace na tel. 
č.: 483 383 019 nebo 483 383 730. 
l Kino Alfa v Desné
5. 11. Hellboy 2: Zlatá armáda 
– od 17.00 hodin
12. 11. Star Wars: Klonové války 
– od 17.00 hodin
Cena vstupenek je 50 kč.
Diskotéky v nočním klubu Alfa se 
konají každý pátek od 21.00 hodin. 

Kultura v okolí

Ilustrační foto archiv redakce.
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na listopad

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě :
6. 11. Trampoty čertíka 
Julínka
V kině v 8.30 a 10 h. 
Divadelní představení pro děti. 
Rozverná pohádka plná písni-
ček a humoru. Hraje divadelní 
soubor Kapsa z Andělské 
Hory. Vstupné: 25 Kč
26. 11. Koncert k Poctě sv. 
Mikuláše
Kostel sv. Františka 
na Šumburku v 18 hodin
Účinkují: Vladimír Roubal 
– varhany, Vladimír Matějček 
– umělecký přednes
Na programu skladby například 
J. S. Bacha a W. A. Mozarta. 
Vstupné: 80 Kč
28. 11. Výstava Zima 
na horách 
V Městském kině Jas, 
zahájení v 17 hod.

Pozvánka do divadla na profesionály i ochotníky
9. 11. “LO STUPENDO“ aneb Tenor na roztrhání
Divadelní představení Kena Ludwiga, režie Jan Novák. Městském v kině Jas 
od 19 h. 
Převzaté představení Divadla na Vinohradech. Fraška v duchu feydeauovských 
situačních komedií. Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíje-
ného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. Dojemné lidské okamžiky 
se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky. Svižný sled zápletek pak vy-
ústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících 
omylů a náhodných shod. Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka, Simona 
Postlerová, Svatopluk Skopal, Gabriela Vránová, Jana Malá/ Eva Janoušková, 
Zlata Adamovská/Jana Boušková, Michal Novotný /Ladislav Hampl
Vstupné : 260, 240, 220 Kč. Předprodej v pokladně kina od 1. 10. 2008.
20. 11. Šampioni (Georges Feydeau)
Divadelní představení komedie se zpěvy. Hraje Sdružení divadelních souborů 
Český Dub. Předprodej v pokladně kina. Začátek v 19 h. Vstupné 50 Kč.
18. 12. Rejžák z Prahy
Domácí soubor E. F. Burian připravuje na předvánoční čas reprízu divadelního 
představení Rejžák z Prahy (režie: Vlastimil Hozda).  

Taneční kurzy pro mládež a dospělé
 

Taneční kurz, vedený J. Svobodou a L. Petrovou (www.tanecnisvoboda.cz) 
pořádá MěKK Tanvald. Jednotlivé lekce se konají v Desné ve Skláři. 
V listopadu v termínu: 7. 11., 14. 11. 2008.
V pátek 21. 11. od 17,45 hodin se uskuteční 2. prodloužená, společná pro 
mládež i dospělé. Předprodej vstupenek na prodlouženou zajišťuje Městské 
kulturní středisko Desná, tel.: 483 381 903. Závěrečný věneček je naplánován 
na 12. 12. 2008 ve Sportovní hale v Tanvaldě (předprodej na věneček bude 
v listopadu o prodloužené). Ve fotogalerii na www.tanvald.cz najdete snímky 
z 1. prodloužené. 

Další akce
12. 11. a 13. 12. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

Trhy v prosinci
1. 12. Trhy na centrálním parkovišti (otevřeno Kino Jas)
6. 12. Zájezd na adventní trhy do Bautzenu
8. 12. Trhy na centrálním parkovišti (otevřeno kino Jas)

Připravujeme na leden 2009
Výstava: Slavní sportovci z Tanvaldska
31.1. 2009 Reprezentační ples (Domestic)

Připravujeme zájezd do Národního divadla:
8. 2. 2009 Babička (Božena Němcová)
(Nedělní odpolední představení v historické budově Národního divadla, v hlavní 
roli Vlasta Chramostová. Přepokládaná cena 450 Kč (vstupenka + jízdné
z Tanvaldu). Přihlášky MěKK Tanvald, Lída Abrahamová, tel.: 483 369 652.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 - 3, 
Petr Hampl, Lída Abrahamová, 

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Listopad

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

3. 11.  PO  19 h.  Máj
Nový český film F. A. Brabce podle předlohy K. H. Máchy. 
V hlavních rolích Jan Tříska, Juraj Kukura a Matěj Stropnický. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (76)
5. 11.  ST  19 h.  Hellboy II: Zlatá armáda
Americký komiksový film. Zachránit svět je pekelná dřina. 
V hlavní roli Ron Perlman.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 120)
7. 11.  PÁ  16 h.  Broučkova rodina
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky.
Krteček, Cvrček, Broučci a jiné známé postavičky.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (70)
10. 11.  PO  19 h.  Tobruk
Nový český válečný film Václava Marhoula. Peklo africké pouště v příběhu 
našich vojáků za 2. světové války.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (ŠÚ – 100)
12. 11.  ST  19 h.  Poločas rozpadu
Nová slovenská komedie. Příběh ze života současných čtyřicátníků. 
V hlavních rolích Ján Kroner, Klára Pollertová a Iva Janžurová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (106)
14. 11.  PÁ  19 h.  Konečně spolu
Americká romantická komedie. Chtěla dítě, má ho mít. 
V hlavních rolích Helen Huntová a Colin Firth.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 96)
17. 11.  PO  19 h.  Mamma Mia!
Britský muzikál s písničkami od skupiny ABBA. Největší filmová pohoda 
letošního léta. V hl. rolích M. Streepová, P. Brosnan a C. Firth.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 108)
19. 11.  ST  19 h.  Rudý Baron
Německý válečný životopisný film. Skutečný příběh slavného letce 
za 1. světové války. Jeho největším vítězstvím byla láska.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 129)
21. 11.  PÁ  19 h.  Oko dravce
Americký napínavý thriller. Chceš žít, tak poslouchej telefon. 
V hlavních rolích Shia LaBeouf a Billy Bob Thornton.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 118) 
24. 11.  PO  19 h.  Nestyda
Nová česká komedie Jana Hřebejka. Film podle knihy Michala Viewegha. 
V hl. roli Jiří Macháček, Emília Vášáryová a Pavel Liška.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (ŠÚ – 88)
26. 11.  ST  19 h.  Quantum of Solance
Britský akční film. Nové dobrodružství agenta 007 Jamese Bonda.
V hlavní roli Daniel Craig.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 106) 
28. 11.  PÁ  19 h.  Rolling Stones
Americký hudební film o slavné kapele. Záznam koncertu během turné v roce 
2006. Režie Martin Scorsese.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 108)

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

T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

l Výtvarná dílna. Ve čtvrtek 6. 11. od 
9 do 11.30 a od 12.15 hod. do 15.00 hod. 
bude v knihovně probíhat Výtvarná díl-
nička pro šikulky (vy malincí s sebou 
vemte maminku nebo tatínka). Přijďte si 
vyrobit strašáčky nebo jiná stvoření z pří-
rodních materiálů a ještě něco navíc.
l Soutěž: Vánoční pohled. Tvořivá 
soutěž pro děti do 18 let bude probíhat 

v době od 1. 11. do 28. 11. Vyrobte po-
hled s vánoční tématikou maximálně do 
velikosti A5. Můžete jej poslat na adresu: 
Knihovna, Krkonošská 350, 468 41 
Tanvald, nebo osobně přinést. Nezapo-
meňte uvést jméno, věk a adresu. 
Ohodnoceny budou všechny práce. 
Vítězové jednotlivých kategorií budou 
odměněni.

Finanční úřad v Tanvaldě
Přijme pracovníka pro správu daní na úseku 
správy daní fyzických a právnických osob
Přednost mají uchazeči s vysokoškolským nebo středoškolským

vzděláním ekonomického nebo právního zaměření
a s příslušnou praxí v oboru.

Bližší informaci o podmínkách přijetí a výběrovém řízení lze získat na 
Finančním úřadě v Tanvaldě, Krkonošská 350, Tanvald. 

Tel.: 483 360 301, 483 360 302.
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Zasklívání lodžií a zimních zahrad
rámovým a bezrámovým systémem
– dělící příčky 
– ochranné a bezpečnostní fólie skel 

www.orila2000.cz, mail: orila2000@volny.cz
tel: 483 313 618, 737 248 476 

Účetní služby Jn nabízí vedení
l podvojného účetnictví – již od 2000 Kč/měs
    l daňové evidence – již od 1000 Kč/měs
         l mezd – 150 Kč/mzda
       l daňová přiznání – již od 1000 Kč (dle počtu dokladů)
    l daňové poradenství, konzultace – 400 Kč/hod.
l součástí služeb je kontakt s úřady, konzultace ve vaší firmě

Kontakt: tel.: 739 080 921, mail: ucetni.sluzby.Jn@seznam.cz
Cena pro Vaši firmu bude stanovena dle počtu účetních dokladů

TJ SOKOL Český Šumburk 420, 468 41 Tanvald 
pronajme od 1. června 2009 budovu sokolovny 

na Českém Šumburku pro účely ubytování, 
stravování a sportovní činnosti. 

V budově je 40 ubytovacích míst, tělocvičný sál, restaurační místnost, 
zrekonstruovaná kuchyň. Předem nutné osobní jednání. 
Písemné nabídky nejpozději do 15. 11. 2008 na adresu TJ. 
Bližší informace na tel.: 728 074 155 nebo 483 395 875.

NEJVĚTŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ NÁBYTEK VE SMRŽOVCE 
a okolí na ploše 2000 m2 (hlavní tah Harrachov - Liberec)

Prodejnu najdete v objektu bývalé firmy SEBA, Dolní Smržovka
tel.: 602 102 641, 483 306 747, www.nabytek-lkp.cz
otevřeno: Po – Pá     9.00 – 17.00 hod.        So     9.00 – 12.00 hod.

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ ZBOŽÍ ZA BEZKONKURENČNÍ 
CENY

V prodejně dále najdete:
NÁBYTEK – MODERNÍ, STYLOVÝ, KOVANÝ, 
RUSTIKÁLNÍ, TEAKOVÝ, KUCHYNĚ, KERAMIKU, 
PROUTÍ,TEXTIL, OBUV a mnoho dalšího zboží.
Od září nabízíme prodej BRIKET: 
 z tvrdého dřeva v 15kg pytlích za 60 Kč
 vaky cca 800 kg 2,70 za 1kg

Nově nábytek zdravého spaní: MATRACE a ROŠTY

KADEŘNICTVÍ
www.kadernictvi-nel.cz
pondělí + úterý: 9 – 16 hod.
čtvrtek: + pátek: 13 – 18 hod.
sobota: pouze předem objednané

 l prodlužování vlasů (možné i do melíru)
 l vizážistka (líčení na plesy, svatby)
 l proměny, svatební 
  a společenské účesy 
  (po dohodě až domů)
 l stříhání dámské, pánské, dětské

Objednávky jsou možné i mimo pracovní dobu.
Dárkové poukázky (vánoce, svátek, narozeniny)
Nela Pospíšilová,  Sportovní 554, Tanvald, tel.: 731 464 674

KYT CAR
Auto-Pneu servis

Ü Drobné i generální 
 opravy vozů 
 všech značek
Ü Autoklempířské práce
Ü Odtahová služba
Ü Diagnostika
Ü Pneuservis

Tel.: 731 464 629

Kde: nás najdete:

Soukromá firma 
přijme manažera 

pro vedení nábytku 
ve Smržovce.

Volejte. 
Jen vážní zájemci. 
Kontakt: 728 780 819. 

Pronajmu křeslo 
kadeřnici, 
pedikérce, 
manikérce, 

na vlastní ŽL. 
Nově vybavená, zavedená 
provozovna v Tanvaldě 

na Výšině (MKS). 
Tel.: 777 231 401

KOUPÍM CHALUPU, NEBO DOMEK. Stav ani cena nerozhoduje. 
Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. Rychlé jednání! 
Tel: 737 544 461

URGENTNĚ HLEDÁM DOMEČEK, NEBO CHALUPU, VHODNOU 
K TRVALÉMU BYDLENÍ, NEBO I REKREACI. Možné i zbořeniště. 
Možno nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti. 
Tel.: 775 311 505

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou 
Harrachov – Anenské údolí 155, 512 46 Harrachov

www.ssharrachov.cz, tel.: 481 529 049, e-mail: soulharrachov@volny.cz

Nabízí pro školní rok 2009/10 studijní
a učební obory

Podnikání (dvouleté nástavbové studium pro dívky a chlapce 
                  s výučním listem) 
Mechanik opravář (tříletý učební obor pro studenty základních škol)
Technické služby v autoservisu (dvouletý učební obor)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
Pá 21. 11. + 5. 12. + 16. 1. 2009 od 10 do 16 hodin

So 22. 11. + 6. 12. + 17. 1. 2009 od 8.30 do 13 hodin
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V roce 2007 jsem se na pozvání 
Libereckého běžeckého oddílu MASTRIX 
zúčastnil poprvé Jungfrau maratonu ve 
Švýcarsku. Od února se trojice běžců 
Václav Dumek, Jan Zahula a Josef 
Průcha začala připravovat na závod, 
zařizovat cestu a ubytování a hlavně 
čekat, zda budeme vylosováni k účasti. 
Pořadatelé pustí na trať závodu jen čtyři 
tisíce závodníků a tak přichází na řadu 
losování. Los pro nás dopadl dobře, a 
tak jsme se mohli začít chystat na asi 
nejtěžší maratón v Evropě.

Týden před odjezdem na závod jsme 
získali nečekanou posilu. Na Běhu 
Českým Šumburkem jsme se domluvili 
s Annou Liškovou, že s námi pojede za 
svojí švýcarskou kamarádkou a pomůže 
nám s tlumočením. 4. září ráno vyrážíme 
autem na tisíc kilometrů dlouhou cestu 
směr Interlaken.

V den D stojíme v 9 hodin před kasinem 
v Interlakenu na startu. Teploměr ukazuje 
25 stupňů a předpověď na informační 
tabuli hlásí zhoršení počasí. Čeká nás 
pětihodinová šichta a převýšení 2 100 
metrů. Startujeme všichni tři společně asi 
z poloviny startovního pole a je to posled-
ní okamžik, kdy se při závodě vidíme.  
Přibíháme do Wilderswilu a zde zažíváme 
první šílenství diváků, všichni povzbuzují, 
někteří zvoní na velké kravské zvonce, 
hrají kapely. Náhle se trať začíná zvedat, 
ale zatím to příliš nevadí, sil je dost a také 
se již běží ve stínu údolí. Posunuji se 
v pořadí dopředu a trať se znovu zvedá a 
vede podle kolejí zubačky, lidi fandí i 
z vlaků, které nás míjejí. Přibíháme do 
Lauterbrunnenu. Zase ohromné fandění, 
spousta lidí v ulicích. Meta půlmaratónu, 
čas celkem v pohodě, ale z loňska vím, co 
mě ještě čeká. Na dvacátém šestém kilo-
metru to přijde. Kopec, jaký není ani na 
tanvaldský Špičák, přecházím do chůze, 
to se fakt běžet nedá, jdou všichni kolem 
mě. Jdou, ale většinou rychleji než já. 
Trochu ztrácím pořadí, ale na vrcholu 
strašného tříkilometrového kopce se roz-
bíhám a posunuji se zase dopředu. 
Přibíháme do Wengenu, zase šílenství. 
Zvoní zvonce, hrají kapely, všichni fandí. 
Spousta lidí je v krojích, no prostě svátek 
pro tento kraj. Normálně mně tečou slzy 
dojetím. Lidi mě vybláznili a nechal jsem 
se strhnout k rychlému tempu. Za 
Wengenem lituji. Pociťuji únavu a střídám 
běh po rovinkách s chůzí do stále těžších 
kopců.

Od Wixi je trať hotová horská túra. 
Začíná se dost ochlazovat a zvedá se 
vítr. Mám toho už opravdu dost, ale bo-
juji. Poslední kilometry jsou do neskuteč-
ného kopce, modlím se, ať už to trápení 
skončí. Je mi špatně od žaludku, to je asi 

Atletickým trojbojem pokračoval letoš-
ní ročník Poháru běžce Tanvaldu. 
Pořadatelé z TJ Seba Tanvald, DDM 
Tanvald a Gymnázia Tanvald využili 
babího léta a uspořádali organizačně 
nejsložitější A závod PBT 2008 – 9, atle-
tický trojboj. Příjemné počasí, bezvětří a 
15 stupňů Celsia bylo dobrou kulisou pro 
412 účastníků z MŠ a I. stupně ZŠ. 
Výbornou práci, kromě všech závodníků, 
zde předvedli studenti 3. ročníku 
Gymnázia v Tanvaldě, kteří jako rozhod-
čí na všech třech disciplínách atletického 
trojboje (sprint, hod míčkem a skok da-
leký) nepřipustili žádnou výhradu ze 
strany závodníků ani početného publika 
z řad učitelů a rodičů. Další závody - 
cyklokros, běh na lyžích (krátké a dlouhé 
tratě) a slalom - uspořádají TJ Seba 
Tanvald, Gymnázium Tanvald a DDM 

Žádné jiné město Libereckého kraje se 
nemůže pochlubit účastí na celostátní 
soutěži v plavání Plavecká štafeta měst. 
Tanvald se do plavecké štafety zapojil 
v kategorii měst ČR do patnácti tisíc oby-
vatel. Organizátoři akce Gymnázium 
Tanvald a DDM Tanvald uspořádali tento 
závod v celostátně jednotném termínu 1. 
10. 2008 v krátkém bazénu Tanvaldského 
gymnázia. Za Tanvald se plavecké štafe-
ty zúčastnilo stojednašedesát plavců, 
převážně žáků a studentů tanvaldských 

 Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald se zúčastnili otevře-
ného turnaje WKF Open Kralupy nad 
Vltavou. Závodilo se v disciplínách 
Fighting,  Grappling - BJJ (podle pravidel 
brazilského ju-jutsu), Hard kata Duokata 
Freestyle (cvičení ve dvojicích). V závo-
dech soutěžilo 235 účastníků – amatérů  
bez rozdílu a příslušnosti k organizacím 
z celkem devatenácti klubů a škol. Své 
zastoupení měli i rakouští a němečtí 
závodníci, kteří byli těžkými soupeři.  
Přesto žáci naší školy v těžké konkuren-
ci obstáli a přivezli si do Tanvaldu cenné 
kovy.

z převýšení. Jsem rád, že ti přede mnou 
již také jen jdou a předbíhat se na úzké 
pěšině na skalní ostruze nedá. Kolem 
nás stojí trubači a troubí na obrovsky 
dlouhé lesní rohy. Ten zvuk a můj stav 
navozuje atmosféru funusu. Ale najed-
nou vidím a slyším dudáka, vím z loňska, 
že stojí na nejvyšším bodě závodu. To 
mně pomáhá a upaluji z kopce dolů do 
cíle na Kleine Scheidegg pod severní 
stěnu Eigeru. Zvedám ruce, konečně cíl. 
Krásná slečna mně dává medaili, kdyby 
mi ji dala čarodějnice, byla by v tu chvíli 
taky krásná. Najednou si uvědomuji, jaká 
je hrozná zima, spěchám pro zavazadlo, 
která nám pořadatelé dovezli zubačkou 
do cíle. Převlékám se do suchého a 
teplého oblečení, ruce mám zimou mod-
ré a tak mně to moc nejde. Přichází 
Vašek Dumek, je na tom stejně. První 
gratulace a první dojmy. Převlečeni hle-
dáme v obrovském davu Honzu Zahulu. 
V duchu si říkám, že asi někde na trati 
vytuhnul. Opak je pravdou. Za chvíli ho 
vidíme. Je spokojen, oba nás porazil. Za 
chvilku všichni tři nasedáme do zubačky 
na zpáteční cestu.

A jak jsme dopadli: Jan Zahula 962. 
místo v čase 4.51´38´´, Josef Průcha 
1580. místo v čase 5.13´17´´ a Václav 
Dumek 1639. místo v čase 5.15´26´´. 
Všichni jsme dosáhli nejhorší čas, co 
běháme maratón, jen já ne. Já tu běžel 
již loni. Je to prostě nejtěžší maratón 
v Evropě. Večer v kempu lehce oslavu-
jeme, narostla nám trochu ramena. 
Chlubíme se medailí a oficiálním tričkem 
závodu. Všichni kolem nás obdivují, co 
jsme zažili. Další den ráno vyzvedneme 
ve Wilderswilu Annu Liškovou a vracíme 
se zpět do Tanvaldu. Ale jinak celkově 
fakt zážitek!!  Josef Průcha 

Těžce zdolatelná panna – Jungfrau 

Nejtěžší maraton v Evropě je na 
Jungfrau.  (Foto: autor)

SOSHIKI na WKF Open Kralupy nad Vltavou
Výsledky jmenovitě: 
Polman Jan (1. Fighting, 2. Grappling)
Patková Klára (1. F)
Kouřilová Melánie (3. G)
Zelinka Vojtěch (2. hard kata)

Dobře zabojovali i naši ostatní závod-
níci, i když na cenné kovy v těžké kon-
kurenci tentokrát nedosáhli (D. Kouřil, J. 
Lipský, Dominik Fišer, Anna Stehnová). 
Nelehkou práci měl i náš rozhodčí Jiří 
Horáček, který celý den rozhodoval.

A. Nigrin – SOSHIKI, 
škola bojových umění 

a sportů Tanvald

škol. Jejich výkony, přepočítané na body 
podle věku, stačily na celkově pěkné 
šesté místo v naší kategorii.

Stalo se již tradicí, že v souvislosti 
s konáním Plavecké štafety měst orga-
nizují pořadatelé z Gymnázia Tanvald a 
DDM Tanvald i plavecké závody, které 
určí nejrychlejší plavce Tanvaldu v dese-
ti kategoriích. Nejrychlejší plavce v jed- 
notlivých kategoriích odměnili pořadatelé 
medailí a diplomem.

Vladimír Vyhnálek

Tanvald jako jediný z Libereckého kraje
Skvělé umístění na turnaji v Kralupech.  (Foto: Nigrin)

Tanvald v závislosti na povětrnostních 
podmínkách v měsíci říjnu, lednu a úno-
ru. Zájemci o zasílání výsledků (pouze v 
elektronické podobě) se mohou přihlásit 
na adrese: www.vvyhnalek@seznam.cz

Vladimír Vyhnálek

Podzimní vánočkový atletický trojboj

RESTAURACE PENZION  S E V E R K A
Smržovka, Kostelní 427

Sleva je platná od ÚT do ČT, a to do:
..... 30. 11. 2008 .....

Slevu lze uplatnit při občerstvení až šesti osob na všechny pokrmy.
Kupón odevzdejte obsluze při placení. Slevové kupóny nelze sčítat.

Otevírací doba je od ÚT do So 17 – 24 hodin.
Tel.: 483 382 544, Mob.: 777 099 796, www.sweb.cz/penzionseverkaS
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Křest a prodej knihy

Knížka o Zlaté Olešnici
1. 11. 2008 

v Sokolovně ve Zlaté Olešnici 
l  14 hod. křest
l  14,15 hod. autogramiáda 
 Petra Pragera
l Kmotr: Fr. Vodseďálek
l Promítání DVD: 
 Zlatá Olešnice DNES


