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Mezinárodní filmová přehlídka 

amatérských filmařů.
Zahájení 2. 10. od 13.30 hod 
v kině Jas Járy Cimrmana.

Den předtím soutěžní 
přehlídku filmů shlédnou žáci 
a studenti tanvaldských škol.

Vstupné: zdarma

11. 10. 2010
Trhy 

na centrálním parkovišti

Komunální volby se 
uskuteční ve dnech 
15. a 16. října 2010

Ohlédnutí starosty 
města za volebním 

obdobím 2006 – 2010

 Šumburští hasiči během Tanvaldských 
slavností poprvé představili veřejnosti svůj 
nový stánek. Zásahová jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk 
je důležitou součástí integrovaného 
záchranného systému. Město ji průběžně 
vybavuje moderní technikou a bylo nutné 
vyřešit i zázemí jednotky. „To ve staré 
zbrojnici v Raisově ulici již nebylo dosta-
čující moderním potřebám. Proto Tanvald 
přivítal možnost postavit tento objekt při 
příležitosti výstavby stanice Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje, 
která s novou zbrojnicí SDH Tanvald - 
Šumburk bezprostředně sousedí,“ uvedl 

starosta města Petr Polák.  
 Rovněž starosta Sboru dobrovolných 
hasičů Tanvald - Šumburk Pavel Morávek 
hovoří v superlativech: „Je to budova 
nového tisíciletí a odpovídá tomu, co je 
dnes na hasiče kladeno. Jsem rád, že 
jsem se ve funkci starosty SDH dožil tak 
důstojného stánku, jak vnější podobou, 
vnitřním vybavením a v neposlední řadě 
i vhodným umístěním ve středu města. 
Za to je třeba našemu městu poděkovat,“ 
říká o nové hasičárně.
 I velitel jednotky Petr Malý ve své nové 
kanceláři září spokojeností. Moderní 
zázemí, šatny, sprchy, toalety, dokonce 

pračka se sušičkou, aby chlapi nemuseli 
ze zásahu chodit domů ve špinavých 
uniformách, to všechno patří k základ-
nímu vybavení. V prvním poschodí nás 
upoutá prostorná klubovna s kuchyňkou 
a přehrávač DVD s televizorem, nikoliv 
na sledování filmů, nýbrž ke studiu 
instruktážních materiálů HZS a školení 
zásahové jednotky i řadového členstva. 
Zde si mohou případně přehrát videa či 
fotografie z vlastních zásahů nebo porov-
nat zkušenosti s jinými jednotkami. Tak 
ať se vám v novém dobře vede, naši milí 
hasiči. 

-vho-

Zleva Miroslav Patera, uprostřed Pavel Morávek, vpravo Petr Malý. 
Foto: -vho-

Hasičská technika poprvé v nových prostorách. 
Foto: -vho-

Vážení čtenáři, 
spoluobčané, 
dovolte mi, 
abych se 
na stránkách 
našeho listu 
poohlédnul 
za výsledky 
práce zastupi-
telstva města 
v uplynulém 

volebním období. Jsem rád, že mohu 
konstatovat, že zastupitelstvo pracovalo 
konstruktivně a zodpovědně, nepodlé-
halo politikaření, ani zájmům různých 
lobistických skupin a díky tomu se poda-
řilo navázat na úspěchy z předchozích 
let. Tanvald se řadí k městům s velmi 
dobrým hospodařením a přes velké 
investice je nezadlužený. Je centrem 
správního obvodu a jako takový má svou 
pevnou pozici v okrese i kraji.
Uplynulé čtyři roky byly pro Tanvald 
úspěšným obdobím. Zrealizovaly se 
velké a významné investiční akce 
podporující rozvoj našeho města. 
Důležité je, že se nám rok co rok daří 
držet hospodaření města na vysoké 
úrovni a město má neustále dostatek 
disponibilních finančních prostředků. 
Základem toho jsou dobře sestavené 
a reálné rozpočty. Ty byly sestavovány 
jako vyrovnané s plánovanými příjmy 
více jak 440 mil. Kč. Skutečné příjmy ale 
i s letošním rokem za pouhých 8 měsíců 
dosáhly částky kolem 662 mil. Kč. Díky 
velmi dobré práci vedení města se 
podařilo získat téměř 30 mil. Kč dotací. 
K dobrému hospodaření města přispívá 
i efektivní a profesionální činnost 
městského úřadu. I současný vývoj 
rozpočtu vytváří reálný předpoklad, že 
výsledek hospodaření města v letošním 
roce bude přebytkový, a to v řádech 
milionů korun.
Pojďme ale ke konkrétním krokům 
a výsledkům v jednotlivých oblastech. 
Zastavme se u školství. 

Pohybují se neslyšně, nepotřebují benzín 
a pachatelé trestných činů si nikdy 
nemohou být jistí, kde na ně narazí. 
Strážníci na kolech. Cyklohlídky policie 
od září zasahují v Tanvaldě a dalších 
obcích Mikroregionu Tanvaldsko. Dvě 
treková kola v barvách policie mají dohlížet 
na pořádek v obtížněji dostupných 
místech města, na cyklostezkách 
a v rekreačních lokalitách Tanvaldu. 
„K vytvoření tohoto, pro policisty zcela 
nového projektu, jakými jsou policejní 
cyklohlídky, došlo v rámci Mikroregionu 
Tanvaldsko. Na projekt přispěly obce 
v regionu, a to podle počtu obyvatel 
té které oblasti,“ uvedla tisková mluvčí 
Policie ČR Ludmila Knopová. Město 
Tanvald na zřízení cyklohlídek přispelo 
částkou 55 tisíc korun. „Z příspěvků 
obcí policie zakoupila šest jízdních kol 
a další vybavení potřebné k činnosti 
cyklohlídek. Dvě kola bude využívat 
Obvodní oddělení v Tanvaldě, dvě 
Smržovka a dvě Harrachov. Na tuto 
činnost je vyčleněno na každém oddělení 
po čtyřech policistech,“ doplnila Ludmila 
Knopová. 

Kromě obcí Mikroregionu Tanvaldsko je 
do projektu zapojena také Nová Ves nad 
Nisou a Lučany nad Nisou. Od cyklohlídek 
si policie slibuje především větší 
akceschopnost strážníků. Na kolech by 
se totiž měli dostat míst, která jsou pro 
policejní vozy těžko dostupná. Navíc 
zde budou rychleji než pěší hlídka. Další 
výhodou je i to, že pohyb cyklohlídek je 
prakticky neslyšitelný, takže se mohou 
nepozorovaně přiblížit k pachatelům 
trestných činů, aniž by je vyplašily. A platí 
to i naopak - policisté, kteří jedou na kole, 
mohou zaslechnout volání o pomoc, 
které by v automobilu nemuseli slyšet. 
Cyklohlídky budou kontrolovat místa, kde 
žijí trvalí osadníci, ale i přilehlé rekreační 
oblasti.
 „Hlídky, které se pohybují na kolech, 
jsou rychlejší, než když policisté půjdou 
pěšky. Tím se zvýší operativnost policie. 
Naopak nevýhodou je to, že se jedná 
o sezonní záležitost. Jízda na kolech už 
je v říjnu v našem klimatickém podnebí 
problematická. Jedním z hlavních 
impulzů pro zřízení cyklohlídek byl 
nedostatek pohonných hmot,“ uvedl 

starosta Města Tanvald Petr Polák. Trasy 
pohybu cyklohlídek ale nejsou pevně 
stanovené. Případní zloději tak nikdy 
nemohou předem odhadnout, kde se 
s policisty na kolech mohou potkat. 

-hoš-Pokračování na straně 4

Oficiálně si tanvaldští policisté mohli nový 
dopravní prostředek vyzkoušet 7. září při 
slavnostním předání před radnicí.

Foto: -hoš-
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Nízkoprahové centrum nabízí pomocnou ruku mladým
Zejména snížení kriminality mládeže 
si od zřízení nového nízkoprahového 
zařízení slibuje Liberecké romské sdru-
žení a Město Tanvald, které mu k těmto 
účelům poskytlo prostory.  Centrum 
pro děti a mládež se poprvé otevřelo 
3. září v prostorách bývalého domu 
s pečovatelskou službou v Hlavní ulici 
pod tanvaldskou pekárnou Schneider. 
Tím objekt získal nové smysluplné vyu-
žití. V zařízení najdou zázemí zejména 
mladí lidé, pro které jsou zde připraveny 
volnočasové aktivity, vzdělávací akce 
i sociální služby. Problémy dospělých 
zase pomůže řešit terénní sociální 
pracovník. 
Cílem centra je vytvoření prostoru, kde 
se mládež může setkávat a kde má 
možnost trávit svůj volný čas užitečným 
způsobem. Podle organizátorů projektu 
je podobných center potřeba zejména 
ve městech, která se s problémovou 
mládeží potýkají, tvoří se zde mládež-
nické party, zhoršuje se zde kriminalita 
mládeže nebo je tu potřeba zmírnit 
napětí mezi majoritní a minoritní sku-
pinou lidí. „Myslím, že tento problém je 
téměř v každém městě, ale jen některá 
ho opravdu efektivně řeší,“ uvedl 

Miroslav Kotlár, ředitel Libereckého 
romského sdružení, které Nízkoprahové 
centrum v Tanvaldě provozuje.
Právě Tanvald je jedním z měst, které 
se tento problém rozhodly řešit a podaly 
pomocnou ruku organizaci, která má 
s řešením této problematiky zkušenosti. 
„Tanvald jsme si vybrali proto, že nám 
Město nabídlo budovu k zajištění těchto 
sociálních služeb. Tímto návrhem 
a podmínkami jsme byli velice mile 
překvapení, protože právě taková spo-
lupráce města a neziskové organizace 
je nejefektivnější. Neziskové organizace 
nemají zázemí pro svou činnost, ale umí 
vykonávat sociální služby a navíc dokáží 
do regionu přivést další finance v podobě 
dotací zejména z Evropských sociálních 
fondů. Město tak vlastně získá nejen 
sociální služby pro své občany, ale také 
do regionu přivede organizaci, která 
evropské peníze používá ve prospěch 
této lokality,“ doplnil Miroslav Kotlár.
Nízkoprahové centrum, které nabízí pod-
poru a pomoc mladým lidem, je otevřeno 
každé úterý a čtvrtek od 9 do 17 hodin. 
Jednou týdně zde funguje také kancelář 
terénního sociálního pracovníka. Ten 
poskytuje sociální a poradenské služby 

mladistvým i dospělým osobám ze soci-
álně vyloučeného prostředí nebo lidem, 
kteří potřebují pomoci v tíživé sociální 
situaci. „A tyto služby rozhodně nejsou 
určeny jen Romům, naopak, jsme sice 
romská organizace, sociální práci jsme 
se naučili s Romy, kteří mají opravdu 
vážné problémy a nyní tyto zkušenosti 
chceme zúročit i prací pro širokou 
veřejnost,“ dodal ředitel Libereckého 
romského sdružení. Ve městech, kde 
nízkoprahová centra již nějakou dobu 
fungují, se jejich vliv pozitivně odráží 
na život v lokalitě. Důkazem je podle 
provozovatelů reálné snížení kriminality 
mládeže, zmírnění napětí mezi majori-
tou a minoritou a v neposlední řadě také 
vítaná změna orientace zájmu mladých 
lidí, kteří se mohou, místo bezcílného 
toulání učit novým dovednostem.
Pořadatelé se těší na aktivní zájem 
a účast na akcích pořádaných 
v Nízkoprahovém centru. V případě 
jakýchkoli dotazů kontaktujte koordiná-
torku komunitního plánování sociálních 
služeb Ing. Žanetu Fišerovou, mobil: 
725 741 531, e-mail: 
zaneta.fiserova@kraj-lbc.cz                                                                                       

-hoš-

Železnice opět propojila českou a polskou stranu hor
Příznivci tanvaldské železniční tratě se 
na konci srpna konečně dočkali měsíce 
avizovaného obnovení vlakového 
spojení do polské Szklarské Poreby. 
28. srpna si cestující mohli poprvé 
od války projet celou rakousko-pruskou 
spojnici mezi Tanvaldem, Jakuszycemi, 
Szklarszkou Porebou a Jelení Horou. 
Unikátní železniční trať po dlouhých 65 
letech zpřístupnila všechna svá lákadla. 
Jízdu po nejstrmější trati na území 
Čech, průjezd pěti tunely, z nichž 
nejdelší měří téměř kilometr, výhled 
z osmadvacet metrů vysokého viaduktu 
přes řeku Jizeru a jízdu z Harrachova 
přes Novosvětský průsmyk ve výšce 
885 metrů nad mořem přes hranice 
na polskou stranu hor. 
Mnozí cestující už ani nedoufali, že 
se své první jízdy vlakem do Polska 
dočkají. Euforii z rozhodnutí obnovit 
železniční spojení vystřídalo první a roz-
hodně ne poslední zklamání. Z počátku 
vše probíhalo hladce. V roce 2007 se 
o obnovení železnice do Polska začalo 
aktivně jednat. Částkou 4,3 miliony 
korun na rekonstrukci železnice přispěla 

Evropská unie z Operačního programu 
evropské přeshraniční spolupráce a prv-
ními pracemi trať ožila už v květnu roku 
2009. Termín dokončení rekonstrukce 
byl nejprve odhadován na březen 2010. 
V rámci kompletní obnovy tratě byly 
vyměněny kolejnice, železniční svršky, 
pražce a v neposlední řadě také posta-
veny nové zastávky Szklarska Poreba 
Huta a dopravna Jakuszyce. 
Březnové zahájení provozu se ale neko-
nalo, stejně jako pozdější, plánované 
na květen a červen. Prvním konkrétním 
datem byl ustanoven 2. červenec. 
První pár vlaků ze Szklarské Poreby 
do Kořenova v tento den skutečně dora-
zil. Krátce nato ale zástupce správce 
polského dopravce oznámil, že pro 
veřejnost vlaky jezdit nemohou, protože 
nejsou splněné podmínky pro jejich 
Regulaminu (nesouhlasili třeba s komu-
nikací veřejnou telefonní  sítí). Zahájení 
provozu tedy opět obestřel otazník 
a mezi lidmi se začaly šířit obavy, že 
vlaky do Polska vůbec jezdit nebudou 
a nové kolejnice budou rozebrány pro 
jiné využití. Dopravce ČSAD Jablonec 

nad Nisou navíc k 1.7.  zrušil sobotní 
autobusovou linku do Jelení Hory, takže 
spojení z Tanvaldu do Polska zaniklo 
úplně. Na polské straně se snažili situaci 
zachránit tím, že z Harrachova vypravili 
provizorní autobusy, které cestující 
dovezly do Jakuszyc, odkud už dále 
mohli pokračovat vlakem do Szklarské 
Poreby. Autobusy ale vesměs navazo-
valy pouze na polské vlaky a českým 
cestujícím mnohdy ujely i o pár minut.
Dohody mezi oběma stranami se ale 
nakonec přeci jenom podařilo dosáh-
nout. Stalo se tak 12. srpna. Ač v to už 
mnozí ani nedoufali, první vlak z Polska 
na kořenovské nádraží 28. srpna dora-
zil. Od této doby vlaky jezdí pravidelně 
každý den. Jedinou vadou na kráse je 
nutnost placení dvojí měnou. Cestujícím 
z Kořenova do Jakuszyc stačí pouze 
české koruny a cesta tam i zpět je přijde 
na cca 22 korun. Pokud ale chtějí pokra-
čovat až do Szklarské Poreby, musí si 
koupit ještě jeden lístek, tentokrát pouze 
v polské měně – za zpáteční jízdenku 
Jakuszyce – Szklarska Poreba zaplatí 7 
zlotých. Díky zprovoznění trati budou mít 
návštěvníci i obyvatelé Tanvaldu mož-
nost cestovat v turisticky atraktivní loka-
litě mezi dvěma státy. Obnovení spojení 
mezi polskou a českou stranou hor by se 
mohlo pozitivně odrazit i v počtu turistů, 

přijíždějících do regionu. V době svého 
vzniku jedna z nejmodernějších tratí 
v zemi, má turistům určitě co nabídnout. 

-hoš-

Po 108 letech je provoz z české části Jizerských hor do Polska opět obnoven. Na polské 
vlaky se zatím přestupuje v Kořenově.            (Foto: www.zubacka.cz)

V roce 1902 byl poprvé zahájen provoz na trati Tanvald - Jelení Hora. 30. června vyjely 
první vlaky do Kořenova a 1. listopadu i do Jelení Hory.

Řidič nezvládnul zatáčku  
Příliš rychle jedoucí řidič vozidla Subaru 
Leone, který se 30. srpna řítil z Horního 
Tanvaldu do Smržovky, nezvládl řízení 
a způsobil dopravní nehodu. Cesta 
28-tiletého muže skončila při průjezdu 
mírné levotočivé zatáčky, z níž vjel 
do protisměru a narazil do protijedou-
cího vozidla. „Při nehodě došlo k jeho 
lehkému zranění, kdy doba léčení se 
bude pohybovat v rozmezí jeden až 
dva. Způsobená škoda byla vyčíslena 
na částku 100 tisíc korun. Nehoda dále 
zůstává v šetření Skupiny dopravních 
nehod,“ uvedla tisková mluvčí Policie 
ČR Ludmila Knopová. 

-hoš-
Trezor před zlodějem odolal 
S prázdnýma rukama odcházel neznámý 
pachatel, který se o prázdninách vloupal 
do objektu uhelných skladů v Tanvaldě 
na Šumburku. Do budovy se dostal 
poté, co vypáčil okenice, mříže i okna. 
Nezastavily ho ani uzamčené dveře 
kanceláře. Se zamčeným trezorem si 
už ale poradit nedokázal. „Vše důkladně 
prohledal, ale nic si neodnesl. Škoda, 
která za ním zůstala, dosahuje částky 
5 000 korun,“ informovala tisková mluvčí 
Policie ČR Ludmila Knopová.

-hoš-
Ve vlaku přišel o kočárek
Nepříjemné zjištění čekalo muže ces-
tujícího vlakem z Tanvaldu do Liberce. 
Kočárek, který si odložil v chodbičce 
vlaku, totiž mezitím zmizel. Neznámý 
pachatel využil toho, že si muž s dítě-
tem během jízdy sednul do vnitřního 
prostoru vlaku, a kočárek značky Peg 
Perego Tango v hodnotě osm tisíc korun 
odcizil. „Spolu s kočárkem přišel muž 
ještě o bundu, klíče a věci pro dítě, které 
zůstaly v kočárku. Pachatel či pacha-
telka tohoto činu se dopustila spáchání 
přečinu krádeže, za což hrozí trest 
odnětí svobody v trvání až dva roky,“ 
informovala tisková mluvčí Policie ČR 
Ludmila Knopová.

-hoš- 

Krimi zpravodajství

Vyměňte si řidičáky včas! 
Řidičské průkazy vydané 

od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 
je nutné vyměnit do 31. 12. 2010 !

Pracoviště registr řidičů, 
Krkonošská 350, Tanvald:

Po+St: 7,15  - 11,30 a 12,15 - 17 hod.
Út: 7,15 - 11,30 a 12,15 - 15 hod.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 15.9.2010

●RM v návaznosti na usnesení zastupitel-
stva města č. III/3  ze dne 17.3.2010 dopo-
ručuje starostovi města i přes nejasnost 
stavby přestupního terminálu podepsat 
kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem 
Tanvald a akciovou společností České 
dráhy, se sídlem Nábřeží L. Svobody 
1222, Praha 1, jejímž předmětem je výkup 
budovy č.p. 255 na stavební parcele č. 251, 
stavební parcely č. 251 a části pozemkové  
parcely č. 34/1,  označené  podle  geome-
trického  plánu  jako pozemková parcela č. 
34/7, vše katastrální území Šumburk nad 
Desnou za kupní cenu ve výši 180.000 Kč. 
●RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4 podle 
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene -  j293 JN, Šumburk 
(ppč.434/1). 
●RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4 podle 
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – j294 JN, Šumburk 
(ppč. 434/7).
●RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí půjčky spol. TABYS 
s.r.o. ve výši 6.850.000 Kč na zajištění 
financování akce „Zateplení  pláště budovy 
č.p. 559, ul., Větrná, Tanvald, včetně 
výměny oken a střechy“ s roční úrokovou 
sazbou ve výši 3,0 %. Částka ve výši 
3.860.000 Kč je splatná do 30. 9. 2011 
a částka ve výši 2.990.000 Kč je splatná 
v 36 pravidelných měsíčních splátkách. 
●RM schvaluje rozpočtové opatření  
č. 45/2010:
Výdaje
Nebytové hospodářství
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola 
- celkem  
Oprava topného systému ÚT 238 a 331                                                                            
...................................................185.000 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv ................ 
...................................................185.000 Kč
●RM schvaluje rozpočtové opatření  
č. 44/2010:
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie - celkem
účelový příspěvek na pokrytí vícenákladů 
na plyn ......................................140.000 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv ................ 
...................................................140.000 Kč
●RM projednala žádost Mateřské školy 
Tanvald o účelový příspěvek na nákup 
nábytku a doporučuje zastupitelstvu 
města řešit tuto záležitost v rámci rozpočtu 
města na rok 2011.
●RM rozhodla schválit změnu svého 
usnesení č. 213/14/2010 ze dne  
18. 8. 2010 takto:
Rada města schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 41/2010:
Příjmy   
Kultura - celkem
Kulturní kancelář - celkem .....+176.600 Kč
Výdaje 
Kultura - celkem
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní čin-
nost - celkem

pořízení sochy Járy Cimrmana .................. 
  ...............................................+ 195.391 Kč
Rozpočtová rezerva ................. - 18.791 Kč
●RM města schvaluje rozpočtové opatření 
č. 46/2010:
Výdaje
Příspěvky - celkem
příspěvek Policii ČR na vybavení cyklohlí-
dek ........................................... - 55.000 Kč
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko 
na vybavení cyklohlídek Policie ČR                        
.....................................................49.000 Kč
příspěvek Svazku obcí na připravované 
projekty ......................................+ 6.000 Kč
●RM schvaluje rozpočtové opatření  
č. 47/2010:
Výdaje
KULTURA - celkem 
Infocentrum - celkem
personální výdaje .................... - 30.000 Kč
Kino - celkem
personální výdaje ....................+ 30.000 Kč
●RM schvaluje rozpočtové opatření  
č. 48/2010:
Příjmy 
Účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře  
+ 142.812 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře ...... 
................................................ + 142.812 Kč
●RM:
1/ bere na vědomí dopis občanky Tanvaldu 
a doporučuje zastupitelstvu města zre-
alizovat nový most přes řeku Kamenici 
v ulici U Lávky dle rozpočtových možností 
města;
2/ ukládá odboru dopravy zajistit uzavření 
mostu přes řeku Kamenici v ulici U Lávky 
pro provoz motorových vozidel z důvodu 
narušené pevnosti mostu. 
●RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ konstatovat ověření ve smyslu s ust. § 54 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že Návrh Územního plánu Tanvald není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vyda-
nou krajem, s výsledkem řešení rozporů, 
se stanovisky dotčených orgánů a stano-
viskem krajského úřadu;
2/ rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách 
tak, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření 
obecní povahy o vydání Územního plánu 
Tanvald;
3/ vydat ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. 
c) a za použití ust. § 43 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 
až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy Územní 
plán Tanvald.  
Upraveno pro zveřejnění dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

Výběr usnesení ze schůze Rady 
města konané dne 8. 9. 2010

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

●ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 30.6.2010 do 8.9.2010.
●Zastupitelstvo města bere na vědomí 
informace o činnosti finančního a kontrolního 
výboru.
●Zastupitelstvo města bere na vědomí 
informace o činnosti organizací s majetkovou 
účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
 ●K vydání Územního plánu Tanvald ZM:
1/ konstatuje ověření ve smyslu ust. § 54 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že Návrh 
Územního plánu Tanvald není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, 
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského 
úřadu;
2/ rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak 
je uvedeno v odůvodnění Opatření obecné 
povahy o vydání Územního plánu Tanvald.   
3/ vydává ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. 
c) a za použití ust. § 43 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 
až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a pří-
lohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, formou opatření obecné 
povahy Územní plán Tanvald.  
●K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ na základě zveřejněných záměrů roz-
hodlo prodat
a/ část pozemkové parcely č. 232/7 o výměře 
363 m2, katastrální území Tanvald, ozna-
čené podle geometrického plánu č. 1400-
177/1/2010 ze dne 30.7.2010 jako pozemková 
parcela č. 232/21, katastrální území Tanvald 
manželům Ing. Petru a Ing. Heleně Stárkovým 
za smluvní cenu 59.100 Kč.
b/ část stavební parcely č. 12 o výměře 
108 m2 (díl „b“)  a část pozemkové parcely č. 
57/1 o výměře 13 m2 (díl „e“), vše katastrální 
území Šumburk nad Desnou, označených 
podle geometrického plánu č. 929-214/2010 
ze dne 14. 9. 2010 jako pozemková parcela 
č. 57/23 o výměře 121 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou manželům Františku 
a Aleně Princovým za účelem rozšíření 
podnikatelské činnosti a zimní údržby kolem 
objektu čp. 290, Krkonošská ul., Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou za smluvní cenu 
66.200 Kč.
c/ část stavební parcely č. 12 o výměře 
361 m2 (díl „a“)  a část pozemkové parcely 
č. 57/1 o výměře 298 m2 (díl „d“), vše 
katastrální území Šumburk nad Desnou, 
označených podle geometrického plánu 
č. 929-214/2010 ze dne 14. 9. 2010 jako 
pozemková parcela č. 57/22 o výměře 659 
m2, katastrální území Šumburk nad Desnou 
manželům Tomáši a Libuši Špidlenovým 
za účelem rozšíření provozovny cukrárny 
a kavárny LEDO umístěné v objektu čp. 
406, Krkonošská ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a parkování za smluvní cenu 
343.200 Kč.
d/ část pozemkové parcely č. 57/1 o výměře 
561 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, označené podle geometrického  
plánu  č. 929-214/2010  ze  dne  14. 9. 2010  
jako  pozemková  parcela č. 57/1 o výměře 
561 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou panu Janu Knechtelovi za účelem 
stavby rodinného domu s kancelářskými 
prostorami pro jeho firmu Jan Knechtel, 
nákladní silniční autodoprava za smluvní 
cenu 292.800 Kč.

e/ část pozemkové parcely č. 60/7 o výměře 
27 m2 (díl „a“) a část pozemkové parcely 
č. 2750 o výměře 7 m2 (díl „e“), vše katast-
rální území Šumburk nad Desnou podle 
geometrického plánu č. 924-207/2010 ze 
dne 25. 8. 2010 označených jako stavební 
parcela č. 1101 o výměře 34 m2, katastrální 
území Šumburk nad Desnou paní Ing. Janě 
Prašivkové za smluvní cenu 13.600 Kč.
2/ rozhodlo požádat Pozemkový fond 
České republiky, územní pracoviště Liberec 
o úplatný převod pozemkové parcely č. 173/2 
o výměře 1501 m2, katastrální území Tanvald 
za podmínky, že kupní cena nepřesáhne 
částku 80.000 Kč.
3/ souhlasí s návrhem žalobce pana 
Ing. arch. Jaroslava Mayera, aby soud určil, že 
manželé Ing. arch. Jaroslav Mayer a zemřelá 
Gabriela Mayerová měli ke dni úmrtí Gabriely 
Mayerové, to je ke dni 29.2.2004, ve spo-
lečném jmění manželů stavbu pro rodinnou 
rekreaci č.e. 59 na stavební parcele č. 24 
a stavební parcelu č. 24, vše katastrální 
území Šumburk nad Desnou.
4/ schvaluje zřízení věcného břemene:
a/ ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem podle předloženého návrhu Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a souhlasu se zřízením stavby týkající 
se stavby plynárenského zařízení RMS NTL 
– Rekonstrukce VTL RS Tanvald II Golf – pře-
chod na STL na částech pozemkových parcel 
č. 395/5, č. 370/2 a č. 370/6, vše k.ú. Tanvald.
b/ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 podle 
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – j293 JN, Šumburk 
(ppč.434/1).
c/ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 podle 
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – j294 JN, Šumburk 
(ppč.434/7).
5/ schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2010:
Příjmy
Zisk z portfolia cenných papírů                                                                              
131.152,65 Kč
Financování
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  - 
prodej CP                                  10.000.000 Kč
Převod z fondu rozvoje a rezerv                                                                    
-   10.131.152,65 Kč
6/ schvaluje uzavření smlouvy o dotaci 
v rámci Fondů malých projektů v Euroregionu 
Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ a uvol-
nění finančních prostředků na předfinanco-
vání akce „Tanvald - vícejazyčné turistické 
tabule“ ve výši 430.000 Kč s tím, že podíl 
města na uznatelných výdajích bude ve výši 
do 64.500 Kč a schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 40/2010:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem                                         
Tanvald - vícejazyčné turistické tabule                                                                            
430.000 Kč
Financování
Převod z fondu rozvoje a rezerv                                                                                        
430.000 Kč
7/ v návaznosti na své usnesení č. III/3 ze dne 
17. 3. 2010 schvaluje rozpočtové opatření  
č. 49/2010: 
Výdaje
Doprava – celkem
terminál dopravy - výkup objektu čp. 255 
na stpč. 251, stpč. 251 a ppč. 34/7, k.ú. 
Šumburk nad Desnou      180.000 Kč
Financování
převod z Fondu rozvoje a rezerv ................. 
....................................................+ 180.000 Kč
8/ v návaznosti na své usnesení č. IV/3 ze dne 
3. 2. 2010 schvaluje poskytnutí půjčky spol. 
TABYS s.r.o. ve výši 6.850.000 Kč na zajištění 
financování akce „Zateplení  pláště budovy 
č.p. 559, ul., Větrná, Tanvald, včetně výměny 
oken a střechy“ s roční úrokovou sazbou 
ve výši 3,0  %. Částka ve výši 3.860.000 Kč 

je splatná do 30. 9. 2011 a částka ve výši 
2.990.000 Kč je splatná v 36 pravidelných 
měsíčních splátkách.
●ZM bere na vědomí dopis pí Moniky 
Jaroslavy Poseltové a rozhodlo zrealizovat 

nový most přes řeku Kamenici v ulici U Lávky 
dle rozpočtových možností města.
●Zastupitelstvo města bere na vědomí 
zprávu starosty o činnosti zastupitelstva 
města v uplynulém volebním období.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Od 1. 1. 2008 město převzalo 
od Libereckého kraje zřizovatelskou 
funkci k Základní umělecké škole 
a k Domu dětí a mládeže. Téměř 65 
mil. Kč směrovaných do školství nám 
umožnilo soustavně a systematicky 
podporovat školy a školská zařízení 
a zvyšovat tak úroveň povinné i mimo-
školní výuky ve městě. V základních ško-
lách bylo kromě jiného modernizováno 
vybavení tříd a multimediálních učeben. 
V základní škole na Výšině byla zrekon-
struována plocha před hlavním vchodem. 
V Gymnáziu Tanvald byly vyměněny 
podlahové krytiny ve všech učebnách. 
Za nemalé finanční prostředky byly zre-
konstruovány domovnické byty v objektu 
gymnázia a Základní umělecké školy. 
Statisíce korun je každoročně investo-
váno do obnovy technologie ve Školní 
restauraci EUREST. Bylo pamatováno 
i na mateřské školy, kde byly vybaveny 
velmi pěknými novými prvky dětská 
hřiště a v objektu mateřské školy 
na Výšině byla za téměř 700 tis. Kč zre-
konstruována terasa. Objekt mateřské 
školy v Radniční ulici je v současné době 
zateplován a byla zde vyměněna okna. 
To vše v nákladu téměř 5,5 mil. Kč. Ne 
bezvýznamnou podporu pocítily i zaří-
zení umožňující naši nejmladší generaci 
vyplňovat volný čas a věnovat se svým 
zálibám, tj. Základní umělecká škola, 
Dům dětí a mládeže a Mateřské a dětské 
centrum Maják. Svou úrovní, vybavením 
a zázemím patří naše základní školy 
k těm nejlepším. 
V první polovině devadesátých let 
minulého století se Město Tanvald, jako 
jedno z prvních v republice, rozhodlo 
prodejem bytů za podmínek všeobecně 
přijatelných podpořit do budoucna své 
občany a přispět ke vzniku trhu s byty. 
I dnes se ukazuje správnost tohoto roz-
hodnutí a jsem přesvědčen, že naprostá 
většina tehdejších nájemníků, kteří si 
tak za výhodných podmínek mohli byty 
koupit,  stát se tak vlastníky nemovitostí 
a bydlet ve svém, dnes nelitují a tuto 
skutečnost oceňují. Panelové domy 
mění svou tvář. Významnou podporu 
v tomto procesu sehrála i možnost 
čerpání dotací na zateplování bytových 
domů a půjček z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení za zvýhodněné úroky, 
čímž se celé řadě vlastníků bytů a domů 
umožnilo zrealizovat potřebné opravy 
a modernizace. 
Tradičně velká pozornost byla věnována 
údržbě a opravám místních komuni-
kací, veřejné zeleni, údržbě hřbitovů 
a vzhledu a čistotě města. Aby technické 
služby všechny úkoly na ně kladené 
zvládly, bylo investováno téměř 7,5 mil. 
Kč do nákupu techniky. Z toho největší 
částka byla vynaložena na nákup nového 
komunálního nosného vozidla s nástav-
bami na letní i zimní údržbu komunikací. 
Kvalitu místních komunikací a chodníků 
se dařilo výrazným způsobem zlepšovat, 
a to uvolněním téměř 39 mil. Kč na jejich 
opravy a pokládání nových povrchů. 
Byla rozšířena a zrekonstruována část 
ulice Pod Špičákem v úseku od křižo-
vatky s ulicí Palackého na Honvart. Dále 
byly rekonstruovány ulice Smetanova, 
Popelnická, část ulic Palackého, Horská 
a U Lesíka, ulice Raisova, K Dubu 
a komunikace za objektem společnosti 
ABB na Šumburku. Dále byl vybudo-
ván chodník v Palackého ulici v úseku 
od nemocnice k radnici, zrekonstruovány 
chodníky na sídlišti Výšina, parkoviště 
u Hotelu Grand, v ulici U Lesíka a byla 

vybudována velice pěkná nová lávka 
přes Kamenici v Horním Tanvaldu. Tyto 
akce byly mnohdy spojeny i s rekon-
strukcí či rozšířením veřejného osvětlení 
v hodnotě dalších více jak 1 mil. Kč. Díky 
velice dobré spolupráci vedení města 
s Krajskou správou silnic bude na jaře 
příštího roku zahájena rekonstrukce ulice 
Nemocniční a Pod Špičákem, a to včetně 
rekonstrukce kanalizace. Dále byla zpra-
cována projektová dokumentace na rea-
lizaci přestupního terminálu u nádraží 
Českých drah na Šumburku a byla 
podána žádost na dotaci z Regionálního 
operačního programu. Zda se žádostí 
uspějeme a za jakých podmínek by se 
mělo rozhodnout v tomto měsíci.
Aktivní politikou na úrovni Libereckého 
kraje se podařilo udržet veřejnou auto-
busovou dopravu na potřebné úrovni 
v celém regionu a v místních částech 
Světlá a Český Šumburk při finanční 
spoluúčasti města cca 630 tis. Kč ročně.
Ve zdravotnictví a v sociální oblasti 
lze za úspěch považovat zajišťování 
kvalitní zdravotní péče v Tanvaldské 
nemocnici. Potřeby seniorů v oblasti 
bydlení a poskytování sociálních služeb 
zajišťujeme provozováním Penzionu 
pro důchodce a Domu s pečovatelskou 
službou. Za úspěch považujeme i zajiš-
tění dostupné stomatologické péče, a to 
zejména díky úzké spolupráci a vstříc-
ným krokům MUDr. Martina Šťastného. 
Úspěchem je i skutečnost, že byly 
za významné podpory města vytvořeny 
podmínky pro setrvání Zdravotnické 
záchranné služby v Tanvaldě. V září t.r. 
bylo v Tanvaldě v objektu bývalé DPS 
Libereckým romským sdružením ve spo-
lupráci s Městem Tanvald otevřeno 
nízkoprahové komunitní centrum, což by 
do budoucna mělo pomoci řešit romskou 
otázku v našem městě včetně kriminality 
mládeže a této komunity vůbec. Město 
Tanvald se věnuje i otázce nezaměst-
nanosti, i když zaměstnanost nemůže 
přímo ovlivnit. Vytvořilo 14 pracovních 
míst v rámci tzv. veřejně prospěšných 
prací pro nezaměstnané. Části dlouho-
době nezaměstnaných bez kvalifikace 
tím umožňuje pracovat, což je znát 
i na čistotě a pořádku ve městě. Město 
dále vytvořilo neomezený počet míst tzv. 
veřejné služby, institutu, který umožňuje 
příjemcům dávek pomoci v hmotné 
nouzi odpracovat potřebných 20 či 30 
hodin měsíčně a splnit tak podmínku 
vyplácení dávek. Tuto možnost město 
Tanvald poskytuje nejen svým občanům, 
ale i občanům z blízkého okolí. I tito 
lidé při výkonu veřejné služby pomáhají 
udržovat v čistotě a pořádku místní 
komunikace a veřejná prostranství. 
V oblasti kultury byla v uplynulém 
období bezesporu nejvýznamnějším 
počinem instalace digitální technologie 
do městského kina. Kromě klasických 
celuloidových filmů, kterých je stále 
méně, je tak v našem kině možná 
nejen projekce digitálních filmů 2D 
a 3D ve vyšší kvalitě než je full HD, ale 
i projekce jakýchkoliv digitální doku-
mentů a přímých přenosů ze satelitu. 
Tím se i podstatně zvýšila návštěvnost 
kina a zajistila se tak především jeho 
existence do budoucna. Atraktivnost 
tohoto víceúčelového kulturního zařízení 
určitě zvýšila i výměna křesel na bal-
koně. Kulturní život našeho města je 
velice pestrý. Vedle tradičních akcí, tj. 
Tanvaldských slavností, Tanvaldského 
hudebního jara, Humoru v amatérském 
filmu, dětské divadelní přehlídky O zlatý 
člunek Města Tanvaldu a reprezentač-
ního plesu Města Tanvald se pořádají 

v letní sezóně koncerty pod širým nebem 
v Autokempu Tanvaldská kotlina, diva-
delní představení v Městském kině JAS 
a řada pořadů pro děti. V posledních pěti 
letech si velkou oblibu získaly Spanilé 
jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana, 
kterou pořádá Mikroregion Tanvaldsko 
v úzké spolupráci s Městem Tanvald 
a s Divadlem Járy Cimrmana. V rámci 
letošního ročníku byla na balkoně kina 
odhalena socha Jára Cimrman v mlze 
a kino bylo přejmenováno na Kino Jas 
Járy Cimrmana.
Na kulturní akce a pořady bylo vynalo-
ženo téměř 5,5 mil. Kč. 
K nejvýznamnějším kulturním akcím 
patří, jak jsem se již zmínil, Tanvaldské 
hudební jaro. Koncem 80 let a v 90 letech 
žilo z podstaty a začalo ztrácet svůj lesk 
a význam. Důležitým proto bylo rozhod-
nutí změnit ve spolupráci se sdružením 
občanů Česká kultura a s Kruhem přátel 
hudby v Tanvaldě dramaturgii tohoto 
festivalu. Od té doby se Tanvaldské 
hudební jaro  vrátilo na úroveň, která mu 
společensky přináleží. 
Kvalitativně se zlepšily možnosti a způ-
soby informovanosti občanů v našem 
městě i informovanost o našem městě. 
Tradičním zdrojem informovanosti 
občanů zůstává Tanvaldský zpra-
vodaj (jedno mimořádné číslo bylo 
věnováno výročí 100 let od postavení 
radnice), samozřejmostí se stal televizní 
informační kanál, nabídku informací 
a služeb rozšiřuje naše Infocentrum. 
Velkou pozornost věnuje město svým 
oficielním webovým stránkám. Neustále 
roste jejich význam. Jsou téměř denně 
aktualizovány a stávají se pro občany 
i návštěvníky hlavním informačním zdro-
jem o dění ve městě, což dokládá i jejich 
vysoká návštěvnost. 
V oblasti veřejného pořádku a požární 
ochrany je nutno zmínit i činnost 
městské policie a sborů dobrovolných 
hasičů, které jsou pro město příno-
sem. Špičkovou technikou vybavený 
Šumburský sbor dobrovolných hasičů 
má k dispozici novou hasičskou zbrojnici, 
která byla postavena za více jak 16 mil. 
Kč a na kterou se podařilo získat dotaci 
ve výši 15 mil. Kč. Tím se podařilo vytvo-
řit pro náš sbor dobrovolných hasičů 
velmi dobré zázemí. Zároveň s touto 
zbrojnicí se dokončuje stavba Hasičské 
záchranné stanice Libereckého kraje, 
a to v neposlední řadě díky vstřícnému 
postoji Města Tanvald.
K bezpečnosti, zejména ke snížení 
počtu krádeží motorových vozidel v regi-
onu, přispělo i rozšíření kamerového 
systému v Tanvaldě, Desné, Kořenově 
a Smržovce za téměř 2 mil. Kč. 
I přes instalaci odpadkových košů se 
sáčky na psí exkrementy se v našem 
městě stále vyskytuje celá řada majitelů 
svých miláčků, kteří psí exkrementy 
neuklízejí. Stále přetrvávají problémy 
s volně pobíhajícími psy bez známky. 
Za jejich umístění do útulků město zapla-
tilo za uplynulé 4 roky téměř 340 tis. Kč. 
Problémem rovněž zůstává stoupající 
počet méně přizpůsobivých a nepřizpů-
sobivých občanů v našem městě.
Pravidelné podpory města se dostává 
různým neziskovým, společenským 
a sportovním organizacím. Téměř 
3,7 mil. Kč příspěvků město poskytlo 
na činnost těchto organizací i na organi-
zování různých sportovních akcí. Kromě 
finanční a morální podpory ale město 
neustále pomáhá zlepšovat podmínky 
pro činnost sportovních a společen-
ských organizací. Dovybavením zázemí 
víceúčelového sportovního areálu 

a autokempu Tanvaldská kotlina město 
získalo komfortně vybavené víceúče-
lové sportovní zařízení, které umožňuje 
v Tanvaldě pořádat sportovní akce nejen 
na republikové, ale i mezinárodní úrovni.
Již tradičně jsou na velice dobré úrovni 
partnerské vztahy s městem Wittichenau 
a obcí Burbach v SRN. Dlouhodobá 
spolupráce umožňuje udržovat kontakty 
našim školám, sportovcům a dobro-
volným hasičům. Velice oblíbené jsou 
pravidelné vzájemné návštěvy seniorů 
v Tanvaldě a Wittichenau. Účast našich 
hudebních souborů a dětského pěvec-
kého sboru na společenských akcích 
u našich partnerů a celá řada naváza-
ných přátelství dokazují, že partnerské 
vztahy se nerozvíjejí pouze na oficiální 
úrovni. Podpisem Prohlášení o partner-
ství byla završena více jak šestnáctiletá 
spolupráce Tanvaldu s obcí Burbach. 
V roce 2009 byla navázána spolupráce 
s městem Lubomierz v Polsku. 
Nyní mě dovolte ještě několik slov 
k samotné práci zastupitelstva. Osobně 
si cením toho, že zastupitelstvo, až 
na výjimky, pracovalo bez emocí, o pří-
padných problémech se diskutovalo 
věcně a všechna rozhodnutí směřovala 
k obecnému prospěchu. Nepletu-li se, 
všechna doporučení rady byla odsouhla-
sena a k rozhodnutím rady nebyly vzná-
šeny zásadní námitky. Na tom má velký 
podíl i skutečnost, že materiály předklá-
dané k projednávání byly připravovány 
jednotlivými odbory městského úřadu 
s pečlivostí a profesionální znalostí věci. 
V průběhu volebního období došlo 
ke třem změnám v zastupitelstvu. Zemřel 
dlouholetý člen zastupitelstva pan Josef 
Kazda a na vlastní žádost ukončili svoji 
činnost paní Pavlína Hrabálková a pan 
Václav Černý. Činnost zastupitelstva 
tím ale nebyla nijak dotčena. I účast 
na jednotlivých zasedáních byla dobrá. 
Podařilo se nám udržet stoupající 
význam našeho města, jeho rozvoj 
a prosperitu.
K 1. 1. 2003 se Tanvald stal jedním 
z 205 měst v ČR s úřadem s rozšířenou 
působností. Správní obvod Tanvaldu čítá 
10 měst a obcí s celkem 22 tis. obyvateli. 
Město se s výkonem svěřené státní 
správy pro celý správní obvod vyrovnává 
velice dobře a i když to není úplně jed-
noduché, především efektivně. O tom 
svědčí řada poděkování těch, kteří služby 
městského úřadu potřebovali a naopak 
minimum stížností. Proto bych chtěl 
upřímně poděkovat zejména tajemníkovi 
MěÚ panu Richardu Seidlovi, vedoucím 
odborů městského úřadu a všem ostat-
ním pracovníkům úřadu. 
Na závěr mi dovolte, vážení spoluob-
čané, upřímně poděkovat za význam-
nou pomoc městu poslanci Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ing. Liboru 
Ježkovi. Dále pak za dobrou spolupráci 
představitelům Tanvaldské bytové spo-
lečnosti, teplárny, nemocnice,  ředitelům 
škol a školských zařízení, sborům dobro-
volných hasičů a městské policii. Děkuji 
všem členům výborů zastupitelstva 
a členkám komise pro občanské záleži-
tosti. Děkuji i všem spoluobčanům, kteří 
nás v naší práci podporovali. V nepo-
slední řadě patří poděkování mému 
zástupci panu Miroslavu Tůmovi i všem 
ostatním za práci, kterou odvedli v zastu-
pitelstvu, v radě i v ostatních funkcích, 
které z titulu členství v zastupitelstvu 
zastávali. Přeji Vám všem hodně zdraví 
a úspěchů v osobním životě i v další Vaší 
činnosti.

Petr Polák, starosta města

Ohlédnutí starosty města za volebním obdobím 2006 – 2010
Pokračování ze strany 1
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Kružicová Judita 
Rabasová Růžena 

Rajnyšová Inge 
Janata Zdeněk 

Rejman Miroslav 
Šimůnková Ludmila 

Závodný Jiří 
Beránek Zdeněk 
Hnyková Marta 
Kučabová Eva 

Pirklová Marcela 
Pohlová Zdeňka 

Raab Horst 
Rydval Jan

Před rokem jsme poprvé vstoupili do světa 3D

Do Tanvaldu lidé jezdí 
za Zubačkou a Cimrmanem

Diváci v sále kina ani nedutají, hlavní 
hrdina filmu se před nimi najednou 
zhmotní natolik realisticky, že mají 
pocit, že se ho mohou dotknout, při 
strašidelných scénách někteří dokonce 
bezděky uhýbají. Takový sugestivní 
pocit dokáže vyvolat 3D snímek, jehož 
efektů si od loňského září mohou užívat 
také diváci tanvaldského Kina Jas Járy 
Cimrmana. Jas byl prvním kinem v regi-
onu, které se připojilo k revolučnímu 
digitálnímu promítání, a zařadil se tak 
k naprosté špičce mezi českými kiny.
Aby město zvýšilo kvalitu promítání 
a drželo krok se současným trendem, 
nechalo kino nejprve v roce 2000 
zmodernizovat. Cesta k trojrozměr-
nému promítání se otevřela na začátku 
loňského roku prezentací firmy AV 
Media Praha. Město do nejmodernější 
filmové technologie, která umožňuje 
promítání 2D a 3D filmů, investovalo 
čtyři a půl milionu korun. Zpřístupnilo 
tak tanvaldským obyvatelům i návštěv-
níkům zážitek odpovídající současným 
hollywoodským standardům.  Pro diváky 
to znamená vyšší komfort při sledování 
obrazu i vnímání zvuku. Všechny filmy 
jsou promítány ve vyšším rozlišení než 
Full HD a s moderním zvukovým systé-
mem Dolby stereo. Filmy z pásů zamířily 
na digitální nosiče, takže se zamezí 
jejich poškozování a tím i snížení kvality. 
Výhodou je i to, že lidé nemusí na pre-
miéru velkofilmů čekat dlouhé týdny, 
než film obrazí multiplexy, ale teoreticky 
ho mohou zhlédnout hned po premiéře 
v ČR. 
S trojrozměrnou technologií už mohli 
diváci v Tanvaldě prožít velmi reálné 
setkání s podmořskými predátory, vydat 
se na Cestu na Měsíc nebo se zúčastnit 
koncertu světových špiček vážné hudby, 

který probíhal na druhém konci světa, 
aniž by museli překonat delší vzdálenost 
než k místnímu kinu. Digitalizace kina 
totiž není jenom o promítání 3D filmů, 
ale přináší i další obrovské rozšíření 
nabídky pro návštěvníky. Jednou z nich 
jsou přímé přenosy ze světových kon-
certních sálů, například operních před-
stavení, koncertů Vídeňské filharmonie 
nebo populární hudby.
První snímek, který tanvaldským divá-
kům představil 3D promítání byla Cesta 
na Měsíc. Tu si nenechalo ujít celkem 
500 lidí. Rekordní počet návštěvníků 
přilákal výpravný velkofilm Avatar, který 
odstartoval trojrozměrnou revoluci 
po celém světě. Do Tanvaldu přilákal 
1890 diváků. „Nová digitální technologie 
promítání filmů samozřejmě přispěla 
i k nárůstu počtu návštěvníků kina. 
Například v minulém roce během prázd-
nin si našlo cestu do kina necelých 900 
diváků. Letos to bylo již 2 tisíce diváků,“ 
uvedl Petr Hampl z Kulturní kanceláře 
Města Tanvald. 
A jaké jsou ohlasy samotných diváků? 
„S vnoučkem jsme byli na animovaném 
filmu Vánoční koleda, který je inspi-
rovaný Dickensovým románem. Díky 
trojrozměrné technologii byl film natolik 
reálný, že se mě vnuk při strašidelných 
scénách držel za ruku jako klíště,“ 
uvedla Anna z Tanvaldu.
Nová technologie oslovila i návštěvníky, 
kteří do kina nezavítali celé roky. „Už 
dlouho mě žádný film neoslovil natolik, 
abych na něj vyrazil do kina. Nakonec 
mě zlákal až Podmořský svět, který můj 
pohled na kina trochu změnil. Je úžasné, 
že existuje taková technika, která vám 
zprostředkovává pocit, že jste skutečně 
pod mořskou hladinou a můžete se 
skoro dotknout mezi vámi proplouvají-

cích mořských živočichů. Z toho člověka 
až mrazí,“ říká jeden z takových diváků 
David Michka.

-hoš-

Speciální 3D brýle divákům pomáhají 
dotvořit trojrozměrný svět. Po každém 
použití míří do speciální myčky, takže není 
důvod bát se o hygienu. Foto: -red-

Slabá. Takovým slovem označují někteří 
majitelé tanvaldských penzionů letošní 
letní sezonu. Ubytovaných hostů bylo 
rekordně málo. Sezonu si naopak 
pochvaluje provozovatel místního kou-
paliště, kam se před vedry uchýlily tisíce 
lidí. „Vysoké teploty, které v Čechách 
panovaly, v první polovině léta nám 
určitě pomohly. Denně jsme překonávali 
rekordy. Do začátku srpna jsme zazna-
menali přes 1200 dospělých návštěv-
níků a 1600 dětí,“ uvedl provozovatel 
tanvaldského koupaliště Jiří Závodný. 
Tanvaldské koupaliště si udrželo vyso-
kou kvalitu vody i přes srpnové deště. 
V druhé polovině srpna se ale kvůli 
nepříznivým podmínkám uzavřelo. 
Na nedostatek návštěvníků si nemůže 
stěžovat ani tanvaldské infocentrum, 
kam si pro tipy na výlety a další zajíma-
vosti denně přišly stovky turistů. Jedním 
z největších lákadel Tanvaldu, je podle 
ohlasů turistů, místní ozubnicová trať, 
která je raritou nejen českou ale i evrop-
skou. Kvůli nejstrmější železniční trati, 
která spojuje Jizerské hory a Krkonoše, 
do Tanvaldu přijíždí turisté z Čech 
i z Německa. Čím dál tím více milovníků 
recese a českého humoru do města míří 
také kvůli cyklostezce Járy Cimrmana 
a od letošního roku i jeho soše na bal-
koně místního kina. „Chtěla jsem se 
podívat na Cimrmanovu sochu a byla 
jsem nad očekávání nadšená. Je přesně 
taková, jaký je i cimrmanovský humor. 
Je tam, ale vlastně není vidět,“ uvedla 

brněnská turistka. Kvůli českému ima-
ginárnímu géniovi do Tanvaldu přijela 
i rodina z Králova Dvoru. „Přijeli jsme 
hlavně kvůli Cimrmanovi. Chystáme 
se k jeho soše, i k pomyslné hospodě 
U Labutě, která je součástí vaší krásné 
cyklostezky,“ popsali s tím, že se jim 
v regionu zatím moc líbí. 
Do regionu letos zavítali Holaňďané, 
turisté z Německa, Slovenska, Jižních 
Čech, Moravy a dalších koutů naší 
republiky. Pravděpodobně nejvzdále-
nějším místem, odkud lidé do Tanvaldu 
přicestovali, bylo Misissipi. „Navštívil 
jsem už 60 států a do Čech se vracím 
stále rád. Nejvíce se mi líbí v Českém 
ráji a právě v Jizerských horách. Vaše 
příroda je zde kouzelná,“ pochválil loka-
litu návštěvník z této vzdálené končiny.
Přestože výletníků bylo v Tanvaldu 
dost, místní ubytovací zařízení vesměs 
zela prázdnotou. „Letošní sezona je 
nejhorší za poslední roky. Pomáhají 
na sice chatičky, kde se dá ubytovat 
celoročně a za každého počasí, ale 
chvilku potrvá, než se zde vybuduje 
klientela.,“ uvedl Stanislav Pacák 
z Autokempu Tanvaldská kotlina. Málo 
návštěvníků letos měli i v penzionu Věra 
na Šumburku. „Tento rok je to doslova 
katastrofa. Z osmi týdnů v hlavní sezoně 
bychom naplnili pouze tři,“ informovala 
majitelka penzionu Věra Hofmanová. 
S podobnou situací se potýkali i další 
provozovatelé.

-hoš-

Lidé dosáhli nových 
jízdních řádů

 Protesty cestujících na nové jízdní 
řády autobusů, které podle nich vnesly 
chaos do zažitého dopravního systému 
na Tanvaldsku, nezůstaly bez odezvy. 
Od září dopravci jízdní řád opět změ-
nili. Někomu tím prospěli, jiní zůstávají 
zklamaní. „Na základě námětů a připo-
mínek dochází od 1.9. k mimořádným 
změnám na vybraných linkách v oblasti 
Jablonecka a Semilska a pevně věříme, 
pomohou zvýšit kvalitu cestování 
v těchto oblastech,“ informovala společ-
nost Korid LK. 
Mezi nejvíce proklínané červnové 
novinky patřilo časté přestupování. 
Řada autobusů přestala jezdit přímo, jak 
byli lidé zvyklí, ale bylo nutné přesed-
nout v tzv. dopravních uzlech, které tvoří 
například Tanvald nebo Držkov. Tady 
měly na autobusy navazovat další linky 
do ostatních směrů. Cestující ale tento 
způsob přepravy neocenili. Nelíbilo se 
jim zdržení, opakované placení jízdného 
a nejvíce se děsili zimního období, kdy 
se autobusy kvůli počasí mohou zpozdit 
a návazné spoje nemusí čekat. Některé 
linky proto od září začaly jezdit přímo. 
Týká se to třeba ranní linky z Harrachova 
do Tanvaldu, která nyní pokračuje 
přímo do Jablonce nad Nisou. Podobná 
změna se dotkla i prvního ranního spoje 
z Tanvaldu na Velké Hamry, Držkov, 
Vlastiboř a Železný Brod. Pokud se 
dříve někdo chtěl do šesti hodin dostat 
do práce třeba v Držkově, musel vyjet už 
ve 4.20 z Tanvaldu do Plavů a tady čekat 
na další přípoj až do půl šesté. Nyní je 
linka vedena už z Tanvaldu v 5.20. 
Jiné přestupy ale zůstávají, stejně jako 
další proklínané změny. Třeba odjezd 
autobusu na sídliště v 17.01 hodin, který 
lidé pracující do pěti nemohou stihnout. 
Rozpaky budí i cestování ve směru 
na Příchovice. „Dříve se na Příchovice 
jezdilo 20 minut, teď 40 minut. To je pro 
mě záhada,“ ozývá se od některých oby-
vatel regionu (týká se spojů jedoucích 
přes Souš). Připomínky k jízdním řádům 
mohou lidé zasílat na adresu Moskevská 
640/4, 460 04 Liberec 4 nebo na e-mail: 
koridlk@kraj-lbc.cz.             -hoš-

Srdečně blahopřejeme oslavencům, 
kteří se narodili v  říjnu. Pokud si 
někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )

Pokud si někdo nepřeje 
dárkový balíček, ať to sdělí A. 
Liškové, telefon: 728 421 550, 

event. jiné člence KPOZ.

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,

kteří se
narodili
v říjnu

Rekonstrukce 
školky ukončena
Foto MŠ: Učitelka mateřské školy 
v Radniční ulici Blanka Bryscejnová se 
zatím se svými malými svěřenci může 
vyhřívat na sluníčku. Až zavládne zima, 
ohřejí se za zbrusu novou fasádou 
a novými okny se třemi skleněnými vrst-
vami. Školka je po rekonstrukci nejlépe 
zatepleným objektem v celém Tanvaldu.

-vho-

EVROPSKÁ UNIE
FOND SOUDRŽNOSTI

V říjnu 2010 oslaví
narozeniny
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Městská knihovna Tanvald
Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

ŘÍJEN
1. 10. PÁ 17 h. Alfa a Omega 3D
Americký animovaný rodinný film. Veselé příhody jedné vlčí smečky. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – 88 ) 
 6. 10. ST 19 h. Expendables - Postradatelní 2D
Americký akční film. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Afriky. 
V hlavních rolích S. Stallone, Jet Li, D.Lungren a M.Rourke.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné : 80 Kč Přístupné od 12 let. ( t – 99 ) 
 8. a 9. 10. PÁ-SO 16 h. Alfa a Omega 3D
Americký animovaný rodinný film. Veselé příhody jedné vlčí smečky. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – 88 ) 
 8. a 9. 10. PÁ-SO 19 h. Piraňa 3D
Americký horor. Útočící pirani v jezeře. 3D konečně ukáže zuby! Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži nepřístupný. ( ČV – 88 )
13. 10.  ST 19 h. Habermannův mlýn 2D
Nový český film Juraje Herze. Drsný příběh z období poválečných Sudet. 
V hlavních rolích K.Roden, Z.Kronerová, J.Hrušínský a O.Kaiser.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 90 Kč Přístupné od 12 let. ( ŠÚ – 104 )
15. a 16. 10. PÁ-SO 16 h. Legenda o sovích strážcích 3D
Americký rodinný fantasy film. Příběh mladého sovího kluka Sorena. Proleťte 
se ve 3D. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kva-
litě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( ČV – ŠÚ – 97 )
15. 10. PÁ 19 h. Habermannův mlýn 2D
Nový český film Juraje Herze. Drsný příběh z období poválečných Sudet. 
V hlavních rolích K.Roden, Z.Kronerová, J.Hrušínský a O.Kaiser.
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 90 Kč Přístupné od 12 let.  ( ŠÚ – 104 )
16. 10.  SO 19 h. Piraňa 3D
Americký horor. Útočící pirani v jezeře. 3D konečně ukáže zuby! Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži nepřístupný. ( ČV – 88 )
20. 10.  ST 19 h. Scott Pilgrim proti zbytku světa 2D
Americká romantická akční komedie. Někdy láska doopravdy bolí.
Adaptace populární stejnojmenné komiksové série. V hlavní roli
Michael Cera. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 90 Kč Přístupné od 12 let.  ( t – 112 ) 
22. a 23. 10. PÁ-SO 16 h. Já, padouch 3D
Americká animovaná komedie. Klaďasové už nefrčí. Příběh největšího
zloducha pod sluncem. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi 
v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný. ( ČV – 95 )
22. a 23. 10.PÁ-SO 19 h. Resident Evil : Afterlife 3D
Americký akční film. Čtvrté pokračování úspěšné série. Svět je zamořen viro-
vou infekcí. Boj o záchranu světa začíná. V hlavní roli Milla Jovovich. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži nepřístupný. ( t – 97 )
27. 10.   ST 19 h. Wall Street : Peníze nikdy nespí 2D
Americké drama Olivera Stonea. Michael Douglas zpět ve své oscarové roli 
finančního žraloka Gordona Gekka. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 90 Kč Přístupné od 12 let. ( t – ŠÚ – 127 )
29. 10.  PÁ 19 h. Bastardi 2D
Nové české drama. Film o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou
mají na svědomí tři mladíci ze základní školy. V hlavních rolích L.Potměšil, 
S.Rašilov, B.Poloczek a Jana Šulcová. Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 80 Kč Přístupné od 12 let.  ( 80 )
30. 10.  SO 19 h. Let´s Dance 3D
Americký romantický hudební film. Opravdová 3D taneční show. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný. ( t – 107 ) 

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz

 nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

t - titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Kulturní pořady v kině Jas v říjnu 2010
5. 10.  19 h.    Divadelní představení: Vila s věcným břemenem.
V detektivní komedii Boženy Šimkové se v hlavních rolích představí Gabriela 
Vránová/ Ivanka Devátá, Petr Štěpánek/ Jiří Čapka, Vlasta Žehrová/ Milena 
Steinmasslová, Čestmír Gebouský/ Rudolf Stärz, Milada Bednářová a Zdeněk 
Košata/Jiří Wohanka. Vstupné : 160, 140 Kč

Připravujeme na listopad 2010
 9. 11.   Divadelní představení komedie: Aby bylo jasno
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová a Otto Kallus.
23. 11.   Travesti show: Hanky Panky

14. ročník Týdne knihoven 4. - 8.října 2010 
motto: „Knihovna pro všechny“

Program akcí:
• průkaz zdarma pro nové čtenáře
• amnestie dlužníků
• výstavka: Karel Hynek Mácha (vstupní část knihovny)
• prodej vyřazených knih a časopisů
• dílnička „Podzimní tvoření z přírodních materiálů“, 6.10.2010   od 13.00  do 17.00 
ve výstavním sálku, inspirována knihami: 
Veselé figurky z přírod.materiálů,  Hračky z přírody (autor Barffová Ursula)
 Vstupné je 10Kč.( V ceně malé občerstvení a materiál)
Vezměte si s sebou nůžky, pastelky a co vám při procházce podzimním lesem 
zavadí o klobouk. A samozřejmě dobrou náladu.
• v dopoledních hodinách se žáci čtvrtých tříd Masarykovy ZŠ Tanvald a Sportovní 
ZŠ Tanvald setkají s regionální spisovatelkou p. Klárou Hoffmanovou, autorkou 
knih: Kozí doktorka, Krakonošoviny a  Vrdlouhání aneb prauda vo zázračným 
uzdravováni.
Výstavní sálek:
Od 4.října do 4.listopadu si můžete prohlédnout část prací z projektu „Nejsme 
tady sami“ Gymnázia Tanvald. Během červnových dní aktivit měli žáci možnost 
si uvědomit, co všechno se pod tímto pojmem skrývá. 25.září proběhla prezen-
tace tohoto projektu přímo ve škole.
„Vánoční stromeček „ - tvořivá soutěž pro děti do 18-ti let. Namalujte nebo 
jakoukoli libovolnou technikou vytvořte vánoční stromeček maximálně do veli-
kosti 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 2.12.2010. 
Výherci jednotlivých věkových kategorií budou odměněni. Všechny práce budou 
vystaveny ve výstavních prostorách knihovny.  
POZOR! v době od 1.11.do 9.11.  včetně bude knihovna uzavřena z důvodu 
probíhající revize fondu. Děkujeme za pochopení.

17. ročník Tanvaldských slavností se 
nesl v duchu krásného počasí a dobré 
nálady. Ulicemi města se nesla vůně 
pochoutek, které stánkaři nabízeli 
mlsným návštěvníkům, horským ovzdu-
ším zněly skladby kapely Volupsije, 
Domestic, Nešlapeto nebo Hudby 
Tanvald a nejmenší návštěvníky bavily 
taškařice pouličního divadla. Cestu 
v čase mohli milovníci historie absolvo-
vat prostřednictvím historických auto-
busů a vlaku s parní lokomotivou Velký 
bejček z roku 1937, který si nadšené děti 
prolezly od jídelního vozu až k topičovi. 
Na hlavním nádraží měli sraz motocy-
kloví a automobiloví veteráni a zbrusu 
nová hasičská zbrojnice v neděli ote-
vřela své brány při dni otevřených dveří. 
Nostalgie zazněla i na závěr slavností, 
kdy posluchače zvedla z lavic kapela 
The Beatles Revival Pangea a v ulič-
kách si na nejznámější hity slavné 
britské kapely zatancovali všichni bez 
rozdílu věku.                     

-hoš-

Tanvaldské slavnosti s nádechem historie

MDC Maják zve na besedu 
7. 10. od 13 hod si přijďte popovídat s doktorem Pantůčkem 
o přírodních produktech pro zdraví Vás a Vašich dětí.
Kontakt: Eva Beranová, tel: 603 279 748

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

Za nákupy do Polska a za kulturou na Loučeň
21. října se lidé za nákupy mohou svézt do lázeňského městečka Kudova Zdroj. 
Do Jelenie Góry se jede 18. listopadu a 9. prosince. Pro seniory z Tanvaldu 
město také 7. října pořádá zájezd na zámek Loučeň. Na všechny zájezdy se 
zájemci mohou přihlašovat v infocentru Tanvald.

Městská kulturní kancelář Tanvald 
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Volejte
ZDARMA
800 366 000
www.diravpenezich.cz

Inzerce vypalena 80x50 ZZ188 DuoTone.indd   1 29.7.2010   21:24:16

Kino klub Alfa v Desné: ŘÍJEN
www.kino-alfa-desna.cz, tel.: 603 264 316

Filmové projekce za bezkonkurenční vstupné 60 Kč!
  7.10. 17:30 a 20:00 hodin Kajínek  
12.10. 17:30 a 20:00 hodin (K)lamač  
19.10.  17:30 a 20:00 hodin Čarodějův učeň
Diskotéky v Alfě: pátky od 22:00 hodin, vstupné 30 Kč.
Zajímavé akce v Alfě:
21.10.  od 17:00 hodin Čaj o páté 
 Dechovka a hity  60. - 80. let, vstupné 30 Kč
26.10.  od 19:00 hodin  Hostem v Alfě…  MVDr. Klára Pospíšilová
 vypráví o jejím novém kalendáři na rok 2011, vstupné 40 Kč. 
30.10. od 14:00 hodin zájezd Muzikál na ledě - Mrazík, rezervujte nyní!
Dětský klub Čmeláčci: každou středu 
Hravé odpoledne od 15:30 hodin pro děti od 4 do 10 let, 40 Kč.
Dramatický kroužek od 17:00 hodin pro školáčky. 30 Kč.
Tvoříme s Kačkou 12. a 19. od 15:30 do 16:30 hod pro děti od 5 do 12 let. 40 Kč.
Info a rezervace na tel.:  603 264 316

N o v i n k a !!! 
Bezbolestná liposukce v Tanvaldě !!! 

Bojíte se operativní liposukce, nebo se Vám 
nechce zaplatit za ní 30tisíc? 

Pak je tu pro Vás řešení! Ultrazvukový přístroj 
rozštěpí Vaše tuky a vyhladí celulitidu do hloubky až 4 cm. 

Za bezkonkurenční cenu. Pro informace a objednávky 

volejte: 603 279 748, pište: bezbolestnaliposukce@email.cz

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Tel.: 777 822 890

Pronajmu 
prostory k podnikání 

v centru Tanvaldu. 
1.p vedle ordinace Nosní-krční. 

1x 50 m2 – volné ihned.
1x 25 m2 – volné od 1.11. 2010.

Lukrativní místo + nájem.
Tel: 736 683 187

Vážení majitelé,
hledám slušný byt 

pro jednu osobu 

2+1 
do dlouhodobého podnájmu 

v klidném místě 
v oblasti Tanvald, Desná.  

Zn. solidně. Tel: 606 341 362

Aerobik v Tanvaldě
Dětský aerobik:  od října každý čtvrtek od 15.30 hod.

Aerobik ženy: úterý a čtvrtek od 18.30. 
Velká tělocvična Masarykovy ZŠ Tanvald.

1.října otevíráme 

ZELENÝ OBCHŮDEK
nabízíme zde přírodní produkty, 

přírodní potravinové doplňky, 
bylinné sirupy, masti, krémy, 
přírodní oleje, bio kosmetiku 

nebo bylinné čaje.

Naleznete nás 
v obchodním domě Tescoma 

v 1. patře.

NOVÉ KURZY BŘIŠNÍCH TANCŮ PRO ÚPLNÉ 
ZAČÁTEČNICE (babičky, ženy i holčičky)

Kurzy vede profesionální tanečnice a lektorka JAZÍRA.
Tanvald - pondělí 17 - 18 h (začínáme 25. 10.)
Desná - úterý 17 - 18 h (začínáme 26. 10.)
Cena 850Kč/10 lekcí nebo 100Kč/1 lekce.

Sleva 100Kč pro nové tanečnice, při platbě balíku 10-ti lekcí.

PŘIJĎTE SI ZATANČIT, RELAXOVAT A POZNAT SVÉ TĚLO

Info a přihlášky: 608363685, jazira@jazira.eu, www.jazira.eu

Euroregion AMOS 2010
výstava a veletrh vzdělávání
a volnočasových aktivit

7. a 8. října 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
čtvrtek, pátek 9 – 17 hodin, vstup zdarma

Představí se školy, vzdělávací zařízení, střediska volnočasových aktivit a vše, co se vzděláním souvisí.
Bohatý doprovodný program – kulturní vystoupení, módní přehlídky, filmové představení…
Nově otevřená učebna Centra ekologické výchovy.

Informace: Hana Popelková, tel. 483 712 505, h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz
www.eurocentrumjablonec.cz

http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/
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Češi vybojovali bronz na Mistrovství Evropy v trialu

Horská výzva -  Zermat t maraton Hendikepovaní závodili v Tanvaldské kotlině

 Poslední srpnový víkend hostil 
Tanvald finále seriálu Mistrovství Evropy 
v trialu. V sobotu na kontrolních sekcích 
v okolí autokempu Tanvaldská kotlina 
a v neděli i na skalách Špičáku se před-
stavilo během dvou dnů přes 100 jezdců 
z dvanácti zemí. Nejlepších výsledků 
tradičně dosáhli zástupci Španělska 
a Velké Británie, ale došlo i na naše 
reprezentanty. Martin Matějíček v sobotu 
v kategorii mládeže YOUTH obsadil 
sedmou příčku, v neděli Jiří Svoboda 
zvítězil v kategorii INTER, která ale 
není součástí seriálu ME. Nejvíce se tak 
do výsledků zapsal domácí mistr Martin 
Křoustek, který v silné konkurenci 
v hlavní kategorii CHAMPIONSHIP 
obsadil skvělé třetí místo a celkově se 
tak v hodnocení Mistrovství Evropy 2010 

dostal na šestou příčku.
Ze strany členů mezinárodní Jury, 
delegátů evropských motocyklových 
federací a zástupců týmů byla vyjádřena 
velká spokojenost s organizací a průbě-
hem finále Mistrovství Evropy. Dík proto 
patří všem pořadatelům, rozhodčím, 
pomocníkům a dobrovolným hasičům, 
kteří zajišťovali bezproblémový průběh 
trialového víkendu. Bylo jich více než 70. 
Obrovské poděkování potom směřuje 
za Městskou policií Tanvald a Policií 
ČR, bez jejichž dohledu by uspořádání 
takto rozsáhlé akce bylo jen těžko před-
stavitelné. Bohužel se i tak našlo několik 
nenechavců, kteří v noci zkoumali 
obsah doprovodných kamionů a dodá-
vek jezdců, případně ničili informační 
a reklamní značení. 

Jménem pořádajícího klubu Trialsport 
Tanvald v AČR děkujeme všem 
reklamním partnerům, sponzorům, 
Libereckému kraji, Městu Tanvald a pra-
covníkům Technických služeb za přízeň, 
podporu a pomoc. Díky výborným refe-
rencím nejen z letošního roku má naše 
město opět šanci hostit v příští sezóně 
soutěž ze seriálu Mistrovství Evropy, 
možná opět tu finálovou a současně 
s tím nakročíme i k pořádání Mistrovství 
světa, zatím v ženské kategorii a výhle-
dově snad do Tanvaldu přivedeme i ty 
nejlepší světové jezdce. Kompletní 
výsledky a fotografie najdete na www.
trialtanvald.cz. 

Za pořádající Trialsport Tanvald 
v AČR David Kadlec.

 Před dvěma lety jsem se na stránkách 
Tanvaldského zpravodaje chlubil účastí 
na Jungfrau maratonu ve Švýcarsku 
a psal jsem o nejtěžším maratónu 
v Evropě.Jak jednoduché je  mýlit se!
Je sobota 10.července a já stojím spolu 
s dvěma tisícovkami dalších běžeckých 
bláznů na startu Zermatt maratónu. 
Vybíháme ze St.Niklaus (1085). Trať 
závodu prudce stoupá do Randy 
(1439) a pokračuje přes Täsch (1450) 
do Zermattu (1620). Zde začíná běžecké 
peklo. Uběhnutých 20 kilometrů, 33 
stupňové vedro, neuvěřitelný krpál 
a nadmořská výška mě nutí střídat běh 
s chůzí, přicházejí první křeče a to se 
snažím pít všude, kde to jen jde. A to 
nejen na výborně zásobených občer-
stvovacích stanicích, ale i z potůčků 
a korýtek podél cesty. Doslova 
po kouscích se posunuji výš a výš k cíli. 
Sunnegga (2262), Grüensee (2300). Při 
klesání na Riffelap (2211) je mi doslova 
hrozně a křeče mě chytají do stehen. 
Za Riffelap se cesta zvedá proti mně. 
Neuvěřitelný kopec, sice už „jen“ tři kilo-
metry do cíle, ale 400 metrů převýšení. 
Už jen jdu a pomalu se posunuji k cíli. 
Křeče mě berou už i do prstů u nohou. 
Bojuji dál s tratí a sám se sebou. Na čase 
mně už dávno nezáleží, chci se hlavně 
dostat do cíle, přece to nevzdám. Už 
vidím nádraží v cíli, ale ještě jeden kilo-
metr. Konečně jsem na nejvyšším bodě 
závodu, dolů do cíle se už nějak doku-
lím. Sotva vnímám, jak mi někdo podává 
českou vlajku, ale trochu mě to nakoplo. 
A tak se zase rozbíhám a běžím do cíle 
na Reffelberg do nadmořské výšky 2582 
metrů. V zádech majestátný Matterhorn 
a ve tváři po dlouhé době zase úsměv. 

Spousta lidí v cíli mi fandí, hrdě držím 
vlajku nad hlavou a z ampliónu slyším 
Jousef Pruchá, Czech Republic. 
Za tenhle pocit ta námaha určitě stála! 
Dostávám na krk medaili a účastnické 
tričko s Matterhornem. Jak ve snu se 
jdu vysprchovat a převléknout. Teprve 
když si dám pivo a vyměňuji první dojmy 
s kamarády, konečně opět vnímám.  
Dnešní den si na dno sil sáhli asi všichni. 
Jdeme na vlak a zubačkou odjíždíme 
dolů do údolí, ještě poslední pohledy 
na alpské velikány a jejich ledovce.  
Loučím se s touto nádhernou krajinou, 
jež mě prověřila až na samo dno sil. 
Večer lehce oslavujeme moje naroze-
niny, probíráme celý závod a ve mně 
zraje předsevzetí. Sem se ještě jednou 
vrátím a snad v příznivějším počasí se 
pokusím tento skutečně nejtěžší mara-
tón v Evropě zaběhnout lépe.

Pepa Průcha (redakčně kráceno)

 Handidesetiboj 2010, akce ze série 
„Zanechme zážitek“, proběhla v areálu 
tanvaldského autokempu pod záštitou 
ABB Elektro-Praga Jablonec a SK 
Sluníčko. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích, a to s mentálním postižením bez 
rozdílu věku a v druhé kategorii byly 
děti z praktických a speciálních škol. 
Do Tanvaldu přijeli závodníci z jablo-
neckých a tanvaldských škol i dětských 
domovů, ale také z Lánova v Krkonoších. 
O dobré výkony, bezpečnost závodníků 
i dobrou zábavu se starali zaměstnanci 
ABB EP Jablonec. Mezi nejoblíbenější 
disciplíny patřilo slézání horolezecké 
stěny a srážení kuželek hasičskou 
stříkačkou, ale suverénně největší 
veselí vzbudila disciplína stavění krabic 
na výšku, kde závodníci dosahovali 
pozoruhodných výkonů. Všechny dis-
ciplíny však byly zvoleny velmi vhodně 
s ohledem na schopnosti a možnosti 
závodníků.
     Kdo zvítězil na body, to není nejdůle-
žitější. Zvítězili všichni, kteří v chladném 
počasí závod dokončili a pořadatelům, 
jmenovitě Lence Mrvové a Milanu 
Kozákovi, kteří všechno řídili, patří velký 

dík za to, že si na handicapované vzpo-
mněli a připravili pro ně pěkné sportovní 
zápolení. Věřme, že za rok opět přiví-
táme v Tanvaldské kotlině tyto nadšené 
sportovce.

-vho-

Odvážní závodníci soutěžili 
i na horolezecké stěně.           Foto: M.Kozák

12. ročník Maškovy vánočky zahajuje

Petr Rykr uspěl na Mistrovství ČR historických kol

Pořadatelé z TJ SEBA, DDM 
a Gymnázia Tanvald opět připravili pro 
nejmladší sportovní nadšence z řad 
dětí předškolního a mladšího školního 
věku náročnou soutěž, POHÁR 
BĚŽCE TANVALDU. Tento seriál 
závodů je v i letošním ročníku složen 
celkem z osmi částí. Jednou z nich 
je Vánočkový přespolák, kterým 
byl letošní ročník zahájen. Pořadatelé 
nevěřili meteorologům a uspořádali 
úvodní závod. Příjemné počasí, bezvětří 

a 20 stupňů Celsia byly dobrou kulisou 
pro 383 účastníků z MŠ a I. stupně 
ZŠ. Výbornou práci, kromě všech 
závodníků, zde předvedli studenti 
kvinty Gymnázia v Tanvaldě, kteří jako 
rozhodčí nepřipustili žádnou výhradu ze 
strany závodníků ani početného publika 
z řad učitelů a rodičů. Zájemci o zasílání 
výsledků (pouze v elektronické 
podobě) se mohou přihlásit na adrese:  
www.vvyhnalek@seznam.cz

Vladimír Vyhnálek

Několik bronzových medailí si z letoš-
ního Mistrovství České republiky 
historických kol přivezl tanvaldský 
velocipedista Petr Rykr. Mistrovství se 
konalo v Říčanech u Brna. Závodníci 
museli absolvovat časovku nízkých 
plášťových kol, časovku vysokých kol, 
časovku kuriozit a jízdu elegance, vše 
v pánské i dámské kategorii.
Trať závodu na anglickou míli (1600 m)
vedla ulicemi městečka Říčany. Časovku 
nízkých kol jel Petr Rykr na kole Eska 
(rok výroby 1936) s převodem 60/18 
a vybojoval si pěkné 3. místo. V katego-
rii vysokých kol zvítězil Josef Zimovčák, 
známý svými heroickými výkony na tra-
tích etapových závodů Tour de France, 
Giro di Italia a Vuelta, kde absolvoval 
trať těchto závodů v plné délce, vždy o 1 
den dopředu před profesionálním pelo-
tonem. Petr Rykr v této kategorii svedl 
boj se závodníkem Fialou, kterého těsně 
porazil o 0,5 vteřiny a obsadil tak opět 
třetí místo. Pro příznivce historických 
kol jsou připraveny i další akce. Jednou 
z nich je tzv. Pražská míle, která se 

koná první listopadovou neděli v Praze 
na Letenské pláni, kde pánové z Klubu 
českých velocipedistů předvádějí tzv. 
reje na bicyklech, což je sestava 8 
velocipedistů na vysokých kolech, kteří 
předvádí své umění za zvuků stylové 
hudby. 

-red-

Tanvaldský sportovec Josef 
Průcha pod alpskými velikány


