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Chodci mají pod železniční zastávkou novou lávku. V průběhu srpna ji opravil kolektiv 
zaměstnanců Technických služeb města Tanvaldu. Lávka je oblíbená pěšími, kteří 
stezku podél Kamenice využívají k příjemným podzimním vycházkám a k cestě na 
Dolní Smržovku. Pěšina je označena dopravní značkou chůze na vlastní nebezpečí. 
Rozhodně se nejedná o cyklostezku, i když stopy po pláštích kol nenechají nikoho 
na pochybách, že se tu s oblibou jezdí. „Dosavadní lávka byla pro chodce nebez-
pečná, poničené bylo zábradlí, které viselo ve vzduchu a hrozilo nebezpečí pádu 
do řeky. Konstrukce z lávky dřív sloužila na kovovém schodišti mezi parkovištěm a 
Poštovní ulicí,“ uvádí ing. Ilja Vulterýn z odboru rozvoje MěÚ Tanvald s tím, že re-
konstrukce lávky nebyla pro zaměstnance technických služeb díky přístupu a srázu 
vůbec snadná. Za to jim patří dík. V dalším úseku tvoří pěšina nad řekou Kamenicí 
úzký chodníček bez zábradlí, které neznámý pachatel odnesl zřejmě do sběrny.
 -abr-

Nově opravená lávka podél Kamenice

Slavnost u pomníku 
Slavnostní shromáždění 

u příležitosti státního svátku 
Dne vzniku samostatného
 Československého státu 

v roce 1918.

Shromáždění proběhne 27. 10. 
u pomníku T.G.M. na Šumburku 

v 15 hodin. 
Srdečně zveme širokou veřejnost, 

školy a spolky.
K poslechu zahraje Jeřabinka.

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Jednání městského zastupitelstva 
se uskuteční 29. října 2008 ve velké 
zasedací místnosti od 16 hodin.

13. 10. 
Prodejní trhy 

na centrálním parkovišti

Odešel 
Josef Kazda

Ve středu 17. září odešel občan 
a rodák Josef Kazda, který 
několik let stál v čele Tanvaldu 
jako předseda MěNV. Josef 
Kazda byl členem současného 
zastupitelstva města.
Čest jeho památce.           -red-

 HAF 2008
Amatéři míří v říjnu 

do Tanvaldu 
40. ročník filmové soutěže Humor 
v amatérském filmu (HAF 2008) 
přivítá snímky, které soutěží tentokrát 
ve třech kategoriích: 
A) filmy humorné a satirické
do patnácti minut
B) filmy s neomezenou tematikou
do jedné minuty (Minuta film)
C) nová kategorie: 
parodie na reklamu do tří minut
Z předvýběrového kola letošní bohaté 
nabídky vzešlo z celkem 43 filmů.
Akce se koná za finanční podpory 
Libereckého kraje.
V rámci doprovodného programu se 
ve filmovém týdnu představí i dva 
celovečerní amatérské filmy (Božena 
Němcová a Eleazar Kittel). Autoři, 
kteří pocházejí z Libereckého kraje, 
své snímky v Tanvaldě osobně uve-
dou. Do finiše spěje i amatérský 
dokumentární film o prvním televiz-
ním vysílání, které je neodmyslitelně 
spjato s Tanvaldem a jehož 60. vý-
ročí jsme si letos na jaře připomněli. 
Film bude promítnut v rámci otevření 
výstavy k historii TV ve foyeru kina 
Jas (3. 10.). Soutěžní snímky se 
budou stejně jako v minulých letech 
ucházet: 
Ä o přízeň mladého diváka 
(3. 10. 2008 promítání pro žáky a 
studenty škol),
Ä o přízeň odborné poroty a
Ä o přízeň diváka (4. 10. 2008)

Program:
1. 10. 2008 v 18 hod. 
Celovečerní amatérský film 
Božena Němcová 
2. 10. 2008 v 18 hod 
Celovečerní amatérský film
Eleazar Kittel
3. 10. 2008 v 8 + 10 hod. 
HAF 2008 – promítání pro studenty 
tanvaldských škol
3. 10. 2008 od 17.00 hod.
Vernisáž výstavy "Cesta do pravěku 
televizní skříňky", k 1. TV vysílání 
v zemi (1948 – 2008) 
4. 10. HAF 2008 v 13.30 hod.
slavnostní zahájení 40. ročníku 
přehlídky.

Jak bylo již několikrát avizováno, budou 
muset všechny obce (to znamená i 
Tanvald) pořídit podle § 188 odst. 1 zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen stavební zákon), 
nové územní plány či upravit stávající, a 
to nejpozději do konce roku 2015. Nový 
územní plán Tanvaldu nahradí stávající 
ÚpnSÚ Tanvald, schválený dne 14. 12. 
1995. Územní plán zejména stanovuje 
urbanistickou koncepci rozvoje obce ve 
vztahu s udržením příznivých hospodář-
ských, sociálních a enviromentálních 
(přírodních) podmínek.

V souvislosti s tímto již po delší dobu 
přijímá MěÚ Tanvald, úřad územního 
plánování, podněty (záměry) od vlastníků 
nemovitostí, a to zejména na vymezení 
nových zastavitelných ploch. Město 
Tanvald již učinilo první dva kroky k řád-
nému odstartování procesu pořízení 
nového územního plánu. Zastupitelstvo 
města Tanvald na svém zasedání dne 
18. 6. 2008 schválilo pořízení nového 
územního plánu a dále v srpnu tohoto 

roku byl na základě vypsané veřejné 
zakázky vybrán projektant nového územ-
ního plánu. Pořízení územního plánu je 
složitý proces, který bude zahrnovat 
vyhotovení a projednání minimálně tří 
etap: Doplňující průzkumy a rozbory, 
Zadání a Návrh (eventuálně ještě vyhod-
nocení územního plánu na udržitelný 
rozvoj území).

Pro občany Tanvaldu a zejména pro 
vlastníky nemovitostí je nejpodstatnější 
uplatnit již v úvodní etapě své záměry 
(návrhy) na vymezení nových zastavitel-
ných či nezastavitelných ploch tak, aby 
se daly řádně projednat. Proto je vyvě-
šena na úřední desce MěÚ Tanvald vý-
zva k uplatnění záměrů, do které je 
možné též nahlédnou i na http://
www.tanvald.cz/meudeska.php. Záměry 
budou přijímány na základě vyplněného 
formuláře (ke stažení na http://
www.tanvald.cz/meuformulare.php 
v sekci odboru stavební úřad a ŽP – 
ÚPD001: Návrh na pořízení územního 
plánu nebo jeho změny), a to nejpozdě-
ji do 1. 12. 2008. Vlastníci nemovitostí, 

kteří podali záměry před touto výzvou, 
mají tyto záměry řádně zaevidované a 
nemusí znovu na tuto výzvu reagovat. 
Upozorňuji na to, že na záměry uplatně-
né po 1. 12. 2008 nebude reagováno, 
neboť do procesu pořízení územního 
plánu již nebude prakticky možné vstu-
povat s dalšími požadavky na vymezení 
nových zastavitelných ploch. 

Pro ty, kteří se chystají podat návrh na 
vymezení nových zastavitelných ploch, 
bych chtěl ještě připomenout, že tyto 
plochy by měly být navrhovány tak, aby 
byly dopravně napojeny na veřejně pří-
stupnou pozemní komunikaci.

Řádné pořízení nového územní plánu 
bude zahájeno v prosinci tohoto roku a 
bude trvat asi dva roky. V případě dotazů 
a nejasností s vyplněním formuláře 
je možné kontaktovat MěÚ Tanvald, 
úřad územního plánování, Michal Štim, 
tel. 483 369 567.

Michal Štim, DiS., 
úřad územního plánování, 

MěÚ Tanvald

Pořízení nového územního plánu Tanvaldu

Tanvald je první
Tanvald se v rámci Libereckého 

kraje umístil na 1. místě v celostátní 
soutěži Týdeníku Ekonom: Město pro 
Byznys 2008. Více informací v příštím 
čísle zpravodaje. - abr - 

Tanvaldské
slavnosti 2008

Patnáctý ročník Tanvaldských slavností  
ve fotografiích, včetně hasičské soutěže 
a basketbalového turnaje, najdete ve 
fotogalerii na www.tanvald.cz. - abr - 
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Omezení dopravy 
na Jablonec

Prvním počinem v rámci rekonstrukce 
komunikace 1/14 z Tanvaldu do Jablo-
neckých Pasek je kompletní rekonstrukce 
mostku – propustě v místě u Bílého 
Mlýna ve Smržovce. „Rekonstrukce 
v tomto úseku by měla skončit do polo-
viny listopadu. Doprava je řízena sema-
fory,“ uvádí Iveta Tolarová z odboru 
dopravy MěÚ Tanvald s tím, že ještě 
letos by měly být zahájeny ještě další 
stavební práce od Maškovy pekárny 
směrem ke Smržovce, pokud to klima-
tické podmínky dovolí. I tady bude do-
prava částečně omezena a popřípadě 
řízena světelnou signalizací. V příštím 
roce se pak bude řešit úsek silnice 1/14 
z Lučan do Pasek.   -abr- 

Most až v listopadu
Lávka, či spíš mostek u nového želez-

ničního viaduktu poblíž truhlárny bude 
dokončena, pokud to klimatické podmín-
ky dovolí, zhruba v polovině listopadu. 
Objevily se i informace o tom, že někte-
ří lidé riskují zdraví a zkracují si cestu přes 
řeku po lešení. Prováděcí firmou je firma 
Brex, s.r.o. „Zrekonstruovaná lávka si 
vyžádá investici zhruba dva miliony ko-
run. Oproti plánovanému rozpočtu je to 
o dvě stě tisíc navíc, protože se po de-
montáži ukázalo, že základy potřebují 
zpevnit,“ uvádí Jiří Onderka, ved. Odboru 
rozvoje MěÚ Tanvald.     -abr-

V Horním Tanvaldě
zájem o plyn je

Průzkum odboru rozvoje MěÚ Tanvald 
ukázal, že lidé, žijící v Horním Tanvaldu, 
si většinou plyn přejí. Osloveni byli lidé 
žijící v objektech, kterých se tato možnost 
napojení na plynofikaci Horního Tanvaldu 
III. týká. Odpovídali formou anketních 
lístků. Podle slov Jiřího Onderky jde 
o ulici Údolí Kamenice od hotelu U Dubu 
až po objekty k restauraci Truhlárna. 
Jedním z větších odběratelů v tomto 
úseku je například ZŠ Horní Tanvald, kde 
k vytápění nyní slouží kotel na pevná 
paliva, který už dožívá. Město Tanvald 
hodlá požádat o dotaci Státní fond život-
ního prostředí na Ministerstvu životního 
prostředí ČR. „Zdali bude plynofikace 
pokračovat, záleží na dotacích a 
podmínkách v budoucnu,“ dodává 
J. Onderka.   -abr-

l Na situaci na Bramberku si stěžuje 
každý, kdo tam v poslední době zavítá. 
Pokud je mi známo, tak chata a okolní 
pozemky byly po roce 1990 prodány 
soukromníkovi. Někteří z nás očekávali, 
že tam jistě bude někdo čestný, poctivý, 
slušný, jehož cílem a osobním štěstím 
bude udržování objektu v co nejlepším 
stavu a s otevřenou náručí bude vítat 
každého příchozího.

Jestliže se autor článku ptá, co s tím 
udělá Klub českých turistů, tak já jemu 
a každému odpovídám, že nic. Něco 
s tím mohou udělat jen státní orgány, 
nejspíš politici v parlamentu přijetím 
lepších zákonů. Je možno navštívit pří-
slušného poslance a na něj "tlačit", aby 
pak on třeba v parlamentu mohl pravdivě 

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se usku-
teční volby do krajských zastupitelstev a 
jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. 
Volby do krajských zastupitelstev pro-
běhnou ve všech krajích s výjimkou 
hlavního města Prahy, kde se volby do 
zastupitelstva uskuteční společně s ko-
munálními volbami v roce 2010. Volby 
do Senátu se uskuteční v sedmadvaceti 
volebních obvodech. 

Do v pořadí již třetích krajských voleb 
od vzniku vyšších územně samospráv-
ných celků v roce 2000 můžete tedy 
zasáhnout svým hlasem již tento měsíc.  

V minulých krajských volbách byla vo-
lební účast kolem 30% voličů. Senátní 
volby se konají jednou za dva roky a 
dochází při nich k obměně třetiny man-
dátů. Senátoři jsou voleni na šest let. Ve 
volbách v roce 2006 byla volební účast 
v prvním kole kolem 40% oprávněných 
voličů.  -red-

V říjnu se uskuteční krajské volby

argumentovat, jménem občanů, kteří ho 
o to žádají. Například poslanec ing. Libor 
Ježek má kancelář v Lidické ul. 24 
v Jablonci nad Nisou. 

A až se tuto politováníhodnou a fatální 
situaci podaří vyřešit a Bramberk bude 
opět přístupný, pak někdo z nás, znač-
kařů, velice rád půjde opravit značení 
turistických cest na Bramberk. Dokonce 
je možné, že se tam třeba pak bude moci 
i dobře najíst v restauraci, jako tomu bylo 
před lety. 

Za všechny značkaře turistických cest
 Pavel Friedel

l Přinášíme úryvek z Jabloneckého 
zpravodaje 9/08, kde se problematikou 
zabýval St. Matouš, člen tehdejší Okresní 
privatizační komise. (Pozn. red.) 

Bramberk ve stínech malé privati-
zace. Ve smyslu zákona ČNR č. 427/90 
Sb. zařadila Okresní privatizační komise 
v Jablonci n. N. do dražby nejen okolí, 
ale i jinde známou chatu Bramberk, 
včetně rozhledny. Vyvolávací cena tak 
významného objektu i s vnitřním vyba-
vením měla činit 1 665 000 Kč, což byla 
přes zvýšení cen nemovitostí po 1. listo-
padu 1991 částka odpovídající nebo 
poměrně nižší… V současné době je 
nájemcem areálu jakýsi Ladislav Šlechta 
z pražské firmy KATE 83 a má na Bram-
berku dlouhodobou nájemní smlouvu až 
do roku 2015 s majitelem Jaroslavem 
Jindříškem, který se dostal do finančních 
potíží.“ Více na: 
www.jabloneckyzpravodaj.cz  -red-

Pro bezpečnější 
přecházení

Několikrát do roka se stávají tématem 
číslo jedna přechody pro chodce. K do-
pravní nehodě, při níž byl sražen chodec, 
došlo začátkem září na silnici v Dolní 
Smržovce naproti restauraci U Ráje.  
Rodiče dětí, které do Tanvaldu přijíždějí 
autobusy a musí přecházet hlavní silnici 
buď na přechodu u kruhové křižovatky 
nebo před KB, si přejí větší bezpečnost.  
I když podle údajů mají dopravní nehody 
sestupnou tendenci, na přechody je 
pamatováno. Při hlavní dopravní špičce 
na bezpečnost chodců dohlíží členové 
Městské policie Tanvald. Navíc přechod 
u Komerční banky a u spořitelny bude 
nasvícen blikacími dopravními značkami.

 -red-

Dne 1. září se pro žáky 
opět otevřely dveře školy. 
V tomto školním roce jsme 
kromě stávajících žáků přiví-
tali i čtrnáct nových dětí, 
z toho šest prvňáčků. 
Celkem tedy do ZŠ Horní 
Tanvald dochází sedmdesát 
šest žáků z poměrně velké 
spádové oblasti – kromě 
tanvaldských k nám dojíždě-
jí děti ze Zlaté Olešnice, 
Velkých Hamrů, Desné, Kořenova, 
Smržovky i z Lučan. 

Kdo by si myslel, že v době prázdnin 
byl ve škole klid, mýlil by se. V červnu 
proběhla oprava střechy na jedné z bu-
dov. Započalo se s výměnou již nevyho-
vujícího osvětlení interiérů, které by mělo 

být dokončeno v následujícím 
roce. V budově č.p. 238 byly 
nově natřeny schody. A na 
dalším vylepšení školy se stá-
le ještě pracuje: děti dostanou 
konečně družinu (doposud 
byla jako družina využívána 
pouze oddělená část jídelny), 
s čímž souvisejí stavební a jiné 
úpravy. V této souvislosti by-
chom rádi poděkovali Městu 

Tanvald za přidělení finančních prostřed-
ků a za realizaci většiny úprav.

V září díky ochotě starosty Poláka a 
lesního hospodáře pana Nevyhoštěného 
přibylo na školní zahradě dřevěné pose-
zení pro děti. Děkujeme!

Za ZŠ Horní Tanvald
Daniela Hozdová 

Děti ze školy pomáhají s nátěrem nového posezení na zahradě školy.
(Foto: archiv školy)

Nešťastně zprivatizovaný Bramberk – reakce

Skláři, přihlaste se!
Informační centrum v Jablonci nad 

Nisou připravuje již šesté vydání velmi 
žádaného katalogu sklářství. Prosíme 
všechny výrobce skla a bižuterie, aby 
pomohli vytvořit ucelenou databázi a 
využili možnost této prezentace. Bližší 
informace získáte v Informačním centru 
v Jablonci n. N., Mírové náměstí 19 
(budova radnice), na tel.: 483 357 335-7, 
na adrese herkommerova@jablonec. 
com, formulář ke stažení naleznete na 
stránkách http:// www.mestojablonec.cz. 
Katalogy jsou volně k dispozici v Infor-
mačním centru v Jablonci n. N., dále se 
jimi prezentujeme nejen na tuzemských, 
ale i zahraničních veletrzích cestovního 
ruchu, kde se těší velké oblibě. Uzávěrka 
katalogu je 22. 10. 2008!  -IC-

Muzeum obrněné 
techniky Smržovka

"Baranow 1944" 
25. 10. 2008 od 10 hodin 

10.00 – 16.30 – prohlídka vojenské tech-
niky, výstava automatických zbraní, 
ukázka RC modelů (rádiem řízených 
tanků v M 1:7)
13.00 – bojová ukázka, která bude pre-
zentovat ústupové boje německého 
Wehrmachtu proti Rudé armádě po bitvě 
o předmostí přes Vislu u Baranowa 
14.00 – 16.00 – Projížďky tankem)
Místo: Muzeum obrněné techniky 
Smržovka, bývalý areál JZD Lučany na 
rozmezí obcí Smržovka a Nová Ves
Zajišťuje: Ing. Janoušek 602 370 575

Letní čas končí
Na letní čas jsme přešli 30. března, zpát-
ky se k obvyklému, tzv. zimnímu času, 
vrátíme až 26. října, kdy si hodinky pře-
točíme zase o hodinu zpět. Letní a zimní 
čas platí ve všech zemích EU. Na jednot-
livá období přecházejí ve stejný den a 
stejnou hodinu.   -red-

Nový školní rok na Horním Tanvaldě

Přijmeme 
pro zámečnickou dílnu 

v Tanvaldě 
 MISTRA 

KOVOVÝROBY
Požadujeme: praxi v oboru, ÚSO

Podrobnější informace na tel: 
483 313 618, 737 248 474

Pronajmu 
zařízené 

kadeřnictví 
v Tanvaldě
Šumburku

Informace na tel.: 739 456 261
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l RM:
1. ruší své usnesení č. 224/14/2008 ze 
dne 30. 7. 2008;
2. vydává záměr na prodej části pozem-
kové parcely č. 919/2 o výměře 2 m2, 
katastrální území Tanvald. 
l  RM vydává záměr na prodej části 
pozemkové parcely č. 60/5 a části po-
zemkové parcely č. 2750 o celkové vý-
měře cca 30 m2, vše katastrální území 
Šumburk nad Desnou. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 46/
2008:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 635 200 Kč
Výdaje
Pozemky celkem
Koupě pozemkových parcel č. 171/4, 
171/5 a 2003, vše katastrální území 
Tanvald  635 200 Kč
l Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města pozemkovou parcelu č. 206/1, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
v současné době neprodávat.
l RM souhlasí s plynofikací části Horního 
Tanvaldu v úseku od restaurace U Dubu 
po restauraci Truhlárna a doporučuje 
zastupitelstvu města uvolnit z rozpočtu 
města částku ve výši 270 000 Kč na 
přípravu projektu.
l  RM rozhodla schválit s okamžitou 
platností Ceník pro prodejce na 
Tanvaldských slavnostech.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
47/2008:
Příjmy 
Účelové dotace
na projekt „Humor v amatérském filmu 
HAF 2008“  25 000 Kč
Výdaje
KULTURA - celkem
Kulturní kancelář – celkem, Humor 
v amatérském filmu   + 25.000 Kč.
Upraveno pro zveřejnění dle zák. č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

l ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 25. 6. do 3. 9. 2008.
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) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
l K majetkoprávním záležitostem zastu-
pitelstvo města:
1) Na základě zveřejněných záměrů 
rozhodlo prodat:
a) část pozemkové parcely č. 919/2, 
katastrální území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1316-213/
2008 ze dne 14. 8. 2008 jako stavební 
parcela č. 575/2 o výměře 2 m2, katast-
rální území Tanvald, Tomáši Tarabcovi 
za smluvní cenu 1 400 Kč za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
zádveří u rodinného domu č.p. 408, 
Lomená ul., Tanvald.
b) pozemkovou parcelu č. 2370/3 o vý-
měře 350 m2, katastrální území Šumburk 
nad Desnou, Ing. Jarmile Machové za 
smluvní cenu 26 300 Kč.
c) část pozemkové parcely č. 309/2, 
katastrální území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1313-1/
2008 ze dne 5. 8. 2008 jako díl „a“ o vý-
měře 253 m2, katastrální území Tanvald, 
manželům Miloši a Monice Marčíkovým 
za smluvní cenu 49 335 Kč. Ruší své 
usnesení č. V/4/a ze dne 18. 6. 2008.
d) část pozemkové parcely č. 60/5 a část 
pozemkové parcely č. 2750 o celkové 
výměře cca 30 m2, vše katastrální území 
Šumburk nad Desnou, Ing. Janě 
Prašivkové za cenu 400 Kč/m2 za účelem 
stavby garáže s tím, že prodej bude 
uskutečněn po geometrickém zaměření 
dokončené stavby. 

e) pozemkovou parcelu č. 518/1 o výmě-
ře 172 m2, k.ú. Tanvald, manželům 
Antonínu a Heleně Šimáčkovým za 
smluvní cenu 27 700 Kč.
2) rozhodlo pozemkovou parcelu č. 206/1, 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
v současné době neprodávat.
3) schvaluje zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., 
a) v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
100 Kč za běžný metr liniové stavby 
v maximální šíři 1 metr. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Právo odpovídající věcnému 
břemenu bude spočívat v právu opráv-
něného k umístění, zřízení a provozová-
ní stavby zemního kabelového vedení a 
v povinnosti povinného a každého další-
ho vlastníka strpět umístění, zřízení a 
provozování této stavby na části pozem-
kové parcely č. 1704/7, k.ú. Tanvald, 
v celkové délce cca 149 běžných metrů 
se všemi s tím spojenými zákonnými 
právy, povinnostmi a omezeními.
b) v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
100 Kč za běžný metr liniové stavby 
v maximální šíři 1 metr. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Právo odpovídající věcnému 
břemenu bude spočívat v právu opráv-
něného k umístění, zřízení a provozová-
ní stavby zemních kabelů NN v krajnici 
vozovky včetně místa pro spojkoviště 
o dvou kabelových spojkách a v povin-
nosti povinného a každého dalšího 
vlastníka strpět umístění, zřízení a pro-
vozování této stavby na části pozemkové 
parcely č. 1863/2, katastrální území 
Tanvald, v celkové délce cca 84 běžných 

Usnesení ze Zastupitelstva města 10. 9. 2008
metrů se všemi s tím spojenými zákon-
nými právy, povinnostmi a omezeními.
c) v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
100 Kč za běžný metr liniové stavby 
v maximální šíři 1 metr. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Právo odpovídající věcnému 
břemenu bude spočívat v právu opráv-
něného k umístění, zřízení a provozová-
ní stavby zemního kabelového NN pro 2 
rodinné domy a v povinnosti povinného 
a každého dalšího vlastníka strpět umís-
tění, zřízení a provozování této stavby na 
částech pozemkových parcel č. 1684/11, 
č. 1837/3, č. 1900, vše katastrální území 
Tanvald, v celkové délce cca 214 běžných 
metrů se všemi s tím spojenými zákon-
nými právy, povinnostmi a omezeními.
4) po projednání žádosti Martina Pojera 
rozhodlo nesouhlasit se změnou hranice 
katastrálního území Tanvald.
5) schvaluje následující rozpočtová 
opatření:
a) rozpočtové opatření č. 46/2008
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
 635 200 Kč
Výdaje
Pozemky –  celkem
koupě pozemků - ppč. 171/4, ppč. 171/5 
a ppč. 2003, vše k.ú. Tanvald
 635 200 Kč
b) rozpočtové opatření č. 48/2008
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  200 000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem – 
vícenáklady na výměnu lávky přes řeku 
Kamenici  200 000 Kč
c) rozpočtové opatření č. 50/2008
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv 
 80 000 Kč
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím – 
celkem – účelový příspěvek TJ SEBA 
Tanvald na nákup vícemístného auto- 
mobilu  80 000 Kč
d) rozpočtové opatření č. 51/2008
Příjmy
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  268 000 Kč
Výdaje
Inženýrské sítě – celkem – příprava akce 
plynofikace Horního Tanvaldu III. etapa
  184 000 Kč
Školství– celkem
Základní škola Údolí Kamenice 238–
celkem – zpracování projektu plynové 
kotelny  84 000 Kč
6) v návaznosti na své usnesení č. V/4 
ze dne 15. 2. 2006 týkající se záměru 
výstavby Požární stanice Sboru dobro-
volných hasičů Šumburk v Tanvaldě 
souhlasí, v případě získání dotace na tuto 
výstavbu z ROP, s financováním potřeb-
né spoluúčasti Města Tanvald do výše 
7,5% rozpočtových nákladů z rozpočtu 
města Tanvald.
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, na 
valnou hromadu ČSAD Jablonec nad 
Nisou a.s., konanou v říjnu 2008, Petra 
Poláka a jako náhradníka Richarda 
Seidela.
Upraveno pro zveřejnění dle zák. č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Do kolekce starých historických snímků Tanvaldu a Šumburku nad Desnou, která 
již obsahuje přes devět set kusů, se mi podařilo koupit pohlednici Dolního Tanvaldu 
z roku 1901. Tato pohlednice je svým obsahem velmi vzácná. Ukazuje obnovenou 
zakládající strojní přádelnu bavlny po druhém požáru z roku 1888. V pozadí jsou 
nepatrně viditelné ohořelé trámy sedlové střechy firemní mechanické tkalcovny, 
která vyhořela dne 27. června 1901. Tento požár nebyl dobrým začátkem pro nové 
majitele firmy C.K. Priv. Tanvaldská přádelna bavlny Lederer & Wolf z roku 1900. 
Na snímku je šestihranný komín, postavený okolo roku 1840, a druhý mladší, po-
stavený okolo roku 1880. Zajímavý a zvláštně cenný pohled je v pravé části snímku, 
kde je poprvé zachycena řeka Desná, tekoucí za přádelnou bavlny a firemní stro-
jírnou. Právě na bývalém řečišti řeky Desné byla postavena roku 1908 nová přá-
delna bavlny a nová kotelna s komínem, když v letech 1905 – 6 bylo zřízeno nové 
řečiště pro řeku Desnou mezi starou přádelnou bavlny, strojírnou a budovami pro 
vedení firmy. Na pohlednici je ještě několik skutečností, které se během let změnily.

Jaroslav Rýdl

Vzácný pohled Tanvaldu ve sbírce

Cesta do televizního 
pravěku

Jak vypadaly předchůdkyně dnešních 
televizorů a co stálo před zrodem první 
československé televize, která byla vy-
robena v Tanvaldě, o tom se na vlastní 
oči mohou přesvědčit návštěvníci výsta-
vy s názvem Cesta do pravěku televizní 
skříňky. Ta bude zahájena 3. října ve 
foyeru městského kina Jas Tanvald 
v 17.00 hodin. Menší muzejní výprava za 
televizní technikou vrátí návštěvníky 
takřka o šedesát let v čase. Nebudou 
chybět ani jedny z prvních českosloven-
ských televizí z roku 1953, vybavené 
podstavcem s vypouklým sklem, které 
sloužilo jako „lupa“ pro vizuální zvětšení 
obrazu. 

Výstava je věnována šedesátému vý-
ročí prvního oficiálního televizního pře-
nosu v Československu, který proběhl 
23. 3. 1948 v Tanvaldě. Expozice také 
připomene, jak klíčový význam měl 
Tanvald pro zahájení televizního vysílání 
v republice.

 (veš)

Výběr usnesení 
ze schůzí Rady 
města z 20. 8.
a 3. 9. 2008
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Na tanvaldském hudebním poli působí 
několik kapel či seskupení. Jejich brázda 
je různě hluboká. Tu nejhlubší, bráno do 
historie, má určitě známý Domestic, 
který jsme měli možnost slyšet na 
Tanvaldských slavnostech, stejně jako 
dechový soubor Jeřabinka. Téměř stej-
nou dobu tu působí i skupina Kontakt, 
kterou jsme představili v létě a která 
hrála na Tanvaldské kotlině. Přišlo na ni 
na naše poměry rekordních 152 platících 
diváků. 

Hudba Tanvald, která žánrově oslovu-
je podobné spektrum posluchačů a ta-
nečníků, je historicky, ale i věkovým 
složením mladá. Kapela byla založena 
začátkem roku 2006 několika členy prá-
vě končící jablonecké zábavové "legen-
dy" Kurýr. Jde o poloprofesionální hudeb-
ní soubor, hrající převzatý repertoár od 
různých známých interpretů. Divák se 
může spolehnout na stoprocentně živé 
a energické hraní. „Svým výběrem skla-
deb pokrýváme široké spektrum žánrů,“ 
říká frontmen skupiny, kytarista a zpěvák 
Zbyněk Koldovský, a dodává: „Repertoár 
více než osmdesáti skladeb je každým 
rokem rozšiřován, a to zejména o nejpo-

Cenného úspěchu dosáhl na nedáv-
ném Mistrovství České republiky v jízdě 
na historických kolech tanvaldský velo-
cipedista Petr Rykr. Letošní mistrovství 
se konalo ve Velké Bíteši na Moravě, a 
to v disciplinách: časovka nízkých (pláš-
ťových) kol, časovka vysokých kol a 
soutěž elegance. Trať časovky sice ne-
byla dlouhá, přibližně dva kilometry, ale 
náročná tím, že vedla ulicemi Velké 
Bíteše. Na trati se sešlo třicet sedm 
závodníků na nízkých kolech, jedenáct 
jezdců na kolech vysokých a v kategorii 
kuriozit dokonce několik odvážlivců na  
"drezínách" (draisinách), replikách prv-
ního jednostopého dopravního prostřed-
ku, kterým vlastně dějiny jízdního kola 
začaly. Tento stroj byl dřevěný a poháněn 
byl odrážením nohama od země.

Petr v silné konkurenci obsadil v ča-
sovce nízkých kol třetí místo, shodně 
třetí byl i v časovce vysokých kol, když 
v této kategorii zvítězil Josef Zimovčák, 
známý svými neuvěřitelnými výkony 
v etapových závodech Tour de France, 
Giro di Italia a Vuelta.

Porážku z časovky mu však Petr od-
vedl, když zvítězil v soutěži elegance, 
což je jízda před obecenstvem a porotou, 
která hodnotí celkový projev a vzhled 
závodníka, včetně dobového oblečení.

l Od 29. 9. 2008 začí-
nají pracovat zájmové 
kroužky. Na volná místa 
v kroužcích se informujte 
v DDM.
l 6. 10. od 17.00
se koná Keramika pro 
dospělé I – modelování
l 20. 10. od 17.00
keramika pro dospělé II 
– glazování výrobků.
l 22. 10. od 16.00 – setkání táborníků 
z Adršpachu, promítneme si fotky z tá-
bora, každý účastník obdrží CD s fotkami, 
zavzpomínáme a zahrajeme si různé 
hry.
l V době podzimních prázdnin, ve 
středu 29. 10. pojedeme do zábavního 
centra Babylon v Liberci, kde navštívíme 
lunapark.
l Již během října budou v Ulitě probíhat 
výtvarná dopoledne pro ZŠ a MŠ s pod-
zimní a vánoční tematikou.

pulárnější hity současné doby. Hrajeme 
také skladby běžně vyhledávané na vý-
znamnějších společenských událostech, 
jako jsou maturitní nebo městské plesy. 
Díky zkušenostem našich členů dokážeme 
zahrát každý hudební styl s odpovídají-
cím zvukem, a to zejména jazz, pop a 
rock.“ Na stránkách Tanvaldského zpra-
vodaje jsme na tuto kapelu upozornili 
vloni na podzim, kdy se kapela takříkajíc 
rozjížděla. Po řadě vystoupení si Hudba 
Tanvald stále více získává oblibu mezi 
širší veřejností. Více informací o kapele, 
která ve svém názvu nese hrdě název 
města, ze kterého pochází většina členů, 
se dozvíte na www.hudbatanvald.ic.cz. 
O dalších tanvaldských kapelách s trochu 
jiným hudebním záběrem se dozvíte 
v příštím čísle zpravodaje.

L. Abrahamová

Hudba Tanvald: hrají a zpívají: Martina 
Stěhulová zpěv, Marek Máslo zpěv, 
akustická kytara, Zbyněk Koldovský el. 
kytara, zpěv, Ondra Hnilička baskytara, 
Pepa Kvapil bicí, perkuse, Robert Švehla 
bicí, perkuse, Petr Tomeš klávesy, 
zpěv.

Hudba Tanvald na městském plese v Lučanech, únor 2008.  (Foto: archiv skupiny)

Úspěch na mistrovství historických kol

A že je jízda na vysokém kole nejenom 
dřina, ale i zábava, svědčí i další pláno-
vaná akce Petra, a to účast na setkání 
historických kol „Biskupické kaléšek“, kde 
je závod starých kol spojen se soutěží 
o nejlepšího výrobce slivovice, samozřejmě 
s ochutnávkou.

V listopadu Petra čeká ještě závod na 
vysokých kolech na výstavišti v Brně jako 
součást veletrhu sportovních potřeb 
Sportlife a vrcholem sezóny je Pražská 
míle, což je akce, kterou pořádá na za-
končení sezóny pražský Klub českých 
velocipedistů 1880 v Praze na Letné 
(u kyvadla). Součástí tohoto setkání jsou 
“reje na byciklech“, to je jízda osmi jezd-
ců na vysokých kolech, kteří po zaznění 
slavnostní fanfáry usednou na své bicyk-
ly a při jízdě za zvuků hudby předvádějí 
různé sestavy, formace až propletence. 
P.T. obecenstvu vřele doporučujeme!

Po této taškařici se jede závod O praž-
skou míli, ono se vlastně vzhledem 
k tomu, že je to akce na ukončení sezó-
ny ani moc nezávodí, je to spíše pojato 
jako setkání všech přátel a známých, jimž 
je jízda na historických kolech radostí a 
zábavou. A je dobře, že v dnešní, tak 
uspěchané době, se jich ještě najde dost 
a dost.

K. Mrklas 

Petr Rykr (vlevo) na výletě s KČV 1880 na Karlštejně. (Foto: archiv P. Richtra) 

l Od října bude probí-
hat kurz Tiffany pro 
dospělé a mládež. Jedná 
se o výrobu skleněných 
vitráží, v případě zájmu i 
lampy.
l Pro dospělé připravu-
jeme kurz práce s počí-
tačem, který je určen pro 
začátečníky a mírně zna-

lé obsluhy PC. Kurz bude probíhat na ZŠ 
Výšina v osmi hodinových lekcích. 
Zájemci o tyto kurzy, hlaste se v DDM 
Ulita v Tanvaldě, kde obdržíte bližší 
informace. 
l Liberecký kraj vyhlašuje soutěž 
O pohár Hejtmana Libereckého kraje 
s tématikou BESIP. Soutěž probíhá od 
září do konce listopadu 2008, a to ve 
třech kategoriích: první stupeň základní 
školy, druhý stupeň základní školy, 
mateřské školy.
(http://www.kraj-lbc.cz/news.php?id=6881)

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

Chystáte zábavu nebo ples?

Plavecká štafeta měst 2008
GYMNÁZIUM  TANVALD  A  DDM  TANVALD

pořádají plaveckou soutěž
PLAVECKÁ  ŠTAFETA  MĚST 500x100m

Středa 1. října 2008 v bazénu Gymnázia Tanvald od 8 do 16.00 hodin.
Pro účastníky štafety je bazén zdarma!!!

 

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 
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Poděkování internímu 
oddělení nemocnice 

S vděčností děkujeme kolektivu lékařů, 
zdravotních sester a zvláště pak panu 
prim. MUDr. Pólovi za příkladný, obětavý 
a lidský přístup při léčení a ošetřování 
naší maminky, paní Jaroslavy Boučkové.

 Dcera a syn s rodinami.

Rád bych touto cestou poděkoval i za 
ostatní pacienty z interního lůžkového 
oddělení nemocnice Tanvald, primáři 
MUDr. Pólovi, novým mladým doktor-
kám, které ukázaly, že jsou na velmi 
dobré odborné úrovni, a sestřičkám, 
které s vypětím sil udržují společně 
nemocnici v chodu.

Za vděčné pacienty 
Jiří Pelc, Smržovka

1. 10. 1938. Německo provedlo jím 
vynucenou anexi československých 
Sudet.
5. 10. 1842. V Plzni byla pod vedením 
sládka Josefa Grolla uvařena první várka 
plzeňského piva.
5. 10. 1938. Československý prezident 
Edvard Beneš abdikoval na svou funkci.
14. 10. 1918. Generální stávka zorgani-
zovaná Socialistickou radou na protest 
proti vývozu potravin a zboží do 
Rakouska.
14. 10. 1918. Edvard Beneš jako tajem-
ník Národní rady československé po 
dohodě s T. G. Masarykem oznámil 
dohodovým státům ustavení prozatímní 
československé vlády (26. září t. r.); 
zaniká Československá národní rada.
14. 10. 1848. Císař Ferdinand I. se 
uchýlil do Olomouce poté, co uprchl 
z revoluční Vídně.
28. 10. 1918. Vznik Československa.
30. 10. 1918. Martinská deklarace 
proklamovala připojení Slováků k nově 
vznikající ČSR.

Na 28. říjen 2008 připadá devadesáti-
leté výročí vzniku Československé re-
publiky. O konci I. světové války a vzniku 
ČSR bylo již napsáno mnohé. Méně však 
bylo napsáno o životě v pohraničních 
okresech s větším počtem německých 
obyvatel po 28. říjnu 1918.

Ve vnitrozemí byl vznik ČSR patřičně 
oslavován. Nová vláda vytvářela organi-
zační podmínky pro působení nové 
státní správy. Ale v pohraničních okre-
sech tomu bylo jinak. Nacionální vedení 
německého obyvatelstva považovalo 
pohraniční okresy za uzavřené území. 
Bylo to území, ve kterém nebyl za mo-
narchie podporován rozvoj českého 
obyvatelstva. Toto území bylo prohláše-
no za provincii "Deutschböhmen" 
(Německé Čechy). Vedení provincie 
utvořilo vlastní vládu, která odmítla pro-
vincii Deutsch-böhmen přičlenit k vzniklé 
Československé republice. Naopak, vy-
tvářela kroky k při- pojení pohraničí k 
Rakousku nebo k Německu. K provinci 
Deutschböhmen patřily také obce 
Tanvald a Šumburk n. Desnou. České 
obyvatelstvo obou obcí sice 8. listopadu 
1918 na hřišti v Šumburku n. Desnou 
oslavilo vznik ČSR, ale ve vší skromnos-
ti. Chyběly i vlajky v zemských barvách 
(bílo-červené). Na této oslavě měl hlavní 
projev zemský poslanec Josef Lisý, bý-
valý učitel v Českém Šumburku a 
v Popelnicích. Měl temperamentní řeč, 
ale také nabádal k rozvaze a klidu. 
České obyvatelstvo v obou obcích ještě 
však nemohlo nic ovlivnit. Vláda 
"Deutschböhmen" organizovala svoji 
vojenskou moc, kterou nazvala 
"Volkswehr", v jiných místech také nazý-
vanou "Bürgerwehr". K vstupu do těchto 
vojenských jednotek přesvědčovala vo-
jáky, vracející se z fronty, i když někteří 
již neměli zájem znovu sloužit ve zbrani. 
Do čela této organizace byl dán rakous-
ký generál Gouach. Jednotky Volksweru 
obsadily všechna důležitá místa jako 
poštu, telegraf, úřady i nádraží. 
V Šumburku n. Desnou měla jednotka 
sídlo v domě čp. 382. Vláda provincie 
Deutschböhmen, která přesídlila z Teplic 
do Liberce, vyzývala všechny vedoucí 
státních úřadů a organizací, aby jí složili 
slib poslušnosti. Na mnoha místech měla 

tato výzva úspěch, ale většina úřadů 
moudře vyčkávala další vývoj událostí. 
Je známo, že v obecních orgánech 
v Tanvaldě i v Šumburku n. Desnou 
sídlil silný rakouský duch, trvající na 
uzavřeném území.

V zemské vládě provincie Deutsch-
böhmen v Liberci se pracovalo všemi 
silami proti nebezpečí přičlenění k ČSR. 
Úředníci skládali slib, byli sesazováni a  
nahrazováni jinými. Vydávaly se příkazy 
jménem "Zemské vlády Německých 
Čech". Razily se odznaky na klopy, vy-
bíraly se daně. Zemská vláda spoléhala 
na svoji přesilu a hojnost zbraní, jimiž byli 
vyzbrojeni příslušníci Volksweru, ale i 
četní němečtí civilisté. Dokonce se tato 
"vláda" obrátila na prezidenta USA 
Wilsona se stížností, že vláda ČSR brání 
německému lidu v právu na sebeurčení.

Z pohraničí přicházely časté zprávy od 
českých občanů, ve kterých bylo pouka-
zováno na odvážení množství výrobků, 
materiálů i státního majetku za hranice, 
které organizovala zemská vláda. 
Vzniklou situaci byla vláda ČSR nucena 
řešit a rozhodla se pro vojenský zákrok 
v pohraničních oblastech. Obce Tanvald 
a Šumburk n. D. byly obsazeny 11. pro-
since 1918 setinou dobrovolníků ze 
Železného Brodu pod vedením poručíka 
J. Wagenknechta. Obsazování proběhlo 
bez prolévání krve. Oddíly Volksweru i 
četnická stanice se vzdaly. Za pomoci 
českých železničářů bylo obsazeno také 
nádraží Polubný – Grünthal, odkud se 
vrátilo na nádraží Tanvald – Šumburk n. 
D. mnoho nových železničních vagónů, 
připravených k odvozu do Německa. 
Obecní zastupitelstva byla rozpuštěna a 
za pomoci zástupce vlády ČSR poslance 
Josefa Lisého byly utvořeny správní 
komise, v nichž měli také zastoupení 
občané české národnosti. Současně byl 
obsazen Jablonec n. N. a Liberec. 
Německému obyvatelstvu v pohraničí 
zůstala zaručena možnost svobodného 
rozvoje včetně škol, divadel, spolkové 
činnosti i politických stran, vše v rámci 
Československé republiky. Za necelých 
dvacet let se ukázalo, že pro německé 
obyvatelstvo byla ČSR málo a III. Říše 
více.

Josef Rýdl

Zájezd do divadla
10. 10. Noc pastýřů. Zájezd do Divadla 
Krakonoš – Vysoké n. J. (od 16.00 
hod.). 
Odjezd autobusu v 15.00 hod. z Tanvaldu, 
15.05 z Desné II – křižovatky, 15.07 
z Desné – hasičárny, 15.10 z Desné 
Odbočky a dle zájmu v 15.15 od kostela 
na Horním Polubném. Cena zájezdu: 
100,- Kč, 110,- Kč. Přihlášky v KS 
Riedlova vila, tel.: 483 383 019 nebo 
483 383 730.

Cestopisná přednáška
10.10. Cestujeme v pátek ... tentokrát 
s Ivo Rašínem do Nepálu – Jak jsem 
cestoval po Nepálu. Kinoklub 
Smržovka, od 18 hod. Vstupné 20 Kč. 3. 10. – 1. 11. Barvy kolem nás. 

Výstava obrazů krajin Jizerských hor a 
Českého ráje doplněna obrazy pestrých 
květin Ladislava Tomiče z Kořenova. 
V Riedlově vile. Vernisáž 3. 10. od 17.00 
hodin. Vstupné na výstavu 10 Kč.
4. 10. Hodně smíchu a pár slz aneb 
Co život dal a vzal Betty Mac 
Donaldové. Hrají Carmen Mayerová a 
Tereza Kostková. V kulturním domě 
Sklář od 19.00 hod. Rezervace vstupe-
nek na tel. č.: 483 383 019 nebo 730. 
Vstupné: 100 Kč. 
5. 10. O přátelství. Pohádka pro rodiče 
s dětmi. V Riedlově vile od 15.00 hod. 
Vstupné 20 Kč.
24. 10. Nový Zéland – Země protinožců. 
Cestopisná přednáška Jiřího Máry s pro-
mítáním fotografií a videosekvencí do-
provázená autentickou novozélandskou 
hudbou. Více na www.jirkamara.cz. 
V Riedlově vile od 17.00 hod. Vstupné 
50 Kč.
4. 11. Slet bubeníků. Parkhotel 
Smržovka (www.sletbubeniku.cz). 
Odpolední koncert pro handicapované + 
večerní koncert. 

Poděkování
SDH Horní Tanvald děkuje sponzorům 

z pomoc při zajištění 13. ročníku soutěže 
v požárním útoku O Tanvaldský pohár 
při Tanvaldských slavnostech dne 
13. září 2008.

Narozeniny 
v říjnu 2008 oslaví

své narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v říjnu

Zemanová Božena
Šourková Vlasta
Habová Zdeňka
Hrabová Božena
Patočková Hana
Janáková Libuše

Novotný Miroslav Ing.
Hanus Antonín
Jandová Marie

Farkašová Helena
Hradecká Jiřina
Kránerová Marta

Vávra Josef

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

Události na Tanvaldsku v době vzniku ČSR

Manifestační tábor lidu 8. listopadu 1918 v Šumburku n. D. na oslavu samostatnosti Československého státu. 
(Foto: archiv autora)

Kultura v okolí
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l Knihovny – rodinné stříbro
6. – 12. října 2008 bude v tanvaldské 
knihovně probíhat 12. ročník Týdne 
knihoven s mottem Knihovny – rodinné 
stříbro. Připravili jsme pro vás: 
– amnestii dlužníků
– vystavení průkazu pro nového čtenáře 
zdarma
– prodej vyřazených knih
– anketu:
  Kniha, která se mi nejvíce líbila.
   Kniha, kterou zde postrádám.
– soutěž pro mladé čtenáře

l V pátek 10. 10. bude zahájena roz-
náška knih pro starší a handicapova-
né čtenáře, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou navštívit osobně naši knihovnu 
(více informací na tel. 483 369 650 nebo 
na internetových stránkách knihovny).
l V měsící řijnu si můžete prohlédnout 
ve výstavním sálku výstavu MUDr. Aleny 
Poupové s názvem „Cesta do srdce 
Indie“.
l  Připravujeme podzimní výtvarnou 
dílničku pro naše nejmladší čtenáře.

Filmový říjen v tanvaldském kině
Film Báthory dvakrát téměř vyprodal kino. Zfilmovanou legendu Juraje 

Jakubiska shlédlo ve dvou vysílacích dnech 553 platících diváků. Ti, kteří se 
nedostali, mají šanci ještě v říjnu. Dalším filmovým tahákem bude hudební film 
Mama mia, kde si přijdou na své milovníci skupiny ABBA, a také nový český 
film Máj. Slibně vypadá i festivalová nabídka amatérské soutěže HAF 2008 i 
její doprovodný program. Do soutěže přišly filmy ze zahraničí, ale po letech 
také od místních tvůrců, a to hned několik. 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na říjen

Taneční kurzy 2008 ve Skláři v Desné 
Ve dnech 3. 10., 10. 10. 1. prodloužená, 24. 10. a 31. 10. 2008. 
Kurz vede taneční mistr Josef Svoboda (www.tanecnisvoboda.cz ). 

Další akce
4. 10. v 13,30 hodin Městské kino Jas Tanvald:
HAF 2008 slavnostní zahájení 40. ročníku přehlídky (viz strana 1)

13. 10. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti

15. 10. Zájezd do Jelení Gory. Odjezd od kina v 8 hodin. Cena 100 Kč.
 
29. 10. v 15 h. Městské kino Jas Tanvald
Prázdninové představení pro děti:
Rozpustilý kabaret – komediálně laděné scénky s písničkami. Leporelo vese-
lých pohádek podle Ezopových bajek s písničkami a soutěží pro nejmenší děti. 
Hraje Liduščino divadlo z Roztok u Prahy. Vstupné: 30 Kč

Připravujeme na listopad 2008
9. 11. “LO STUPENDO“ aneb Tenor na roztrhání 

(Ken Ludwig), režie Jan Novák (v 19 hodin Městské kino JAS). Převzaté před-
stavení Divadla na Vinohradech. (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 již od 1. 10. 2008.
20. 11. Georges Feydeau: Šampioni
Divadelní představení. Hraje DS Vojan Český Dub. V 19 hod., Městské kino Jas.
26. 11. Koncert k poctě sv. Mikuláše v 18 hod.
Kostel sv. Františka na Šumburku.
Účinkují: Vladimír Roubal – varhany,  Vladimír Matějček – umělecký přednes.
Na programu skladby například J. S. Bacha a W. A. Mozarta.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 653, 
Petr Hampl, Lída Abrahamová, 

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Hledám člověka na 
občasné hlídání psa
Max. 4 – 5 dnů 
v měsíci, 
jednotlivě. 
Šestitiletá 
fenka zlatého 
retrívra.
Klidná, přátelská, poslušná.

Tel.: 607 231 284. 

1. 10.  ST  18 h.  Božena Němcová
Amatérský celovečerní film o slavné spisovatelce s účastí autorky Markéty 
Ježkové. Film je uveden jako doprovodný program 40. ročníku HAF 2008.
Vstupné: 40 Kč  Přístupné od 12 let.  (110)
2. 10.  ČT  18 h.  Eleazar Kittel
Amatérský celovečerní film o zázračném lékaři z Jizerských hor s účastí autorů. 
Film je uveden jako doprovodný program 40. ročníku přehlídky HAF 2008.
Vstupné: 40 Kč  Přístupné od 12 let.  (120)
6. 10.  PO  19 h.  Jak ukrást nevěstu
Americká romantická komedie. Příběh lehkomyslného sukničkáře.
V hlavní roli Patrick Dempsey. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 102)
8. 10.  ST  17 h.  Zapomenutý ostrov
Americký dobrodružný rodinný film. Staň se hrdinou vlastního příběhu. 
V hlavních rolích Jodie Fosterová a Gerard Butler. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 96)
10. 10.  PÁ  19 h.  Gone Baby Gone
Americký krimi thriler. Napínavé pátrání po ztracené holčičce.
V hlavních rolích Morgan Freeman, Ed Harris a Casey Affleck.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 114)
13. 10.  PO  19 h.  Mamma Mia!
Britský muzikál s písničkami od skupiny ABBA. Největší filmová pohoda 
letošního léta. V hlavních rolích M. Streepová, P. Brosnan a C. Firth.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 108) 
15. 10.  ST  17 h.  VALL – I
Americký animovaný film. I roboti se mohou zamilovat. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 98)
20. 10.  PO  18 h.  Mumie: Hrob Dračího císaře
Americká dobrodružná komedie. Zlo se právě probudilo. 
V hlavní roli Brendan Fraser. České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 111) 
22. 10.  ST  19 h.  Bathory
Nový český historický velkofilm Juraje Jakubiska. Vzkříšení čachtické legendy. 
V hl. rolích Anna Friel, Karel Roden a Franco Nero.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 140)
24. 10.  PÁ  17 h.  Seznamte se s Davem 
Americký rodinný film. Setkání malého chlapce s mimozemšťanem. 
V hlavní roli Eddie Murphy. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 91)
27. 10.  PO  19 h.  Zohan: Krycí jméno Kadeřník
Americká bláznivá komedie. Nezahrávejte si se svým kadeřníkem. 
V hlavních rolích Adam Sandler a John Turturro.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 113)
29. 10.  ST  19 h.  Máj
Nový český film F. A. Brabce podle předlohy K. H. Máchy. 
V hlavních rolích Jan Tříska, Juraj Kukura a Matěj Stropnický. 
Film uvedeme znovu i příští měsíc dne 3. 11. 2008.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (76)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet. www.tanvald.cz 

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

Říjen

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

¬Půjčka ¬ Hypotéka 
¬Oddlužení¬

Spojte několik půjček 
– hypoték do jedné 

splátky bez prokazování
příjmu a prověřování 

v registrech!
Kontakt: Lb, Jn – 724 242 048

MASÁŽE
Sport. a rekond. masáže

Dornova metoda
Breussova masáž

Reiki
Baňkování

Guasha
Krkonošská 536 

(nad klenoty), Tanvald
Tel.: 723 811 377
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MDC Maják Tanvald
17.-19.10. burza dětského oblečení,  
těhotenského oblečení, hraček, obuvi, 
kojeneckých potřeb a ostatních dět-
ských doplňků.
Od 2. 10. 18-19 hodin Power joga
s V. Bambuškovou.

Nábytek Arnoštová 
Smržovka Havlíčkova 878 (u Kina)

nabízí: 
q Kuchyně na míru. 
P.C. návrh, zaměření zdarma!!!

q Vestavné skříně. 
Dle vašeho rozměru.

  q Dětské pokoje 
  v mnoha barvách.

 q Sedací soupravy 
 – velikost na přání.

                               q Skříně, stoly a židle, komody a další...

 Tel. 483 382 900, 721 209 207.  E-mail: nabytek.arnostova@seznam.cz

VŠE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

Euroregion AMOS 2008
výstava a veletrh

celoživotního vzdělávání
9. – 11. října 2008

Eurocentrum Jablonec nad Nisou 

čtvrtek, pátek 9 – 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin, vstup zdarma

Představí se školy, vzdělávací zařízení, střediska volnočasových aktivit a vše, 
co se vzděláním souvisí.

Bohatý doprovodný program – kulturní vystoupení, přednášky, besedy…

Informace: Lenka Hudcová, tel. 483 710 647, 
l.hudcova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz

Antonie hotels, s.r.o, 
provozovatel hotelu MONTANIE (bývalé Darré) 

MANAGER HOTELU  (3 roky praxe)

TECHNICKÁ ÚDRŽBA 
               PROVOZU (podmínka ŘP na nákladní
    auto a traktor, strojní 
    průkaz na obsluhu
    techniky na odklízení 
    sněhu)

VEDOUCÍ RECEPČNÍ  (AJ/NJ aktivně)

ŠÉFKUCHAŘ   (vyučený kuchař, 
    3 roky praxe)

Pracovní životopisy posílejte na adresu:
Antonie Hotels s.r.o., Libřická 715, 190 14 Praha 9

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Jedná se o pracovní tým zajištující provoz 
od zimní sezóny 2008/2009. 

Nástup od 10/2008.

S nízkými teplotami, které panují od 
poloviny září, se topná sezona rozběhla 
i v Tanvaldě. Tanvaldské domácnosti, 
které teplem a teplou vodou zásobuje 
společnost Teplárenství Tanvald s.r.o., 
v níž má Město Tanvald převažující podíl 
51%, bude muset přistoupit, tak jako 
okolní dodavatelé, ke zdražení. To uvedl 
na jednání zastupitelstva Martin Vávra, 
jednatel společnosti. Na otázku, s jakou 
cenou za tepelnou energii mají lidé 
v Tanvaldě v topné sezoně 2008/2009 
počítat, vysvětlil:

"Cena tepelné energie se nestanovuje 
na topnou sezonu, ale na kalendářní rok, 
a její výše nesmí přesáhnout věcně 
usměrňovanou cenu. Cena současná, 
za kterou tepelnou energii naše společ-
nost fakturuje, je, když ji správně nazve-
me, cena předběžná, vychází z před-
běžné kalkulace zpracované na začátku 
účetního roku. Výše ceny za jednotku 
nelze oddělit od vyrobeného množství 
tepla. Kalkulace ceny je složená ze dvou 
složek, základní a proměnné. 

Základní složka je složená z ekonomicky 
oprávněných nákladů, ty musí splňovat 
podmínky stanovené cenovým rozhod-
nutím, které přesně určuje Energetický 
regulační úřad. Tomu se říká usměrňo-
vání a regulace.

Proměnná složka obsahuje všechny 
nákladové položky, které výrobci tepelné 
energie musí nakoupit. Do nákladů je 
mohou dát pouze ve výši, za kterou na-
koupili. Tyto náklady tvoří cenu tepelné 
energie asi z 65%. Jedná se o mazut 
(TTO), zemní plyn (ZP), elektrickou 
energii a vodu. Cena těchto komodit je 
takřka neovlivnitelná a měla by odpovídat 
ceně obvyklé.

Abych mohl odpovědět na otázku po-
loženou v záhlaví, tak ještě musím uvést, 
že společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. 
používá dva druhy paliva, na 14% výroby 
ZP (bytovky Šumburk) a na 86% výroby 
TTO (sídliště Výšina). Proč se nepoužívá 
ZP na Výšině? Protože je na stejnou 
výrobu o 12 – 15% dražší.

Cena ZP k 1. 1. 2008 byla pro nás bez 
DPH 8,63 Kč/m3 , tato cena byla zvýšena 

od 1. 4. 2008 na 9,01 Kč/m3, od 1. 7. 
2008 na 9,96 Kč/m3 a od 1. 10. 2008 
bude cena ZP zvýšená na 11,14 Kč/m3. 
Celkové zvýšení od začátku roku činí 
(musím podotknout zatím) 29,08%. Cena 
TTO stoupla od 1. 1. 2008 do 1. 9. 2008 
o 16,88%.

Teď odpověď, jaká bude cena v roce 
2008: výše regulované ceny tepelné 
energie v Tanvaldě odpovídající množství 
současné výroby a splňující všechna 
kriteria usměrnění a regulace nesmí 
přesáhnout roční průměrnou cenu 
539 Kč + DPH.

K otázce ceny tepla pan Vávra dodává, 
že každý bytový dům na sídlišti Výšina 
má vlastní objektovou stanici (můžeme 
říkat kotelnu), ve které se topí horkou 
vodou. Tyto stanice v plném rozsahu 
zainvestovala společnost Teplárenství 
Tanvald s.r.o. a odpovídají svou techno-
logií a řízením současné špičce. Řízení 
stanic pomocí počítače umožňuje, že se 
každý objekt může chovat naprosto sa-
mostatně a odebírat teplo a teplou vodu 
(TUV) v požadované výši v jakémkoli 
čase, u TUV dokonce může být odběr 
oproti pěti dnům v týdnu upraven rozdíl-
ně na sobotu a neděli. Všechna spole-
čenství vlastníků byla s těmito možnost-
mi řízení seznámena. Tyto možnosti 
úspor využívá pouze ředitelka školy Mgr. 
Vacková. Nikdo jiný je nemá zájem vyu-
žít. Z toho usuzuji, že cena tepla naše 
odběratele tak moc netrápí."

Součástí vysvětlení Martina Vávry 
k stanovování ceny tepla je i tabulka, 
která rekapituluje dodávky tepla v tech-
nických jednotkách s finančním vyjádře-
ním pro bytové jednotky od roku 1998 do 
roku 2007. Pro nedostatek místa ji 
otiskneme v příštím čísle TZ.

L. Abrahamová

Topná sezona začala v září



VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

Jednorázový sběr velkoobjemových 
odpadů se uskuteční 11. října 2008. 
Podobně jako při předcházejících sbě-
rech 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 pro-
váděn velkoobjemovými kontejnery a 
nákladními vozidly v sobotu 11.10. 2008 
z obvyklých stanovišť. Na sběrná místa 
je zakázáno odkládat jakékoliv pneuma-
tiky, autosoučástky, stavební suť, 
běžný komunální odpad a nebezpeč-
né odpady. Nebezpečné odpady (che-
mikálie, barvy, nádoby od barev, akumu-
látory a baterie, látky znečištěné ropnými 
produkty nebo jinými chemikáliemi, zá-
řivky a výbojky, léky, kosmetika apod.)  
mohou občané odevzdat denně (mimo 
neděle) ve sběrném dvoře v České ul. 
Velkoobjemový odpad lze na stano-
viště ukládat pouze v určený den, tj. 
v sobotu 11. října 2008, v době od 
6.00 do 8.30 hod. Odkládat tento od-
pad mimo stanovenou dobu je zaká-
záno! Podrobné informace o sběru vel-
koobjemových odpadů poskytuje ing. 
Vulterýn, telefonicky na č. 483 369 555 
nebo 723 902 879.

Tanvaldský krok
Nultý ročník severské chůze

Pořádá 11. října FIT Klub Kolín
Start v 11.00 hod  na parkovišti u hl. 
vlakového nádraží 
Registrace od 9.30.hod v restauraci 
Mexiko, Krkonošská 252

Kategorie: 
muži do 15, do 40, nad 40 let
ženy do 15, do 35, nad 35 let 
Jde se přes Špičák, celkem cca 12 km.
Přihlášky na adrese:
fitklubkolin@volny.cz. 
Bližší informace :
Čeněk Hrabal  -  Mobil 602 259 965

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad. Palackého 359, Tanvald, IČO. 262 587. 
Náklad 1100 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba Jana Daníčková, Tanvald, tiskne SATO Tanvald. 
Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce. MěKK Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald (příjem příspěvků a inzerce). 
Tel.: 483 369 653, e–mail: labrahamova@tanvald.cz.
Odpovědná redaktorka Lída Abrahamová. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Uzávěrka listopadového čísla je 15. 10. 2008. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

Letní sportovní Ski kemp 
Kateřiny Neumannové 

Devět zástupců oddílu lyžování TJ 
SEBA Tanvald (Anna Sixtová, Pavla 
Marousková, Adrian Šírek, Karolína 
Kunzová, Anna Vyhnálková, Oscar 
Preisler, Tereza Cónová, Jana Černá a 
Karolína Preislerová) se ve dnech 20. až 
26. 7. 2008 zúčastnilo letního sportovní-
ho Ski kempu Kateřiny Neumannové na 
šumavském Zadově. Přibližně osmdesát 
mladých lyžařů z celé republiky ve věku 
jedenáct až patnáct let v rámci letní pří-
pravy absolvovalo trénink nejenom za-
měřený na zvýšení fyzické kondice po-
mocí běhu, posilování, jízdy na horském 
kole a kolečkových lyžích, ale i na rozvoj 
obecných dovedností formou her či 
návštěvami lanového centra. 

V průběhu kempu došlo také ke slav-
nostnímu vyhodnocení a předání cen 
v rámci projektu "Hledá se nová Kateřina 
Neumannová". V hodnocení z devěta- 
třiceti oddílů z celé České republiky 
skončila Seba Tanvald na pátém hodno-
ceném místě a obdržela tak vybavení od 
firmy Madshus a SWIX. V soutěži jed-
notlivců byla Karolína Kunzová oceněna 
za 1. místo a Karolína Preislerová za 3. 
místo, a tak z rukou Kateřiny Neuman-
nové obdržely hodnotnou cenu – lyže 
Madshus a hole SWIX. Velké poděková-
ní patří našim trenérům Heleně Beranové, 
Ireně Tomšové, Karlu Kasprovi a 
Honzovi Balcarovi, našim rodičům a 
sponzorům. Děkujeme. 

Náročné krkonošské 
soustředění

Po červencovém "volnu" začala lehká 
příprava na srpnové soustředění. Trenéři 
si ověřili naší fyzičku, ať už na kole, na 
kolcích nebo v běhu a mohli jsme se 
vydat na pětidenní soustředění v Krko-
noších, kde nás již tradičně hostí Friesovy 
boudy. Obsah tohoto soustředění je 
hlavně zaměřen na běžeckou část, a to 
vytrvalost, sílu i rychlost. Vytrvalosti jsme 
si opravdu užili… Doběhli jsme na Pláně, 
na Sněžku a největší vytrvalci dokonce 
i na Černou horu, když délka trati byla 
čtyřiadvacet kilometrů. 

Největší problém nám dělala nadmoř-
ská výška, a bylo opravdu náročné se 
vypořádat s dechem. Po náročném tré-
ninku nám hodně bodla teplá vířivka, kde 
jsme regenerovali. Domů jsme se vrátili 
s velice dobrou formou, a tu jsme uplat-
nili hned v prvních závodech na Českém 
Šumburku. 

Již jsme také zahájili podzimní sezónu 
běhů PKSL a myslíme si, že si vedeme 
velice dobře, jak jednota, tak i jednotliv-
ci. Děkujeme hlavně trenérům, sponzo-
rům a rodičům za jejich podporu v našem 
sportu. Závěrem si dovolujeme všechny 
fanoušky běžeckého lyžování pozvat na 
závěrečný závod a slavnostní vyhlášení 
PSKL do prostoru Autokempu v Tanvaldě 
dne 19. 10. 2008 v 9.30 hodin.

Za lyžaře 
Karolína Preislerová

Mladí tanvaldští lyžaři v létě nezaháleli

Tanvaldští lyžaři na prázdninovém soustředění.  (Foto: archiv TJ SEBA)

Golfisté TJ Seba zahájili novou sezonu v I. lize
Ve dnech 30. až 31. srpna byla v Tanvaldě zahájena prvoligová sezona 2008/2009. 

Hrálo se již podle nových změn v soutěžích družstev. První kolo bylo odehráno 
v sobotu a druhé v neděli.

Tabulka smíšených družstev po dvou kolech
1. SK GC Františkovy lázně 10 bodů 966 úderů
2 MGG Hradečtí orli 9,5 bodu 990 úderů
3.  SK  Tempo Praha B 9 bodů 977 úderů
4. MG SEBA Tanvald 8 bodů 991 úderů
5. TJ MG Cheb 5.5 bodu 997 úderů
6. SK Oaza Praha 2 body 1094 úderů
V soutěži sedmi seniorských družstev jsou v čele MG Seba Tanvald, SK GC 

Františkovy Lázně a SK Tempo Praha, všichni s 12 body. Třetí a čtvrté kolo se 
hrálo po uzávěrce TZ ve dnech 20. a 21. září v Chomutově.               L. Nepimach

KČT zve na výlety
  4. 10. Rozloučení s létem
 11. 10. Milíře a zabíjačka
 18. 10. Oybín a žitavské pohoří
 25. 10. Ještědské kameny 
  loveckého štěstí, 
  Ferdinandov, 
  Michalovická putna

(Další informace ve vývěsce KČT 
v Husově ulici)

Před pár dny skončila v Pekingu para-
lympiáda, na kterou se připravoval a 
v loňském roce si vybojoval účast i René 
Tauš, bývalý občan Tanvaldu, který žije 
na Černé Studnici. O tom, že to není 
jednoduché a nominační kritéria jsou 
přísná, svědčí i to, že si nominaci vybo-
jovali jen dva čeští hráči na vozíku. Proto 
se R. Tauše ptáme, jak vypadala jeho 
sportovní bilance, jaké byly výsledky 
k nominaci? „Ano, mně se to podařilo, a 
to i díky podpoře města Tanvald, kde 
stále pravidelně trénuji a hraji divizi za 
Jiskru Tanvald. V letošním roce jsem 
získal tři tituly na MČR jednotlivců, na 
mezinárodním turnaji na Slovensku jsem 
zvítězil v kategorii Open i v jednotlivcích 
a v družstvech jsme obsadili čtvrté místo. 
V loňském roce jsem se zúčastnil tří 
mezinárodních turnajů a z každého tur-
naje jsem přivezl medailové umístění. 
I díky těmto výsledkům jsem udržel umís-
tění do desátého místa na světovém 
žebříčku (aktuálně osmý), a tím získal 
nominaci na POH.“ 

Proč tedy nakonec na Paralympiádu 
nejel? „Kvůli sporům ve sportu hendike-
povaných jsem nakonec nikam nejel. 
Lidem z Českého paralympijského výbo-
ru (ČPV) splnění nominačních kritérií a 
dosažené výsledky nestačily a navíc 
jsem nemohl jet s reprezentačním trené-
rem. A jet na tak důležitý turnaj bez tre-
néra mi přišlo jako nesmysl. ČPV již 
několik roků nedává na stolní tenis 
vozíčkářů ani korunu. Proto absolvujeme 
jen dva až tři mezinárodní turnaje za rok, 
a to jen díky podpoře sponzorů. To je 
dost málo, protože konkurence má na 

kontě deset i více turnajů. Navíc na tur-
najích se setkáváme se stále větším 
počtem profesionálů. Mám tento sport 
rád a doufám, že se mu ještě pár let budu 
moci aktivně věnovat. Pokud mi to ale 
funkcionáři nezakážou, tak jako cyklistovi 
Michalu Starkovi.

Za rozhovor děkuje a společně se 
čtenáři Tanvaldského zpravodaje hodně 
štěstí a sil při zápolení, a to nejen spor-
tovním, přeje L. Abrahamová

Jak René Tauš na paralympiádu nejel

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

R. Tauš při utkání.  (Foto: archiv TJ)


