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To, co se ještě před lety zdálo nepřed-
stavitelné, se stalo skutečností. Česká 
republika se zapojila do takzvané schen-
genské spolupráce a připojila se ke 
skupině států, které neprovádějí kontro-
ly na svých společných hranicích a které 
dovedly své úsilí o naplnění práva volné-
ho pohybu osob v praxi do zdárného 
konce. Symbolicky se tak završilo obdo-
bí pomyslného rozdělení Evropy na 
„Západ“ a „Východ“ a je možné překra-
čovat pozemní hranice bez nutnosti 
předkládat na hraničních přechodech 
identifikační průkaz. Od půlnoci z 20. na 

Vstup ČR do schengenského prostoru

21. prosince 2007 přestala policie vyko-
návat kontroly na pozemních hranicích 
a opustila hraniční přechody. Z hranič-
ních přechodů byly odstraněny veškeré 
překážky bránící plynulému průjezdu 
hranic a nastalo právo projít nebo projet 
hraničním přechodem plynule bez zasta-
vení. Česká republika se z pohledu 
Schengenu stala vnitrozemským státem, 
to znamená, že je od 21. prosince 2007 
obklopena pouze schengenskými státy 
a po celém jejím obvodu jsou zrušeny 
hraniční kontroly.
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26. 1. Reprezentační 
ples města Tanvald

Sportovní hala Výšina Tanvald
od 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje
Orchestr Ladislava Bareše.

Předtančení, bohatá tombola
a občerstvení.

Moderuje Jan Žíla.
Cena slosovatelné
vstupenky 200 Kč.

Předprodej v kulturní kanceláři
od 11. 1. 2008.

15. 1. Zápis prvňáčků
(více na str. 5)

To musíte vidět!
V čase společenských plesů se nechte 

zlákat také do biografu. Možná vám 
po vánoční televizní nadílce přijde tato 
kulturní nabídka vhod. Připraveno je 
mnoho filmových lahůdek. Z bohatě 
prostřeného stolu v Městském kině Jas 
je v lednu skutečně z čeho vybírat. Na 
programu jsou tři české filmy, včetně 
pohádkového pásma známých večerníč-
kových postav pro děti, komedie, sci-fi, 
horor a dobrodružný, historický a dokon-
ce hudební film. Každý si určitě vybere, 
úplný program najdete jako vždy na 
straně 6. -abr-

Pohodlí a dostatek prostoru na nohy 
mají i dlouháni, kteří si koupí do kina 
vstupenku na balkón. V Městském kině 
Jas v Tanvaldě byla ve dnech 10. – 11. 
prosince vyměněna sedadla na balkóně. 
Starší byla nahrazena polstrovanými 
křesly, stejnými, jako v přízemí. Nová 
křesla přišla i s montáží celkem na 687 ti-
síc korun. Celková kapacita je nyní 306 
míst (+ 4 služební), přičemž nahoře na-
jdete 111 (+4) a dole 195 křesel. Staré 
sedačky (za 50 Kč/ks) putovaly do kina 
v Hejnicích. Kvůli výměně křesel byla 
zrušena promítání filmů „Hairspray“ a „Mé 
druhé já“, které budete moci vidět v ná-
hradním termínu. Stejná křesla, stejné 
pohodlí, stejný komfort při sledování 
koncertů, filmových či divadelních před-
stavení mají diváci v Kině Jas už od 
prosince. „Srdečně zveme na lednová 
představení do kina Jas, kde návštěvníci 
mohou ozkoušet třeba příjemnější pose-
zení na balkóně,“ říká vedoucí MěKK a 
kina Petr Hampl.            L. Abrahamová

Sedadla na balkóně kina Jas jsou už vyměněna

Harrachov – hraniční přechod 13. 12. 2007.                                          (Foto: -abr-)

Přejeme pevné zdraví, 
štěstí, stále dobrou 

náladu a hodně 
osobních i pracovních 
úspěchů v roce 2008.

Redakce Tanvaldského 
zpravodaje 

Novoroční rozhovor 
se starostou města
Konec roku, kdy se píšou řádky 

lednového zpravodaje, je tou pravou 
chvílí k malému ohlédnutí za tím, co 
přinesl rok 2007. Zároveň je nejvyšší 
čas poodhalit a naplno roztáhnout 
oponu nového, ještě nepopsaného 
roku 2008 a podívat se, v tomto pří-
padě očima starosty Petra Poláka, co 
lze ve městě Tanvaldě v nadcházejí-
cím roce očekávat.

Tedy úvodem jednoduchá, avšak 
určitě velmi široká otázka. Co 
všechno se v Tanvaldě v roce 2007 
podařilo?

Mohu konstatovat, že v roce 2007 byly 
díky dobré práci rady a zastupitelstva 
města prakticky všechny úkoly, které 
jsme si předsevzali, splněny. Základním 
každoročním cílem je hospodaření měs-
ta. I v uplynulém roce skončilo přebyt-
kem, a to řádově několika milionů korun. 
Přesné číslo bude k dispozici během 
několika dnů.

Byly zvládnuty i větší naplánované 
investiční akce. V rekordním čase prak-
ticky tří měsíců byla zrealizována přístav-
ba zázemí víceúčelového sportovního 
areálu Tanvaldská kotlina. Vzniklo tak 
zařízení na velice dobré úrovni, které 
bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i 
občanům našeho města, rodinám s dětmi, 
sportovcům a dalším. 

Byla opravena Smetanova ulice, i když 
se celá akce neobešla bez problémů, 
ovšem problémů nezpůsobených měs-
tem. V souvislosti s tím byl i zpevněn 
zámkovou dlažbou povrch parkoviště 
u Hotelu Grand. Rovněž byl vybudován 
chodník v Palackého ulici v úseku od 
radnice k nemocnici a byl upraven parčík 
u radnice.

Dále byl zrekonstruován památník 
padlých ve válkách roku 1859, 1866, 
1878 a v I. světové válce u kostela na 
Horním Tanvaldě.

V oblasti školství za nejvýznamnější 
krok považuji schválení záměru zřídit 
k 1. 9. 2009 v Tanvaldě Vyšší odbornou 
ekonomickou školu. Tento krok bezesporu 
přinese vyšší nabídku studia pro absol-
venty středních škol zejména z našeho 
regionu a pozvedne prestiž Tanvaldu. 
Zahrady mateřských škol v Tanvaldě 
byly vybaveny novým kvalitním zařízením 
pro děti, a to za výrazného přispění 
Libereckého kraje. Liberecký kraj rovněž 
uvolnil dotaci na výměnu podlahových 
krytin zhruba v polovině učeben gymná-
zia a předpokládáme, že v letošním roce 
zajistíme finanční prostředky na dokon-
čení výměny i v ostatních učebnách.

Pokračování na str. 4 Nová sedadla na balkóně poskytnou divákům větší pohodlí.      (Foto: -abr-) 
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V prosinci odchází do důchodu 
dlouholetý jednatel společnosti 
TABYS s.r.o. pan Arnošt Svárovský. 
Nad sklenkou Modrého Portugalu 
jsme si povídali nejen o jeho práci 
v Tabysu. 

Tabys byl založen Městem Tanvald 
v roce 1995, a tam jste byl od prvo-
počátku, nejdříve jako technik. Jak 
byste stručně charakterizoval vývoj 
firmy od jejího vzniku? 

Začátky byly opravdu náročné. Po 
založení Tabysu jsme dostali do vínku 
téměř všechny domy a byty Města 
Tanvaldu a pak domy, které byly Městem 
Tabysu předány do základního jmění. 
K tomu postupně přibývaly domy priva-
tizované. V té době jsme začínali a 
všechno jsme museli zvládat ve třech 
lidech. Myslím, že se patří vzpomenout 
také na prvního jednatele Tabysu Josefa 
Šourka, který v této fázi odvedl opravdu 
značný kus práce. Dalším jednatelem byl 
Ing. Jiří Svoboda a pak od roku 1997 já. 
Je to touto dobou jedenáct let, a to už je 
pěkný kus pracovního života. 

Ono to na první pohled vypadá jako 
dobrá kariéra, ale v tak malém podniku 
ta honosná funkce jednatele je vlastně 
jakýmsi přílepkem, je to opravdu něco 
jiného než jinde. Tabys má dnes celkem 
šest lidí: tři účetní a tři techniky včetně 
mne. Počítám se totiž stále mezi techni-
ky, protože práci technika stále vykoná-
vám. Pro dobrou práci naší firmy je také 
bezpodmínečně nutné být stále ve styku 
s vlastníky, a to nejen s představiteli obcí 
a soukromými vlastníky, s členy výborů 
společenství vlastníků, ale i s jednotlivý-
mi nájemci a vlastníky bytů. To je myslím 
pro práci „šéfa“ tak malé organizace to 
nejdůležitější.

Kolik bytů TABYS spravuje?
V současné době máme ve správě více 

než tisíc osm set bytů, a to hlavně 
v Tanvaldu, Josefově Dole, ve Smržovce 
a v Plavech. Od 1. ledna přebíráme do 
správy dalších sto třicet osm bytů 
Bytového družstva Desná, které vzniklo 
po privatizaci původně městských bytů. 
Vybrali si nás nejen s ohledem na posky-
tované služby v oblasti vlastní technické 
správy a účetnictví. Naši devizu bych 
viděl v tom, že již od počátku platnosti 
zákona O vlastnictví bytů spolupracuje-
me s nově vznikajícími společenstvími 
vlastníků, pomáháme jim při jejich vzniku 
s legislativou a dalšími úskalími, která na 
ně čekají. Také jim pomáháme s rekon-
strukcemi domů a získáním peněz na ně. 
K dnešnímu dni jsme společenstvím 
pomohli dosáhnout na státní dotace na 
“odstranění vad panelové výstavby“ za 
více než čtrnáct miliónů korun. To byl 
také jeden z důvodů, proč nás před ro-
kem o správu požádali představitelé 
nově vznikajícího společenství domu, 
který byl původně ve správě SBD Špičák. 
Dnes máme v naší správě téměř padesát 
domů ve společenství vlastníků. 

Jaké služby Tabys poskytuje? 
Kromě zajišťování běžného provozu 

spravovaných domů a bytů zajišťujeme 
vyúčtování služeb včetně rozúčtování 
spotřeby tepla dle poměrových měřičů 
na radiátorech. Vyúčtování tepla dle 
měřičů většina správců nevyhotovuje 
přímo, ale zajišťuje prostřednictvím do-
davatelů, a to za vyšší cenu než Tabys. 
Provádíme jakékoliv změny týkající se 
předpisů plateb, ať už při změnách v po-

čtu osob nebo při úpravě plateb jednot-
livců, či požadavku společenství na 
změnu výši plateb. Ty provádíme komu-
koliv a kdykoliv, a to ihned v nejbližším 
následujícím měsíci. Pro společenství 
vlastníků provádíme vedení kompletního 
účetnictví včetně zpracování účetní zá-
věrky a její zveřejnění v obchodním 
rejstříku tak, jak to předepisují zákony. 
Samozřejmě, že pro tyto účely mají 
společenství vlastní bankovní účty.

... A to jsme se zapovídali ... nechme 
Tabys Tabysem ... nebude se vám 
stýskat? 

Doufám, že nový jednatel mé místo 
plně nahradí – a já jsem o tom přesvěd-
čen, protože stávající pracovní kolektiv 
mu bude určitě v začátcích nápomocen. 
Víc hlav, víc rozumu. Stýskat se mi ne-
bude, mně se totiž stýská už teď. Ta 
parta, která se za ta léta dala dohromady, 
je skutečně báječná, a to nejen v pracov-
ním, ale i soukromém životě. 

Takže teď asi budete mít víc času 
na své koníčky, a pokud vím, tak je 
to turistika, běžky, v létě kolo, foto-
grafování, rodina... 

Tak nějak to je. Je něco krásnějšího, 
než vnímat tu všechnu nádheru kolem 
sebe a ještě si ji zvěčnit na fotografii nebo 
na video? Jistě víte, co mě potkalo (pozn. 
K.M.: manželka pana Svárovského Mirka 
před několika týdny po těžké nemoci 
zemřela), ale naštěstí mám děti a vnou-
čata, a tak tuhle lásku k okolí, přírodě i 
lidem chci vštípit právě jim. Ale to už jsme 
zase u úplně jiného tématu, tak se vraťme 
zase zpátky k Tabysu. „Zemřel král, ať 
žije král“. Já odcházím, snad do zaslou-
ženého důchodu, na místo jednatele 
nastupuje pan Zdeněk Pěnička a jemu 
chci popřát hodně úspěchů a hlavně tr-
pělivosti v tak náročné práci, práci s lidmi. 
A protože to je změna docela rychlá, rád 
mu, co mi síly budou stačit, alespoň 
v začátku rád pomohu.

Tabysu chci popřát do budoucna hod-
ně úspěchů, všem jeho zákazníkům pak 
jen spokojenost.

Připravil Karel Mrklas

Vnímat tu krásu a nádheru a zvěčnit 
si ji na fotkách či na videu

Projekt krkonošských zimních turistic-
kých autobusů nemá charakter tradič-
ních skibusů. Je třeba upozornit, že do 
běžných skibusů, na které jsou lyžaři 
zvyklí ve většině krkonošských středisek, 
mohou nastupovat v lyžarských sjezdo-
vých botách. V zimobusech, určených 
převážně pro běžkaře, není vstup 
„v přezkáčích” dovolen. Výše jízdného 
se neliší od běžného ceníku, s příplatkem 
za lyže či další zavazadlo. Ceník bude 
vyvěšen v autobuse. První zimobus 
vyjíždí 26. 12. 2007. Poslední jízdou 
o Velikonocích 2008 pak bude zimní 
sezona ukončena. Zimobusy budou 

křižovat Krkonoše celkem třináct týdnů, 
a to každou středu a neděli. Autobusy, 
určené zejména pro běžkaře, jezdí na 
trase Pec pod Sněžkou – Svoboda – 
Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, Špindlerův 
Mlýn – Vrchlabí – Trutnov, Jilemnice – 
Benecko – Horní Mísečky, Harrachov – 
Rokytnice – Jablonec n. J. – Hrabačov 
– Benecko – Vrchlabí. Navazovat na ně 
mají místní spoje. (Odjezd linky 680008 
Harrachov, aut. nádr.: 7.55 hod,  15.25 
hod., z Vrchlabí aut. nádr.: 9.45 hod. a 
v 17.15 hod.) Podrobné jízdní řády 
zimobusů najdete v infocentru. 

- red - 

Běžkařské zimobusy budou jezdit 
od 26. prosince 2007 v Krkonoších

Poslední desetiletí 19. století v Dolním 
Tanvaldě dozrál čas k zásadnímu roz-
hodnutí v oblasti školství. Vzrůstající 
počet obyvatel a tím i dětí, vytvořil situa-
ci, kdy škola čp. 97 nemohla umístit 
všechny děti školou povinné. Stará ško-
la čp. 97 zajišťovala výuku žáků v Dolním 
Tanvaldě od roku 1857.

Rada obce Tanvaldu proto rozhodla 
postavit školu novou pro obecnou a 
měšťanskou školu. Určitou starostí bylo 
umístění školy. Návrhů bylo několik, 
proběhla řada složitých jednání. 
Výsledkem bylo nalezení nejvhodnějšího 
místa z hlediska územního i finančního, 
a to na střelnici místního střeleckého 
spolku. Na toto místo vypracoval plán 
školy stavitel Karel Daut z Jablonce nad 
Nisou, ale postavení bylo zadáno stavi-
telské firmě Karla Pekárka ze Šumburku 
nad Desnou. Dokumenty uvádějí náklad 
sto padesát tisíc zlatých. Otázkou je, 
proč byl uváděn náklad ve zlatých, když 
již od roku 1892 byla v Rakousko-
Uhersku zavedena korunová měna. Se 
stavbou bylo započato v roce 1895, 
v roce, ve kterém byl Tanvald povýšen 
na městys.

Nová škola byla dokončena roku 1896 
a měla učebny pro obecnou školu, měš-
ťanskou školu, dílny pro chlapce a dívky, 
kreslírnu, učebnu pro živnostenskou 
pokračovací školu, ředitelnu, byt pro 
ředitele, místnosti pro svobodné učitele 
a byt pro školníka. Vytápěna byla ústřed-
ním topením. Nové škole bylo přiděleno 
čp. 305. Vyučování bylo až do roku 1945 
v německém jazyce. 

Po znárodnění průmyslu v roce 1945 

Gymnázium stojí v místě bývalé střelnice
Stručná historie budovy čp. 305 (Gymnázium Tanvald)

a vzniku národních podniků, byla budova 
čp. 305 využita pro část podnikového 
ředitelství národního podniku Pojizerské 
bavlnářské závody (n.p. PBZ) se sídlem 
v Semilech, do kterého byly začleněny 
hlavní bavlnářské firmy v povodí řek 
Kamenice a Desné. Za tímto účelem byla 
uzavřena nájemní smlouva mezi školní 
radou města Tanvaldu a n.p. PBZ. 
Vedením n.p. Pojizerských bavlnářských 
závodů pronajalo budovu čp. 305 a 
budovu bývalé národní školy české 
v Popelnicích čp. 45 na deset let, počí-
naje 1. říjnem 1946 do 30. září 1956. 
Roční nájemné u budovy čp. 305 bylo 
stanoveno na 86 085 Kčs a u budovy čp. 
45 pak na 11 043 Kčs.

Učebny byly adaptovány na kanceláře 
pro podnikové ředitelství. Nájemní smlou-
va platila od roku 1948 i pro podnikové 
ředitelství nově utvořeného národního 
podniku Seba se sídlem v Tanvaldě. 
Smlouva však nemohla být dodržena. 
Pro potřeby školství v Tanvaldě bylo 
vedení n. p. Seba povinno budovu čp. 
305 uvolnit do 15. února 1951. Od září 
1951 do roku 1956 sloužila budova zá-
kladní osmileté škole, později i devítileté 
škole. Roku 1956 přibyla výnosem min. 
školství ČSR z 26. 6. 1956 č.j. 2359/56 
jedenáctiletá střední škola. Od roku 1958 
do roku 1960 mění svůj název na dva-
náctiletou střední školu, dále na střední 
všeobecně vzdělávací školu a v letech 
1968 až 1970 na gymnázium. Budova 
v průběhu let prošla řadou oprav a v osm-
desátých letech byl v budově zřízen 
bazén. 

Jaroslav Rýdl

Originální architektonický plán budovy. Při výstavbě pozměněna podoba omítky.
 (Foto: archiv J. Rýdla)

Upřesnění. Děkujeme všímavým čtenářům. Partnerské německé město Burbach 
samozřejmě leží ve Spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. A jak bylo patrné 
z fotografie, kdyby byl někdo na pochybách, zdevastovaná zastávka je v sousední 
Smržovce.                                                                                                       - abr - 
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města konaných 21. 11. a 5. 12. 2007
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
neprodávat část pozemkové parcely 
č. 340/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. 
Tanvald, za účelem stavby garáže. 
l RM rozhodla pronajmout na základě 
vydaného záměru bufet s terasou v au-
tokempu v Motocyklovém a sportovním 
areálu Tanvaldská kotlina Stanislavu 
Pacákovi na dobu určitou od 3. 12. 2007 
do 30. 4. 2008 za nájemné ve výši 5 000 
Kč s tím, že nájemce zaplatí náklady na 
energie, vodu, služby a poplatky spojené 
s provozem tohoto zařízení.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 68/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na akci Masarykovy ZŠ a OA „Výuka 
pěstitelství s využitím interaktivních 
metod“  13 525 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
účelový příspěvek na akci „Výuka pěsti-
telství s využitím interaktivních metod“ 
 13 525 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 69/2007:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení
(Motokros) – celkem
pořízení sněhové frézy  66 000 Kč
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– celkem
provozní výdaje  - 66 000 Kč
l  RM rozhodla poskytnout Základní 
umělecké škole příspěvek ve výši 12 000 
Kč na dopravu žáků pěveckého sboru na 
předvánoční vystoupení v partnerském 
městě Wittichenau dne 8. 12. 2007 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 70/
2007:
Výdaje
Školství – celkem
Základní umělecké škola – celkem
příspěvek na dopravu na předvánoční 
vystoupení pěveckého sboru ve 
Wittichenau   12 000 Kč
Rozpočtová rezerva   - 12 000 Kč
l RM po projednání žádosti Tanečního 
klubu Čermák o.s. rozhodla, že se Město 
Tanvald nebude finančně podílet na 
soutěži ve sportovním tanci „Velká cena 
města Tanvaldu“.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
vzhledem ke stávající situaci znovu pro-
jednat poskytnutí půjčky ve výši pěti 
miliónů korun Nemocnici Tanvald s.r.o.
l RM rozhodla zřídit jednosměrný provoz 
v Husově ulici v úseku od křižovatky 
s ulicí Protifašistických bojovníků ke 
křižovatce s ulicí Krkonošská. 
l RM souhlasí s pokácením dvou topolů 
stojících mezi objekty č.p. 555 a č.p. 557, 
Sportovní ul., Tanvald, na pozemkové 
parcele č. 375/69, k.ú. Tanvald, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV, 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku. 
l  RM nesouhlasí s pokácením břízy 
stojící mezi parkovišti v ul. U Lesíka a 
v ul. Větrná na pozemkové parcele 
č. 375/1, k.ú. Tanvald.
l RM doporučuje zastupitelstvu města:
1. vzít na vědomí Úpravu směrné části 
č. 12 Územního plánu sídelního útvaru 
Tanvald;
2. schválit pořízení územní studie řešící 
plochu okolo návrhu ostatní místní komu-
nikace mezi ulicí Vítěznou a Popelnickou 

v části Šumburk nad Desnou s tím, že 
žadatelé uhradí náklady na pořízení této 
studie.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočet města na rok 2008 dle 
předloženého návrhu.
l RM vydává záměr na pronájem neby-
tových prostor o výměře 8,8 m2 v č.p. 
183, Protifašistických bojovníků, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou, Bc. Martinu 
Němcovi za účelem rozšíření stávajících 
pronajatých nebytových prostor.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 71/2007:
Příjmy
Účelové dotace na zabezpečení provozu 
kontaktních míst veřejné správy Czech 
POINT  50 000 Kč
Výdaje
Vnitřní správa
Vnitřní správa (radnice) – celkem
Výdaje na počítačovou síť, HW a SW
vybavení kontaktních míst Czech POINT 
výpočetní technikou  50 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 72/2007:
Příjmy
Účelové dotace na zpracování „Programu 
ke zlepšení kvality ovzduší“  34 600 Kč
Převod z fondu rozvoje a rezerv
 34 600 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 73/2007:
Výdaje
Knihovna – celkem
drobný dlouhodobý majetek + 2 700 Kč
provozní výdaje  - 2 700 Kč
l RM schvaluje prodej 125 ks křesel a 
6 ks rezervních křesel z balkónu 
Městského kina Jas Městu Hejnice za 
cenu 50 Kč/ks.
l RM rozhodla poskytnout TJ Jiskra 
Tanvald, oddílu volejbalu, dotaci ve výši 
5 000 Kč na dopravu na tradiční turnaj 
v odbíjené v partnerském městě 
Marcinowice v Polsku dne 15. 12. 2007 
a schválit rozpočtové opatření č. 74/
2007:
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím – cel-
kem
dotace TJ Jiskra, oddílu volejbalu, na 
dopravu na tradiční turnaj v odbíjené 
v Marcinowicích v Polsku  5 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 5 000 Kč
l RM rozhodla poskytnout Železniční 
společnosti Tanvald o.p.s. dotaci ve výši 
20 000 Kč na vybudování muzea ozub-
nicových železnic v železniční stanici 
Kořenov a schválit rozpočtové opatření 
č. 75/2007:
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím – 
celkem
Železniční společnost Tanvald o.p.s.- 
dotace na vybudování muzea ozubnico-
vých železnic v železniční stanici 
Kořenov   20 000 Kč
Rozpočtová rezerva   - 20 000 Kč
l RM po projednání rozhodla neposkyt-
nout dotaci panu Viktoru Pařízkovi na 
uspořádání 2. ročníku fotbalového halo-
vého turnaje mladých fotbalistů „Espirit 
Cup o pohár Tomáše Řepky“, který se 
bude konat dne 8. 3. 2008 ve sportovní 
hale v Tanvaldě.
l  RM bere na vědomí rezignaci pí 
Pavlíny Hrabálkové na mandát členky 
zastupitelstva města a na funkci před-
sedkyně kontrolního výboru zastupitel-
stva města k 28. 11. 2007 a osvědčuje, 
že v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se stal členem za-
stupitelstva města dne 29. 11. 2007 
první náhradník z téže kandidátní listiny 
Vladimír Josífek. 
l RM po projednání bere na vědomí 
oznámení ředitelky Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579, o přerušení pro-
vozu Mateřské školy Tanvald, U Školky 
579, ve dnech 27. 12, 28. 12. a 31. 12. 
2007.
l RM souhlasí s pokácením jasanu sto-
jícího v ulici Údolí Kamenice mezi silnicí 
III. třídy a regulační stanici VTL SČP a.s., 

pozemkové parcele č.1118/2, k.ú. 
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 v působnosti valné hromady 
schvaluje obchod společnosti TABYS 
s.r.o. Tanvald, převyšující 100 000 Kč: 
zajištění úvěru ve výši 200 tis. Kč od 
Obce Plavy pro Společenství Plavy – 
Haratice č.p. 22 na GO střechy.

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

Usnesení ze Zastupitelstva 
města Tanvald dne 12. 12. 2007

l ZM konstatuje, že člen zastupitelstva 
města p. Vladimír Josífek složil přede-
psaný slib.
l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 7. 11. 2007 do 5. 12. 
2007.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti kontrolního a finančního 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 ZM:
1) bere na vědomí informace o činnosti 
Nemocnice Tanvald s.r.o. a konstatuje, 
že má zájem nadále spolupracovat a 
udržovat velmi dobré vztahy se společ-
ností Mediterra s.r.o., ale vzhledem 
k nedostatku informací v současné době 
nesouhlasí s odvoláním MUDr. Luboše 
Kmetě z funkce jednatele spol. 
Nemocnice Tanvald s.r.o. a se jmenová-
ním Ing. Heleny Regnerové do funkce 
jednatelky Nemocnice Tanvald s.r.o. 
2) ruší své usnesení č. V/1 ze dne 31. 
10. 2007 o poskytnutí půjčky ve výši 
5 000 000 Kč Nemocnici Tanvald s.r.o. 
na rozšíření oddělení chronické resusci-
tační intenzivní péče.
l ZM schvaluje rozpočet města na rok 
2008 dle předloženého návrhu.
l ZM k majetkoprávním záležitostem:
1) Na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat část pozemkové parce-
ly č. 1681/1 o výměře 227 m2, katastrál-
ní území Tanvald, označené podle geo-
metrického plánu č. 1271-204A/2007 ze 
dne 23. 10. 2007 jako pozemková par-
cela č. 1681/41 o výměře 227 m2, kata-
strální území Tanvald, Ing. Tomáši 
Strnadovi za účelem zajištění přístupu 
k objektům na stpč. 702/2 a 927, vše 
katastrální území Tanvald za smluvní 
cenu 36 200 Kč.
2) rozhodlo nesouhlasit s prodejem 
části pozemkové parcely č. 340/1, k. ú. 
Tanvald.
3) na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat objekt č.p. 49, Tanvald, 
část Žďár, se stavební parcelou č. 258 
o výměře 159 m2 a pozemkovou parce-
lou č. 1489/3 o výměře 506 m2, vše 
kúTanvald žadatelům v pořadí:
1. Jiřímu Hruškovi za nabídnutou cenu 
1 233 000 Kč;
2. Karlu Bambuszovi za nabídnutou cenu 
1 150 000 Kč;
3. Naděždě Noskové za nabídnutou 
cenu 1 050 000 Kč.
l ZM bere na vědomí Úpravu směrné 
části č. 12 Územního plánu sídelního 
útvaru Tanvald a schvaluje pořízení 

územní studie, řešící plochu okolo návr-
hu ostatní místní komunikace mezi ulicí 
Vítěznou a Popelnickou v části Šumburk 
nad Desnou s tím, že žadatelé uhradí 
náklady na pořízení této studie.
l ZM k vydání Změny č. IV Územního 
plánu sídelního útvaru Tanvald:
1. vyhovuje námitce TJ Bižuterie 
Jablonec nad Nisou o.s., týkající se pře-
ložení odjezdové části nové sjezdové 
trati „zelené“ (změna č. IV/26);
2. vydává Opatření obecné povahy č. 
1/2007 o vydání Změny č. IV Územního 
plánu sídelního útvaru Tanvald.
l ZM:
1. bere na vědomí rezignaci Mgr. 
Miroslava Kroupy na funkci člena finanč-
ního výboru;
2. volí 
a) Mgr. Miroslava Kroupu členem kont-
rolního výboru;
b) Vladimíra Josífka členem finančního 
výboru;
c) p. Mgr. Miroslava Kroupu předsedou 
kontrolního výboru.
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2002 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, na 
valné hromady Nemocnice Tanvald, 
s.r.o., konané dne 13. 12. 2007 a v roce 
2008, Petra Poláka a jako náhradníka 
Mgr. Miroslava Šíra. 
l ZM stanovuje v souladu s § 77 zákona 
č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a nařízením vlády č. 
614/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2006, 
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 12. 2007 
měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města následovně:
Vladimír Josífek, člen zastupitelstva 
města a člen finančního výboru 1 830 Kč, 
Mgr. Miroslav Kroupa, člen zastupitelstva 
města a předseda kontrolního výboru 
2 010 Kč. Měsíční odměny dle tohoto 
usnesení se vyplatí poprvé za prosinec 
2007.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

TJ SEBA Tanvald
 přeje všem

mnoho pracovních,
sportovních i osobních

úspěchů, zdraví
a pohodu

v novém roce 2008
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Pokračování ze str. 1Projekt zpracovaný pro dopravní termi-
nál, který vyroste u vlakového nádraží, 
se nachází ve stádiu rozpracování. Aby 
mohl být realizován, čeká nyní na vyhlá-
šení výzvy z programu ROP (Regionální 
operační program). Vyhlášení se před-
pokládá v polovině roku 2008, až násled-
ně pak mohou být přiděleny finanční 
prostředky. Podání žádosti na takovouto 
investiční akci musí být dobře a včas 
zpracováno.

„Město má smlouvu s firmou Eurovision, 
což je poradensko-konzultační firma, 
která zajišťuje a pomáhá se zpracováním 
žádosti o čerpání peněz z Evropské unie. 

V žádosti musí být vyčísleny všechny 
náklady, které se dají zahrnout do toho-
to projektu. Projekt musí být velmi kva-
litně zpracován, abychom na dotaci z EU 
mohli dosáhnout,“ říká vedoucí odboru 
rozvoje MěÚ Tanvald Jiří Onderka s tím, 
že předběžná studie výstavby terminálu 
byla vyčíslena zhruba na padesát milió-
nů korun. Pokud vše dobře dopadne, tak 
Město Tanvald by v listopadu 2008 už 
mělo vědět o přidělení finančních pro-
středků, od kterého se bude podle slov 
Jiřího Onderky odvíjet zahájení výstavby 
terminálu.

L. Abrahamová

Dopravní terminál zatím v přípravné fázi

Koncem roku byly vyměněny na balko-
ně Městského kina Jas sedačky za 
stejné, jako jsou v přízemí, čímž se opět 
zvýšilo pohodlí pro jeho návštěvníky.

V rámci bezpečnosti a zejména 
z důvodu krádeží osobních automobilů 
v našem regionu byly instalovány další 
dvěkamery, které monitorují výjezdy 
z naší oblasti, a které jsou napojeny na 
centrální pult na Policii ČR.

Ani v letošním roce jsme nezapomně-
li na podporu činnosti neziskových a 
sportovních organizací, kdy město 
poskytlo na tyto účely více jak šest set 
tisíc korun.

Tyto všechny úkoly byly zvládnuty i 
díky přístupu zaměstnanců městského 
úřadu. I časté kladné ohlasy na posky-
tování služeb v oblasti výkonu státní 
správy mě opravňuje konstatovat, že 
pracovníci městského úřadu plní své 
úkoly spolehlivě, zodpovědně a dobře. 
Za to jim patří velké poděkování.

Samozřejmě ne vždy jde vše hladce 
a podle našich představ. Co a proč 
se z vašeho pohledu nepodařilo usku-
tečnit? Kde zůstaly nějaké rezervy?

Z naplánovaných akcí se nepodařilo 
zrealizovat výstavbu parkoviště ve 
Smetanově ulici na Šumburském sídliš-
ti, a to z důvodu nevyjasněnosti vlastnic-
kých vztahů k předmětným pozemkům. 
Také nebyla provedena rekonstrukce 
místní komunikace za objektem ABB 
s.r.o. na Šumburku. O této akci bylo 
rozhodnuto v říjnu loňského roku, a to po 
dohodě s vedením ABB s.r.o., Desenské 
teplárenské a Zámečnictví Špíz, které se 
budou na této investici podílet. Vzhledem 
k vývoji počasí začátkem listopadu bude 
akce realizována na jaře, až to klimatické 
podmínky dovolí.

Co se připravuje v Tanvaldě v nad-
cházejícím roce, s čím mohou občané 
počítat, na co se mohou těšit?

Dne 12. prosince zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet na rok 2008, z kterého 
vyplývá, že hlavním úkolem bude přípra-
va na zahájení realizace „velkých“ inves-
tičních akcí. Jedná se zejména o podání 
žádosti na dotaci z Regionálního operač-
ního programu na výstavbu přestupního 
terminálu u nádraží ČD a v případě úspě-
chu zahájení realizace této akce. Rovněž 
chceme ve spolupráci s ČR – Hasičským 
záchranným sborem zahájit výstavbu 

územně příslušné stanice pro profesio-
nální hasiče a stanice pro dobrovolné 
hasiče Šumburk. Rovněž máme připra-
ven projekt k podání žádosti na dotace 
na rozšíření ulice Pod Špičákem v úseku 
od křižovatky s ulicí Radiční po sportov-
ní areál Tanvaldská kotlina. V případě 
schválení zřízení Vyšší odborné školy 
Ministerstvem školství, tělovýchovy a 
mládeže budou zahájeny přípravné prá-
ce na přístavbě učeben k objektu 
Obchodní akademie. 

Jinak obecně naší snahou bude zabez-
pečit chod města minimálně na stejné 
úrovni jako doposud a nadále zodpověd-
ně hospodařit.

Rok 2008 je rokem voleb do kraj-
ských zastupitelstev, jak je známo, 
jste členem zastupitelstva, předsedou 
výboru zastupitelstva pro dopravu. 
Budete kandidovat i tentokrát, 
popřípadě o jaký post se budete 
ucházet?

Ano, do krajského zastupitelstva budu 
opět kandidovat a mým zájmem bude 
opět pracovat ve výboru zabývajícím se 
oblastí dopravy.

A máte nějaké osobní přání?
Po mnohaletém působení ve funkci 

starosty našeho města bych si přál, aby 
všichni občané města byli ohleduplnější 
ke svým spoluobčanům, k prostředí a 
čistotě našeho města. Tím by se vyřeši-
lo mnoho problémů, s kterými neustále 
bojujeme. Vážení spoluobčané, na závěr 
bych vám všem chtěl popřát do nového 
roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
a věřím, že i nastávající rok bude pro vás 
i pro město Tanvald rokem úspěšným. 

Za rozhovor děkuje 
L. Abrahamová

Novoroční rozhovor se starostou města

Časově i technologicky náročná byla kanalizace ve Smetanově ulici.  (Foto: -abr-)

Velký průvan v peněžence a v rodin-
ných rozpočtech přináší nový rok 2008. 
Z listopadového strmého růstu cen za 
potraviny se asi všem zatočila hlava. 
Další lze očekávat kvůli změnám DPH. 
Podražilo i jízdné. Ve vlaku už cestující 
platí víc. Důvodem je nový ceník Českých 
drah. Změny přišly už s platností nového 
jízdního řádu od 9. prosince 2007. 
Zvýšené platby nás od ledna čekají za 
elektřinu (cca 7%) , za plyn (Severočeská 
plynárenská 6,6%) i teplo. V případě 
tepla zůstává v Tanvaldě podle slov 
Petra Betky z Tabysu cena stejná 530 
Kč/Gj (bez DPH), zvyšuje se pouze o 4% 
v souvislosti se změnou DPH z 5% na 
9%. Minimálně s čtyřprocentním nárůs-
tem je třeba počítat i u potravin, staveb-
ních materiálů, ale i prací, a podobně.

Zásadní změnou, mající dopad zejmé-
na na starší a nemocné lidi je zavedení 
poplatků ve zdravotnictví. Za návštěvu 
lékaře (30 Kč), za každý den v nemocni-
ci, ústavech, LDN či v lázních (60 Kč) a 
za pohotovostní službu (90 Kč). Výrazné 
zdražení svých služeb chystá od Nového 
roku Česká pošta. Podraží všechny zá-
kladní služby, například cena za poslání 
obyčejného dopisu se zvedá ze dosa-
vadních 7,50 Kč na deset korun. Cena 
ročního kuponu dálniční známky pro 
osobní automobil je už 1000 Kč a pro 
nákladní od 3,5 do 12 tun se cena zvý-
šila na 8000 Kč. Platnost dálničních 
známek je prodloužena opět na čtrnáct 
měsíců, kupony tedy platí od 1. prosince 
2007 do 31. ledna 2009. A ve výčtu by 
se dalo pokračovat dál.    - abr -

S Novým rokem přijde mnoho změn

Nové hasičárny by měly stát do roka

Hasičský záchranný sbor Libereckého 
kraje (HZS LK) má zájem mít na území 
Tanvaldu hasičskou zbrojnici. Zastupitelé 
města na svém podzimním zasedání 
projednávali prodej pozemků HZS 
Libereckého kraje. Jedná se o místo 
poblíž křižovatky Krkonošské a Vítězné 
ulice. Vedle by měla rovněž stát nová 
hasičárna pro Sbor dobrovolných hasičů 
ze Šumburku. Byla vypracována obje-
mová zastavovací studie, která řeší, 
kde budou obě budovy stát. Objekt 

profesionálního HZS LK, financovaný ze 
státních peněz v hodnotě mezi třiceti až 
třiatřiceti milióny korun, bude stát na 
části pozemku od hranice křižovatky 
s Krkonošskou ulicí až po křižovatku 
Vítězné s ulicí Protifašistických bojovní-
ků. Hasičárna SDH Tanvald – Šumburk 
by měla stát bezprostředně vedle budo-
vy HZS LK směrem k Tabysu. Objekt pro 
dobrovolné hasiče bude stát kolem 
deseti miliónů.

                               - abr - 

Na snímku P. Kadeřábka jsou zachyceny poslední minuty objektu trafiky před 
zbouráním ve chvíli, kdy ji pracovníci technických služeb demontují.

Pozvánka na Sportovní ples
TJ Seba Tanvald si vás dovoluje pozvat na jubilejní V. tanvaldský spor-
tovní ples, který se uskuteční 15. února 2008. Kromě pestrého programu 
a bohaté tomboly bude zde vyhlášen vítěz ankety o Nejúspěšnějšího 
sportovce Tanvaldska 2007. K poslechu hraje Bohemia Universal Band 
z Liberce. Lístky na ples budou k dostání v infocentru ve druhé polovině 
ledna.
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Narozeniny 
v lednu 2008 oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
 v lednu

Jaroslava Čuříková
Jaruška Doležalová 

Jaroslav Duňka
Josef Hraba

Ladislav Hrabálek
Anna Pemlová

Zuzana Komárková
Bohumila Peukertová

Helena Ederová 

V Tanvaldském zpravodaji jsou zve-
řejňováni jubilanti, kteří se dožívají 
kulatého či "polokulatého" výročí 
od 70 do 90 let, od 90 let pak 
všichni. Pokud si občané nepřejí být 
v této souvislosti Tanvaldském zpra-
vodaji zmíněni, nechť zavolají do 
infocentra (tel.: 483 369 671).

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz

Poděkování
Děkujeme paní doktorce

Slavotínkové za pravidelnou péči 
v léčení nás dříve narozených,

kteří bydlíme v penzionu čp 593
na Šumburku. 

Srdečně děkujeme a přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti do roku 2008.  

Máme Vás rádi!
Senioři z penzionu čp. 593

l 12. 1. Dětský karneval 
MDC Maják od 16.00 hod.
Vstupné 20 Kč.
l od 3. 1. – Powerjoga
s V. Bambuškovou, každý čtvrtek 
od 18 do 19 hod. Podložky sebou, 
vstupné 40 Kč.

l 22. 1 JUST NAHRIN
– produkty firmy, téma:
nachlazení, respirační potíže, 
posílení imunity a éterické oleje. 
Kontakt: pí Hlaváčková, tel.:
723 233 806.

Nové příspěvkové 
organizace města
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit 

s účinností od 1. 1. 2008 zřizovací listiny 
příspěvkových organizací Základní umě-
lecká škola Tanvald, Nemocniční 339, 
příspěvková organizace, a Dům dětí a 
mládeže Tanvald, Protifašistických bo-
jovníků 336, příspěvková organizace. 
Dosud byl zřizovatelem těchto příspěv-
kových organizací Liberecký kraj.

Ředitelů obou zařízení se ptáme, co 
jim změna přinese a co od ní očekávájí:

„Při přechodu z okresu pod kraj neby-
la změna pro nás nikterak příznivá. Po 
nějakém čase a zvláště v posledních 
dvou letech nastala změna k lepšímu a 
spolupráce s krajem byla pak na velmi 
dobré úrovni. Přechod pod město nám 
přináší nemalé problémy. Věřím však, že 
ubude administrativy a cest do Liberce. 
Spolupráce s Městem Tanvald byla vždy 
vzorná a určitě se teď ještě prohloubí. 
ZUŠ se podílí na kulturním dění v Tan-
valdě a okolí, takže město tuto činnost 
jistě ocení,“ odpovídá Jiří Lejsek, ředitel 
ZUŠ.

„Zaměření naší organizace se zcela 
jistě tímto nezmění. Pro všechny zájem-
ce budeme nadále poskytovat „služby“ 
ve sféře využití volného času. Město 
Tanvald, budoucí zřizovatel DDM, bude 
ve své podstatě blíže dění v naší organi-
zaci než současný zřizovatel, což jistě 
umožní snadnější a flexibilnější komuni-
kaci mezi oběma stranami. Přínosem 
bude jistě i skutečnost, že majitel nemo-
vitosti využívané k činnosti DDM bude 
zároveň naším zřizovatelem. Věříme, že 
všechna tato fakta budou přínosem ve 
vzájemné spolupráci,“ řekl Jiří Žanta, 
ředitel DDM Ulita Tanvald.

Lída Abrahamová

Zápis prvňáčků Masarykovy školy
Pro školní rok 2008/2009 jsme přistoupili ke změně v zápisu dětí do prvních tříd. 
Aby rodiče budoucích žáků naší školy mohli objektivně posoudit úroveň a styl 
výuky v jednotlivých třídách, zavádíme DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD. Rodiče 
se svými budoucími prvňáčky budou moci navštívit 1. a 2. třídu 1. stupně, pro 
seznámení, co budoucí žáky čeká a jak vypadá život ve třídě. 

Zápis proběhne v úterý 15. ledna 2008 jak na škole 
ve Školní ulici čp. 416, tak ve škole na Šumburku. 

Po seznámení se s třídním procesem proběhne bezprostředně zápis. 
Školy budou pro rodiče s dětmi otevřeny od 10 hod. do 17 hod. 

Návštěvy tříd budou do 12 hod.

Co nabízíme:
  –   stabilní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 –  jsme školou s rozšířenou výukou informatiky již od 4. třídy 
  a výukou angličtiny od 2. třídy
 –  výuku pomocí interaktivních tabulí
 –  příjemné a moderní prostředí s rodinnou atmosférou
    alternativní výukové metody – týmová práce, individuální 
  přístup, projektové vyučování včetně projektových dnů
  –  sportovní vyžití jak v tělocvičnách, tak i na venkovních 
  sportovištích školy i v rámci zájmových kroužků
 –  nápravu spec. výukových poruch dyslektickou asistentkou
 –  využití školní knihovny, internetu a infocentra
 –  možnost občerstvení ve školním baru a Eurest

Zápis do 1. třídy ZŠ Sportovní Tanvald
  

V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje ředitelka ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576, termín konání zápisu do 1. třídy 

pro všechny děti narozené od 1. 9. 2001 do 31. 9. 2002

Zápis se uskuteční v úterý 15. ledna 2008 
od 14 – 17 hodin v budově ZŠ Sportovní 576. 

Srdečně vás zveme. 
Zároveň si můžete prohlédnout prostory školy a školní družiny.

V průběhu školní docházky nabízíme:
 – výborné podmínky pro bohaté sportovní vyžití
 – všichni učitelé na 1. a 2. stupni jsou kvalifikovaní
 – výuku jazyků kvalifikovanými odborníky 
 – výuku anglického jazyka od 1. třídy 
 – výuku programování, internet, práci s interaktivní tabulí
 – pro 1. stupeň logopedickou a dyslektickou nápravu
 – využití školní knihovny, pobyt dětí ve školní družině
 – plavecký výcvik od 1. třídy, lyžařský výcvik, kurz outdoorových aktivit, 
  pohybové a sportovní hry, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 – zajištění volného času ve spolupráci s DMM Tanvald
 – spolupráci mezi rodinou a školou
 – seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd, výměnné pobyty s družební školou
 – projektové dny

Sportovní aktivity různého druhu jsou 
nedílnou součástí edukace v Základní 
škole Horní Tanvald. Žákům je nabízeno 
mnoho forem sportovního vyžití jako 
model pro smysluplné trávení volného 
času. Informace o mnoha akcích školy 
je možno získat na webových stránkách 
www.zshortan.cz. 

Ve čtvrtek 13. 12. 2007 se v naší ško-
le uskutečnil další ročník Vánočního 
turnaje ve stolním tenisu. Sportování ve 
vánočně vyzdobené tělocvičně se zú-
častnilo dvacet osm dětí nejen z naší 

Vánoční turnaj v ping-pongu se vydařil

Školák Vašík před několika lety se slabikářem.              (Ilustr. foto archiv redakce)

školy, ale také ze ZŠ Jablonec n. N. 
v Jugoslávské ulici, ZŠ Jablonec n. N. 
v Liberecké ulici, dále sportovkyně TJ 
Seba Handi a SK Sluníčko. Zahájení byl 
přítomen místostarosta MěÚ Tanvald 
Miroslav Tůma, který byl potěšen velkou 
účastí. Více než výsledky sportovního 
klání je důležitá přátelská atmosféra a 
vánoční pohoda, kterou se podařilo na-
stolit také díky perfektní organizaci paní 
učitelky Synovcové. Dík patří i studentům 
gymnázia, kteří působili jako nestranní a 
spravedliví rozhodčí.           D. Hozdová



Tanvaldský zpravodaj /6

4. 1.  PÁ  19 h.  Invaze
Americký sci-fi thriller. Ničivý vir z vesmíru se šíří po celé Zemi.
V hlavních rolích Nicole Kidmanová a Daniel Craig.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 99)
7. + 8. 1.  PO + ÚT  19 h.  Poslední plavky
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli.
Dále hrají Josef Polášek, Rudolf Hrušínský a Jiří Lábus.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 92)
9. 1.  ST  19 h.  Crash Road
Nová česká hořká komedie. Příběh rebelky, která hledá dobré lidi.
V hlavních rolích Agáta Hanychová a Kryštof Hádek.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (90)
11. 1.  PÁ  19 h.  Mezi nepřáteli
Francouzské válečné drama. Drsný pohled na válku v Alžírsku.
V hlavní roli Benoit Magimel. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 111)
14. 1.  PO  19 h.  Superbad
Americká lechtivá komedie. Jak si rozdělat roštěnku. 
Bláznivé příhody tří kamarádů.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 114)
16. 1.  ST  19 h.  Sejmi je všechny
Americká akční komedie. Boj o záchranu života dítěte před gangstery. 
V hlavních rolích Clive Owen a Monica Belucci.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 86)
18. 1.  PÁ  16 h.  Broučci – Broučkovy tajnosti 
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky. 
Broučci, krteček, kocour Mikeš a jiné známé postavičky.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (69)
21. 1.  PO  19 h.  Poslední legie
Americký dobrodružný film. Výpravný film z období pádu Římské říše. 
V hlavních rolích Colin Firth a Ben Kingsley.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 110)
23. 1.  ST  19 h.  Resident Evil: Zánik
Americký akční horor. Blíží se konec světa. Poslední boj o záchranu
světa začíná. V hlavní roli Milla Jovovichová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 90)
25. 1.  PÁ  19 h.  P.S. Miluji Tě
Americký romantický film. Příběh mladé vdovy, která začíná nový život. 
V hlavních rolích Hilary Swanková a Gerard Butler.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 126)
28. 1.  PO  19 h.  Beowulf
Americký fantasy film. Adaptace staré skandinávské báje o hrdinném 
válečníkovi. Počítačově animovaný film.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 114)
30. 1.  ST  19 h.  Once
Úspěšný irský hudební film. Láska pouličního muzikanta a mladé matky z Čech. 
V hlavních rolích Glen Hansard a Markéta Irglová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 86)

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

Leden

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na leden

26. 1. Reprezentační ples Města Tanvald 
Sportovní hala Výšina Tanvald 
od 20 hodin. 
K tanci a poslechu hraje 
Orchestr Ladislava Bareše 
(na snímku). 
Předtančení, bohatá tombola 
a občerstvení. 
Moderuje Jan Žíla. Cena 
slosovatelné vstupenky 200 
Kč. Předprodej v kulturní 
kanceláři od 11. 1. 2008.

27. 1. Dětský karneval
Sportovní hala Výšina Tanvald 
14 hodin. 
Soutěže masek o ceny. K tanci hraje DJ Vláďa Josífek. Občerstvení. 

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

Kulturní pozvánka na leden
l 5. do 31. 1. In medias res
Výstava fotografií autorky MUDr. Aleny 
Poupové z cest do srdce Indie pro 
Kampaň lidské podpory, Peace kids 
nursery. V Riedlově vile v Desné. 
Vstupné 10 Kč 
l 6. 1. Jak šel Honza do světa
Pohádku pro rodiče s dětmi od tří let 
o tom, jak Honza nakonec přemohl ne-
jenom svůj strach, hraje Miroslav Los 
z libereckého Divadla Na cestě.
V Riedlově vile v Desné od 15 hod. 
Vstupné 20 Kč
l 22. 1. Přednáška filozofa a léčitele  
Tomáše Pfeiffera
Téma: Tvore lidského stupně, staň se 
člověkem. Ve Spolkovém domě, ul. 
Emilie Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, 
(bývalá škola ve „Floriánce“ blízko 
radnice) v 18 hod. Pořadatel: Duchovní 
universita Bytí, www.dub.cz 
l 26. 1. Liz a Betty
Duchaplná komedie o nevšedním setká-
ní kdysi slavné hollywoodské hvězdy, 

sarkastické Bette Davis, a její obdivova-
telky Elisabeth Fullerové. Komedii Liz 
Fullerové uvede Rádobydivadlo Klapý. 
V hlavních rolích: Veronika Týcová a Eva 
Andělová. V Desné ve Skláři od 19 hod. 
Vstupné 50 Kč. Trasa svozového auto-
busu: Tanvald – Kino Jas v 18.30 hod., 
Desná - křižovatka v 18.35 hod., Desná 
– hasičárna v 18.36 hod. 
l 26. 1. Rodinné konstelace
Smržovka – výstavní síň v Zámečku
Od 9.00 do 18.00 hodin s přestávkou na 
oběd. Vedení konstelací: Markéta 
Hubená, závazné přihlášky do 22. ledna 
2008, cena 500 Kč. V případě zájmu se 
hlaste na: ivana.hujerova@smrzovka.cz 
nebo tel.: 483 369 324. 
Kompletní informace: 
www.konstelace.info, 
www.poradna-rodina.org
l Chystejte masky
5. února se koná Masopustní průvod 
maškar z Tanvaldu do Desné (více infor-
mací v příštím TZ).

Plesy ve Sportovní hale Výšina
v Tanvaldě
25. 1. – Maturitní ples Gymnázia Tanvald 
– oktáva
26. 1. – Reprezentační ples Města 
Tanvald (na snímku záběr z loňska)
27. 1. – Dětský karneval
1. 2. – Maturitní ples Obchodní akademie 
Tanvald
2. 2. – Maturitní ples Gymnázia Tanvald 
– 4. ročník

15. 2. – Sportovní ples
Plesy ve Smržovce a Desné 
12. 1. – Myslivecký ples. Pořádá MS 
Kořenov – Desná. V Kulturním domě 
Sklář – Desná od 20 hod.
12. 1. – Ples extrémistů – Parkhotel 
Smržovka.
19. 1. – Myslivecký ples – Parkhotel 
Smržovka.
23. 2. – Ples města Smržovky – Parkhotel 
Smržovka.

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

l Vážení čtenáři, až dočtete knihy, které 
jste dostali k Vánocům, zavítejte do 
Městské knihovny. I k nám byl Ježíšek 
štědrý a nadělil nám spoustu zajímavých 
titulů, které vám rádi půjčíme. Navíc si 
můžete prohlédnout výstavu fotografií 
Petra Bambuška s názvem Nepál – hory 
a lidé (viz foto vpravo), která potrvá až 
do konce ledna. 
l S Novým rokem přichází i platba no-
vých poplatků, které se od loňského 
června nezvýšily. Zaplatit můžete buď jen 
první pololetí (do konce června) nebo si 
předplatit celý rok. Dospělí 90/180 Kč, 
děti a mládež do 15 let, studenti do 26 let 
45/90 Kč, rodinný průkaz 110/220 Kč. 
l Pohádkové pohlazení bude pokračovat 
i v tomto roce. Můžete se těšit na 

Ptáčkoviny Zbyňka Malinského. Ve 
středu 16. ledna v 16 hodin zazní ve 
výstavním sálku pohádka Jak sýkorky 
hledaly byt. 
Úspěšný Nový rok a dostatek času 
na čtení vám přejí vaše knihovnice.

Plesová sezóna 2008 v Tanvaldě a okolí
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Čalounictví 
Všetečka

opět v provozu
n renovace čalouněného 
 nábytku
n zhotovení matrací na míru
n velký výběr potahových
 tkanin

Volejte na tel.:
 724 541 913

Realitní společnost, a.s.
Pro 38. pobočku v Jablonci n. N.

přijme spolupracovníky pro oblast:
Jablonec n. N., Tanvald a okolí.

Tel.: 774 035 016,  774 834 131
E-mail: jablonecnadnisou@mmreality.cz

www.mmreality.cz 

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE
NABÍZÍME:

l VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
 (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ)
l VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD FO, PO
l ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH (VZP, OSSZ, FÚ)
l VYHOTOVENÍ OBCHODNÍCH SMLUV, 
 PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU atd.
l MOŽNOST OSOBNÍHO VYZVEDNUTÍ PODKLADŮ 
 VE VAŠÍ FIRMĚ NEBO DOMA

Kontakt: 736 106 914, 736 101 446,
Anenské nám. 1, Jablonec nad Nisou

!Pozor nově otevřená kancelář
v Tanvaldu!

6 000 – 160 000Kč. 
Splatnost 12 – 48 měsíců.

Půjčujeme i podnikatelům.
Krkonošská 90 (budova Seby, 2. patro č. dveří 43)

Tel.: 731 576 235

Finanční půjčky pro zaměstnance, 
důchodce a ženy na mateřské dovolené.

Infocentrum Tanvald
Tel.: 483 369 670-1, fax 483 369 672

Otevřeno: po – pá: 9 –12.30 + 13 –17 hod., so: 9 – 12 hod.

Právě v prodeji:
l Šlaftruňk – Kitl, bylinné víno  (145 Kč)
l DVD Tanvald  (299 Kč)
l Videokazeta Tanvaldu, Č + N  (245 Kč)
l DVD a videokazeta VHS Kamenice (280 Kč)

Knihy: 
l Jizerskohorské přehrady  (325 Kč)
l Tři iseríny  (260 Kč)
l Lidová kultura severních Čech  (138 Kč)
l Daleké obzory  (225 Kč) 
l Jizerské hory včera a dnes I. a II. díl  (498 Kč/ks)
l Poezie jizerské žuly  (398 Kč) 
l Náš poklad – tradice, zvyky, obyčeje a hry od ledna do prosince (95 Kč)
l Štěstí a vítr jedno jsou – Bacht the balvaj pheňa hin  (222 Kč) 
l Jizerskohorská rašeliniště  (250 Kč)
l Jizerskohorské bučiny  (65 Kč)
l Karpatské hry (Miloslav Nevrlý) (95 Kč)
l Horolezecké průvodce  (od 220 Kč)
l Brožury: Cesta vody (25 Kč), Cesta zubačky  (40 Kč)

Další nabídka:
l Skleněné těžítko velikosti hokejového puku s motivem Špičáku, přehrady 
  na Bílé Desné, Štěpánky a Jizerky. 
  Suvenýr v dárkové kazetě s certifikátem, vyrobený v sousední Desné. 
l Nové velké plastické mapy (vhodné do hotelů, chat, penzionů)
l Jizerské hory a Český Ráj  (987 Kč)
l Dřevěně pohlednice: Tanvald + Špičák  (27 Kč/ks)
l Turistické známky: č. 984 Tanvald a 
  č. 1360 Černostudniční hřeben – Muchov, Terezínka  (25 Kč)
l Klíč Tanvaldu: č.134  (50 Kč)
l Prospekty a publikace s regionální tematikou

Poděkování
Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se roz-
loučili s naší maminkou 
paní Helenou Veitovou. 

Velký dík patří panu 
Lauovi a Maturovi.

Rodina Pickova a 
Beranova

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje, pokud rádi soutěžíte, navíc s vyhlídkou 
zajímavé ceny, zpozorněte. Napište co nejrychleji odpovědi na následující otáz-
ky: 1. Kdo to byl Kittel? 2. Kde leží Kittelovsko? Podmínkou soutěže o ceny je 
správné zodpovězení obou otázek. Prvních šest odpovědí bude odměněno ce-
nami. A oč se hraje? O lahodný nápoj Kitl Šlaftruňk, který do soutěže dodala 
firma Kitl. Nabízíme vám pět malých lahví (obsah 250 ml) a jednu velkou (obsah 
0,5 l) Šlaftruňku. Z prvních šesti správných doručených odpovědí bude v pondělí 
14. ledna 2008 v tanvaldském infocentru před zraky přihlížející veřejnosti vylo-
sován hlavní výherce, který obdrží velkou půllitrovou láhev Kitl Šlaftruňku. Ceny 
nerozesíláme, budou k vyzvednutí v infocentru od 14. 1. 2008. - red- 
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Na přelomu měsíce září a října 2007 
se účastnila česká výprava mentálně 
handicapovaných sportovců, mezi kte-
rými měl své zastoupení i nás region, 
2007 Special Olympics World Summer 
Games – Press Games Šanghaj. Náš 
region zastupovala skupina handicapo-
vaných gymnastek Jana Broulíková a 
Jitka Šabacká pod vedením trenérky, 
asistentky Zdenky Synovcové a asistent-
ky, překladatelky Elišky Glasové – člen-
ky SK Sluníčko Jablonec SPMP a TJ 
Seba Tanvald – oddíl Handi.

Jednalo se o jednu z největších pří-
pravných sportovních akcí, které pořádá 
hostitelská země 29. letních olympijských 
her Čína Peking 2008. Součástí jedena-
dvacetidenního pobytu bylo nejenom 
vrcholové sportování (tréninky + závody) 
na prvotřídně připravených sportovištích, 
ale i společenské akce určené ke vzá-
jemnému sblížení handicapovaných 
sportovců z celého světa (návštěva čín-
ské rodiny, továrny na výrobu umělých 
květin, divadelní představení, procházky 
čínskými zahradami, jízda magnetickým 
vlakem Maglevem atd.). 

Čínská strana se snažila představit 
svoji zemi jako zem co nejlépe připrave-
nou k uskutečnění největší sportovní 
akce příštího roku. Česká výprava zase 
prezentovala velice dobrou připravenost 
českých handicapovaných sportovců a 

vysoce profesionální odborné tréninkové 
vedení. 

Po návratu z Číny se skupina nejlep-
ších českých handicapových sportovců 
sešla 29. listopadu 2007 na společen-
ském setkání na Čínském velvyslanectví, 
které organizovala čínská strana jako 
zhodnocení uskutečněné sportovní akce 
v Šanghaji. Setkání se účastnilo  deset 
nejbohatších čínských podnikatelů v Če-
chách, zástupci tisku a televize a Čína 
zde představila všechny oficiální hudeb-
ní znělky a televizní klipy, které budou od 
Nového roku součástí mediální kampaně 
na podporu a propagaci 29. letních olym-
pijských her 2008 Čína Peking 2008.

Věřte, že pro nás všechny pozvané to 
byl velmi pěkný zážitek a jsem ráda, že 
náš sportovní klub se jmenuje Sluníčko, 
protože všude kolem nás byla usměvavá 
nálada a sluníčková pohoda – klid. Je 
znát, že celá velká čínská země, všichni 
obyvatelé, považují přípravu a uskuteč-
nění olympiády za osobní záležitost a 
prestiž celé země. Moje heslo pro příští 
práci, které jsem si převezla z Číny, je 
„Když nevíš, nerozumíš, nevíš co máš 
dělat, není ti dobře, máš problém – dělej, 
že děláš, hlavně se usmívej…!“

Více informací o pobytu v Číně:
www.spmpjbc.cz, www.special.cz
www.specialolympicslive.org

Synovcová Zdenka

Soutěže v Číně se účastnil oddíl Handi

Výprava českých handicapovaných gymnastek Speciál Olympic – sportovci Jana 
Broulíková, Jitka Šabacká, Zdenka Fučíková, doprovod – VIP, Vlastimil Harapes 
technický delegát a mistr tance a pohybu, koordinátor našich pohybových doved-
ností, Hana Válková – technická ředitelka pro ČR, Eliška Glasová – překladatelka 
a asistentka a Synovcová Zdenka.                               (Foto: – archiv SK Sluníčko)

Velmi dobrou sportovní formu a výsled-
ky ukázala skupina handicapovaných 
sportovců TJ Seba Tanvald – oddíl 
Handi. XV. ročníku republikového turna-
je ve stolním tenisu Speciál Olympic Dvůr 
Králové nad Labem 16. až 18.listopadu 
2007. Mezi osmdesáti sportovci z celé 
České republiky soutěžícími v různých 
kategoriích obsadil Martin John (ZŠ 
Tanvald – Údolí Kamenice) krásné třetí 
místo.

O týden později 21. až 22. listopadu 
2007 se XV. ročníku mistrovství ČR 
ČSMPS ve stolním tenisu Hradec 
Králové účastnila reprezentantka Dita 
Anderová a velice pěkně se vrátila mezi 
českou elitu stolního tenisu. Stala se 
nejúspěšnější zástupkyní Libereckého 

TJ SEBA Tanvald vyhlašuje III. ročník 
ankety "O nejlepšího sportovce Tan-
valdu 2007“. Anketa je vypsána pro 
jednotlivce, ale i ti mohli být členy ko-
lektivu. Nominován může být sportovec 
s trvalým bydlištěm v Tanvaldu nebo 
člen tanvaldského oddílu. Věk sportovce 

není omezen, uzávěrka ankety je do 20. 
ledna 2008. Své tipy můžete posílat na 
tjseba@tjsebatanvald.cz nebo písemně 
předat v infocentru. Slavnostní vyhlášení 
proběhne 15. února 2008 na V. Tanvald-
ském sportovním plese. Více na www. 
tjsebatanvald.cz.                Milan Kozák

Nejlepší tanvaldský sportovec roku

kraje a přivezla si stříbrnou medaili v ka-
tegorii žen MP11 B jednotlivkyně a 
bronzovou medaili ve dvouhře ženy B. 

Blahopřejeme a přejeme všem handi-
capovaným sportovcům hodně sportov-
ních úspěchů v roce 2008. Děkujeme za 
přízeň všem přátelům a podporu rodi-
čům, za pomoc při přípravě a tréninku 
všem našim asistentům a pomocníkům, 
bez kterých se náš trénink neobejde a 
těšíme se na další spolupráci v roce 
2008.

Více info o handicap sportu: 
www.special.cz, www.spmpjbc.cz,
www.tjsebatanvald.cz.
Synovcová Zdenka – trenér SK 

Sluníčko SPMP Jablonec n. N., zástupce 
TJ Seba Tanvald, – oddíl Handi

Dita a Martin získali stříbro a bronz!

Cvičte s námi!
l Dětský aerobik. Tělocvična Masarykovy školy Tanvald od 10. ledna 2008
   každý čtvrtek od 16 hod.
l Aerobik s Lenkou  út, čt : 18.30 – 19.45 hod.
l Kondiční cvičení  út: 20 – 21 hod.
Info: Lenka Nedvědová, tel.: 777 889 238, e-mail: l.nedvedova@tiscali.cz 

Závody na saních ve Smržovce v lednu
5. 1.   TJ Saně – přebor okresu Jablonec nad Nisou
6. 1.   TJ Saně – přebor Libereckého kraje
12. – 13. 1.  TJ Saně – mistrovství regionu Čechy
19. – 20. 1.  TJ Saně – mistrovství ČR žáci
26. – 27. 1.  TJ Saně – mistrovství ČR juniorů a dospělých

Novoroční výstupy
 1. 1. Novoroční výstup na Štěpánku (11 – 16 hod.)
 1. 1. Novoroční výstup na Nisanku (8 –11.30 hod.)
 1. 1. Novoroční výstup na Kozákov (9 – 15 hod.)

Lety v Harrachově
18. – 20. 1. 2008 FIS Světový pohár v letech na lyžích, 

na mamutím můstku v Harrachově.


