
www.tanvald.cz

Vydává MìÚ Tanvald – XXVII. ROÈNÍK, říjen 2009   Cena 6 Kè

10

Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 

se konají ve středu 12. 10.

Městská policie Tanvald
Nové telefonní číslo:

725 095 123

Slavnostní 
shromáždění

u příležitosti státního svátku 
Dne vzniku samostatného 
Československého státu

v roce 1918.

Shromáždění proběhne 
dne 27. října 2009 

u pomníku T. G. Masaryka 
na Šumburku v 15 hodin. 
Srdečně zveme širokou 

veřejnost, školy a spolky. 
K poslechu zahraje Jeřabinka. 

Přijďte na filmy 3D
a 2D do kina JAS

Filmy 3D (s brýlemi) 
2. 10. od 17 hod. 
Doba ledová 3 – Úsvit dinosaurů 
cena 105 Kč
9. 10. a 10. 10. od 17 hod. 
Bolt – pes pro každý případ 
cena 130 Kč
23. 10. a 24. 10. od 17 hod. 
Velké podmořské dobrodružství 
cena 90 Kč
Filmy 2D (bez brýlí v digitální kvalitě) 
7. 10. od 18 hod. 
Jánošík – pravdivá historie 
cena 70, 73, 75 Kč 
Historický koprodukční velkofilm, 
Premiéra 10. 9. 2009
16. 10. od 19 hod. 
Ulovit miliardáře
Režie Tomáš Vorel, cena 70, 73, 75 Kč
Premiéra 1. 10. 2009
30. 10. a 31. 10. od 19 hod. 
2 Bobule
cena 70, 73, 75  Kč
Pokračování úspěšné české komedie 
z prostředí jihomoravských vinic. 
Premiéra 22. 10. 2009 
Předprodej od 25. 9. v kině 
Na listopad připravujeme tyto filmy 3D 
(s brýlemi): G – Force, Noc oživlých 
mrtvol, Vzhůru do oblak. 

Všímavost lidí pomůže městské policii

Jedním z míst, která obsadila hlučná mládež, je i šumburský park.  (Foto: -abr-)

Růst počtu lidí bez práce opět zrychlil. 
Podle statistik ministerstva práce a so-
ciálních věcí přibylo například v červenci 
nezaměstnaných o více než jedenadva-
cet tisíc. Míra nezaměstnanosti se blíží 
k devíti procentům. „Během následujících 
měsíců počet nezaměstnaných překročí 
hranici půl miliónu osob. I přes první 
signály stabilizace ekonomiky očekává-
me na konci roku míru nezaměstnanos-
ti nad devíti procenty,“ uvádí se na webu 

MPSV. Ztráta zaměstnání je pro většinu 
lidí velmi nepříjemnou zkušeností. Člověk 
se snaží co nejrychleji nalézt zaměstná-
ní nové, někdy se to však nedaří. 
Tanvaldsko patří k oblastem s nejvyšší 
nezaměstnaností v kraji.

„Město Tanvald nemůže zaměstnanost 
přímo ovlivnit, vedení města ale mělo 
snahu alespoň částečně a v rámci reál-
ných možností zmírnit dopady nezaměst-
nanosti na nejohroženější skupiny oby-

Veřejně prospěšné práce a institut "veřejné služby"

Pokračování na str. 2

Drakiáda
Na městském stadioně Výšina se koná 
v neděli 4. října drakiáda. Soutěž o ceny 
– překvapení pořadatelů, občerstvení 
zajištěno, draka s sebou!
Zápis všech dětí od 12,30 hod.
Volejte předem na 604 180 883.

Zastupitelé na své zářijové schůzi ře-
šili stížnost občanů, která se týkala ne-
vhodného chování nově přistěhovaných 
obyvatel města. 

Lidé si stěžují na chování v dětské 
zahradě a parku a hlučnost do noci, 
zejména ke konci týdne a o víkendech, 
v této doposud klidné části města. 
Zaznamenány byly drobné krádeže, 
například vybavení zahrad a králíků nebo 
obtěžování dětí zlobivými výrostky.

„Bohužel se nejedná jen o ulici na 
Balkáně, ulici Mánesova a v parku na 
Šumburku. Tito nepřizpůsobiví občané, 
jedná se zejména o romskou populaci, 
žijí v celém městě: u autobusového ná-
draží, dále za vlakovým nádražím 
v Krkonošské ulici i v Domě turistů. 
V současné době žijí také na Horním 
Tanvaldě i na obou sídlištích. Podle 
mého názoru jde o velmi špatnou celo-
státní politiku vůči těmto lidem. Ti se 
k nám do Tanvaldu přistěhovávají prav-
děpodobně i ze Slovenska. V odpoled-
ních a večerních hodinách se do 
Tanvaldu stahují tito lidé i ze Smržovky 
a Desné,“ uvádí starosta Tanvaldu Petr 
Polák s tím, že město má velmi malé 
pravomoce vůči soukromým subjektům, 

které nepřizpůsobivým mnohačetným 
rodinám místnosti a domy pronajímají a 
díky sociálním příspěvkům na bydlení, 
které od těchto lidí utrží, na celé situaci 
docela dobře profitují. Jak uvedl starosta 
P. Polák, město přijalo preventivní opat-
ření. Jak vyplývá z usnesení zastupitel-
stva na problém v těchto lokalitách se 

bude zaměřovat městská policie v sou-
činnosti s Policií ČR, kterým mohou být 
nápomocni i občané. Pokud zazname-
nají narušování veřejného pořádku, 
mohou volat na telefon Městské policie 
Tanvald (725 095 123), kde strážníky 
zastihnou v době jejich služby, případně 
na tel. 158.  - abr - 

Mezi námi děvčaty.. Mohla by to být 
dobrodružná historka z dívčí knihovny, 
kdyby nedošlo k napadení a věc nešet-
řila Policie ČR. K činu došlo koncem 
prázdnin v Tanvaldě na Šumburku. „Dvě 
děvčata vyprovázela svou kamarádku do 
Desné, když v ulici Na Balkáně byla 
zastavena jinými třemi děvčaty,“ uvádí 
npor. Jaroslava Poláková z tanvaldského 
oddělení Policie ČR s tím, že jedna dívek 
byla oslovená, ať ukáže rómský pozdrav. 
Děvčata pozdrav neznala a pokračovala 
raději dál svou cestou. „Na zpáteční 
cestě, už jen dvě dívky, byly poblíž bý-
valého obchodu Smíšenka odchyceny 
zmíněnou trojicí mladých Rómek, jedna 
se opět domáhala pozdravu. Jedna 
z nich začala požadovat prstýnky a tak 
začala strkanice a napadení. Protože 

vatelstva. Město Tanvald již v minulých 
letech na základě dohody s Úřadem 
práce v Jablonci nad Nisou zřídilo pra-
covní místa v rámci takzvaných veřejně 
prospěšných prací,“ uvádí tajemník MěÚ 
Tanvald Richard Seidel a pokračuje: 
„Veřejně prospěšné práce mohou na 
základě doporučení úřadu práce 
vykonávat občané dlouhodobě neza-
městnaní. Jedná se o úklidové a pomoc-
né práce ve městě. Město Tanvald po-
stupně zvyšovalo počet míst veřejně 
prospěšných prací a nyní tak zaměstná-
vá již čtrnáct lidí. Na tyto zaměstnance 
pracující v technických službách města 
můžete denně narazit při úklidu a údržbě 
ulic, chodníků a veřejných prostranství a 
při údržbě veřejné zeleně. I díky jejich 
práci se v celku dobře daří udržovat 
čistotu a pořádek ve městě. Zaměstnanci 
vykonávající veřejně prospěšné práce 
pracují na plný pracovní úvazek a mají 
uzavřenu pracovní smlouvu na dobu 
určitou, maximálně na jeden rok. V po-
sledních letech jsou veřejně prospěšné 
práce spolufinancovány nejen z měst-
ského a ze státního rozpočtu, ale i z Ev-
ropského sociálního fondu. Další mož-
ností pro dlouhodobě nezaměstnané, 
kteří jsou bez práce déle než půl roku a 
pobírají už jenom sociální dávky pomoci 

poškozená dívka své šperky bránila, 
utržila kromě facky i oděrky na rukou,“ 
dodává npor. Jaroslava Poláková. 
Všechny dívky byly ve věku 14 - 15 let. 
Případ je dosud v šetření Policie ČR.
Zloději dovolenou neměli. Uprostřed 
letní sezóny, v době prázdnin, došlo 
k řadě vloupání do rekreačních chalup 
na Tanvaldsku. Vykradeno bylo dvacet 
sedm chalup v Desné, Kořenově, Polub-
ném a Příchovicích. Kradly se věci, které 
se daly dobře odnést a odvézt a dobře 
zpeněžit. „Pachatelé těchto vloupání byli 
dopadeni. Zatím se podařilo prokázat jim 
vloupání do deseti chalup, ostatní přípa-
dy se i nadále šetří“. Jeden je ve vazbě 
a dva jsou vyšetřováni na svobodě“, 
uvedla npor. Jaroslava Poláková z tan-
valdského oddělení Policie ČR. -abr-

Krádeže i napadení o prázdninách
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v hmotné nouzi, je v letošním roce nově 
zřízený institut „veřejné služby“. Vznikl 
na základě novely zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Veřejná 
služba tak doplňuje vedle veřejně pro-
spěšných prací, krátkodobého zaměst-
nání a dobrovolnické služby možnosti 
zachování pracovních dovedností u osob 
dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmot-
né nouze. Na základě písemné smlouvy, 
uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné 
nouzi, lze zabezpečovat pomoc v záleži-
tostech, které jsou konány ve prospěch 
obce a jejích občanů. Jde zejména o 
zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, pomoc v oblasti kulturního 
rozvoje a sociální péče. Výkon veřejné 
služby představuje povinnost odpraco-
vání minimálně dvaceti hodin měsíčně. 
Za výkon veřejné služby nenáleží odmě-
na,“ zdůrazňuje tajemník R. Seidel a 
dodává: „Dlouhodobě nezaměstnaní jsou 
tímto institutem prakticky motivováni k 
tomu, aby i nadále mohli pobírat sociální 
dávky v hmotné nouzi ve výši životního 
minima, které u jednotlivce činí 3 126 Kč 
na měsíc, a udrželi si své pracovní návy-
ky. Pokud dotyčný občan práce v rámci 
veřejné služby u obce nevykonává, kles-
ne mu dávka na takzvané existenční 

Pokračování ze str. 1

S odpadem
do sběrného dvora

Podzimní sběr velkoobjemového odpa-
du, kdy lidé odkládali věci na určená  
stanoviště, se tentokrát konat nebude. 
Všichni mají možnost v průběhu celého 
roku odkládat nejen velkoobjemový a 
nebezpečný odpad, a také elektroodpad 
(elektrozařízení) do sběrného dvora 
v České ulici, a to také zdarma. S sebou 
si stačí vzít občanský průkaz nebo doklad 
o zaplacení  poplatku za odpad. Sběrný 
dvůr je otevřen v pondělí až pátek od 8.30 
do 16.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 
11.00 hodin.

-red-

Z celkového počtu padesáti tří přihlá-
šených filmů do soutěže postoupilo čty-
řicet snímků, téměř všechny přišly na 
nosičích DVD. Také letos se dějištěm 
amatérské soutěže 2. a 3. října 2009 
stane Městské kino Jas, které je vybave-
no moderním zvukovým systémem Dolby 
stereo a nově od září bylo plně digitali-
zováno s možností projekcí 2D a 3D fil-
mů, dle současných hollywoodských 
standardů DCI. Doposud jsme se na 
trojrozměrné filmy chodili dívat do 
IMAXU, nyní je možné zhlédnout tyto 
filmy i v kině v Tanvaldě. Každý návštěv-
ník obdrží v ceně vstupenky k promítání 
filmu 3D speciální plastové brýle, které 
mu umožní zážitek z trojrozměrné dimen-
ze během promítání filmu. Brýle se vrací 
a po každém filmovém představení pro-
jdou myčkou, která byla k těmto účelům 
v kině instalována. Proto není nutno se 
obávat vícečetného používání. Navíc jsou 
brýle opatřeny bezpečnostním čipem, 
který je chrání spolu s ochranným rámem 
u dveří kina proti zlodějům. „Projekce 3D 
a úroveň D-Cinema dle standardu DCI 
nabízí kvalitnější promítání ve vyšším 
rozlišení než Full HD. Promítání 3D filmů 
bylo zahájeno v rámci letošních Tan-
valdských slavností ve dnech 11. – 13. 9. 
filmem Cesta na Měsíc. Film si  nenecha-
lo ujít přes pět set spokojených diváků,“ 
říká Petr Hampl, vedoucí kulturní 

kanceláře. Kapacita sálu se nezměnila, 
stále je k dispozici 306 míst, přičemž 
nahoře najdete 111 a dole 195 křesel. 
V kině Jas bylo navíc v rámci digitalizace 
vyměněno promítací plátno, díky němuž 
je lepší, světlejší a ostřejší obraz. Soutěž 
HAF se bude letos poprvé promítat z no-
vého digitálního projektoru Christie CP 
2000ZX triple flash, umožňující i promí-
tání 2D a 3D filmů. Promítání soutěžních 
snímků HAF bude stejně jako v minulých 
letech velkoplošné, tento rok navíc bu-
dou snímky promítnuty na novém digitál-
ním projektoru. Digitalizaci prováděla 
firma AV MEDIA Praha, která vedle 
společností Pojišťovna Kooperativa, ag. 
Severní Čechy, ČSAD Semily a ČSAD 
Jablonec sponzoruje 41. ročník HAF. 
Stejně jako v minulém roce, bude soutěž 
HAF provázet výstava ve foyer kina, 
tentokrát historické filmové techniky, 
kterou do Tanvaldu zapůjčí dlouholetý 
filmový amatérský nadšenec Jiří Beneš 
ze Dvora Králové nad Labem. K vidění 
budou stařičké kamery a projektory, 
které si v Tanvaldě symbolicky podají 
ruku s nejmodernější technikou. „Tanvald 
se svým současným technickým vyba-
vením zařadil k několika málo jednosá-
lovým kinům v zemi,“ říká tajemník MěÚ 
Tanvald Richard Seidel s tím, že v sou- 
časnosti jsou v České republice podobná 
kina pouze čtyři.   L. Abrahamová

HAF 2009 na novém projektoru i plátně

Velký zájem projevili diváci o promítání Cesty na měsíc v 3D formátu v průběhu 
zářijových tanvaldských slavností.   (Foto: -abr-)

Profesionální řidiči pozor!
Pravidelného školení o profesní způsobilosti se podle nového výkladu se musí řidič 
zúčastnit nejpozději v poslední den roční lhůty k datu vydání PPZŘ. Pro stanovení 
tohoto dne je rozhodný den a měsíc vydání PPZŘ. Další informace k profesním 
řidičským průkazům dostanete na odboru dopravy MěÚ Tanvald u paní Plešingrové, 
tel.: 483 369 622.  -red-

Do roka by měli mít šumburští hasiči měli novou hasičskou zbrojnici. Ta se staví 
společně s objektem hasičské záchranné stanice Libereckého kraje poblíž vlako-
vého nádraží v ulicích Vítězná a Protifašistických bojovníků. Stavbu provádí STAVBY 
a.s. Říčany podle projektu Ing. arch. Pavla Janouška ze společnosti ARK s.r.o. 
Liberec 1. Cena stavby byla vyčíslena na téměř šestnáct milionů korun. Termín 
dokončení je plánován k 31. 8. 2010. Následně bude dokončena i stavba HZS 
Libereckého kraje.  -red-

Lanová dráha na tanvaldský Špičák má 
za sebou úspěšnou letní sezonu. Na 
vrchol Špičáku se s ní v létě svezlo při-
bližně šest a půl tisíce turistů. Rekordní 
počet lidí lanovku využil při oslavách 100. 
výročí rozhledny 22. srpna, kdy si kom-
fortu čtyřsedačkové lanové dráhy užilo 
560 turistů. „Letošní letní provoz se vy-
dařil. Přispěla k tomu jednak změna 
provozní doby – jezdili jsme pouze od 
pátku do neděle v hodinových intervalech 
– a nakloněno nám bylo i počasí, které 
přálo pěším výletům,“ uvedl Petr Bažant 
ze SKI Bižu. 

Úspěšné sezoně lanovky pomohlo také 
znovuotevření chaty a rozhledny Špičák, 
která prázdniny přivítala v novém kabátě. 
Před létem zde probíhala rekonstrukce a 
řada drobných oprav. V současnosti zde 
opět funguje restaurace, kde si návštěv-
níci mohou vybírat z českých lahůdek a 
specialit. Rozhledna bude v provozu do 

poloviny října. Poté bude krátce uzavře-
na. Informace o zimním provozu lze poté 
zjistit na tel. čísle 483 381 601.

S letním provozem lanové dráhy na 
Špičák společnost SKI Bižu počítá i pro 
rok 2010. Teď lanovku čeká pravidelná 
podzimní generálka. „Do zahájení zimní-
ho provozu musíme stihnout výměnu 
rozběhového pásu, který usnadňuje 
nástup lyžařům, opravu hydrauliky a 
uchycení zabezpečovacího kabelu,“ 
doplnil Petr Bažant. Lanovka se znovu 
rozjede zhruba v polovině prosince. 
„Zahájení zimní sezony je odvislé od 
sněhových podmínek – je nutné mít „vy-
sněženou“ alespoň jednu sjezdovou trať, 
abychom mohli nabídnout kvalitní lyžo-
vání. Proto se zahájením nespěcháme a 
radši se věnujeme důkladné přípravě 
sjezdovek. Cílem jsou kvalitní podmínky 
během vánočních svátků,“ dodal Petr 
Bažant.  -veš-

Lanovka se opět rozjede v prosinci

Za nákupy do Nisy 
v sobotu zdarma

Z Rokytnice přes Harrachov, Desnou 
a Tanvald do Liberce se dostanete za 
nákupy do Obchodního centra NISA 
v Liberci zdarma. Autobus vypravuje 
ČSAD Semily každou sobotu od srpna 
až do 19. prosince 2009. Navíc vyjede i 
ve dnech 15. 11. a 20. až 22. 12. 2009. 
Odjezd z Tanvaldu, aut. st. 14,05 hod. 
(Liberec OC Nisa 14,55 hod.), z Liberce 
OC Nisa v 19,25 hod. (Tanvald 
20,10 hod.). „Mládež bez doprovodu 
dospělých a osoby pod vlivem alkoholu 
budou z přepravy vyloučeni,“ uvádí Ing. 
Tomáš Roubiček, generální ředitel ČSAD 
Semily, a.s.  -red-

minimum, které činí u jednotlivce pouze 
2 020 Kč na měsíc. Lidově řečeno, kdo 
je dlouhodobě nezaměstnaný, dostává 
sociální dávky a nechce odpracovat ve 
prospěch společnosti ani dvacet hodin 
za měsíc, dostává méně peněz. 

Na druhou stranu, kdo má snahu a 
odpracuje za měsíc dalších deset hodin, 
tedy celkem třicet hodin za měsíc, je 
zvýhodněn a dostává místo 3 126 Kč 
dávku ve výši 3 679 Kč. Je však nutno 
podotknout, že veřejná služba není pro 
příjemce dávek povinná, a ani obec není 
povinná institut veřejné služby zavést. 
V Tanvaldě bylo rozhodnuto institut 
„veřejné služby“ zavést, což se stalo 
v měsíci červnu 2009. Dále bylo rozhod-
nuto, že Město Tanvald umožní výkon 
této služby pouze svým občanům zde 
skutečně bydlícím. Město k tomu vytvo-
řilo podmínky. V samotném Tanvaldu by 
se dle evidence sociálního odboru MěÚ 
výkon veřejné služby mohl týkat více než 
stovky občanů. Ve skutečnosti požádalo 
o uzavření smlouvy na výkon veřejné 
služby ve třetím čtvrtletí 2009 z Tanvaldu 
jenom dvacet občanů, z tohoto počtu 
v současné době skutečně pracuje 
dvanáct občanů. Ostatní si buď již našli 
zaměstnání, nebo pracovat nechtějí a asi 
více peněz nepotřebují.“ 

-red-

Institut "veřejné služby"

Výstavba hasičáren na Šumburku začala
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Z rady města z 2. a 9. 9. 2009
l RM stanovila s účinností od 1. 1. 2010 
nájemné u nově přidělovaných bytů 
města:
a) za byty běžné  43 Kč/m2/měs.
b) za byty se sníženou kvalitou
  30 Kč/m2/měs.
l RM vydává záměr na pronájem pro-
dejního stánku umístěného v Krkonošské 
ulici u podchodu pro pěší pod tratí ČD na 
p. p. č. 2753, k. ú. Šumburk nad Desnou, 
za cenu 500 Kč/měs. s termínem podání 
žádosti do 6. 10. 2009 do 12.00 hodin. 
Stánek je vhodný pouze pro prodej zboží 
v nezměněném stavu. 
l RM vydává záměr na pronájem části 
p. p. č. 322/4 o výměře cca 807 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem zřízení zahrádky.
l RM vydává záměr na pronájem části 
p. p. č. 1463/1 o výměře cca 160 m2, k.ú. 
Tanvald, za účelem zřízení zahrádky.
l RM rozhodla schválit prodej opotřebo-
vaného, značně zkorodovaného a pro 
účely technických služeb již nevyužitel-
ného speciálního nákladního automobilu, 
ŠKODA 706 MTSP 25, A. Strnadovi za 
kupní cenu 15 000 Kč.

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 1. 7. 2009 do 2. 9. 2009, 
informace o činnosti kontrolního a finanč-
ního výboru a informace o činnosti orga-
nizací s majetkovou účastí města TABYS 
s.r.o. Tanvald a Teplárenství Tanvald 
s.r.o.
l ZM k majetkoprávním záležitostem 
zastupitelstvo města:
1. rozhodlo p. p. č. 1185/2 a p. p. č. 
1193/2, vše k. ú. Šumburk nad Desnou, 
neprodávat.
2. po projednání žádosti Antonína Lipše 
rozhodlo prodloužit termín prodeje části 
p. p. č. 1847/1, k. ú. Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1204-55/
2006 ze dne 16. 5. 2006 jako p. p. č. 
1847/4 o výměře 274 m2, k. ú. Tanvald, 
schválený usnesením zastupitelstva 
města č. V/2/a ze dne 18. 6. 2008, nej-
později do 31. 12. 2009, s tím, že prodej 
bude uskutečněn po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí nebo po vydání 
souhlasu s ohlášenou stavbou.
3. schvaluje zřízení věcného břemene:
a) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., v rozsahu dle situačního 
nákresu na dobu neurčitou za jednorá-
zovou úplatu ve výši 100 Kč plus DPH 
za běžný metr liniové stavby v maximál-
ní šíři 1 metr. Náklady za jeho zřízení 
ponese oprávněný. Právo odpovídající 
věcnému břemenu bude spočívat v prá-
vu oprávněného k umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy 
– zemního kabelového vedení NN na 
části pozemkových parcel č. 219/2, č. 
1831/4 a č. 1928, vše k. ú. Tanvald a v 
povinnosti povinného a každého dalšího 
vlastníka dotčené nemovitosti strpět 
umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy - zemního kabelové-
ho vedení NN na části p. p. č. 219/2, č. 
1831/4 a č. 1928, vše k. ú. Tanvald, se 
všemi s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními.
b) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., v rozsahu tak, jak je 
vyznačeno v geometrickém plánu č. 
1340-1237/2009 ze dne 22. 4. 2009 na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
100 Kč plus DPH za běžný metr liniové 
stavby v maximální šíři 1 m. Náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 

l RM projednala zprávu odboru staveb-
ní úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald, 
týkající se stavu stromu javor klen, ros-
toucího u přístupové komunikace k zad-
nímu vchodu budovy Masarykovy základ-
ní školy Tanvald, na s.p.č. 580, k.ú. 
Tanvald. Na základě vyjádření odboru 
rozhodla RM odložit rozhodnutí o zacho-
vání či pokácení tohoto stromu do příští-
ho roku, kdy se projeví jeho stav po 
letošním ošetření.
l RM vyslovila v souladu s  § 32a  odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas 
s uzavřením Smlouvy o partnerství s fi-
nanční spoluúčastí mezi Základní školou  
Jablonec n. N., 5. května 76, a Masary-
kovou základní školou a Obchodní aka-
demií Tanvald, Školní 416, příspěvkovou 
organizací, a Montessori – občanským 
sdružením, se sídlem 5. května 76, 
Jablonec nad Nisou.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

-měú-

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 p. p. č. 
1704/7 o délce 11 metrů a č. 1837/3 
o délce 134 m, vše k. ú. Tanvald, se 
všemi s tím spojenými zákonnými právy, 
povinnostmi a omezeními .
c) ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a.s., v rozsahu tak, jak je vyznače-
no v geometrickém plánu č. 1329-1160/
2008, 850-1160/2008 ze dne 20. 1. 2009 
na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu 100 Kč plus DPH za běžný metr 
liniové stavby v maximální šíři 1 m. 
Náklady na jeho zřízení ponese opráv-
něný z věcného břemene. Právo odpo-
vídající věcnému břemenu bude spočívat 
v právu oprávněného k umístění, zřízení 
a provozování energetického zařízení 
distribuční soustavy venkovního vedení 
NN a v povinnosti povinného a každého 
dalšího vlastníka strpět umístění, zřízení 
a provozování tohoto zařízení na části p. 
p. č. 1888 o délce 38 metrů, k. ú. Tanvald, 
se všemi s tím spojenými zákonnými 
právy, povinnostmi a omezeními.
4) bere na vědomí stav Portfolia cenných 
papírů města u České spořitelny a.s. ke 
dni 31. 8. 2009 ve výši 9 830 469,82 Kč, 
což je navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 
o 283 670,17 Kč. 
l ZM projednalo stížnost občanů části 
Šumburk nad Desnou na nevhodné 
chování nově přistěhovaných občanů 
v této části města. ZM bere na vědomí 
informace starosty o zajištění zvýšeného 
dohledu městskou policií nad problema-
tickými lokalitami ve městě a informace 
o jednáních s Policií ČR. ZM ukládá 
starostovi zajistit i nadále zvýšený dohled 
městské policie v problematických loka-
litách a předložit na příštím zasedání 
zastupitelstva města stanovisko k jednot-
livým podnětům z řad zastupitelů města. 
ZM apeluje na občany města tyto nega-
tivní jevy zejména při porušování veřej-
ného pořádku nepřecházet a oznamovat 
je neprodleně Policii ČR a Městské policii 
Tanvald.  -měú-

Ze zastupitelstva města 9. 9. 2009

Tanvaldské slavnosti obrazem

Na slavnostech, poprvé v centru města, si přišli na své zejména místní výrobci i 
prodejci. Zastavovali a nakupovali tu i cizinci. Líbila se autobusová retro jízda, parní 
vlak i filmy 3D. Slavnosti v centru mají pár odpůrců, naštěstí i dost příznivců.

(Foto: L. Abrahamová, R. Seidel) 
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Rovnost, nezávislost, svoboda volby… to nejsou jen neživé pojmy, ale zkušenosti, 
které děti naprosto přirozeně a v praxi setkávají už od prvních krůčků v Masarykově 
základní škole na Šumburku, kde se již druhým rokem vyučuje podle pedagogiky 
M. Montessori. Cílem pedagogiky Montessori je vychovávat svobodné, zodpovědné 
a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání 
naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpě-
livé, tolerantní, ale zároveň se nebojí říct svůj názor. Podrobnosti uvedeme v někte-
rém z příštích čísel TZ. V případě zájmu je možné se informovat přímo ve škole. Na 
fotografiích 1. září v 2. třídě na Šumburku, Masarykova ZŠ a OA Tanvald. 

Foto: Adéla Prašivková

Prázdninové přívalové deště a větrné 
poryvy způsobily vážné škody na 
Palackého stezce, vedoucí z Tanvaldu 
do Spálova. Stezka je poničená v úseku 
Návarov – Jesenný, kde turisté museli 
zdolávat překážky v podobě popadaných 
stromů. „Procházeli jsme tudy s dětmi a 
některá místa byla téměř neschůdná. 
Přívalové deště způsobily velký sesun 
půdy, takže na některých úsecích je 
pouze strž a odhalené kořeny. Určitě by 
bylo dobré zvážit, zda by se stezka ne-
mohla opravit nebo se na obou koncích 
neumístila výstražná cedule,“ upozornila 
na nebezpečný úsek Regína Fučíková 
z Jabloneckého kulturního a informační-
ho centra. 

Zajištění bezpečnosti na stezce je 
problematické jednak proto, že se na-
chází hned na několika pozemcích, a 
také proto, že lidé do lesů vstupují takří-
kajíc na vlastní zodpovědnost. „V zákonu 
o lesích se praví, že les je přístupný všem 
a každý do něj vstupuje na vlastní ne-
bezpečí. To se vztahuje na všechny lesy 
bez rozdílu, ať už jsou státní nebo sou-
kromé. Potom se nabízí řada otázek: Kdo 
stezky udržuje? Kde je kreslí do map? 

Kdo informuje o schůdnosti stezek? 
Všechno lze řešit jedině společným jed-
náním a společnou prací všech zúčast-
něných stran,“ doplnil lesní správce 
Miroslav Kortan.

S údržbou turistických stezek pomáhá 
Klub českých turistů a některé obce a 
města v regionu. „Zaštítili jsme rekon-
strukci úseku, který končí u Rusalky 
v Návarově. Ten byl do konce července 
dobrý. Po vichřici byl opravdu kritický 
úsek z Návarova do Jesenného. Sami 
jsme měli práce až nad hlavu s odstra-
ňováním popadaných stromů na našich 
cestách,“ uvedla starostka Plavů Věra 
Mužíčková.

Stav stezky řeší také semilský KČT. 
„Palackého stezka je skutečně ve velmi 
špatném stavu. Na některých místech 
jsou i uvolněné kameny. Bohužel nemá-
me prostředky na to stezku opravovat 
nebo z ní odtěžit popadané stromy. U 
nejnebezpečnějších úseků bychom moh-
li maximálně nainstalovat cedule s upo-
zorněním, ale máme takové zkušenosti, 
že cedule na místě moc dlouho nevydrží,“ 
dodala předsedkyně KČT Semily Zdeňka 
Marková. -veš-

Škola Montessori jde do druhého roku Palackého stezka na vlastní nebezpečí

l Jak to bylo na Dukle. Muzeum obr-
něné techniky ve Smržovce (Nová Ves) 
pořádá celodenní akci k příležitosti 65. 
výročí ukončení bojů v karpatsko-dukel-
ské operaci. Budou k vidění dvě bojové 
ukázky, ve kterých se utká německá 
armáda se sovětskými vojsky s použitím 
těžké bojové techniky. Nebudou chybět 
výbuchy, zničení tanku Žižka a vztyčení 
pohraničního sloupu na Dukle. Koná se 
24. 10. od 9,30 do 16 hodin. Vstupné 80 
Kč, děti do 15 let 40 Kč, do 6 let zdarma, 
veteráni II. svět. války ZDARMA. 

Program České televize ČT2 je zatím 
díky převaděči Tanvald – Muchov možno 
chytat analogově. Podle informací poda-
ných Českou televizí zatím není přesně 
určeno, do kdy bude analogové vysílání 
z tohoto převaděče trvat. Všechny pře-
vaděče mají být postupně vypnuty nebo 
přesměrovány na vysílače s digitálním 
vysíláním. Výstavbu digitálních převadě-
čů však bude možné řešit až po spuště-
ní veškerých hlavních vysílačů v územ-
ních oblastech. Po Ještědu a Černé hoře 

se jedná ještě o stanoviště Pardubice 
– Krásné.

Všechny aktuální informace budou 
postupně zveřejněny v Tanvaldském 
zpravodaji nebo na webových stránkách 
www.tanvald.cz. Denně od 7.30 do 20 
hodin je v pohotovosti také horká linka 
digitalizace 261 137 474. Další informa-
ce naleznete na stránkách www.digict.cz, 
kde je možné si přehrát všechny televiz-
ní spoty, týkající se digitalizace, nebo na 
teletextu ČT1 na straně 650.  -veš-

Doplnění k digitálnímu vysílání
V pondělí 14. 9.  odjelo sedmnáct žáků 9.A ZŠ Tanvald, Sportovní, s pedagogickým 

doprovodem na návštěvu družebního města Wittichenau. Cílem cesty bylo poznání 
partnerského města, školy a hlavně využití výborných podmínek k cykloturistice. 
„Vše jsme využili plnou měrou. V širokém okolí jsme najezdili za pěkného počasí 
165 kilometrů po krásných cyklostezkách, které jsou zbudovány na rekultivovaných 
bývalých povrchových hnědouhelných dolech. S žáky místní střední školy sehráli 
chlapci utkání v kopané a děvčata změřila své síly v odbíjené a přehazované. 

Po všech stránkách bylo o nás velmi dobře postaráno. Těšil nás zájem předsta-
vitelů města a ředitele školy Petra Brezana, kterým patří velký dík za to, že se celá 
akce v tomto rozsahu mohla realizovat. Poděkování patří také vedení tanvaldské 
radnice, která stála na počátku celé této velmi zdařilé akce.

Na snímku skupina žáků před pamětním kamenem Tanvaldu ve Wittichenau.  

Stromy popadané tvoří ze stezky překážkovou dráhu. Více než cedule by byla 
potřebná oprava, na kterou chybí peníze.                (Foto: V. Hošková)

(www.tankysmrzovka.webgarden.cz)
l Krakonošův divadelní podzim. 
15. národní přehlídka venkovských diva-
delních souborů Krakonošův divadelní 
podzim se koná ve Vysokém nad Jizerou 
ve dnech 9. - 17. října (www.kdpvyso-
ke.cz). 
l Výstava fotografií J. Zemana. Velké 
množství fotografií šumburského občana 
J. Zemana o jeho rodině a starém 
Šumburku a Tanvaldu se koná v Galerii 
My v Jablonci nad Nisou na Mírovém 
náměstí do 16. října 2009.

Krátké pozvánky pro vásDoprovodný program HAF 2009 
v Městském kině Jas:

| září – říjen:   Výstava: Austrálie
| 1. 10.   A přece se točí – výstava historické film. techniky
| 2. 10. od 17,00 hod. Film 3D: Doba ledová – Úsvit dinosaurů, cena 105 Kč
|  2. 10.   Cena mladého diváka – pro školy, dopoledne.
|  3. 10. od 13,00 hod. Zahájení výstavy: A přece se točí.
|  7. 11. od 18,45 hod. Giacomo Puccini: Turandot.
    Přímý přenos z jeviště Metropolitní opery
     v New Yorku.
     Italsky s českými titulky (režie: Franco Zeffirelli).

Zájezd žáků 9. A do města Wittichenau

(Foto:  archiv ZŠ Tanvald)
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V říjnu 2009
 oslaví 

narozeniny
Kovářová Aloisie

Koldovská Miloslava
Vyšín Václav

Bukovjanová Sylva
Kolmanová Květoslava

Mužíčková Hana
Nožičková Růžena
Plešingerová Jiřina

Vágner Jan
Bělohradská Margareta

Čivrná Irena
Jakubec Ladislav
Jenčková Jana

Kolomazník Václav
Smoleňák Josef

Tippelt Horst

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v říjnu

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, přinášíme vám osvědče-
né lidové recepty, které pomohly vám či 
někomu z vašich blízkých či známých. 
Těšíme se i na vaše příspěvky (můžete 
vhodit do bílé schránky na infocentru nebo 
psát na labrahamova@tanvald.cz).

Kostival lékařský
"Lidově je nazýván také černý kořen. 
Kostivalový kořen je nejlepší proti boles-
tem kloubů, pohmožděninám, pomáhá 
při revmatismu, také při křečových žilách, 
bolestech šíje a podobně", píše Marie 
Treben. "Kořeny se čistí kartáčem, na 
drobno nařežou a vylouhují v lihu. 
Sklenice se nechá na slunci celkem 
čtrnáct dní a pak denně natírat. Pomáhá 
i listí spařené jako teplá kaše. Čerstvý 
kořen nastrouhaný má účinky podobné 
nebo mnohdy i lepší."

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

l Od 29. 9. pracují zájmové útva-
ry (kroužky), do některých jsou 
ještě volná místa, informujte se 
v DDM.
l Otvíráme kurz Počítače 
pro dospělé: v úterý 17.00 –
18.30 v ZŠ Výšina Tanvald, vyu-
čující D. Dyntrová. Proběhne osm lekcí, 
cena 1000 Kč. Přihlašujte se co nejdříve 
v DDM, kurz začne v případě alespoň 
šesti přihlášených účastníků.
l Keramika pro dospělé: v pondělí 
5. 10. a 12. 10. od 17.00 v DDM (5.10. 
- modelování, 12. 10. - glazování výrob-
ků). Přihlašujte se v DDM co nejdřív 
vzhledem k omezené kapacitě keramic-
ké dílny. Od listopadu bude keramika pro 
dospělé v úterý.

Taneční na jaře i 
ve Velkých Hamrech 
Taneční kurzy vedené J. Svobodou, po-
řádané MěKK Tanvald, které se měly od 
září konat v Desné ve Skláři, se pro malý 
počet uchazečů přesouvají na jaro. 
Termín zahájení tanečních kurzů pro 
mládež, ale i pro dospělé, je plánován na 
první únorový týden. O konání kurzů bu-
dete informováni ve zpravodaji nebo na 
www.tanecnisvoboda.cz. Taneční kurzy 
pro mládež i dospělé, pořádané Agenturou 
Čermák, se v současnosti konají v soko-
lovně ve Velkých Hamrech. 
 -red-

Na letošní rok připadá výročí sedmde-
sát let od začátku II. světové války. Ještě 
jsou pamětníci, kteří pamatují tuto dobu, 
i jak se projevovala v jednotlivostech na 
Tanvaldsku. 

Okupací Tanvaldu německou armádou 
dne 8. října 1938 zůstala Tanvaldská 
přádelna bavlny a.s. bez vedoucích hos-
podářských pracovníků židovské národ-
nosti. Ti opustili Tanvald, a tím také 
prakticky celý koncern Lederer & Wolf 
(ke kterému patřila také mechanická 
tkalcovna ve Vesci u Liberce a ještě 
Raškovická tkalcovna ve Slezku, která 
však byla mimo provoz) krátce před 
okupací. Dva hospodářští pracovníci 
koncernu, jako árijští zaměstnanci, měli 
snahu udržet celý koncern v provozu. 
Zároveň chtěli za pomoci říšských úřadů 
zajistit nové kvalifikované vedení. Oba 
zaměstnanci byli říšským komisařem 
v Liberci jmenováni správci nad koncer-
nem. Oba správci udržovali koncern 
v provozu a při tom jednali o co nejrych-
lejším dosazení říšského správce (Reichs 
Treuhänder), který by převedl židovský 
majetek do správy říšských úřadů, jako 
o jediném řešení.

Arizace koncernu byla provedena bě-
hem I. čtvrtletí 1939 a za říšského správ-
ce byl dosazen říšský občan Hans Denk, 
který byl zároveň předsedou představen-
stva akciové společnosti. Od listopadu 
1940 byla akciová společnost vedena 
pod novým názvem Tannwalder 
Textilwerke A.G. (Tanvaldské textilní 
závody a.s.). Nové vedení si za sídlo 
zvolilo Chrastavu, kde byla také zřízena  
další mechanická tkalcovna, podřízená 
tkalcovně ve Vesci.

Od vypuknutí války 1. září 1939 nové 
vedení a.s. připravovalo své provozy na 
různou výrobu pro armádu. První váleč-
ná výroba byla zavedena ve firemní 
tkalcovně, která ještě před několika roky 
stála v místech, kde se dnes nachází 
prodejna Lidl. Byla to konfekce na různou 
výstroj pro armádu. Výroba konfekce se 
stále rozšiřovala až do stádia, kdy neby-
lo možno již v Tanvaldě a okolí získat 
nové pracovní síly, hlavně ženy.

Úřady III. říše využily své moci a donu-
tily formou nuceného nástupu k této 
práci ženy z Protektorátu Čechy a 
Morava (Protektorat Böhmen und 
Mähren). Přitom spolupracovaly s firmou 
Tannwalder Textilwerke A.G. Pro ubyto-
vání těchto žen bylo rozhodnuto postavit 
na území Protektorátu ubytovací lágr. 

SONS je v Jablonci
Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých (SONS) sídlí v Jablonci nad 
Nisou. Snažíme se dát lidem pocit, že 
zkrátka žádná překážka není na překáž-
ku. Návštěva muzea nebo zámku? Proč 
ne? Všude nám vycházejí vstříc podrob-
nými výklady, dokonce si mnohde lze 
exponáty osahat. Vše, co SONS dělá pro 
své členy, je šito na míru, takže nikdo 
nemusí mít strach, že to nezvládne. 
Zajišťujeme také právní poradenství, 
půjčování CD s mluveným slovem, kaž-
doroční ozdravný pobyt v lázních, rekon-
diční pobyty, návštěvy kulturních akcí, 
bowling, solnou jeskyni, pěší výlety pro 
všechny věkové kategorie a podobně. 
Šestkrát do roka vychází pro členy 
zpravodaj „Paprsek“. Celorepublikové 
informace najdete na www.sons.cz.
Kontakty: SONS, Dlouhá 25a, 
466 01 Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 318 245, 605 245 769, 
e-mail: 
jablonecnadnisou-odbočka@sons.cz, 
www.sons.euweb.cz
Otevřeno: po: 14 – 16 hod.
st – čt: 10 – 12 a 13 – 16 hod.

Mgr. Libuše Vedralová, členka SONS

Lokalita byla vybrána přibližně 300 me-
trů od státní hranice u Držkova. Od srpna 
1942 byly stavěny dva obytné domy typu 
RLIV/3, které byly vyrobeny firmou 
Holzbau-Industrie u Frýdlantu. Každý 
dům byl pro devadesát žen. Domy sta-
věla firma František Mečíř z Držkova. Od 
začátku roku 1943 se lágr zaplnil ženami, 
většinou ročníku 1924. Nasazené ženy 
jezdily do Tanvaldu vlakem ze zastávek 
Držkov a Plavy. 

Po válce se v továrně, za pomoci míst-
ních zaměstnanců, vyráběla konfekce 
pro mírový trh. Avšak pro nedostatek 
zaměstnanců byla výroba v polovině roku 
1948 zastavena.  Jaroslav Rýdl

l Kurz Tiffany pro dospělé: výroba 
skleněných vitráží – vždy v úterý 

13., 20., 27. 10. a 2. 11. od 17.00 
do 20.00 hodin v DDM. Přihlášky 

co nejdříve v DDM.
l  Podzimní prázdniny – 

výlety pro děti školního věku
čt 29. 10. – Výlet do lunaparku v Baby-
lonu Liberec. Sraz na hl. vlak. nádraží 
v Tanvaldě v 8.05, návrat ve 14.51. 
Cena: 100 Kč.
pá 30. 10. – Bazén v Jablonci n. N. Sraz 
v 8.45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat ve 12.51. Bereme pouze plavce!!! 
Cena: 100 Kč. Na oba výlety je možné 
po předchozí dohodě přistoupit na trase. 
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM 
nejpozději do 26. 10. 2009.

V Tanvaldě se šila výstroj pro armádu 

Výroba konfekce skončila v roce 1948.  (Foto: - archiv autora -)

Dne 9. 10. 2009 
uplyne 10 let, kdy 
navždy odešel náš 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan 
František Horčičko.

S láskou stále vzpomínají manželka, 
synové s rodinami a vnoučata.

Ve stánku DDM na tanvaldských slavnostech si návštěvníci mohli vyzkoušet techniku 
Tiffany.  (Foto: -abr-)
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na říjen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
3. 10.  SO  13.30 hod.  41. ročník celostátní filmové soutěže 
    Humor v amatérském filmu HAF 2009 
    Slavnostní zahájení a promítání 
    soutěžních snímků. Vstup volný.

Další akce
12. 10.    Pravidelné prodejní trhy 
    na centrálním parkovišti

8. 10. a 29. 10.   Zájezd do Jelení Gory
    Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 110 Kč.

27. 10. u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku v 15 hodin. 
   Slavnostní shromáždění u příležitosti státního
   svátku Dne vzniku samostatného 
   Československého státu v roce 1918.
   Srdečně zveme širokou veřejnost, školy a spolky. 
   K poslechu zahraje Jeřabinka. 

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

DOLBY STEREO                                                       DOLBY STEREO
3D - CINEMA                                                                 3D - CINEMA

2. 10. PÁ 17 h.  Doba ledová 3 – Úsvit dinosaurů /3D – Cinema/ 
Americký rodinný animovaný film. Další putování pravěkých zvířecích hrdinů. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České 
znění. 
Vstupné: 105 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 96)
7. 10.  ST  18 h.  Jánošík – pravdivá historie
Nový koprodukční historický velkofilm. Příběh o lásce, přátelství a hledání štěstí. 
V hlavní roli Václav Jiráček a Ivan Martinka. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (ŠÚ – 140)
 9. 10.  PÁ  17 h.
10. 10.  SO  17 h.  Bolt – pes pro každý případ /3D – Cinema/
Americký rodinný animovaný film. Příběh psa s nadpřirozenými schopnostmi. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České 
znění.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 103) 
14. 10.  ST  19 h.  Hodinu nevíš
Nové české drama. Příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení 
„heparinový vrah“. V hlavní roli Václav Jiráček a Ivan Franěk.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (94)
16. 10.  PÁ  19 h.  Ulovit miliardáře
Nová česká drzá komedie Tomáše Vorla. Jak z konkurenčních důvodů odstavit 
dravého podnikatele. V hlavních rolích Jiří Mádl, Tomáš Matonoha a Ester 
Janečková. Premiéra filmu byla 1. 10. 2009. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (88)
19. 10.  PO  19 h.  Únos vlaku 1 2 3 
Americký akční thriller. Nebezpečný šílenec ohrožuje metro. 
V hlavních rolích Denzel Washington a John Travolta.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 105)
21. 10.  ST  19 h.  Hanebný pancharti
Americký film Quentina Tarantina. Divoká jízda plná krve, potu, slz a touhy po 
pomstě. Elitní jednotka má za úkol zlikvidovat skupinu předních nacistů. 
V hlavní roli Brad Pitt.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 149)
23. 10.  PÁ  17 h.
24. 10.  SO  17 h.  Velké podmořské dobrodružství 3D /3D - Cinema/
Britský dokumentární film. Fascinující výlet do světa pod hladinou z dílny legendy 
Jeana – Michela Cousteau přináší životní zážitek ve formátu 3D. 
Vstupné: 90 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 81)
28. 10.  ST  17 h.  G. I. Joe
Americký rodinný akční film. Po Transformerech přichází do kin bojovat další 
legendární hračky. V hlavní roli Dennis Quaid a Channing Tatum. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 107)
30. 10  PÁ  19 h.
31. 10.  SO  19 h.  2 Bobule
Nová česká komedie. Volné pokračování úspěšné komedie z prostředí jihomo-
ravských vinic. V hlavních rolích K. Hádek, L. Langmajer a L. Lipský. Premiéra 
filmu 22. 10. 2009. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Mládeži přístupný. (94)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

Říjen

Říjnové akce v okolí

Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

l 5. – 11. října 2009 Týden knihoven 
– 13. ročník, motto: „Knihovna mého 
srdce“ 
Program akcí:
| průkaz zdarma pro nové čtenáře
| amnestie dlužníků
| výstava: Božena Němcová (vstupní 
část knihovny)
| prodej vyřazených knih
| výtvarná dílnička s Ivetou Zeidlerovou 
dne 7. 10. 2009 ve výstavním sálku od 
13.00 do 17.00 inspirována knihou 
„Malujeme na kameny“ od Niepmann 
Julie. Přineste si s sebou kamínky,které 
vám učarovaly, a dobrou náladu. Vstupné 
je 10 Kč.
|  v dopoledních hodinách si s žáky 
4. tříd budeme číst z knih, které si našly 
místo v našich srdcích, a s žáky 2. a 3. 
tříd si budeme povídat o spisovatelce 
Astrid Lindgrenové a číst z knihy „Děti 
z Bullerbynu“.
| vyhlášení a předávání cen vítězům 
čtenářské soutěže

l Ve výstavním sálku 
| do 15. 10. 2009 výstava „VODA“ 
– v jakékoli podobě, skupenství, nahlíže-
ná z různých úhlů pohledu. Projekt, 
který vznikal téměř půl roku, pojali 
studenti Gymnázia Tanvald opravdu 
rozmanitě. 
| od 19. 10. do 13. 11. 2009 – výstava 
„Obrázky a Tiffany“ Schmiedové 
Heleny. Vernisáž výstavy se bude konat 
dne 19. 10. 2009 od 16.00 hod. 
| Sněhová vločka: – tvořivá soutěž 
pro děti do osmnácti let. Vytvořte nebo 
namalujte sněhovou vločku jakoukoli 
technikou maximálně do velikosti A4. 
Svá dílka můžete odevzdávat osobně 
v knihovně nebo zaslat na adresu 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 
350, 468 41 Tanvald. Nezapomeňte 
uvést jméno, věk, telefonický kontakt a 
adresu. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 
2009. Výherci jednotlivých věkových 
kategorií budou odměněni.

-mk-

Říjen a listopad v kině Alfa v Desné. 
Vstupné do kina i nadále za 50 Kč. 
Diskotéka každý pátek. Vstupné 30 Kč. 
l 7. 10. od 17.00 hodin – 
Transformers – Pomsta poražených. 
Akční, USA, 150 min., dabing.
l 21. 10. od 19.00 hodin – Brüno. 
Komedie, USA, 81 min.
Smržovské akce v říjnu 2009
Výstavní síň
l 2. – 30. října 2009, Stromy – 
Krystyna Rataj Černá. 
Výstava grafik a xerografik
Otevřeno: po a stř od 8 do 17, 
út a čt od 8 do 15, pá od 8 do 14, 
víkend od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.
l 7. 10. Setkání s Krystynou Rataj 
Černou 
od 17 hodin ve výstavní síni v Zámečku.
l 9. 10. Drakiáda od 16 hodin na 
Kedru. Pořádá ZŠ Smržovka.
l 9. 10. Cestujeme v pátek… po 
Laponsku od 18 hodin v Kinoklubu

l 13. 10. Slet bubeníků 2009
Parkhotel od 16 a od 20 hodin 
Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, 
Tomáš Ondrušek, Leonard Eto/JP – 
buben taiko, Sawaka/JP – tanec buto, 
Yumiko/JP - zpěv.
16.00 – koncert pro handicapované děti 
i dospělé a jejich doprovod, vstup zdarma 
(vstup volný mají i držitelé vstupenky na 
večerní koncert, naopak na místě lze 
zakoupit vstupenku v ceně 170 Kč, a ta 
platí i na večerní koncert). 
20.00 – koncert; vstupné v předprodeji 
170 Kč, na místě 200 Kč, na večerní 
koncert není možné rezervovat místa 
k sezení, omezený počet vyhrazených 
míst bude na základě nutné telefonické 
rezervace k dispozici pouze pro vozíčká-
ře a tělesně handicapované, děkujeme 
za pochopení, telefon 483 369 325. 
Předprodej od 25. září: Infocentrum 
Tanvald, info na: www.smrzovka.cz.

Jedním z taháků tanvaldských slavností bylo i nedělní vystoupení skupiny George 
and Beatovens Karla Kahovce s hostem Viktorem Sodomou.
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NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ PLECHŮ!
l hliníkové, pozinkové, ocelové
l lakované, nelakované
Plechy dodáváme v tabulích i v pásech

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ 
Rámový 
a bezrámový systém 
(otočný a posuvný)

 OKENNÍ FÓLIE
 

 bezpečnostní, 
 ochranné, privátní,
 tepelně-izolační

ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
l řezání, broušení, stříhání, ohýbání, frézování, 
   soustružení, svařování apod. ...

PROVÁDÍME VÝROBU A VÝMĚNU 
BALKÓNOVÝCH ZÁBRADLÍ

l brány, vrata, schodiště, zábradlí, ploty, regály, stojany  
a další…

Bližší informace na tel. č: 483 313 618, 737 248 476
Krkonošská 101, Tanvald – Šumburk nad Desnou, 

www.orila2000.cz, orila2000@volny.cz

BŘIŠNÍ TANEC
Tanečnice a lektorka Jazíra otevírá podzimní 

kurzy břišních tanců v Tanvaldě pro začátečnice.

Taneční setkání budou probíhat každé úterý 
v Mateřském centru Maják od 27. 10. 2009:
17.15 – 18.00 holčičky 5 – 9 let
18.00 – 19.00 dívky + ženy 10 – 99 let

Cena kurzovného je:
holčičky 5 – 9 let – 600 Kč/10 lekcí
dívky 10 – 15 let – 700 Kč/10 lekcí
ženy – 850 Kč/10 lekcí
Při předložení tohoto inzerátu 
100 Kč sleva (platí do 31. 10. 
a pouze pro ty, které s námi 
ještě netančily).
Také máte možnost vyzkoušet 
si jen jednu hodinu!

Břišní tanec se naučí každá žena, 
nezávisle na věku, postavě 
či pohybových schopnostech.

Přijďte překonat sychravé podzimní dny 
a vlnit se s námi 

za zvuku penízků na bocích!

Přihlášky: tel. 608363685, jazira@jazira.eu, www.jazira.eu

Slovo generálního 
ředitele

Společnost Seba T, a.s., prošla v minulých 
dvou letech významnou změnou zejména 
v oblasti výrobní strategie. Z dnešního 
pohledu je naprosto jasné, že naše rozhod-
nutí bylo provedeno v pravý čas, stačí se 
jen trochu porozhlédnout, a není potřeba 
dalšího komentáře. Naše firma se tak stala 
opět konkurenceschopnou a flexibilní záro-
veň. Tato změna nám rovněž umožnila plně 
se věnovat rozvoji obchodu, který je pro 
další rozvoj firmy klíčový. Vedle našeho 
klasického sortimentu sypkovin a lůžkovin 
je neméně důležitá i stále se rozvíjející ko-
lekce oděvních tkanin, zejména pro profes-
ní použití. Jsme velice úspěšní při získává-
ní zakázek na dodávky tkanin pro armádu, 
policii, hasiče a další obory. 

Naše výsledky za poslední období ukazu-
jí, že Seba T se včas přizpůsobila měnícím 
se podmínkám trhu a okolního prostředí a 
dokáže i v budoucnu nabídnout stabilní a 
ziskové hospodaření.

Dovolte mi, abych vás pozval na malou 
exkurzi do naší podnikové prodejny 
TextilAtelier, která si za dobu své téměř 
dvouleté existence vybudovala pevné mís-
to v tanvaldském regionu, zejména díky 
kombinaci nízké ceny a široké škály vysoce 
kvalitního domácího textilu nejen od naší 
firmy, ale i od dalších, prověřených českých 
společností.

Těším se na vaši návštěvu a přeji hezký 
a úspěšný podzim.

Ing. Filip Závěrka

                                                                                               podniková prodejna Seba T, a.s.

Zveme vás do příjemného prostředí naší prodejny, kde se o vás dobře postará a odborně poradí 
náš vyškolený personál. Každý týden nové akční slevy na výrobky pro použití v domácnostech,  
gastronomii i hotelnictví… 

Nabízíme:
Ø Zdravotní ponožky od 18,- Kč
Ø Sedáky od 70,- Kč
Ø Ozdobné polštářky od 73,- Kč AKCE
Ø Dárková sada ručník/osuška 355,- Kč AKCE
Ø Polštář Standard  250,- Kč AKCE
Ø Zimní přikrývka Standard 495,- AKCE
Ø Ložní soupravy s výšivkou od 267,- Kč AKCE
Ø Ložní soupravy Andy - kanafas 298,- Kč AKCE
Ø dále široký sortiment bytového textilu

Zároveň dlouhodobé AKCE 
(do vyprodání zboží) na:
Ø Sportovní zboží MOIRA
Ø Překrásný stylový domácí textil KANAFAS
Ø Dětský program – pleny, ložní soupravy, dečky, podložky aj.

Otevírací doba:
Pondělí – pátek 
8.00 – 17.00 
sobota
8.30 – 12.00 Adresa:

Krkonošská 642, 468 41 Tanvald
tel: +420 483 367 937
email: kstrnadova@sebat.cz
Skype: Sebaprodejna, eshop: www.sebat.cz
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Euroregion AMOS 2009
výstava a veletrh
celoživotního vzdělávání

8. – 10. října 2009
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: Hana Popelková, tel. 483 712 505, 
h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz
www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/

Pronajmu prostory 
k podnikání v centru 

Tanvaldu.

Cca 50 m2, 1. p., vedle 
ordinace nosní – krční.
Voda + WC + telefon.

Tel.: 736 683 187

INSTALATÉR
Nabízím: 

£  rozvody vody a odpadního
  potrubí, montáž a opravy
 topení, bojlerů, výměna 
 kotlů 
£  24 hodin NONSTOP služba

Tel.: 721 676 294

F Pronajmu E
zavedenou restauraci 

v Kořenově 
s celodenním provozem. 
Restaurace je plně vybavena 

včetně kuchyně. Pouze 
vážným zájemcům s praxí.

Tel.: 603 111 253

HOTEL ADRIA V KOŘENOVĚ NABÍZÍ 
FIRMÁM USPOŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍHO 

VEČÍRKU, VČETNĚ ROZLUČKY 
S PRÁVĚ KONČÍCÍM STARÝM ROKEM. 

Prostory restaurace, s příjemným personá-
lem a kapacitou cca 50 lidí, budou vyhra-
zeny pouze pro vaši společnost, kde si 
příjemně nejen posedíte, skvěle se najíte a 
napijete, ale i zatancujete na živou hudbu, 
kterou, pokud si budete přát, rádi zajistíme. 
Tato nabídka se týká i rodinných oslav. 
Odvoz do Tanvaldu a do Desné je zajištěn. 

Tel.: pan Martin Zima 483 399 172

Vážení motoristé, prázdniny a doba dovolených je pryč a my motoristé se 
pomalu můžeme chystat na zimu. V rámci programu prevence si Vám 
dovolujeme připomenout některé z našich plánovaných akcí v následujících 
měsících: 
září, říjen 2009 – nástřik spodků a dutin, říjen, listopad 2009 – prodej zimních 
pneu 1. jakosti za akční ceny od výrobce, listopad, prosinec 2009 – 
zvýhodněné ceny autobaterií 45 Ah, 55 Ah, 72 Ah.
Nadále využívejte našich služeb – mechanické, lakýrnické, klempířské, elektro 
opravy, TK+ME, evidenční kontroly, montáž taž. zařízení, opravy a vým. čelních 
skel, přihlášky a odhlášky na registru, opravy invalidních vozíků, prodej ND.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Karvela – Servisu, Krkonošská 580, Desná. 

Objednávky na tel. číslech: 605 961 153, 722 615 437
po – pá 8.30 – 16 h., so 9 – 12 h.

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Telefon 777 822 890

Rally Bohemia
Rychlostní zkouška automobilové sou-

těže Rally Bohemia, kterou pořádá 
Autoklub Bohemia Sport v AČR se síd-
lem Sosnová 200, Česká Lípa, se pojede 
16. října v ulicích Popelnická, Vítězná, 
Český Šumburk a Českošumburská dne 
16. 10. 2009.  -red-

Aerobik pro děti 
od 6 let

Od začátku října každý čtvrtek od 
15.30 hodin v tělocvičně 
Masarykovy  školy.
Přihlášky: 
Lenka Nedvědová 777 889 238
l.nedvedova@tiscali.cz 

Aerobik 
pro 

ženy

Každé úterý 
a čtvrtek 

od 18.30 hodin 
v tělocvičně 
Masarykovy 

školy.

Ve dnech 8. – 9. září 2009 se konalo v Račicích (Lovosice, Štětí) mistrovství České 
republiky handicapovaných sportovců (ČSMPS) v cyklistice. Mezi 140 účastníky 
(120 sportovci) byla i skupina zástupců TJ Seba Tanvald – oddíl Handi (22 sportovců 
+ 5 doprovodu).

Výprava z Tanvaldu byla jednou z nejpočetnějších výprav celého mistrovství a 
naši sportovci se rozhodně mezi českými cyklistickými reprezentanty neztratili, 
protože mezi námi máme i několik úspěšných medailistů, a to hlavně z náročného 
silničního závodu. V silničním závodě na 30 km ženy MPB11 získala ve velice 
dobře takticky vedeném závodě zlatou medaili Lenka Albová – SETA (Sluníčko Jbc), 
Růžena Hůbnerová – SETA (Spartak Hodkovice) 3. místo, dále v silničním závodě 
na 10 km žákyně MPA11 Andrea Rondošová – SETA (ZŠ Tanvald) 2. místo, Nikola 
Bílá – SETA (ZŠ Tanvald) 3. místo, muži MPB11 Pavel Fekete – SETA (Hodkovice) 
4. místo a v časovce na 5 km žáci MPA11 David Kišš – SETA (Jugoslávská Jbc) 9. 
místo, časovka žákyně 5 km MPA11 Rondošová Andrea – SETA (ZŠ Tanvald) 2. 
místo, Klára Seidlová – SETA (ZŠ Tanvald) 3. místo, časovka 10 km ženy MPB11 
Růžena Hůbnerová – SETA (Hodkovice) 4. místo. Jména našich sportovců se 
objevovala vždy v popředí všech cyklistických závodů.

Blahopřejeme všem úspěšným handicapovaným sportovcům, kteří v rámci ČSMPS 
trénují ve svých kmenových klubech a pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Seba 
Tanvald – oddíl Handi úspěšně reprezentují naše město a region. Děkujeme všem, 
kteří podporují náš sport a těšíme se na další spolupráci.

Synovcová Zdenka – zástupce TJ Seba Tanvald – oddíl Handi

Zájezdy do Polska
Zájezdy do Polska do Jelení Góry se 
budou konat nadále, za cenu 110 korun, 
nikoliv ve středu, ale ve čtvrtek. V měsí-
ci říjnu 8. a 29. Další stanovené termíny 
jsou: 19. 11. a 10. 12. 2009. Od října 
budou přihlášky a platby přijímat pracov-
nice tanvaldského infocentra denně od 
9 do 17 hodin (polední přestávka 11.30 
– 13 hod.). Prosíme všechny přihlášené 
na 8.10., aby si zájezd zaplatili předem 
a včas. 7. října budou osloveni náhrad-
níci.  -abr-

Oprava ceny
V zářijovém čísle zpravodaje byla 
chybně vytištěna prodejní cena 
5 Kč. Jde o tiskovou chybu. Město 
Tanvald je od července plátcem 
DPH, z tohoto důvodu se od září 
změnila i cena Tanvaldského zpra-
vodaje na 6 Kč (šest korun). Cenu 
schválila Rada města Tanvaldu 
dne 17. 6. 2009. Tanvaldský zpra-
vodaj je prodáván za tuto cenu 
stanovenou radou města (6 Kč) od 
měsíce září. Tímto se omlouváme 
všem čtenářům za vzniklou chybu.

Ludmila Abrahamová,
redaktorka TZ

Velká výprava z Tanvaldu bodovala


