
 Před dvaceti lety byla podepsána 
partnerská smlouva mezi Tanvaldem 
a německým městem Wittichenau. 
Jak k tomuto aktu došlo jste se 
dozvěděli z rozhovoru s panem 
starostou Petrem Polákem, který byl 
zveřejněn v červnovém Tanvaldském 
zpravodaji. Oslavy 29. června 2013 ve 
Wittichenau, uspořádané k 20-letému 

výročí partnerství, se zúčastnilo více 
než 150 občanů Tanvaldu. Ti byli 
hosty města Wittichenau. Pro všechny 
návštěvníky oslavy byl připraven 
bohatý a zajímavý program. Další 
připomínkou je výstava, kterou si 
můžete prohlédnout v Kině Jas Járy 
Cimrmana. Výstava nese název, Jak 
šel čas mezi Tanvaldem a Wittichenau.

 Ochutnávku výstavy jsem se 
rozhodla zprostředkovat i v letním 
dvojčíslí. Věřím, že si ani výstavu 
nenecháte ujít! Článek a fotografie 
z červnové návštěvy Wittichenau 
budou zveřejněny v zářijovém 
čísle a samozřejmě i na webových 
stránkách.

-haj-
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 28. srpna 

od 16 hod jednání zastupitelů města.

www.tanvald.cz 20 let partnerství Tanvald - Wittichenau

Tento rok mohou senioři navštívit 
zámek Lemberk, Baziliku svatého 
Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném 
v Podještědí.
V případě příznivého počasí se 
pojede přes Německo. Nezapomeňte 
občanské průkazy a pár eur.
Zájezd se uskuteční v úterý 16. 7. 2013.
Informace a přihlášky v Infocentru 
Tanvald od 1. 7. 2013.

Již druhé aktualizace se dočkala velmi 
úspěšná brožura o Tanvaldě. Tato 
brožura je opět neprodejná a získat ji 
můžete v Infocentru Tanvald.  

Zájezd pro 
tanvaldské seniory

Aktualizovaná 
brožura o Tanvaldě

TANVALD

Město obklopené zelení a horami
správní centrum regionu

TANVALD

Výstava s názvem „Jak šel čas mezi Tanvaldem a Wittichenau“

Podpis partnerské smlouvy mezi Tanvaldem a Wittichenau v roce 1993Oslavy 100 let Města Tanvald 2005

Jedna z návštěv Spreewaldu Waltr Kochta odchází do důchodu v roce 2008

1993 - 2013
20 let partnerství měst

20 Jahre Städtepartnerschaft

www.tanvald.cz

TANVALD

www.wittichenau.de

WITTICHENAU
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 Rok se sešel s rokem a je za námi 
již 8. ročník spanilé jízdy Cyklostezkou 
Járy Cimrmana. Zároveň jsme byli 
svědky slavnostního otevření Muzea 
Cimrmanovy doby v Příchovicích.
 Účastníci vyrazili na spanilou jízdu 
ze Zlaté Olešnice na Vrších. Slavnostní 
uvítání účastníků proběhlo u Kostela sv. 
Františka z Assisi. Přívítáni byli panem 
starostou Petrem Polákem a herci 
z pražského Divadla Járy Cimrmana. 
Následně se návštěvníci přesunuli 
Zubačkou a autobusovou kyvadlovou 
dopravou z Kořenova do areálu 
u Čápa, kde bylo slavnostně otevřeno 
Muzeum Cimrmanovy doby. Slavnostní 
otevření Majáku Járy Cimrmana 
proběhne začátkem července.
 Celý slavnostní den vyvrcholil 
představením Blaník, které zahrálo 
Divadlo Járy Cimrmana v tanvaldském 
kině Jas Járy Cimrmana.

-haj-

 Když přede dvěma týdny hamburský 
lodník Eman Prohaska při procházce 
zamračeně sledoval stoupající Labe, 
netušil ještě, jaký poklad se mu dostane 
do rukou. Trosek po vodě tehdy plavala 
spousta, ale jeho zaujala malá ozdobná 
dřevěná truhlička. I nezaváhal, milý 
lodník, a bidlem si truhličku přitáhl 
ke břehu. Habsburská orlice na víku 
povzbudila jeho zájem ještě více, jaké 
však bylo jeho překvapení, když uvnitř 

místo šperků či peněz, nalezl stočený 
pergamen popsaný neznámým 
písmem. Když ho pak doma ukázal 
stařičké babičce Sidonii Procházkové, 
tu rozvzpomněla se ta dobrá duše 
na svá mladá léta v Kardašově Řečici 
a zvolala: „To je přece česky, Emane, 
to musíme odevzdat úřadům. Co kdyby 
to bylo něco důležitého?“ 
 A tak se truhlička i záhadný 
pergamen dostaly k českým badatelům. 
Naše redakce získala text v jeho 
původní podobě:

Mým milým Čechům.
 Byv unaven maloměstskou záští, 
žabomyšími vojnami 
a císařskou byrokracií, 
opouštím CK školství 
a odcházím na odpočinek. 
Poslední čas strávil jsem 
v koutu pod Jizerskými 
horami a ve svém volném 
čase věnoval jsem se 
především hydrologii. 
Povodeň z roku 1897 jsem 
na vlastní oči neviděl, 
ale z vyprávění a kronik 
o ní vím dosti. Stavějte 
přehrady, moji milí, ale 
stavějte je na pevném 
základu, na kameni. Ne 
jako tu na Bílé Desné, která 
do roka a do dne dozajista 
praskne a všechny čumily 
smete až do Severního 
moře. Postavte přehrady na Černé 
Desné a na Kamenici, takové, které 
zadrží spoustu vody a ochrání 
všechny v Liptákově a okolí. Vězte 
totiž, že na přelomu století dvacátého 
a jednadvacátého přijde období dešťů 
a voda v kraji se rozlije široko daleko. 
Jen ti budou v suchu seděti, kdož pod 

přehradami pevnými domy stavěti 
budou. Pokynů mých proto dbejte 
a výrobě elektřiny před lidskými životy 
přednost nedávejte. To je mé poselství. 
Můžete se mnou polemizovat, ba 
dokonce můžete i protestovat, to je 
však asi tak vše, co se proti tomu dá 
dělat. Voda bude.
 A ještě obzvláště mým milým 
Čechům skeptikům chtěl bych pár 
slov vzkázati. Kdyby úplně nejhůře 

bylo a voda, ten živel nespoutaný, 
i naše horská údolí zaplavila, radím 
na kopci pod Štěpánkou vysoký 
maják postaviti, kde nemnozí útočiště 
poslední naleznou a lodím mezi kopci 
proplouvajícím na cestu svítiti budou.
 Tento můj odkaz ukryl jsem 
do truhličky, již ukořistil jsem z majetku 
následníka trůnu, ještě než týž stačil 
mě ze svých služeb vyštvati. Truhličku 
pak zakopal jsem pod bludný kámen. 
Pokud ho neodvalí voda z protržené 
přehrady, až dojde na má slova, časem 
si stejně na povrch cestu najde. Voda 
je všemocná.   
  Váš oddaný a milující J.C.

 A to je všechno. Jestli si myslíte, že 
J.C. je Jára Cimrman, možná pravdu 
máte, ale možná, že ji nemáte. Kdož 
ví. Lze o tom diskutovat, lze o tom 
pochybovat, ba dokonce můžeme 
proti tomu i protestovat, leč více nelze. 
Ostatně, čas ukáže.

Václav Hošek

Cimrmanovci se opět sešli v Tanvaldě Odkaz velkého badatele

Slavnostní otevření Muzea Cimrmanovy doby.(foto: L. Joukl)

Cyklostezka Járy Cimrmana aneb 
na kole okolo Liptákova

Pojd‘te s námi do pohádky
…. „Já ktomu vodníkovi nejdu!“.....“Já 
se toho draka bojím“, znělo v neděli  
z mnohých dětských úst v okolí tan-
valdské kotliny. Na 1100 dětí, rodičů 
a prarodičů dorazilo 16. 6. do tanvald-
ského autokempu absolvovat 32. ročník 
tradiční turisticko-poznávací akce 
„Pojďte s námi do pohádky“. Během 
3,5 km dlouhé trasy děti potkaly 11 
pohádek, u kterých plnily drobné úkoly, 

za něž byly vždy náležitě odměněny. 
Na závěr jim na kouzelný zvonec, že 
je pohádek konec, zazvonil kouzelný 
dědeček a hurá na bramboračku!.... 
Při akci asistovalo na 70 dobrovolníků 
ze zdejších škol a spolků s výraznou 
podporou celé škály místních firem. 
Koordinaci akce zajišťovalo Mateřské 
a dětské centrum Maják.

Kino se sochou našeho velikána.
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Palackého stezce je již 100 let. Jak vlastně vznikla a proč bylo 
červené značení změněno na modré...

 Většina turistických cest vznikla tak, 
že cesta, která někde v terénu vede již 
dlouho, od nepaměti. Lidé po ní chodili 
například domů. Dnes je vyznačena 
turistickým značením a mohou po ní 
chodit i turisté. 
 Údolím řeky kamenice možná vedla 
místy nějaká pěšinka, kdo ví, ale cesta 
tak jak ji známe dnes musela být 
vybudována a to s tím vědomím, že 
po ní budou chodit především turisté.
 V roce 1936 vydal Klub 
Československých turistů ve Velkých 
hamrech paměti k příležitosti 25 let 
svého trvání. Autorem těchto pamětí 
byl tehdejší předseda odboru KČST 
Ing. A. Vosátka.
 V těchto pamětech vzpomíná na to, 
jak v r. 1911 se skupinou dalších 
nadšenců založili v obci odbor Klubu 
Československých turistů.
  Ve Velkých Hamrech v té době 
již padesát let působil Sokol, který 
měl v obci dvě jednoty s velkou 
sokolovnou. Vedle toho zde byla 
též Dělnická tělocvičná jednota 
s tělocvičnou a letním hřištěm. V místě 
byl čilý spolkový a kulturní ruch a řada 
odborových organizací. Přesto byl 
v obci 2. května 1911 založen Klub 
Československých turistů.
 Ještě před tím 23. dubna vykonal 
odbor pochůzku z Plavů do Navarova 
údolím Kamenice, aby ve velmi 
nepřístupném terénu vytyčil směr 
projektované stezky.
 Dne 23. července za přítomnosti 
okresního hejtmana A. Böhma byla 
konána nová pochůzka a dojednána 
smlouva s majitelem velkostatku 
Navarov Ing. Vaníčkem a s majiteli 
pozemků ze Lhotky kteréžto pozemky 
se měly pro novu stezku zabrat a ti 
s největší ochotou veškeré pozemky 
bezplatně pro stavbu propůjčili. 
 Dne 17. srpna 1911 byla stavba 
stezky v mimořádné valné hromadě 
odboru všemi členy odhlasována. 
 Jako první etapa výstavby stezky 
29. dubna 1912 bylo podnikateli 
zemních prací Josefu Vlasákovi z Vel. 
Hamrů zadáno provedení výstavby 
stezky z Plavů přes potok Zlatník, 
kolem zřícenin hradu Navarova 
ke kamennému mostu v Navarově. 
 Délka stezky z Plavů do Navarova 
měří 3130 m a provedena byla 
částečně v hlinitém terénu, částečně 
ve skále a z velké části jako kamenná 
rovnanina podél levého břehu řeky 
Kamenice. Práce byla velmi obtížná 
ve velmi nepřístupném terénu. 
 Náklad na stezku činil 7028,90 korun, 
na který byla na základě intervencí 
poslanců Dr. Kramáře, Č. J. Lisého, 
J. Maštalky a Dr. Tobolky poskytnuta 
subvence minimem veřejných prací 
ve Vídni v částce 2000 korun. 
 Stavba stezky byla umožněna 
vzácným porozuměním, jak 
samosprávných korporací, tak 
i jednotlivců, kteří věnováním tento 
počin našeho odboru podpořili. Jsou to 
mimo jiné Okresní výbory v Železném 
Brodě a Vysokém nad Jizerou, obecní 
zastupitelstva ve Velkých Hamrech, 
Plavech, Haraticích a v Držkově 

a z jednotlivců zejména velkoprůmyslník 
František Brůna v Plavech. 
 Otevření této stezky, která byla 
nazvána stezkou Palackého bylo 
4. srpna 1912 oslaveno v nádherné 
přírodě u rozvalin hradu Navarova 
velkou slavností, která se skvěle 
vydařila. Slavnostní řeč pronesl ředitel 
školy v Železném Brodě J. Vihan.
 K této části textu připojuji svou vlastní 
poznámku o tom, že řada turistických 
průvodců uvádí, že není doloženo, že 
by název byl odvozen od skutečnosti, 
že jmenovaná osobnost českých 
dějin zde někdy pobývala, nebo měla 
k tomuto kraji bližší vztah.
 Druhá etapa stezky od kamenného 
mostu v Navarově, (který v té době 
ještě stál a až po 2. svět. válce spadl, 
poznámka autora článku) do Jesenného 
byla zadána v roce 1914 k provedení 
podnikateli Václavu Mukařovskému. 
Byla také velmi obtížná, část stezky 
musela být provedena na železných 
nosičích s dřevěnými pražci. 
 Dne 7. Června 1914 byla tato část 
stezky odevzdána turistické veřejnosti 
slavnostním koncertem u hradu 
Navarova, proslovem vrchního rady 
J. Kamenického, člena Ústředního 
výboru KČST. 
 Mezitím provedly odbory KČST 
v Semilech a Železném Brodě 
pokračování Palackého stezky 
z Jeseného až k potoku Vošmendě 
a pod Spálov k Riegrově stezce, 
takže celé údolí řeky Kamenice bylo 
československé turistice otevřeno. 
Palackého stezka se stala tak 
důležitou spojkou na turistickou linii 
Ještěd - Sněžka a s rozchodem buď 
na Krkonoše, nebo Muchov a Jizerské 
hory. 
 Hned po ukončení stavby stezky 
spěly k nám proudy turistů, aby poznaly 
krásy Palackého stezky a všichni byli 
nádhernou scenérií okouzleni. Tím se 
ovšem naše krajina dosud turisticky 
málo navštěvovaná, stala známou 
a po stránce hospodářské posílila. 
Důsledkem toho bylo, v Plavech 
a ve Velkých Hamrech zřízeno několik 
hotelů a restaurací, které dovedly 
vyhovět nejen všem potřebám 
jednotlivců, ale i celým turistickým 
výpravám.
 Tolik ze spisku o pamětech turistiky 
ve Velkých Hamrech vydaného 
v roce 1936 k dvaceti pěti letům jeho 
existence. Spisek se dále zmiňuje 
o bohaté rozvětvené činnosti odboru, 
jehož přičiněním byla vybudována 
a následně vyznačena řada dalších 
turistických cest v okolí. Obšírně se 
také rozepisuje o stavbě a provozu 
turistické chaty na Muchově, která ale 
později, jak víme bohužel vyhořela.
 Paměti se také zmiňují o turistické 
linii Ještěd-Sněžka. Jednalo se 
o tehdy již existující značenou cestu 
německých turistů vedoucí z Ještědu 
přes Černou Studnici, Muchov 
a Tanvald do Krkonoš. V textu je dále 
zmínka o doslova „úpravě stezky 
na Muchov“. Tam zřejmě došlo k jejímu 
napojení na zmíněnou linií.
 V té době bylo značených 

turistických cest málo a k jejich 
vyznačení jen barva červená. Později 
cest přibývalo a postupně se z nich 

stávala síť značených turistických cest. 
Tím také přibývalo rozcestí, na nichž se 
ta jedna červená barva dělila do stále 
přibývajících různých směrů. Proto se 
postupně přidávaly další barvy, modrá, 
zelená a pak i žlutá, aby se jednotlivé 
cesty od sebe odlišovaly.
 Až do r. 2011 byla na třech místech 
Palackého stezky situace taková, že ať 
turista přišel z jakékoliv strany, červená 
cesta se před ním dělila do dvou směrů. 
V Tanvaldě krátce za nádražím u dnešní 
Hasičské zbrojnice na Palackého 
stezku, nebo přes centrum Tanvaldu 
na Muchov. Na druhém takovém místě 
uvnitř zříceniny Navarova bylo možné 
pokračovat dál až do Železného 
Brodu, nebo odbočit doleva, a nebo 
po červené jít do Jesenného a dál 
do Vysokého nad Jizerou. Třetí takové 
místo bylo na mostě u železniční 
stanice Pod Spálovem po červené se 
šlo dále do Železného Brodu, nebo 
také po červené doleva Riegrovou 

stezkou do Semil.
 V roce 2011 se vedoucím značení 
turistických cest pro Liberecko 

a Jablonecko stal pan Rajsigl, 
(v květnovém TZ s ním vyšel rozhovor 
o turistickém značení a značkařích), 
který provedl řadu různých změn 
ve značení na Palackého stezce, ale 
také na jiných cestách. Tyto změny se 
řadě lidí nelíbily. Někteří lidé nemají rádi 
jakékoliv změny všeobecně. Nicméně 
k provedení těchto změn byly dobré 
důvody. Na stezce byla odstraněna 
všechna tato rozcestí jedné barvy 
do více směrů, rovněž tak i na řadě 
jiných rozcestí na jiných cestách.
 Připouštím, že kdyby toto viděli ti, 
kteří cestu téměř před sto lety budovali, 
třeba by se jim to také při prvním 
pohledu nelíbilo. Myslím si, že by názor 
změnili, kdyby viděli pokrok, kterým 
stezka prošla. Tenkrát bylo na celé 
cestě jedno rozcestí na Sněžku, dnes 
je na celé stezce jedenáct míst kde se 
značení cesty potkává s nějakou jinou 

Pokračování na str. 11

Dobová fotografie Palackého stezky.
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Dvě nehody na Krkonošské

Vážná dopravní nehoda se stala 
na křižovatce u Komerční banky. Řidič 
osobního vozidla jedoucí od V. Hamrů 
nedal při odbočování do Poštovní ulice 
přednost motocyklu, na němž jel muž 
se ženou. Následky jsou vážné. Oba 
motocyklisté byli s těžkými zraněními 
převezeni do nemocnice. Nadto bylo 
zjištěno, že viník nehody požil před 
jízdou alkohol, což mu u soudu dobré 
očko rozhodně neudělá. Inu, opilý 
řidič.....dosaďte si sami.
K další nehodě došlo u nákupního centra 
Tescoma, kde se střetl muž vycházející 
ze dvora se starším mužem na malém 
motocyklu. Zde naštěstí k závažným 
následkům nedošlo a alkohol v dechu 
zjištěn nebyl. Zkolabovala ovšem 
okamžitě doprava a v centru města se 
začaly kupit automobily. Poblíž se však 
nacházela hlídka městské policie, která 
provoz záhy usměrnila.
Měsíc na silnicích byl tedy poněkud 
rušnější.

Za zločinci v pedálech
Pěkné počasí, ušetřené pohonné 
hmoty a také zvýšení fyzické kondice 
strážníků, to všechno vedlo velitele 
městské policie v Tanvaldě k dohodě 
s Policií ČR o zapůjčení služebních 
bicyklů. Zdaří-li se potichu přiblížit 
k pachatelům trestné činnosti, to záleží 
na spoustě okolností, ovšem pravdou 
je, že kam se nedostane automobil, 
bicykl bez problémů projede. A tak se 
může snadno stát, že syčák dělající 
nepořádek okolo Kamenice, kam 
na něj dříve ruka zákona nedosáhla, 
na kole dostižen, slzu uroní. 

Pracovitý zloděj chtěl slavit
Těžko říct, jestli zloděj, jenž navštívil 
zahrádkářskou kolonii u železniční 
trati a odnesl si sekačku na trávu, chtěl 
opravdu sekat, ale spíše ji chtěl vyměnit 
za šnaps, neboť spolu se zahradním 
náčiním si odnesl také veškerý alkohol, 
který na místě činu našel. Možná však 
chtěl jen oslavit příchod léta, těžko říct. 
Ovšem sekat by to chtělo, nejen trávu, 
ale především zloděje, a to do měkkých 
partií a hodně.

Sklerotik nebo slibotechna?
V minulém čísle jsme psali o tom, jak 
velký pes napadl malého a jak došlo 
ke zranění majitelky malého pejska. 
Majitel útočníka sice chlapsky přislíbil, 
že se s paní finančně vyrovná, jenže 
sliby, chyby. Podle našich informací 
se tak dosud nestalo a tak se nabízí 
otázka, zda dotyčný pán svůj slib 
nevyslovil pouze účelově. Anebo že by 
měl jen krátkou paměť?

-vho-

Pod foto: (foto A. Bělonožník)

Co všechno hoří?
 Pod tímto zajímavým názvem se 
neskrývá nic jiného než přednáška 
o požární prevenci pro naše seniory, 
kterou uspořádal Senior klub Tanvald. 
 Úterní odpoledne 18. června nebylo 
zasvěceno jen přednášce, ale viděli 
jsme i Hasičský útok mladých hasičů 
z Šumburku nad Desnou. Akce byla 
opět velmi přínosná stejně jako ty 
předešlé, které Senior klub pořádal. 
V každém případě bylo užitečné 
poslechnout si rady o požární prevenci, 

a kdo už je znal, tak si je s chutí zopa-
koval, protože opakování je matkou 
moudrosti.
 A jaké další akce má Senior klub při-
pravené? 23. července se můžete těšit 
na třetí Hrátky s pamětí. 20. srpna bude 
přednáška s názvem Na pomoc peču-
jícím rodinám, což bude přednáška 
zaměřená na péči o lidi s demencí. Čas 
konání je jako vždy v 15.00.

-haj-

Ukázka hasičského útoku.

Prohlídka nové hasičárny.

Předání maturitních vysvědčení
 Velká zasedací síň na tanvaldské 
radnici se 3. června  stala svědkem 
slavnostního aktu.
Svá maturitní vysvědčení  zde z rukou 
třídních profesorů a ředitele školy  a  
kytičku od starosty města obdrželi 

absolventi  osmiletého  a čtyřletého 
studia  Gymnázia Tanvald.
 Krásné zahájení i závěr aktu připra-
vili hudebním vystoupením spolužáci 
absolventů.

-ali-

Slavnostní předávání vysvědčení…

 Senior klub na úterý 21. května při-
pravil k Svátku matek odpoledne s bás-
ničkami a písničkami pro všechny, kteří 
se téměř pravidelně dění v klubu zú-
častňují.
 Děti z MŠ Wolkerova na Šumburku 
pod vedením paní Jiřiny Pecháčkové 
potěšily přítomné připraveným pás-
mem, káva a dortík doplnily sváteční 
atmosféru. Ženy také obdržely sym-
bolický dáreček, květinku na kolíčku, 
kterou se hned iniciativně ozdobily. 
Za Městský úřad přišel ženám po-
přát i místostarosta města pan Josef 
Průcha a současně přítomné pozval 
na další akci klubu v červnu. 

-ali-

Básničky a písničky 
pro naše babičky

Malý zpěváci a zpěvačky zrovna kouzlí úsměv 
na tvářích všech přítomných.

Zahájení odpoledne slovem pana místostarosty 
Josefa Průchy.

Jedny z pozorných posluchaček.

Po vrbě zůstala jen díra
 V Tanvaldě se v poslední době 
dost kácelo, ať už z důvodu výstavby, 
anebo když šlo o přestárlé dřeviny. 
Ale výsadba nové zeleně se neza-
nedbává, jen není tolik vidět, protože 
stromky jsou ještě malé. O to víc ale 
zamrzí, když nějaký výtečník takové 
dílo pokazí. Tak jako před jídelnou ZŠ 
na Výšině, kde po stromku salix integra 
hakuro nishiki, česky vrbě japonské, 
zůstala jen díra v zemi. Těší zloděje 
doma na zahradě pohled na ukradený 
stromek? Co myslíte?

-vho-
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Pedagogové ze ZŠ Tanvald, Sportovní ve Wittichenau

 Výbor organizace zdravotně 
postižených splnil dne 22. května 
jeden z významných bodů ročního 
plánu činnosti. Byl to poznávací zájezd 
do německého lázeňského města BAD 
SCHANDAU.
 Pro veliký zájem museli být zajištěny 
dva výletní autokary pro uspokojení 96 
zájemců. Z Rejdic, Kořenova, Desné 
a Tanvaldu. V časných ranních hodinách 
odstartovali všichni do Děčína. 
V přístavu Labské společnosti přesedli 
do příjemně vybavené motorové výletní 
lodi historického jména „POSEIDON“.
 Následovaly dvě hodiny 
pozoruhodné cest proudem Labe. 
Sledování krásné přírody v jeho 
povodí, společenskou zábavou, 
zpěvem známých lidových písniček, 

dobrým obědem na lodi, uběhla všem 
cesta v dobré pohodě.
 Následovala prohlídka městečka 
a jeho historických i novodobých 
objektů, upravených parků se spoustou 
kvetoucích květů nejen v parcích, ale 
i v soukromých zahradách. Nesmělo 
chybět ani posezení v útulných 
kavárničkách na ukončení příjemné 
procházky. Ani drobné dešťové 
přeháňky nemohly pokazit zajímavé 
prožitky.
 Za úspěšnou organizaci všichni 
poděkovali hlavní organizátorce 
zájezdu, obětavé Evě Malé a jejím 
pomocníkům z výboru. Poděkování 
patří i oběma pánům řidičům autokarů 
z Rejdic. Za výbor Miroslav Šimon

 

Dne 15. 6. 2013 se v budově 
tanvaldského gymnázia uskutečnil další 
z oblíbených projektů žáků a studentů, 
tentokráte s názvem „Kámen“. 
Nechyběly zde výtvarné práce 
v podobě fotografií, plakátů, 
sádrových odlitků, malovaných 
výjevů, dále počítačové 
prezentace o minerálech, 
horninách, ale i hradech 
a například také o skupině 
Rammstein. Velkému zájmu se 
těšila i dvě pěvecká vystoupení 
pěveckých sborů sekundy 
a následně tercie a kvarty. 
Malé děti -  a jejich rodiče 
též - zaujala i výtvarná dílna 
s malováním na kameny. Jistě 
atraktivní byla i soutěž „Hod kamenem 
na mamuta“. „Kamenné metamorfózy“ 

doznala většina prostor gymnázia – 
chodby, učebny i další prostory.
 Návštěvníci z řad rodičů i široké 
veřejnosti byli jistě mile překvapeni, 
co všechno v žácích a studentech 
dříme, co jsou schopni vytvořit a také 
prezentovat. Velmi potěšující je, že 
příprava celého projektu studenty velmi 
bavila a užívali si ji.
 Celé sobotní dopoledne tohoto 
červnového dne proběhlo ve velmi 
příjemné a přátelské atmosféře, 
za což patří dík škole samotné, ale 
hlavně žákům a studentům, kteří vše 
připravovali. A dík také všem, kteří 
přišli! Těšíme se zase (nejen) za rok!
 Část prací tohoto projektu můžete 

vidět i během měsíce září v tanvaldské 
městské knihovně. IN

 Zatímco v pátek 17. května měli 
žáci  ZŠ Tanvald, Sportovní ředitelské 
volno, my-jejich  pedagogové- jsme 
se vydali navštívit partnerské město 
Wittichenau.
 Po příjezdu jsme byli pozváni 
na radnici, kde jsme se setkali 
s některými zástupci města i s našimi 
průvodci. Po krátké prohlídce radnice 
a města jsme navštívili hlavní cíl naší 
cesty-  místní školu, kde nás čekalo 
velmi milé přivítání a srdečné setkání 
s německými kolegyněmi a kolegy. 
Průvodkyněmi po areálu školy byly 
paní ředitelky 1. a 2. stupně paní 
Lesche a paní Bulan.
 Měli jsme tak možnost nahlédnout 
do učeben chemie, biologie, počítačů, 
hudební výchovy, pracovního 
vyučování i do moderní sportovní haly. 
Tento den byl navíc pro MittelSchule 
speciální v tom, že 10. třída měla 
„poslední zvonění“, rozloučili se se 
školní docházkou a následující dny se 

mají připravovat na závěrečné zkoušky. 
 Učitelé tělesné výchovy si  také měli 
možnost prohlédnout nové ubytování 
pro žáky 8. a 9. ročníků sportovních 
tříd, kteří zde začátkem škol. roku 
2013/14  už opakovaně absolvují 
cyklistický kurz. 
 Cestou z Wittichenau jsme se ještě 
zastavili v Bautzenu, centru Horní 
Lužice. Krásné počasí dovolovalo 
projít si historické centrum města, 
navštívit starobylou katedrálu sv. Petra 
a projít se malebnými uličkami kolem 
středověkých hradeb.
 Bylo to pěkné zakončení 
výjimečného dne, kdy jsme se měli 
možnost v mnohém inspirovat, 
vyměnit si zkušenosti /hlavně díky naší 
vyučující německého jazyka-p. uč. 
Strýčkové, která nám tlumočila všechny 
vzájemné dotazy/ a těšit se na setkání 
s německými kolegy  na naší škole. 

Martina Stěhulová

Poznávací zájezd zdravotně postižených Kámen?!

Přípravy na sobotní prezentaci projektu vrcholí.

I hudebka se projektu zhostila bravurně.

V červnovém čísle TZ bylo chybně 
uvedeno jméno u článku Májové 

dny 1945 v Tanvaldě. V článku jsme 
uvedli jméno Josef Zeman místo 

Josefa Zemánka.
Omlouváme se a děkujeme 

za pochopení!

Změna ordinačních 
hodin doktora Gazdy

1. - 7. 7. 2013 dovolená + 
malování ordinace

26. - 31. 8. 2013 dovolená

 Velice nás zasáhly osudy lidí 
v oblastech postižených povodní 
a okamžitě jsme se rozhodli uspořádat 
malou sbírku. Na fotografii je vidět, 
kolik toho v naší malé školce rodiče 
donesli. Protože jsem ale nevěděla, 
jak to do těchto oblastí dopravit, spojila 
jsem se s p. Martinou Zelinkovou, která 
také sbírku za eRclub Smržovka pořá-
dala, a ta to odvezla společně s další 
sbírkou do města Povrly na Ústecku.
Děkuji moc! Jiřina Pecháčková, VOP 
Mateřská škola Tanvald Šumburk

Poděkování rodičům ze šumburské školky
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 15. 5. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 29. 5. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 12. 6. 2013 

• RM v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. bere na vědomí zprávu o hospodaření 
společnosti TABYS s.r.o. Tanvald za rok 
2012, schvaluje účetní závěrku společnosti 
TABYS s.r.o. Tanvald za rok 2012 a  
rozdělení vykázaného čistého zisku ve výši 
1.668.708,27 Kč takto:
- částku ve výši 83.435 Kč do rezervního fondu
- částku ve výši 1.585.273,27 Kč na úhradu ztrát 
z minulých účetních období.
• RM v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. stanovuje s účinností od 1. 6. 2013 řediteli 
společnosti TABYS s.r.o. měsíční mzdu ve výši 
33.000 Kč.
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
schvaluje v souladu s čl. III., odst. 2 Smlouvy 
o individuálních pracovních a mzdových 
podmínkách ze dne 22. 12. 2008 výplatu druhé 
části odměny za rok 2012 ve výši 27.200 Kč 
řediteli společnosti.
• RM přidělila byt č. 203, garsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou na dobu neurčitou.
• RM přidělila byt č. 210, garsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 12. 2013.
• RM přidělila byt č. 23, dvougarsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 12. 2013.
• RM přidělila byt č. 2, vel. 1+3, Radniční 525, 
Tanvald na dobu určitou do 31. 12. 2013.
• RM schvaluje Dohodu o umístění vybavení 
zubní ordinace mezi městem Tanvald a manželi 
MUDr. Ivanou a MUDr. Martinem Šťastným, 
Poštovní 284, Tanvald dle předloženého návrhu. 
• RM souhlasí s podanou námitkou města 
Tanvald ve stavebním řízení ke stavebním 
úpravám v 1 N.P. budovy č.p. 366, Krkonošská 
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou, stojící 
na stavebním pozemku č. 342, katastrální 
území Šumburk nad Desnou, spočívajícím 
v novém dispozičním řešení za účelem zřízení 
herny, baru a sázkové kanceláře.
• RM vydává záměr na prodej částí 
pozemkové parcely č. 370/1, katastrální území 
Tanvald, označených podle geometrického 
plánu č. 1489-234/2013 ze dne 8. 4. 2013, 
vyhotoveného Ing. Ladislavem Kovářem, 
Nerudova 631, Česká Lípa, jako pozemková 
parcela č. 370/9 o výměře 342 m2

a pozemková parcela č. 370/10 o výměře 
528 m2, vše katastrální území Tanvald. 
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 729/7 o výměře cca 390 m2, 
katastrální území Tanvald za účelem usnadnění 
přístupu k nemovitostem.
• RM rozhodla pronajmout lesní pozemek 
– pozemkovou parcelu č. 327/6 o výměře 
283 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou společnosti TABYS s.r.o., se sídlem 
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou za účelem hospodaření – 
provozování zemědělské výroby podle zákona č. 
85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství ve znění pozdějších přepisů, 
a některé další zákony.
• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 328/66 o výměře 50 m2, 
katastrální území Tanvald za účelem zřízení 
zahrádky.
• RM:
1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze  
dne 8. 10. 1997 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 328/66 o výměře 111 m2, katastrální 
území Tanvald dohodou ke dni 31.5.2013;
2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 328/66 o výměře 111 m2, katastrální 
území Tanvald za účelem zřízení zahrádky. 
• RM souhlasí s tím, že paní D. Bulvová a paní 
K. Bulvová budou mít od 1. 6. 2013 na základě 
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
30. 6. 2006 pronajatou část pozemkové parcely 
č. 328/66, katastrální území Tanvald takto:
1/ část pozemkové parcely č. 328/66 o výměře 
9 m2, katastrální území Tanvald za účelem 
umístění dočasné stavby zahradního domku 
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok;
2/ část pozemkové parcely č. 328/66 o výměře 
111 m2, katastrální území Tanvald za účelem 
zřízení zahrádky za nájemné ve výši 6 Kč/m2/
rok.
• RM souhlasí:
1/ s vyřazením telefonní ústředny ATLAS, 
inv. č. DHM 322020-1, pořízené v roce 1997, 
pořizovací cena 116.240 Kč;
2/ s vyřazením videoprojektoru ELMET, inv. 
č. DHM 323030-1, pořízeného v roce 1997, 

pořizovací cena 120.072 Kč.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 23/2013:
PŘÍJMY
PŘÍJMY  Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město .......... 
  ..................................................2.918.970 Kč
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
Daň z příjmu právnických osob za město
  ..................................................2.918.970 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 25/2013:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu 
a v intoxikaci ....................................244.590 Kč 
VÝDAJE
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. - ošeření osob 
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci ...244.590 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 26/2013 spočívající v zapojení přijatého 
pojistného plnění za pojistnou událost ve školní 
budově v Raisově ulici  č.p. 333 do rozpočtu 
a uvolnění prostředků rozpočtové rezervy 
na pokrytí rozdílu mezi pojistným plněním 
a skutečnými náklady na likvidaci pojistné 
události:
PŘÍJMY   
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku – 
celkem ...............................................14.722 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem
Zřízené základní školy ....................+ 22.393 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  ...............- 7.671 Kč
• RM rozhodla schválit změnu účelovosti 
schváleného čerpání prostředků investičního 
fondu Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 
na opravy majetku takto:
oprava omítky suterénu č.p. 333 Šumburk
  .....................................................- 40.000 Kč
oprava soklu včetně říms č.p. 416 Tanvald
  ....................................................+ 40.000 Kč
• RM souhlasí s podáním žádosti Základní 
školy Tanvald, Sportovní 576, Tanvald 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje na projekt z programu „Podpora resortu 
školství“:
1/ Název podprogramu: 4.2. – Komunitní funkce 
škol
Název projektu: Šikovné ruce – tematické 
výtvarné dílny
Celkové náklady 13.000 Kč, dotace 9.100 Kč, 
spoluúčast školy 3.900 Kč
• RM souhlasí s podáním žádosti Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie Tanvald, 
Školní 416, Tanvald o poskytnutí dotací 
z rozpočtu Libereckého kraje:
1/ Název programu: Resort pro školství, mládež 
a zaměstnanost
Název podprogramu: 4.1. – Podpora 
volnočasových aktivit
Název projektu: Partnerství s DDM Drážďany
Celkové náklady 41.000 Kč, dotace 20.000 Kč, 
spoluúčast školy 21.000 Kč
2/ Název programu: Resort pro zdravotnictví, 
tělovýchovu a sport
Název podprogramu: 3.9. – Školní sport 
a tělovýchova
Název projektu: Fotbalová akademie Tanvald – 
nákup fotbalových dresů a míčů
Celkové náklady 96.500 Kč, dotace 16.500 Kč, 
spoluúčast školy 80.000 Kč (mzdy trenérů)
3/ Název programu: Česko-německý fond 
budoucnosti
Název projektu: Studijní a odborný pobyt 
studentů OA v Německu v Burbachu
Celkové náklady 149.500 Kč, dotace 50.000 Kč, 
spoluúčast školy 99.500 Kč 
• RM rozhodla poskytnout Sdružení hasičů 
ČMS okres Jablonec nad Nisou příspěvek 
v celkové výši 8.000 Kč a provést rozpočtové 
opatření č. 24/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Sdružení hasičů ČMS okres Jablonec 
nad Nisou ............................................8.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................- 8.000 Kč
• RM rozhodla občanské sdružení Asociace 
nositelů legionářských tradic, se sídlem 
Banskobystrická 11, Praha 6 nepodpořit 
členstvím města Tanvald v tomto sdružení, 
ani finančním darem, ani inzercí v časopise 

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

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

• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 60/5  (ostatní plocha) o  
výměře 20 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou za účelem zřízení zahrádky.
• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha) 
o výměře 40 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou za účelem uskladnění palivového dřeva.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej lyžařského vleku BLV-O  včetně staveb 
na pozemkových parcelách č. 361/1, 1842/1, 
375/156 a 375/104, vše katastrální území 
Tanvald, Tělovýchovné jednotě SEBA Tanvald, 
se sídlem Pod Špičákem 580, Tanvald dle 
předložené kupní smlouvy.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 28/2013:
PŘÍJMY
TRANSFERY
státní příspěvek na výkon pěstounské péče.......
  ....................................................  584.000 Kč
VÝDAJE
SOCIÁLNÍ VĚCI – celkem
výkon pěstounské péče – celkem.....584.000 Kč
• RM:
1/ bere na vědomí neinvestiční výdaje 
na jednoho žáka v roce 2012 v Masarykově ZŠ 
a OA Tanvald, Školní 416 ve výši 15.050,50 Kč 
a v Základní škole Tanvald, Sportovní 576 
ve výši 11.312,50 Kč; 
2/ schvaluje v souladu s ustanovením § 178, 
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
neinvestiční výdaje, které budou požadovány 
od obcí, ve kterých mají žáci navštěvující 
Masarykovu ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 
a Základní školu Tanvald, Sportovní 576 trvalý 
pobyt a zároveň nevytvořily podmínky pro plnění 
bezplatné povinné školní docházky, za rok 2012 
ve výši 5.500 Kč na jednoho žáka.
• RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576:
a) použití investičního fondu ve výši do 6.000 Kč 
na doplatek zvýšené ceny konvektomatu do ŠR 
Scolarest;
b) použití rezervního fondu ve výši do 46.000 Kč 
na obnovu vybavení učitelské kuchyňky, 

kancelářských stolů v kanceláři ředitelky 
a zástupkyně, a kabinetu vyučujících 1. stupně.
• RM doporučuje  zastupitelstvu města  schválit  
poskytnutí půjčky  ve  výši 2.000.000 Kč TJ 
Bižuterie, o.s., se sídlem Pražská 20, Jablonec 
nad Nisou s roční úrokovou sazbou ve výši 
3%, splatnou jednorázově ke dni 30. 6. 2015 
s podmínkou, že bude zajištěna  směnkou a  
schválit rozpočtové opatření č. 27/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
půjčka TJ Bižuterie, o.s. Jablonec nad Nisou
  ..................................................2.000.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod  z hospodářského výsledku minulých let
  ...............................................+ 2.000.000 Kč
• RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu 
na byt uzavřenou na dobu určitou  v č.p. 595, 
ul. Protifašistických bojovníků, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou do 31.12.2013.
• RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a Ing. Martinem Vlčkem, VMD Servis, se 
sídlem Lumierů 12, Praha 5 na nákup vybavení 
zubní ordinace umístěné v č.p. 284, Poštovní ul., 
Tanvald dle předloženého návrhu.
• RM souhlasí s pokácením 4 ks javoru klenu 
nacházejících se při místní komunikaci ul. 
Pod Špičákem, u autokempu, na pozemkové 
parcele č. 578/2, katastrální území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku.
• RM souhlasí s pokácením 3 ks jasanů 
nacházejících se před hřbitovní zdí vedle vchodu 
od kostela na Horním Tanvaldě, na pozemkové 
parcele č. 627/2, katastrální území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční dne 19. 6. 2013 s tím, 
že program může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Projednání studie rozvoje volnočasových 
aktivit
7. Náměty, připomínky, diskuze
8. Závěr

• RM přidělila byt č. 28, dvougarsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald,  
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31.12.2013.
• RM souhlasí s užíváním nebytových prostor, 
jedné kanceláře v sociálním odboru MěÚ v č.p. 
350, Krkonošská ul., Tanvald občanským 
sdružením D.R.A.K., se sídlem Oblačná 450/1, 
Liberec 5 jednou týdně za účelem poskytování 
sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, na období 
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, za úhradu 800 Kč 
měsíčně.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 

parcely č. 328/66 o výměře 50 m2, katastrální 
území Tanvald manželům Balašovým za účelem 
zřízení zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/ 
rok.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 328/66 o výměře 111 m2, katastrální 
území Tanvald panu Vágnerovi za účelem 
zřízení zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/ 
rok.

Historický kaleidoskop.
• RM projednala žádost společnosti TOGGA 
spol. s r.o., se sídlem Volutová 2524/12, Praha 
5 o příspěvek na vydání knihy „Varhanáři 
Predigerové“ a rozhodla tento neposkytnout.
• RM projednala nabídku na možnost 
prezentace města Tanvald v Regionální televizi 
RTM TV a rozhodla této nabídky nevyužít.
• RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Tanvald a společností 
KREDIT CENTRUM, s.r.o., se sídlem Riegrovo 
náměstí 15, Semily dle předloženého návrhu.
• RM rozhodla poskytnout následující 
příspěvky z rozpočtové kapitoly Výdaje 
na spolupráci s družebními obcemi na účast 
sportovců na oslavách 20. výročí partnerství 
mezi městy Tanvald a Wittichenau, které se 
uskuteční dne 29. června 2013 ve Wittichenau:
1/ ve výši 3.000 Kč panu K. Soldátovi na úhradu 
nákladů spojených s účastí fotbalového 
družstva;
2/ ve výši 1.500 Kč panu R. Pavelkovi na úhradu 

nákladů spojených s účastí družstva stolních 
tenistů.
• RM bere na vědomí usnesení Rady 
Libereckého kraje č. 639/13/RK ze dne 
16. 4. 2013, kterým vzala na vědomí přesun 
výjezdové základny Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje z Tanvaldu do Velkých 
Hamrů.
• RM rozhodla, že motokrosová trať 
v Motokrosovém a sportovním areálu 
Tanvaldská kotlina
s okamžitou účinností již městem Tanvald 
nebude provozována. 
• RM vydává s účinností od 1. 6. 2013 Knihovní 
řád Městské knihovny v Tanvaldě a Ceník 
poplatků v Městské knihovně v Tanvaldě dle 
předložených návrhů.
• RM bere na vědomí informace starosty 
o opravě komunikace III. třídy v ulicích 
Nemocniční a Pod Špičákem, jejímž vlastníkem 
je Liberecký kraj.

Pokračování na str. 7
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• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 496/7 o výměře 39 m2  
za účelem zřízení zahrádky a části pozemkové 
parcely č. 496/7 o výměře 6 m2  za účelem 
umístění dočasné stavby kolny, vše katastrální 
území Šumburk nad Desnou. 
• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 4/1 o výměře 1 m2 
a části pozemkové parcely č. 34/4 o výměře 
1 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou společnosti RENGL s. r.o., se sídlem  
Zakopnická 354/11, Liberec za účelem umístění 
plakátovacích tabulí.
• RM projednala žádost pana Kopala o snížení 
kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 1768/3 
(trvalý travní porost) o výměře 218 m2, katastrální 
území Tanvald a doporučuje zastupitelstvu 
města snížit kupní cenu za uvedenou parcelu 
na cenu odvozenou od ceny 100 Kč/m2.
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ souhlasit s opravou hranice mezi pozemkovou 
parcelou č. 389/8, katastrální území Tanvald 
a stavební parcelou č. 1256, katastrální území 
Tanvald dle předloženého návrhu;
2/ souhlasit se směnou části pozemkové parcely 
č. 389/8 o výměře cca 170 m2, katastrální území 
Tanvald ve vlastnictví města Tanvald za část 
stavební parcely č. 1256 o výměře cca 300 m2, 
katastrální území Tanvald ve vlastnictví Junák – 
svaz skautů a skautek ČR, se sídlem Senovážné 
Náměstí 977/24, Praha 1 – Nové Město.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene ve prospěch 
České republiky – Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje, se sídlem Náměstí Dr. E. 
Beneše 24/584, Liberec na části pozemkové 
parcely č. 1831/4, katastrální území Tanvald 
spočívajícího v právu strpění podzemního 
vedení veřejné sítě a v právu provozu, údržby 
a oprav v rozsahu 20,40 běžných metrů liniové 
stavby v maximální šíři 1 m tak, jak je vyznačeno 
v geometrickém plánu č. 1488-786/2013 ze dne 
4. 4. 2013 na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu ve výši 100 Kč za běžný metr liniové 
stavby v maximální šíři 1 m + daň z přidané 
hodnoty ve výši 21%, tj. 2.468 Kč.
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ souhlasit se získáním objektu kapličky sv. 
Anny, kulturní památky, zapsané v ústředním 
seznamu kulturních památek pod rejstříkovým 
číslem 15977/5-104, stojící na stavební parcele 
č. 1046 o výměře 9 m2, katastrální území 
Tanvald, do vlastnictví města Tanvald;
2/ vydat oznámení o opuštěném majetku a výzvu 
formou veřejné vyhlášky dle předloženého 
návrhu;
3/ požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, odbor Odloučené pracoviště 
Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec 
o bezúplatný, případně úplatný převod stavební 
parcely č. 1046 o výměře 9 m2, katastrální území 
Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování plynové kotelny umístěné v budově 
č.p. 378, Wolkerova ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a vedené pod inventárním číslem 
293311/2, Římskokatolické farnosti Šumburk 
nad Desnou, se sídlem Wolkerova 378, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 31/2013 spočívající v přesunu prostředků 
určených na příspěvek Sdružení cestovního 
ruchu Jizerské hory, o.s. na úhradu služeb 
spojených s cestovním ruchem v Tanvaldě:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – celkem
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské 
hory, o.s. .........................................- 151.000 Kč
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem .........+ 151.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Kupní smlouvu mezi městem Tanvald 
a společností Tanvaldent s.r.o., se sídlem 
Poštovní 284, Tanvald na prodej vybavení 
stomatologické ordinace v ceně 1.171.996 Kč 
dle předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 29/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem 
  ...............................................+ 1.481.530 Kč
 v tom celoplošná oprava úseku MK ul. Příkrá 
a K Dubu........................................1.481.530 Kč

FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku minulých let  
  ...............................................+ 1.481.530 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 30/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem................
  ..................................................+ 550.000 Kč
 v tom PD na opravy MK v roce 2014 ..............
  .....................................................550.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku minulých let 
  ..................................................+ 550.000 Kč
• RM :
1/ doporučuje zastupitelstvu města opravu 
mostu za nádražím ČD Desná v letošním roce 
neprovádět;
2/ ukládá odboru rozvoje a KV zajistit zřízení 
místní komunikace na  pozemkové parcele 
č. 1932/10 a 1932/5, katastrální území Tanvald;
3/ doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
zrealizovat v letošním roce opravy mostů přes 
potok Herta u čp. 108 za cenu  450.000 Kč 
a k Desenské teplárenské za cenu  200.000 Kč.
• RM:
1/ rozhodla nerealizovat opravu schodiště 
střediska lékařů č.p. 350, Krkonošská ul., 
Tanvald za cenu 403 tis. Kč;
2/ ukládá odboru rozvoje a KV připravit návrh 
na vybudování nového schodiště do střediska 
lékařů v č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald včetně 
výškové úpravy přístupové komunikace podél 
objektu č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald;
3/ rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 32/2013:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Krkonošská 350 – Soud – celkem     
zpracování PD na nové schodiště ......25.000 Kč      
ROZPOČTOVÁ REZERVA ...............- 25.000 Kč
• RM v současné době nesouhlasí s výměnou 
oken v objektu  č.p. 331 Základní školy Údolí 
Kamenice a ukládá odboru rozvoje a KV zajistit 
nutné opravy stávajících oken v tomto objektu.
• RM po projednání žádosti paní Hlaváčkové 
doporučuje zastupitelstvu města odkanalizování 
ulice Vítězná, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, v úseku od odbočky na Český Šumburk 
po křižovatku s ulicí Mánesova, nerealizovat, 
a to z důvodu neefektivnosti vynaložených 
nákladů. Rada konstatuje, že kanalizaci v úseku 
od tzv. obecních domů po křižovatku s ulicí 
Protifašistických bojovníků musí řešit vlastník 
stávající kanalizace, tedy SVS a.s. Teplice, 
neboť uživatelé v tomto úseku platí stočné.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
34.000 Kč občanskému sdružení MAS Rozvoj 
Tanvaldska, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 
103, na předfinancování projektu „Získávání 
dovedností, animace a provádění“ splatnou 
jednorázově ke dni 30. 6. 2014 a schválit 
rozpočtové opatření č. 34/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
půjčka MAS Rozvoj Tanvaldska .........34.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku minulých let
  ....................................................+ 34.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
poskytnout obci Rudník u Vrchlabí příspěvek 
ve výši 50.000 Kč  na odstranění následků 
povodní a schválit rozpočtové opatření 
č. 35/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem ...........+ 50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  ..............- 50.000 Kč
• RM rozhodla poskytnout panu Soldátovi 
příspěvek ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů 
spojených s účastí fotbalového družstva 
na fotbalovém turnaji v Lubomierzi v Polsku dne 
6. 7. 2013 a uvolnit ho z rozpočtové kapitoly 
Výdaje na spolupráci s družebními obcemi. 
• RM schvaluje vyplacení odměn za I. pololetí 
2013 ve výplatním období za měsíc červen 2013 
ředitelům příspěvkových organizací.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku 
nacházejícího se za domem č.p. 461, Mánesova 
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
na pozemkové parcele č. 485/2, katastrální 
území Šumburk nad Desnou, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.

Zajímavosti, společenská rubrika

Růžena Hrabálková
Viera Strnadová
Zdena Vilušínská
Ladislav Řezáč

Anna Wagnerová
Hana Matoušková

Pavel Bílý
Werner Biela

Marie Doubková

Miluše Morávková
Čestmír Kožíšek
Marie Hrašková

Eduard Jakoubek
Dagmar Poprová

Jiří Kunc
Ludmila Plíšková
Božena Hnyková
Kateřina Ceéová
Ludmila Blažková
Pavla Janíková
Josef Šourek

Pavlína Szilágyiová
Vladimír Pavlů
Otakar Šída

V červenci a srpnu 2013
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 10. 4. 2013 

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

Pokračování ze str. 6  Taky jste si lámali hlavu nad foto-
grafií zveřejněnou v minulém čísle 
Tanvaldském zpravodaji? Hádali jste 
nejrůznější budovy od současného řez-
nictví U Tomášů, přes prodejnu obuvi, 
protože schůdky do obchodu nahoru 
vás zmátly. Ve skutečnosti se jedná 
opravdu o bývalou prodejnu knih, kde 

je dnes prodejna M-tex. Knihkupectví 
mělo název Bartonitschek, prodávaly 
se tam také noviny a papírnické 
potřeby. Po válce zůstala v prostorách 
jednak prodejna Kniha, kde se také 
prodávaly noviny, časopisy, pohlednice 

a gramofonové desky a Narpa, což byla 
prodejna s papírnickými potřebami. 
Pamětníci si vzpomenou na pana 
Martnínka a potom dlouholetého 
vedoucího v prodejně knih pana Lišku 
a slečnu Stázku Čapkovou v papírnic-
tví. Vzhled obou prodejen se změnil 
po převzetí celého prostoru podnikem 
Kniha Severočeského kraje se sídlem 
v Liberci, kdy došlo k vnitřním úpravám 
a prodejna zůstala pouze pro prodej 
knih. Venkovní vzhled prodejny byl 
rovněž změněn. Markantní změna 
nastala úpravou silnice a chodníku, 
kdy schůdky do krámu zanikly. Po roce 
1989 byl objekt odkoupen soukromým 
podnikatelem v oboru textilu. Prodejna 
knih vznikla poté v objektu po bývalé 
prodejně textilu.
 Tanvald měl před 2. světovou válkou 
dokonce dvě knihkupectví s doplňko-
vým prodejem novin a časopisů. I když 
nutno dodat, že to druhé knihkupectví 
bylo v tehdy ještě samostatné obci 
Šumburk. Není smutné, že Tanvald 
v současné době nemá knihkupectví 
žádné? -ali-

Povídání k fotografii 
z minulého zpravodaje

Dobové zobrazení…

Budova se opravdu změnila k nepoznání.

Zmiňované knihkupectví na Šumburku

Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec nese parna, krupobití a me-
dovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími 
měsíci v roce.

Slunce peče - déšť poteče.

Na mokrý červenec následuje bouře 
a krupobití.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu ne-
uteče.

V červenci do košile rozdělej se a v pro-
sinci po uši oděj se!

Jaký červenec, takový leden.

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích 
se zima zaskvěje.

Červenec - úrody blíženec

Co červenec končí, srpen začíná.

Výběr zajímavých pravnostik 
na červenec a srpen
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K likvidaci odpadu přistupujme odpovědně
Vzhledem ke skutečnosti, že většina 
občanů města stále ještě netřídí 
odpad nebo nepostupuje při třídění 
odpadu tak, jak by se správně mělo, 
otiskujeme znovu stručný návod, jak 
v Tanvaldě likvidovat odpad.
Zejména upozorňujeme, že do žlutých 
nádob a kontejnerů patří výhradně PET 
láhve a ne jiný odpad. Ostatní plasty 
mají občané možnost třídit do žlutých 
pytlů, tetrapaky do červených pytlů. 
Zavázané pytle s takto vytříděným 
odpadem jsou technickými službami 
sváženy každý sudý týden vždy 
ve čtvrtek. Pytle si mohou občané 
vyzvednout zdarma na MěÚ, odboru 
rozvoje a KV. Do nádob na papír patří 
čistý papír. Kartony, krabice je třeba 
před vhozením do nádob sešlapávat 
nebo rozřezat a poskládat. Do nádob 
na směsné sklo se mají vhazovat 
pouze čistě vymyté láhve nebo skle-
nice a jiné sklo. Objemný odpad a vyřa-
zené, nepotřebné elektrospotřebiče 
z domácností si mohou občané nechat 
bezplatně odvést technickými službami 
k likvidaci. Stačí se pouze telefonicky 
domluvit na termínu odvozu na čísle 
483 369 554 odboru rozvoje a KV MěÚ 
Tanvald. Připomínáme, že směsný 
komunální odpad, který již nelze dále 
zpracovat, patří do většinou šedých 
nádob nebo kontejnerů na tento 
směsný odpad. Praxe však ukazuje, 
že některým jedincům je úplně jedno 
do jaké nádoby směsný nebo jakýkoliv 
jiný komunální odpad z domácnosti 
vhodí nebo odloží. Nevhodný nebo zne-
čištěný odpad v nádobách na tříděný 
odpad znehodnotí celý obsah, který 
už nemůže být dále zpracován a musí 
skončit na skládce nebo ve spalovně. 
Vícenáklady pak zaplatíme všichni. 
Správným a odpovědným přístupem 
k likvidaci, třídění a svozu odpadů 
z domácností mohou občané společně 
přispět k udržení poplatku za likvidaci 
odpadu na stávající úrovni 500,-Kč.
V současné době dochází pro větší 
pohodlí občanů při třídění odpadu 

i k rozšíření počtu stanovišť, hnízd 
na tříděný odpad. 
V období od března do května bylo 
odvezeno112 pytlů tříděného odpadu 
(žluté a červené pytle). Za prvních 14 
dní června bylo odvezeno 36 pytlů, což 
je dobrá zpráva. Jen pro zajímavost 
sběr žlutých pytlů převládá. 

Návod na třídění a likvidaci odpadů 
v Tanvaldě
Odpad. „Nejlepší odpad je ten, který 
ani nevznikne.“  Kupujte produkty, 
z nichž je nebo vzniká co nejméně 
odpadu.
Starý papír a karton vhazujte 
do modré sběrné nádoby. Do nádob 
nevhazujte použité dětské pleny 
a hygienické pomůcky.
Skleněné láhve a sklenice vha-
zujte čisté do zelených kontejnerů.  
Do kontejnerů 
na sklo zásadně nepatří předměty 
z porcelánu nebo keramiky, zátky, 
uzávěry lahví 
a víčka sklenic, žárovky nebo zářivkové 
trubice
PET láhve vhazujte do žlutých sběr-
ných nádob. Do nádob nepatří ostatní 
plasty.
Ostatní plasty, jako jsou např.láhve 
od mycích a čistících prostředků, 
vymyté, čisté kelímky od jogurtů, 
margarínů, pomazánkových másel, 
zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové 
sáčky nebo folie, a různé jiné plastové 
obaly, sbírejte do žlutých pytlů. Svoz 
žlutých pytlů provádějí technické služby 
každý sudý týden vždy ve čtvrtek. Pytle 
si každý poplatník může vyzvednout 
zdarma na MěÚ, odboru rozvoje a KV.
Tetrapaky - obaly nebo krabice 
od mléka, džusů a jiných nápojů sbí-
rejte čistě vymyté do červených pytlů. 
Svoz provádějí technické služby každý 
sudý týden vždy ve čtvrtek.
Pytle si každý poplatník může vyzved-
nout zdarma na MěÚ, odboru rozvoje 
a KV.
Starý textil vhazujte v zavázaných ige-

litových taškách nebo pytlích do kontej-
nerů na textilní odpad. 
Staré elektrospotřebiče 
Větší elektrospotřebiče jako jsou 
televizory případně radia,  vysavače, 
počítače a monitory, pračky, myčky 
na nádobí, mikrovlné trouby, el. grily, 
ledničky a mrazáky, sporáky, kuchyň-
ské roboty nebo nebo větší strojky 
apod. – odvoz technickými službami 
v dohodnutém termínu a místě, bez-
platná služba na zavolání 
tel.č. 483 369 554. 
Tyto elektrospotřebiče musí být 
nerozebrané, kompletní !  
Staré elektrospotřebiče je rovněž 
možné odevzdat každou poslední 
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin 
v České ulici za viaduktem. Drobné 
elektrospotřebiče jako jsou vysoušeče 
vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry 
a jiné kuchyňské strojky, radia, pře-
hrávače, kalkulačky, telefony a jiná 
drobná elektrozařízení z domácností 
odkládejte do kontejnerů na drobný 
elektroodpad.
Objemný odpad
Jedná se o zbytkový odpad, který nelze 
uložit do šedé nádoby na směsný 
odpad - nábytek- postele, pohovky, 
gauče, lehátka, skříně, komody, stoly, 
křesla, židle, regály, matrace, koberce, 
dětské kočárky,
jízdní kola, kufry - odvoz technickými 
službami v dohodnutém termínu 
a místě, bezplatná služba na zavo-
lání tel.č. 483 369 554. 
Nepoužité, staré léky odevzdávejte 
nejlépe ve své lékárně. 
Stavební suť z domácností, která 
vzniká drobnou údržbou, zejména 
svépomocí - odvoz technickými 
službami na zavolání v dohodnutém 
termínu a místě. V žádném případě se 
nejedná o větší množství ze stavební 
činnosti. Za  stavební suť je považo-
vána i sanitární keramika (WC, umyva-
dlo apod.) 
Baterie a malé akumulátory – vha-
zujte do boxu kontejnerů na drobný 

elektroodpad, odevzdávejte v prodej-
nách, případně odevzdejte při mobilním 
sběru nebezpečného odpadu.
Zářivkové trubice a úsporné žárovky
Od 1.1.2013 mohou občané každý 
pátek v době od 13.00 do 14.30 hodin 
v bývalé výměníkové stanici pod objek-
tem č.p. 553, ul. Sportovní, Tanvald 
a každou poslední sobotu v měsíci 
od 8.00 do 11.00 hodin v České ulici 
za viaduktem odevzdat světelné zdroje 
jako jsou úsporné žárovky, kompaktní 
úsporné zářivky, lineární (trubicové) 
zářivky, výbojky a světelné zdroje 
s LED diodami. Nejedná se o klasické 
žárovky, které patří do směsného 
odpadu. Odběr zajišťují technické 
služby města.
Nebezpečný odpad jako jsou 
chemické přípravky používané 
v domácnostech, zbytky laků a barev, 
ředidel apod. a dále zářivkové trubice 
a úsporné žárovky odevzdávejte při 
mobilním sběru nebezpečného odpadu. 
Termín mobilního sběru nebezpečného 
odpadu vyhlašuje město 2x ročně (viz. 
pravidla na mobilní sběr nebezpečných 
odpadů).
Ostatní odpad z domácností vhazujte 
do nádoby na směsný odpad.  Jedná 
se o odpad, který již nelze dále zpraco-
vávat jako druhotné suroviny. 

Autodíly a pneumatiky je povinností 
občanů likvidovat na vlastní náklady.
 
Pokud máte pochybnosti jak kon-
krétní odpad z domácnosti zlikvi-
dovat, obraťte se na odbor rozvoje 
a KV MěÚ.
 
Správnou likvidací odpadu mohou 
občané přispět nejen k lepšímu život-
nímu prostředí a pořádku ve městě, 
ale podílet se i na udržení ročního 
poplatku za odpad na rozumné výši.
 

-měú-

Další poznávání míst Tanvaldu Kalendáře na rok 2014

Víte, jak toto místo vypadá dnes?

Úspěšné kalendáře o Jizerských 
horách zajímavých místech našeho 
kraje opět k prodeji v Infocentru 
Tanvald. Tentokrát si můžete zakoupit 
velký nástěnný kalendář Moje Jizerky 
2014 s jedinečnými fotografiemi 
od pana Siegfrieda Weisse. Dále pro-
dávám malé 
nástěnné 
kalendáře 
Jizerky 
2014, tento-
krát s foto-
grafiemi 
pana Jana 
Veselého. 
Samozřejmě 
si můžete 
zakoupit 
i oblíbený 
stolní 
kalendář 
z dobových 
fotografií, 

který nese název Jizerské hospody 
2014 s texty od známe spisova-
telky Kláry 
Hoffmanové. 
Kalendáře 
nejsou jen vhod-
ným doplňkem 
Vašeho domova, 
ale hlavně 
užitečným 
pomocníkem, 
tak neváhejte 
a vyražte do íčka!

 Velký nástěnný 
kalendář Moje Jizerky 

2014 stojí 139 Kč.

Malý nástěnný kalendář 
Jizerky 2014 stojí 69 Kč.

Stolní kalendář Jizerské 
hospody 2014 stojí 95 Kč.

Zajímavosti, InformaceZajímavosti, Informace
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Úžasné rozhledny v okolí a jejich otevírací doba
 Letní sezóna už se hlásí o slovo, 
proto jsem si pro vás připravila 
přehled rozhleden v okolí s aktuální 
provozní dobou a dalšími informa-
cemi, které pří výletech určitě oce-
níte. A přeji krásný rozhled po okolí.

Štěpánka
Štěpánka neboli Královna Jizerských 
hor se majestátně pyšní na vrchu 
Hvězda ve výšce 959 metrů nad mořem. 
Tato nádherná novogotická rozhledna 
je opředená mnoha pověstmi. Mezi 
nejznámější, patří pověst o knížeti 
Camillu Rohanovi, který se kvůli věštbě 
obával Štěpánku dostavět. Jelikož mu 
bylo předpovězeno, že po dostavbě 
rozhledny zemře, což se také stalo. 
Pravděpodobně jeho smrt s dostavbou 
neměla nic společného jelikož se dožil 
požehnaného věku, ale co my víme…
 Pokud budete chtít tajemnou krásku 

Jizerských hor navštívit, tak máte 
jedinečnou možnost a to v těchto 
termínech:
V červenec a v srpnu od pondělí 
do neděle od 10:30 do 18:00.
V září a v říjnu od úterý do neděle 
od 10:30 do 17:30.
Vstupné je 10 Kč.
K rozhledně můžete vyjet autem 
a zaparkovat na placeném parkovišti 
u chaty Hvězda.
Pokud se rozhodnete jít pěšky, tak je 
možné vyrazit z Tanvaldu po zeleném 
turistickém značení přes Světlou 
a Příchovice na Štěpánku.

Tanvaldský Špičák
 Jednou z nejoblíbenějších rozhleden 
je i Rozhledna Tanvaldský Špičák, která 
se tyčí ve výšce 831metrů nad mořem.
 Ani Špičák není bez pověstí, tak 
jsem vám dvě vybrala.
Bezhlavý muž pod Tanvaldským 
Špičákem
Zajímavá pověst o bezhlavém muži se 
traduje i v našem městě. Dokonce je 
možné, že bezhlavci byli dva, jelikož 
je potkali dva muži a každý bezhlavce 
popsal jinak. Rozhodně není bez zají-
mavosti, že jeden z bezhlavců údajně 
táhl sáňky. Bezhlavci se vždy zjevovali 

pod Špičákem. 
 Vypráví se, že bezhlavec je zakletý 
majitel pozemku, který po smrti nena-
šel klid v hrobě a tak vyráží strašit, ale 
pouze lidi co se bojí. Údajně nebojác-
nému člověku se vyhne bez povšim-
nutí. Jestli to je nebo není pravda se 
můžete přesvědčit sami…
Nešťastný obr ve Špičáku
 Špičák je opředený mnoha tajupl-
nými příběhy a jeden takový vypráví 
o obru, který žil uvnitř hory Špičák. 
I když obr měl lidi rád, tak bohužel 
kvůli své mohutnosti mezi obyvateli 
Tanvaldu oblíbený nebyl, což ho velmi 
mrzelo, a tak se občas lidem mstil. 
Někdy vylil vodu z místního koupaliště, 
jindy převrhl plný vůz nebo ho odnesl 
na Špičák a chudák majitel se pro vůz 
musel vydat až na vrcholek hory.
 A jak se k rozhledně dostanete? 
Pokud máte rádi turistické trasy, pak 
na Špičák vede modrá z Jiřetína pod 
Bukovou nebo z Tanvaldu. Další mož-
nost je vyrazit po zelené z Horního 
Tanvaldu. Pokud nechcete být cestou 
příliš zmoženi, tak mám pro vás jiné 
řešení a tím je lanová dráha na Špičák, 
která vede z Jiřetína pod Bukovou 
a časový harmonogram s cenou jízd-
ného si můžete prohlédnout níže.
V červnu a září vždy v sobotu od 10:00 
do 17:00 v každou celou hodinu.
V červenci a srpnu, vždy od pátku 
do neděle od 10:00 do 17:00 v každou 
celou hodinu
 

zpáteční jednot-
livá jízda  

dospělí 90,- 60,-
děti 5 - 15 let 60,- 40,-
senioři + ZTP 60,- 40,-
rodina 2 + 1 220,-

rodina 2 + 2 260,-

děti do 5 let ZDARMA

Přeprava kočárků a jízdních kol je 
ZDARMA.
A samozřejmě nejdůležitější je oteví-
rací doba rozhledny, která je červen, 
červenec a srpen - celý týden /mimo 
pondělí/,od 10:00 do 17:00.
V září, říjenu a o víkendech a svátcích, 
od 10:00 do 17:00

Vstupné: 25 Kč dospělí, 15 Kč děti 5 
- 15 let, senioři a ZTP, 10 Kč základní 
a mateřské školy. 
Při celodenním dešti je rozhledna 
zavřena.
Kontaktní telefon: 777 027 518 - mož-
nost domluvy vstupu na rozhlednu 
i mimo běžné otevírací hodiny (pro 
skupiny).

Černá Studnice
Kamenná rozhledna Černá Studnice 
se nachází na jedné z nejkrásnějších 
hřebenovek Jizerských hor ve výšce 
869 metrů nad mořem.
 Místo pověsti, která ani této roz-
hledně nechybí, vám nabídnu jinou zají-
mavost. Onou zajímavostí je arboretum 
pár metrů od rozhledny. Jestli zrovna 
nevíte co to arboretum je, tak mám pro 
vás odpověď. Arboretum je zvláštní 
botanická zahrada, která se pěstuje 
na výzkum a pěstění dřevin. Což v pod-
statě znamená, že na jednom místě si 
můžete prohlédnout větší množství 
dřevin, které jen tak neuvidíte, a nebo 
nevíte jak se jmenují.
 Černostudniční arboretum není 
novinkou, ale bylo obnoveno na místě 
pův. botanické zahrady „Květena vlasti“ 

z r. 1925.
Otevírací doba rozhledny je od května 
do září, každý den od 9 do18 hodin.  
Pokud vám po výšlapu na rozhlednu 
vyhládne, tak je zde možnost i občer-
stvení v restauraci, která je otevřena 
pouze od středy do neděle od 10 do 22 
hodin. 
 K rozhledně se můžete vydat po již 
zmiňované hřebenovce z Tanvaldu 
přes Terezínku,Muchov, Vrchuru, 
Pustinu, Berany a dorazíte na Černou 
Studnici. Samozřejmě můžete pokra-
čovat až na Smržovku. Délka této trasy 
je 14km.

Nisanka
 Jednou z nejmladších rozhleden 
v našich horách je bezpochyby 
Nisanka. Slavnostně byla otevřena 5. 
května v roce 2007. Možná ani nevíte, 
že rozhledna se nemusela jmenovat 
Nisanka, ale Vesanka nebo Zpěvanka.
 Rozhledna je ve výšce 676 metrů 

nad mořem a celková výška rozhledny 
je 35metrů. 
Otevírací doba rozhledny je v měsíci 
červenci a srpnu od pondělí do pátku 
od 10.00 do 17.00.
Pokud počasí nebude přát, tak je roz-
hledna samozřejmě uzavřena.
Pro skupiny od 20 osob je možno dohod-
nout návštěvu na tel. 737 518 145 nebo 
na OÚ.

Vstupné je 15 Kč a pro děti do 6-ti let 
zdarma
 Rozhledna se nachází pár metrů 
od pramenu Nisy 

Maják Járy Cimrmana
Podrobnější informace na webu: www.
ucapa.eu

Další rozhledny v širším okolí:
Proseč
Rozhledna se nachází v Proseči nad 
Nisou.
Otevírací doba je v sobotu a v neděli 
od 13 do 16 hodin, ale jen za dobrého 
počasí. 
Vstupné je dobrovolné.
Než navštívíte rozhlednu je vhodné si 
zatelefonovat.
Kontakt
Tuček Viktor
Pod Prosečí 13 Lukášov
Jablonec nad Nisou
tucek.viktor@email.cz
tel.: 733 101 670, 724 816 352

Rozhledna U Borovice
Podrobné informace k dostání 
v Infocentru Tanvald.

Další typy na rozhledny vám můžeme 
doporučit opět v Infocentru Tanvald.

-haj-

Štěpánka

Špičák

Černá Studnice

Nisanka

Tipy na výlety, Zajímavosti
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1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
Více�informací�o�cyklobusech�na�stránkách�www.ceskycyklobus.cz.

CYKLOBUS�-�JIZERKA
530211 ř -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Provoz:��4.5.�-�30.9 3�-�soboty,�neděle�a�svátky.201
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vyčká�v�Bedřichově příjezdu

spoje�530210/3�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,

Moskevské�v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze

jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude

uznán�už z�autobusu�od�Liberce).

Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený

dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,

LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná

dle�tarifu�IDOL.

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N.,

Mšeno,škola

Jablonec n.N.,

Janovská Silka

Janov n.N.,

hotel Praha
Bedřichov

Hrabětice,

kaplička

Josefův Důl,

žel.st.

Albrechtice,

pošta

Tanvald,

Terminál

u žel.st.

Desná,

centrum

Černá Říčka,

u Švýcar
Souš

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10

Comfort�in Time

Užitečné nápady kam ve volných chvílích vyrazit
 Pokud nevíte co s dětmi nebo 
sami podniknout, tak mám pro Vás 
výběr zajímavých akcí v Tanvaldě 
a širokém okolí na červenec a srpen. 

Akce v červenci:
NE 30. 6. - NE 1. 9. Dlaskův statek - 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku, 
Loutkářský soubor Na Židli z Turnova, 
od 11 h
Tel. 481 322 954
PO 1. 7. Jablonec n/N - Street dance, 
léto tančí, lektorský pořad s Peterem 
Dolinajecem, malý sál eurocentra, v 16 
h
ÚT 2. 7. Jablonec n/N - Contempora-
ry dance, léto tančí, lektorský pořad 
s Martinem Vraným, malý sál eurocen-
tra, v 16 h
www.eurocentrumjablonec.cz
ÚT 2. 7. - NE 7. 7. Lemberk - Prázd-
niny na věži, zpřístupnění středověké 
věže na zámku Lemberk, 9. 00-16. 30 
h, www. zamek-lemberk. cz 
ÚT 2. 7. - SO 6. 7. Rokytnice n/J - 
Dřevosochání 2013, Františkov, do-
provodný program, www.rokytnice.com
ST 3. 7. - NE 7. 7. Jablonec n/N - MČR 
hry Plamen a dorostu SH ČMS v po-
žárním sportu, sportovní areál Střel-
nice
ČT 4. 7. Jablonec n/N - Francouzské 
kolové tance, léto tančí, francouzský 
večer s výukou tanců s Didierem Dele-
pinem, malý sál eurocentra, v 16 hod.
PA 5. 7. Lučany n/N - Cyrilometo-
dějský koncert pro housle a violu 
v provedení Dagmar Virtové a jejích 
hostů, kostel Navštívení Panny Marie, 
od 18 h
Jablonec n.N. - Afrokubánské rytmy, 

léto tančí, lektorský pořad s Milošem 
Vacíkem, malý sál eurocentra, v 16 h
PA 5. 7. - NE 7. 7. Bozkov - sjezd ro-
dáků a přátel Bozkova, oslavy 660 let 
první písemné zmínky o obci
PA 5. 7. - SO 6. 7. Grabštejn - Oživlé 
památky na téma: „Zločiny na hra-
dech a zámcích“, perníková chaloup-
ka na Grabštejně, hradní dobová akce 
+ pernštejni - souboje, hry pro diváky, 
10.00 - 16.00 hod. 
www.hrad-grabstejn.cz
SO 6. 7. Špičák - Svijanské slavnosti 
na Špičáku
www.skijizerky.cz
Harrachov - SOPRAN KONCERT HA-
RRACHOV, Jana Štěrbová, kostel sv. 
Václava, od 20 hod.
Jablonec n/N - Závěrečné vystoupe-
ní účastníků a lektorů dílny léto tan-
čí, velký sál eurocentra, v 19 h
SO 6. 7. - NE 7. 7. Hejnice - Hejnické 
slavnosti
Tradiční městské slavnosti, řemeslný 
jarmark, stánky…
Vstupné bude na sobotu do centrálního 
prostoru s kult. programem. Vstupenky 
na místě za 290 Kč. 
www.mestohejnice.cz
Kořenov - 111 let Jizerské železnice 
- den železnice na Dolním Slezsku, jíz-
da historického vlaku - zubačka, parní 
vlak, expozice Muzeum železnice, …
www.moksial.pl
Ne 7. 7. Držkov - auto-moto burza
Po 8. 7. Tanvald - prodejní trhy, cent-
rální parkoviště
ČT 11. 7. Železný Brod - Pohádky ze 
mlýna - letní pohádka, Městské mu-
zeum, národopisná expozice Běliště, 

od 15. 30 hod., tel: 484 353 333
Jablonec n/N - open air koncert, letní 
scéna, od 17 h
PA 12. 7. Bedřichov - Pêle Mêle Quin-
tet, koncert vokálního souboru Bedři-
chov, kostel sv. Antonína Paduánské-
ho, v 18 hod., www. bedrichov. cz
Železný Brod - Vojta Kiďák Tomáško, 
koncert, kostel sv. Jakuba Většího, 
od 20 hod.
SO 13. 7. Tanvald - Sešlost, country 
skupina, hudební léto na Tanvaldské 
kotlině, od 18 hod.
Tanvald - Proso, první a jediné kon-
certní provedení slavných melodií od-
cizených z operetní fresky Járy Cimr-
mana, přímý přenos z Obecního domu 
v Praze, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 20 hod.
Smržovka - 9. open air, parkhotel, 
od 18 hod.
Kořenov - Česko-polské přátelské 
setkání Jizerka - Orle
www.jizerkyprovas.cz
Josefův Důl - Jízda pravidelnosti mo-
tocyklových a automobilových veteránů 
„Okolo Elišky“, www.josefuvdul.cz
Jablonec n/N - jablonecké kulturní 
léto, letní scéna, od 20 hod.
Rokytnice n/J - Letní koncert - Status 
praesents, Kouzelná školka s Majdou 
a Péťou, Abraxas, tovární areál Rotex-
tile, od 16 hod.
Malá Skála - cyklistické výlety se So-
kolem, 19. sezóna, od 8.40 hod.
PO 15. 7. Smržovka - Hrátky s pedi-
-gem, Dílna s Květou, knihovna, 15 - 
17 hod.
ÚT 16. 7. Tanvald - zájezd pro tanv. 
seniory, zámek Lemberk, bazilika 

v Jablonném v Podještědí, zastávka 
v Německu,…
Liberec - Bohemia Jazzfest, náměstí 
Dr. E. Beneše 
17.30 h S Gustem - CZ
19.00 h MO´BLOW - GER 
  TERENCE
20.30 h BLANCHARD
  QUINTET - US
www.bohemiajazzfest.cz/program/libe-
rec
Čt 18. 7. Jablonec n/N - open air kon-
cert, letní scéna, od 17 hod.
Příchovice - cyklozávody 
eleven-bike maraton, areál U čápa, 
www.ucapa.eu
PA 19. 7. Bedřichov - Bohdan Miko-
lášek, koncert, kostel sv. Antonína Pa-
duánského, od 18 hod.
PÁ 19. 7. - SO 20. 7. Dolánky u Tur-
nova - Festival Dolánky 2013, folkový 
festival, doprovodný program, neckyá-
da, součástí je 28. ročník folkové noci
www.festivaldolanky.cz
PA 19. 7. - NE 21. 7. Bedřichov - Mis-
trovství ČR v MTB, závody horských 
kol - štafety, Eliminátor - sprint, cross 
country, areál zimního stadionu
SO 20. 7. Tanvald - Swing Grass Re-
vival, bluegrassová skupina, hudební 
léto na Tanvaldské kotlině, od 18 hod.
Harrachov - Harrachovské pivní 
slavnosti, areál sklárny, 
www.harrachov. cz
Szklarska Poreba - velký jizerský 
okruh, horský půlmaratón
Železný Brod - LED ZEPELIN revival 
Prague, letní koncert, hasičské hřiště, 
od 19. 30 hod.

Pokračování na str. 15
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Jizerky CARD nejlepší rodinná dovolená
 Tímto titulkem je opatřena Jizerky 
CARD, která láká své budoucí majitele 
a že má opravdu čím lákat se můžete 
přesvědčit sami.
 Kartu Jizerky Card vydalo Sdružení 
cestovního ruchu Jizerské hory, jejímž 
zakládajícím členem bylo i Město 
Tanvald.
 Tuto jedinečnou kartu můžete získat 
dvěma způsoby. První způsob je u uby-
tovatele, kde získáte kartu typu „B“. 
Tato karta je zdarma pro hosty ubyto-
vané na 2 nebo více nocí, ale pouze 
u členů Sdružení cestovního ruchu 
Jizerské hory.
 Další možností je koupě 
ve vybraných informačních cent-
rech v Bedřichově, Josefově Dole, 
Albrechticích v J/h nebo v Tanvaldě. 
Cena karty je 90 Kč a rozhodně se vám 
to vyplatí. Koupit můžete pouze Jizerky 
CARD typ „A“.
 Na ochutnávku vám malinko osvět-
lím, jak vlastně karta funguje. Majitel 

této karty získává jedinečný balíček 
slev na různá místa Jizerských hor. 
Například majitel Jizerky CARD typu 
„A“, což je zakoupená karta, získá 
slevu v Muzeu výroby hraček v Jiřetíně 
pod Bukovou, v Libereckém Dino parku 
atd. Všechny slevy, kterých opravdu 
není málo zjistíte na webu:
www.jizerske-hory.cz a v IC.
 S každou kartou získáváte jiný 
balíček slev. Platnost letního balíčku 
je do 31. 10. 2013, ale poté si můžete 
koupit v eshopu na www.jizerske-hory.
cz nebo v IC zimní balíček. Samozřejmě 
je možné balíček získat ubytováním 
v Jizerkách. Majitelé, kteří kartu získali 
v zimní sezóně si nyní mohou svůj 
balíček za 90 Kč změnit na letní. 
 Důležitou informací je, že karta je 
nepřenosná.
 Další informace naleznete 
na webu www.jizerske-hory.cz a také 
v Infocentrech.

-haj-

S touto kartou máte letní balíček slev na mnoho vašich výletů.

cestou a tedy i jinou barvou. Někoho 
může zarazit, že není celá cesta 
značená jednou barvou. Z Tanvaldu 
do Navarova k penzionu Rusalka to je 
modrá barva, tam odbočuje doprava 
do Machlova a dále do Držkova. Stezka 
je dále značena původní červenou 
barvou. Je možno se tedy ptát proč tedy 
ta modrá nepokračuje dál? Odpověď je 
taková, že pokud by pokračovala dál, 
těsně před Spálovem by se dělila ona 
na dva směry. Jedna modrá by vedla 
dál do Brodu a druhá odbočuje do leva 
do Spálova. Každá taková cesta se 

někde potkává na různých rozcestích 
s jinými cestami a nikde by se žádná 
barva neměla dělit do tří směrů. Opakuji 
do tří směrů, protože musíme počítat 
i ten směr, z něhož jsme k rozcestí 
přišli.
 Dalo by se ještě hodně psát 
a vzpomínat co bylo na stezce 

dříve jinak. Třeba kde a jak se 
pozměnila trasa. Pokud se pamatuji 
ještě v roce 2000 procházeli turisté 
centrem tehdejší papírny v údolí 
v Jeseném. Kolem přístřešků kde se 
sušily tuny kartonů papíru zavěšeny 
na sušácích. Asi kolem roku 1970 
jsem tam vedl skupinu mladých turistů 
ZÁLESÁKŮ (dnes již dávno tátů 
od rodin) na exkurzi. Prohlédli jsme si 
mohutné odkroňovací zařízení, kde se 
vytěžené klády v obrovském železném 
bubnu zbavovaly kůry a pak celý 

provoz papírny. Těsně kolem trosek 
odkroňovacího zařízení dosud značená 
cesta vede, ale hned za ním odbočuje 
a vede vysoko po úbočí svahu. 
Když v roce 2000 byla část papírny 
přebudována na vodní elektrárnu 
a druhá část na výrobnu dřevěných 
palet, dostavil jsem se osobně 
do onoho podniku a pokoušel jsem se 
intervenovat a přemluvit je k tomu, aby 
dále dovolili turistům procházet jejich 
provozem. Ti mi ale vysvětlili, že i tak 
mají mnoho starostí s tím, svůj provoz 
důkladně oplotit a hlídat, protože jim 
tam zloději kradou dřevo, tudíž dovolit 
turistům průchod je nemožné.

 Stejně tak když turista jdoucí 
od Tanvaldu projde jesenským údolím 
cesta krátce na to stoupá prudce vzhůru 
do svahu a za rozcestím se zelenou 
značkou vedoucí do Bozkovských 
jeskyní pokračuje vodorovným 
traverzem po svahu, až po nějaké době 
se zase vrací k řece. Od tamějších 
starousedlíků jsem slyšel, že stezka 

původně vedla po dně údolí vedle vody, 
což bylo asi hezčí a romantičtější než je 
to dnes.
 Takže naši obdivované a milované 
Palackého stezce bude příští rok 
100 let. Když bylo před lety sto let 
Riegrově stezce, tak se tam konala 
velká vzpomínková akce s účastníky 
v dobových oblecích, dokonce 
i s koncertem. Podařilo by se uskutečnit 
něco takového i pro stezku Palackého? 
Myslím, že by si to zaloužila.

Pavel Friedl

Palackého stezce je již 100 let. Jak vlastně vznikla 
a proč bylo červené značení změněno na modré...

Turistická chata na Muchově, která později vyhořela.

Pokračování ze str. 3

Uzavírky při „Rally Bohemia“
Již 40. ročník Rally Bohemia se usku-
teční 12.-14. července. Naším městem 
se závodníci proženou 13. července. 
Silnice při rychlostní zkoušce budou 
uzavřeny od 7:30 do 17:30.
Další informace a podrobný rozpis 

rychlostního závodu naleznete 
na webových stránkách 
www.rallybohemia.cz/2013 nebo na 
vyžádání v IC.
-red-

INZERCE
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 Povodně znenadání opět zahrozily 
České republice. Voda znovu vtrhla 
na místa, kde se měla historicky objevit 
až někdy kolem roku 2 100, a zničila 
miliardové hodnoty, zanechávaje lidem 
oči pro pláč. Je nezbytné zvyknout si 
konečně na to, že termín stoletá voda 
je vlastně proměnnou veličinou, jejíž 
hodnota bude v průběhu staletí neu-
stále stoupat. Pravděpodobně. Tohle 
dnes totiž ještě nikdo přesně neví. 
 A jak to bylo v Jizerských horách? 
Již v pátek ráno 31. května jsme měli 
první informaci a tom, že mohou spad-
nout srážky až ve výši 70 mm/24 hodin 
a obě velká vodní díla Josefův Důl 
a Souš byla na tyto 
srážky připravena 
s rezervou 6 
milionů m3, což 
je 20 % celkové 
kapacity. A jaká 
byla skutečnost? 
Musím pochválit 
meteorology 
za velice přesnou 
předpověď, neboť 
na hřebenech 
Jizerských hor 
spadlo během 
prvních dvou dnů 
opravdu kolem 
150 mm vody, 
což představuje 
na plochu nad pře-
hradami zhruba 
oněch 6 milionů 
m3. Manipulace 
na vodních dílech 
pak probíhala 
velice citlivě 
vzhledem k posti-
ženým oblastem 
dole v kraji, takže 
ve špičce vypou-
štěl Josefův Důl 
jen málo přes 9 
m3/s, což předsta-
vuje pouze slabě 
překročený první 
stupeň povodňové 
aktivity a Souš se 
7,5 m3/s ani prv-
ního stupně nedo-
sáhla. Oba hrázní, 
pánové Ševčík 
a Senohrábek, 
tak opět prokázali, 
že jsou odborníky 
na svých místech 
a v době, kdy 
Mělník, Lovosice 
a Ústí teprve se 
zděšením sledo-
valy stoupající 
hladiny, už naše 
vodní díla opět 
vypouštěla mini-
mální hodnoty. 
 Ať už jsou názory na přehrady 
z různých kruhů jakékoliv, pro Jizerské 
hory platí prostá fakta. Poslední 
ničivá povodeň v oblasti východně 
od Jablonce nad Nisou, když nepočí-
tám protržení přehrady na Bílé Desné 
v roce 1916, se odehrála roku 1897. 
Tehdy byly strženy všechny mosty 
na Kamenici, obou Desných i Jizeře, 

a náš kraj od té doby drží nechvalný 
evropský rekord. Na Nové Louce 
tehdy spadlo 345 mm/24 hodin, což 
dodnes v Evropě nebylo překonáno. 
Díky této katastrofě se teprve začaly 
budovat přehrady v Jizerských horách 
a největší z nich, Josefův Důl, s kapa-
citou přes 20 milionů m3, ač postavena 
teprve v osmdesátých letech minulého 
století, byla plánována již před první 
světovou válkou. Vodní díla Josefův 
Důl a Souš, ať si kdo chce co chce říká, 
jsou jedinou příčinou, proč lidé v našem 
kraji nemusejí prožívat martyrium se 
zničenými domy, ztracenými osobními 
věcmi a někdy i lidskými životy, tak jako 

nešťastníci dole v kraji kolem Labe, 
Vltavy a Berounky. Jenže vodní díla 
sama o sobě nestačí. Musí se s nimi 
umět zacházet. Na našich přehradách 
sice nejde prvoplánově o výrobu 
elektrické energie, tak jako na vltavské 
kaskádě, ale jsou to zásobníky pitné 
vody a jejich přílišné vypuštění by v létě 
mohlo znamenat vážně komplikace pro 

Liberec a Jablonec. Ale to se zatím 
naštěstí ještě nikdy nestalo. Takže jestli 
dovolíte, velkou jedničku za zvládnutí 
povodně bych tentokrát – opět - napsal 
Povodí Labe a jeho lidem. Díky.
 Ovšem to, že na Tanvaldsku voda 
žádné škody nezpůsobila, ještě 
neznamená, že jsme si před tímto 
živlem vždycky jisti. Každý, kdo staví 
dům, garáž či kůlnu poblíž řeky, musí 
počítat s tím, že jednoho krásného dne, 
pro něj ovšem nikoliv krásného, voda 
vystoupá ze břehů a pocítí chuť něco 
si s sebou odnést. Kdo zná její sílu, ten 
ví, že někdy to může být i celý dům. 
A v našem horském kraji voda dokáže 

po dešti vystoupat 
velice rychle. Díky 
našim přehradám 
to naše generace 
zaplaťpámbu zatím 
nepocítila, ale 
pamatovat bychom 
na to měli stále.
 A na konec 
jsem si nechal 
vodáky. Nemyslím 
tím zkušené vodní 
vlčáky, kteří vědí 
kdy a s jakým vyba-
vením si mohou 
na řeku troufnout. 
Ti za stavu nebez-
pečí totiž na vodu 
nelezou, protože 
vědí, co takový 
proud dokáže a jak 
je člověk proti 
němu malinký. Mám 
na mysli chytráky 
s pádlem v jedné 
a s flaškou v druhé 
ruce, kteří hupsnou 
do člunu a neohlí-
žejí se vlevo ani 
vpravo. V tu chvíli 
totiž už nejde jenom 
o jejich životy, ale 
i o životy těch, kteří 
je půjdou zachraňo-
vat. Není náhodou, 
že více než polovina 
obětí letošních 
povodní jsou právě 
hazardéři na člu-
nech. A to je úděsné. 
Hlt dobré slivovice 
v zimě a vlhku 
neuškodí, zevnitř 
zahřeje a červa 
vypálí, ovšem opilec 
na vodě připomíná 
tak trochu nebož-
tíka před vjezdem 
do kremační pece. 
Tak na to myslete, 
až pocítíte chuť 
po adrenalinu. Aby 
ho totiž nebylo příliš.

 A co říci na závěr? Větru dešti zatím 
poručit neumíme a jen tak brzy se 
to nejspíš nenaučíme, tak se s nimi 
raději naučme žít. Koneckonců, podle 
některých expertů se právě nacházíme 
v době dešťové, která by měla trvat 
zhruba čtyřicet let. To byla ta horší 
zpráva. Ta lepší je, že nějakých patnáct 
let už máme za sebou.

Václav Hošek

Řeka Kamenice 2. června (Foto B. Hladíková)

(Foto B. Hladíková) 

Povodeň na Tanvaldsku opět s rezervou A ještě 
k povodním

Mapy Mikroregionu 
Tanvaldsko

V rámci pomoci obcím postiženým 
letošní povodní rozhodlo se město 
Tanvald finančně přispět na obnovu 
poničeného Rudníku v Podkrkonoší 
částkou 50 000 korun.

-red-

Nevíte co podniknout o dovolené? 
Nejste si jistí, kde přesně daná 
památka leží? Mám pro vás užitečného 
pomocníka, který vydal Svazek obcí 
Mikroregion Tanvaldsko společně 
s partnerem projektu obcí Stará 
Kamienica.

Pokud nevíte které obce v mapce 
najdete, pak to jsou Albrechtice 
v Jizerských horách, Desná Harrachov, 
Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, 
Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, 
Velké Hamry, Zlatá Olešnice.

Jedná se o čtyři vícejazyčné, 
tematické mapy (Historické dědictví, 
Aktivní dovolená, Poznávejme historii 
a Architektura). Každá mapka je 
opatřena dostatečně velkou mapou 
mikroregionu a jeho okolí, dále 
jsou například jednotlivé památky 
v mapce označeny číslicemi. Pod 
mapou se pak nachází povídání o oné 
památce, případně fotografie. Mapky 
jsou neprodejné a k dostání jsou 
v infocentrech mikroregionu.

-haj-
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ČESKY

TANVALDSKOFRÝDLANTSKOJABLONECKOLIBERECKO

Cesty jsou jako knihy. Jen umět v nich číst. Najdete v nich příběhy 
smutné i veselé, báje, pohádky i poučení, tajemství i historická fakta.
Nevěříte?
Jen zkuste jít se mnou třeba starou cestou na Terezínku. 
Cesta vede podle železniční trati. Kdysi tu bylo úrodné pole, které 
patřilo rodině Přádníkových. Když se stavěla železnice, vykupovalo 
Rakousko-Uhersko pozemky, kudy měla jít. Lidé prodávali, jen starý 
Přádník ne. Postavili dráhu bez jeho požehnání. Starý muž, který se 
odmítal vzdát, povolal na pomoc nejvyšší instanci, a když přijížděl 
první vlak od Železného brodu do Tanvaldu, vstoupil do kolejiště 
s posvěceným křížem vysoko nad hlavou…
Cesta pospíchá dál a vstupujeme do říše pohádek, kde obrovité 
hlasivky orličí vyprávějí staletou báji o zázračném zlatém květu 
kapradí. A v tomhle domě bývala hospoda „Na Marjánce“. 
Sem každého 19. března přicházel slepý harmonikář Václav z Popelnic 
a zazpíval písničku „Jarní vody“. Kdyby nepřišel a nezazpíval, 
v Hamrech by jaro nezačalo.
Jdeme dál. V křoví se skrývá pomníček Josefa Kouřila, stár 37 let, 

zastřelen v květnu 1945. Každý lidský život by vydal na román. 
Nad silnicí začínají první skály Muchovského hřebene a tady je tajemný 
kámen s nápisem JK 1914. Kdo ho tu vytesal? Co jím chtěl říct? 
Odcházel snad onen tajemný JK do války? Vrátil se? Už roky hledám 
marně odpověď na tyto otázky. 
A je tu Terezínka se svou pověstí o spoutané panně, která střeží zakletý 
poklad. Vstupujeme do říše pohádek. Ve skále za Pirochovou vilou 
spí kamenný obr, ve skalní bráně, které my místní říkáme Rozpůlena, 
na nás sírou dýchnou první čerti a další na nás budou čekat ve skalách 
pod Černou studnicí. Ale nepospíchejte za nimi, oni na nás počkají, 
podívejte se raději pod samotným Muchovem na základy turistické 
chaty a vyslechněte příběh její historie…
Ušli jsme malý kousek a přece by příběhy, které jsme potkali, 
vydaly na vyprávění za kolik dlouhých zimních večerů.
Cesty jsou jako knihy. Tak běžte a učte se v nich číst. Čeká vás 
nejkrásnější období roku. Léto. Čas prázdnin a dlouhých výletů.

  Klára Hoffmanová

Liberecká výšina v plné 
parádě
Liebigův hrádeček byl postaven nad 
Libercem v letech 1900–1901. Po mnoha 
letech chátrání se v roce 2013 zrekonstruoval 
a nyní slouží svým původním účelům. Jedná 
se o výletní místo s restaurací o kapacitě 
116 lidí, s vyhlídkovou věží o výšce 25 m, 
hotelem a nově i wellnessem. Pořádají 
se zde společenské a kulturní akce, také 
ve stylu středověkých slavností.

Po stopách manželů 
Scheybalových
Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových 
nese jméno významných místních 
národopisců, jejichž odkaz spadá daleko 
za hranice Libereckého kraje. Je 20,5 km 
dlouhá a spojuje dva rozdílné regiony – 
drsnější Jizerské hory, kde se Josef  V. Scheybal 
narodil, s Českým rájem, kde se rodily počátky 
jeho budoucí profesní dráhy.

Frýdlantský zámek 
s Albrechtem z Valdštejna
Původní hrad, rozšířený v 16. století 
o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé 
hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna. V letošním roce je v rámci 
oslav Valdštejn přítomen i na svém panství. 
Nenechte si ujít vévodovu audienci nebo jiný 
nezapomenutelný zážitek s tímto panovníkem. 
Sledujte program Města Frýdlantu.

Cimrman na Tanvaldsku
V Příchovicích u Areálu U Čápa se otevírá 
Maják Járy Cimrmana, rozhledna a Muzeum 
Cimrmanovy doby, první oficiální stálé 
muzeum českého génia, badatele, vizionáře 
a dobrodruha. Přímo z muzea vyrůstá unikátní 
celodřevěná rozhledna vysoká 23 metrů 
a zhlížící na Liptákovsko, kraj Cimrmanova stáří.

»

»

»

www.jizerky.cz

»

Foto: Milan Bajer

Zajímavosti

Užitečným pomocníkem na výlety 
jsou Jizerské noviny, které si můžete 
vyzvednout v infocentru. Uvnitř novin 
naleznete zajímavé tipy na výlety v ši-
rokém okolí a mnoho dalším informací, 
které rozhodně využijete.
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Poděkování mladým umělcům Jára Cimrman: Proso

Pát‘áci na Jizerce

 Tímto chceme poděkovat studentům 
Základní umělecké školy v Tanvaldě 
za jejich hudební a taneční vystoupení 
v neděli 19. května 2013 v kultur-
ním domě SKLÁŘ v Desné. Velkou 
měrou přispěli k vytvoření příjemného 
prostředí Společenského odpoledne 

k oslavě DNE MATEK. Obdivný potlesk 
sklidili všichni mladí umělci! Náš dík 
patří plným právem i jejich pedagogům 
– paní Pavlíně Dědkové a panu Jiřímu 
Lejskovi.
Za desenské seniory

Pustai Štefan

 Ve dnech 6. - 8. června proběhl ekolo-
gický pobyt žáků páté třídy Masarykovy 
ZŠ a OA Tanvald na Jizerce. Tento 
pobyt se mohl uskutečnit díky finanč-
ním prostředkům z projektů Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor. Žáci 
se tak mohli seznámit s nejkrásnějším 

místem Jizerských 
hor, jeho historií 
a přírodou. Mnozí 
ani netušili, jaké je 
to kouzelné místo, 
které se nachází 
nedaleko jejich byd-
liště. Během pobytu 
v přírodě si žáci 
vyzkoušeli odlévání 
sádrových odlitků 
stop zvířat nebo 
určování druhů 
mechů a brouků. 
Další aktivity byly 
spojeny s historií 
a ochranou přírody 
Jizerek.
 Cílem 
pobytu bylo sezná-
mit žáky s přírodou 
formou her a  vytvo-

řit v nich kladný vztah k přírodě. Podle 
rozzářených dětských očí a slov plných 
dojmů se tento cíl naplnil. Musíme 
poděkovat paní Kakrdové za  dobrou 
kuchyni a příjemné ubytování.

Oldřiška Dolenská

 Zdravotnický kroužek funguje n 
a naší škole už dobrých třicet sedm 
let. Za tu dobu jsme zaznamenali řadu 
úspěchů, několikrát jsme postoupili 
v soutěžích do republikového kola.
Ovšem ne vždy se podaří vybojovat 
dobré umístění. Záleží to zejména 
na zájmu dětí, na jejich píli a ctižádosti.
 Letos navštěvovali kroužek šikovní 
žáci a žákyně z 5.A, 6.A a 9.A. 7.5. tohoto 
roku jsme se zúčastnili okresního kola 
soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
v Jablonci nad Nisou,organizovaného 
ČČK. Sestavili jsme dvě družstva. 
Zdravotnice I. stupně, 
ve složení Daniela 
Jarolímková, Hana 
Palmová, Karolína 
Vokatá, Daniela Filasová 
a Vendula Pavlištová 
(všechny z 5.A), obsadily 
2. místo. Hlídka II. stupně 
(Štěpánka Vrbová, 
Nela Turnová, Natálie 
Pulová, Nikola Horvátová 
a Marek Havierník) zís-
kala ve velké konkurenci 
(21 hlídka) 3. místo.
 14. 5. jsme opět soutě-
žili, tentokrát v krajském 
kole O Helpíkův pohár.
Tato soutěž je určena 
pro žáky pátých tříd.Měli 

jsme dvě posádky.
 Karolína Vokatá a Daniela 
Filasová získaly čtvrté místo, tím 
i postup do republikového kola. Daniela 
Jarolímková a Hana Palmová skončily 
na sedmém místě (z 29 posádek).
 Republikové kolo se konalo 25. 5. 
v Koutech nad Desnou.Zde jsme 
slavili skutečný úspěch. V konkurenci 
24 posádek z celých Čech a Moravy  
dosáhly  naše dívky na stříbrnou 
medaili.Doufáme, že nás v budoucnu 
čekají podobná příjemná překvapení.

Mgr. Vlasta Josífková, vedoucí kroužku 

Zdravotníci Masarykovy školy zabodovali

13. 7. 2013 20:00 hodin - Kino Jas Járy 
Cimrmana.
Přímý přenos z Obecního domu 
v Praze v HD kvalitě a 5.1 zvuku
 U příležitosti zahájení provozu slav-
ného vídeňského „Riesenradu“ byla 
vypsána soutěž o nejlepší operetu. 
Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to 
rozmáchlým sedmihodinovým dílem 
Proso. Díky své snad jediné záporné 
vlastnosti - drobnému škudlilství - nepo-
dal zásilku s partiturou doporučeně, 
což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu 
Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším 
členům poroty, aby si geniální operetní 
fresku doslova rozebrali. Vědecký tým 
českých cimrmanologů vám dokáže, 
že autorem světově proslulých melodií 
z Netopýrů, Polských krví a mnoha 
dalších operet je zapomenutý Čech 
Cimrman. 
 Po 120 letech zaskví se tyto hudební 
poklady na festivalu Prague Proms 
ve světové premiéře pod jménem 
svého pravého tvůrce. Přímý přenos 
tohoto slavnostního koncertu do čes-
kých kin je pořádán ve prospěch Centra 
Paraple, charitativní organizace, která 
pomáhá fyzicky postiženým najít cestu 
zpět do kvalitního života.

PROGRAM:
Johann Strauss – Netopýr, předehra
Cimrmanova cesta k operetě
Eduard Künneke – Dobrou noc, milá 
dívenko má (Bratránek z Batávie)
Franz Lehár – To je směšné, cha… 

Mein Herr Marquis (Netopýr - … Adele)
Rudolf Piskáček – Ty české panenky 
(Perly panny Serafínky)
Cimrmanův rýmový aparát
Oskar Nedbal – Blondýnky něžné 
(Polská krev)
Oskar Nedbal – Vinobraní, předehra
Umělecká loupež
Johann Strauss – Vilja-Lied (Veselá 
vdova)
Franz Lehár – Líbám, ženy, vás tak rád 
(Paganini)
Johann Strauss – Das eine kann ich 
nicht verzeihen (Vídeňská krev)
Pravděpodobný obsah operety 
Proso
Frustrační kompozice
Jára Cimrman - Proso, předehra
Cimrmanův notový zápis
Johann Strauss – Na krásném modré 
Dunaji

OBSAZENÍ A REALIZACE:
Libor Pešek (dirigent)
Adriana Kohútková (soprán)
Tomáš Černý (tenor)
Miloň Čepelka (tenor buffo)
Český národní symfonický orchestr
Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr 
Brukner a Robert Bárta (přednes 
seminářů)
Jan Svěrák (režie přenosu do kin)
Vstupné od 300Kč.

Předprodej v pokladně kina nebo 
možnost rezervace na odkazu www.
tanvald.cz nebo  www.disdata.cz. 

Zajímavosti, Informace
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce červenec-srpen 2013:
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou 
školní docházkou
Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778
co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
grafomotorické dovednosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
předčíselné představy, paměť, pozornost, slovní zásoba, základy logopedie 
atd.
Kontakt:  Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, lenkakor@
seznam.cz 
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 
200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.
LOGOPEDIE – probíhá v červnu a září každé úterý, po dohodě i kdykoliv 
o prázdninách, lektoruje Mgr. Jana Hýsková, cena 20,- Kč/lekce
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MAJÁKU – 22. 7. – 25. 8. 2013 (5 týdnů)
pro děti ve věku od 3-4 let do 14 let.
Témata: 
Vodní svět, Cesta do pravěku, Mezi námi zvířaty, Putování prérií, 
Z pohádky do pohádky
Základní cena (7.30 - 15.30 hod.) jednoho týdne bude max. 1.000 Kč + 
obědy (stále probíhají dotační řízení pro snížení ceny). 
Upozorňujeme na možnost rozšířeného hlídání od 6.00 do 17.00 hod. 
Upozorňujeme, že své děti můžete přihlásit i během prázdnin !
ZDRAVOTNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE -  volejte na tel.603 304 550 nebo 
e-mail anitarusnakova@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a účastníkům 
na akci Pojďte s námi za pohádkou, která se konala v neděli 16.6. 2013. Díky 
všem byla i letos tato akce plná pohádkových bytostí, děti dostávaly mnoho 
odměn za vykonané úkoly a na konci si pochutnaly na tradiční bramboračce, 
kterou nám jako každý rok uvařila školní jídelna SCOLAREST v Tanvaldu.
Tímto Vám všem děkujeme!!!
SPONZOŘI: Pekárna Tanvald Schneider and spol., LIDL ČR v.o.s.- pobočka 
Tanvald, Jan Mašek – Pekařství, DETOA Albrechtice s.r.o., SATO Tanvald 
spol.s r.o., KREMER s.r.o.,  BILLA s.r.o. – pobočka Tanvald
Stanislav Pacák – Tanvald, Teplárenství Tanvald s.r.o., MUDr. Štěpán Gazda, 
MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Petr Michalík, MUDr. Aleš Píro, MUDr. Ladislav 
Doležal, Česká pojišťovna, TABYS s.r.o., Česká spořitelna a.s.,Alena 
Klimperová-švadlenka Tanvald, Pohřební služba M&M Tanvald, 
DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY POSKYTLI – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Město Tanvald, Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor 
Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Pojďte s námi za pohádkou - 
Klub Českých turistů-Tanvald, SK Sluníčko SPMP - Jablonec n.N., studenti 
ZŠ Horní Tanvald, studenti  ZŠ Tanvald-Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald, 
studenti Masarykovy ZŠ Tanvald, studenti ZŠ v Desná, A-TOM 2101 Zálesák 
Tanvald.
Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouvám.  Renata Nepimachová

Od ZÁŘÍ, kromě standardních programů, připravujeme: 
Angličtinu pro nejmenší, školní děti i dospělé, Caterpillar English Club, lektorka 
Mgr. Irina Mineva, tel.606 919 839
Sportování s předškoláky (bez rodičů), sportovně-hravá odpoledne v terénu, 
lekt. Helena Beranová,
Pokračování logopedie, 
Konzultační den pro budoucí a novopečené MAMINKY s certifikovanou dulou 
Ditou Pousteckou  - Každý 2. pátek v měsíci, tel. 777 133 993 dita.poustecka@
seznam.cz těhotenství, porod, porodní plán ( přání ), kojení, šestinedělí, péče 
o miminko, nošení v šátku……….

Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz !!! naleznete nás také na facebooku

Mateřské a dětské centrum Maják
Vážení přátelé našeho „domečku“, naší a Vaší Ulity.
 Pomalu končí další rok, kdy jsme se spolu setkávali v prostorách našeho 
zařízení i mimo něj na různých akcích námi pořádaných i spolupořádaných 
ve spolupráci s jinými organizacemi, na výstavách a prezentacích činností, 
prázdninových akcích, výletech, táborech a akcích k různým příležitostem – 
Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.
 Všechny tyto aktivity jsou zajišťovány interními i externími pracovníky, kteří 
jsou naším „rodinným stříbrem“ a ve svém volném čase se věnují výchově 
především mladých lidí a předávají jim svoje zkušenosti, vědomosti a znalosti 
v různých rozmanitých oborech činnosti. Těm patří náš veliký dík, že si v této 
době najdou čas věnovat se mladým lidem.
 Zájmové útvary – kroužky – jsou určeny pro v š e c h n y,  kteří mají o daný 
obor zájem, tedy pro nejširší okruh těch, kteří se nechtějí pouze bezcílně toulat 
ulicemi a marnit drahocenný čas. Účastníky činnosti nejsou však pouze děti 
a mládež, ale i jejich rodiče a prarodiče, prostě všichni, kteří chtějí tvořit, naučit 
se starým řemeslům, pohybovat se v tělocvičnách a na pódiích, poznat kraj 
blízký i vzdálený, tedy všichni mladí duchem, ačkoliv někteří již „dříve narození“.
 Aby si veřejnost udělala představu o činnosti našeho „domečku“, uvedu pár 
údajů, za kterými se skrývá velké penzum poctivé a mnohdy společensky málo 
oceňované práce.
 Tedy vězte, že  pravidelné činnosti se zúčastňovalo cca 550 dětí a mladých 
lidí týdně v 54 zájmových útvarech. V průběhu roku se uskutečnilo 115 !! dal-
ších příležitostných akcí s účastí více než 5,5 tisíci zájemců.
 Neustále bychom chtěli hledat nové činnosti, o které by veřejnost měla 
zájem, a které by byly přínosné pro osobnostní rozvoj. Proto rádi vyslechneme 
Vaše názory a připomínky a hlavně nápady, co by se Vám líbilo a co by mohlo 
být realizováno. Napište nám na níže uvedenou adresu !!
 Pro příští rok již nyní připravujeme řadu nových aktivit, o kterých budete 
včas informováni na našich webových stránkách www.ddmtanvald.cz, 
v Tanvaldském zpravodaji, Smržovském zpravodaji a v Desenských novinách.
 V této chvíli Vám přejeme krásné prázdniny (při některých akcích i s naším 
„domečkem“), hodně sluníčka a pohody, prostě všeho, co k prázdninám patří. 
S některými se těšíme na setkání na turistickém táboře na Berounce a na pří-
městském táboře, s těmi ostatními při přihlašování do  kroužků pro příští školní 
rok, tedy v září. 
 Závěrem mně dovolte poděkovat všem spolupracujícím subjektům, tedy (dle 
abecedy):
Gymnázium Tanvald, Masarykova OA a ZŠ, TJ Seba Tanvald, 
 ZŠ Albrechtice v Jh., ZŠ Desná, ZŠ Horní Tanvald, ZŠ Plavy, ZŠ Smržovka, 
ZŠ Sportovní ul. Tanvald, ZŠ Velké Hamry a také mateřské školy z regionu.
 Ještě jednou děkuji externím spolupracovníkům i „kmenovým“ zaměstnan-
cům, kteří pro Vás celoroční činnost připravují a v neposlední řadě  našemu 
zřizovateli, tedy Městu Tanvald.

Mgr. Jiří Žanta, ředitel DDM Tanvald, e-mail: zanta@ddmtanvald.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA
Pro školní rok 2013 - 2014 nabízíme dětem a mládeži činnost v těchto  
kroužcích:
Sport -  florbal, plavání ( bazén v Gymnáziu ), volejbal dívky,  volejbal chlapci, 
lyže běh, turistika ( Tanvald, Desná),  taneční, zumba, šachy
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál 
( různé výtvarné techniky- pro děti od 10 let), výtvarný zaměřený na kresbu 
a malbu, keramický ( Tanvald, Desná), divadelní 
Hudební  obor – zobcová flétna, kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), 
Cizí  jazyky – anglický pro děti ( začátečníci i pokročilí), anglický pro dospělé 
( zač. i pokroč.)
Přírodověda – rybářský 
Technika – kurz počítače pro dospělé – zač. a  mírně pokročilí ( 8 lekcí po 1,5 
hodině od října)
Logopedie
Ulitka - zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let. Každé úterý 
8.30 - 11.30 hodin.
Nové kroužky:
košíkaření a tkaní (pletení z pedigu, tkaní na různých typech stavů), 
tiffany a mozaika ( výroba skleněných vitráží a mozaikových dekorací)
klub šikulů ( vaření, pečení, tvoření) 
drumbeny ( originální rytmické nástroje rozvíjející kreativitu, hrubou a jemnou 
motoriku, rytmické vnímání a práci ve skupině).

Kroužky začínají pracovat od 30. září 2013.
 Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě, do výtvarně-keramického kroužku 
pro předškoláky 
a prvňáky a výtvarného kroužku speciál proběhne s platbou: 
v pondělí 9.9. od 16:00 pro děti, které tyto kroužky již navštěvovaly,
v úterý 10.9. od 16:00 pro nové zájemce.

Do ostatních kroužků se přihlašujte během měsíce září, kdy budou upřesněny 
dny a časy konání jednotlivých kroužků. Informace na tel.č. 483 394 301.

 UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen.
PO a ST  9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
ÚT, ČT, PÁ  ZAVŘENO

Ve vstupní části knihovny:  výstavka knižních nápadů  „Rady zahrádkářům“

„Skládanka“ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald pod 
vedením p. Hadravové Jany.
24. 6. 2013 – 13. 9. 2013 ve výstavním sálku. 

Čtenářům, kteří si zapomenou vzít do knihovny své „druhé oči“, nabízíme 
zapůjčení brýlí ( +1 - +4 dioptrie). Stačí si o ně požádat u pultu.

Městská knihovna Tanvald
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Tanvaldské slavnosti se už blíží
Pouliční divadlo, místní kapely, his-
torické autobusy a tradiční jarmark, 
to budou hlavní lákadla blížících 

se Tanvaldských slavností, které se 
uskuteční ve dnech 6. - 8. září 2013. 20. 
ročník slavností zakotví opět v centru 
města. Na centrálním parkovišti to 
bude vonět ze stánků s lahůdkami, 
u bývalého Hotelu Koruna se roztočí 
pouťové atrakce, a kdo si libuje v nos-
talgii, bude se moci po Tanvaldu a jeho 
okolí opět svézt v kabině historického 
autobusu. V tanvaldském kině Jas Járy 
Cimrmana se malý i velcí návštěvníci 
budou moci pobavit při sledování filmů 
nebo si na hlavní scéně poslechnout 
kouzelné příběhy pouličního divadla. 
Venkovní scéna bude po celý víkend 
plná zábavy a hudby. O to se mimo jiné 
postará Hudba Tanvald a další skvělí 
interpreti, z nichž si vybere opravdu 

každý. Starší generace se může těšit 
na dechovou hudbu Celestýnku, také 
zahraje Svijanka, country skupina BG 

Bazar, tanvaldská skupina 9431, 
legendární kapela Blue Effect s kyta-
rovým mágem Radimem Hladíkem 
a nebo keltská hudba Bran. Podrobný 

program naleznete v dalším čísle 
zpravodaje.

-red-

Rokytnice n/J - letní koncert - Support 
lesbiens, pohádkové představení pro 
děti, David Deyl, tovární areál Rotexti-
le, od 16 hod.
ÚT 23. 7. Tanvald - Hrátky s pamětí 
III., Dům pro seniory Šumburk n.D., 
v 15 hod.
ČT 25. 7. Železný Brod - O kohoutko-
vi a slepičce + Krabičková pohádka - 
letní pohádka, Městské muzeum, náro-
dopisná expozice Běliště, od 15.30 h.,
tel: 484 353 333
Jablonec n/N - open air koncert, letní 
scéna, od 17 hod.
PA 26. 7. Bedřichov - Cricket & Snail 
from Nashvill, koncert, kostel sv. Anto-
nína Paduánského, od 18 h
Jablonec n/N - jablonecké kulturní 
léto, letní scéna, od 20 hod.
PA 26. 7. - NE 28. 7. Vesec - Benátská 
noc 2013, 21. ročník, sportovní areál
www.benatskanoc.cz
SO 27. 7. Tanvald - Oldies party, open 
air, hity 60. - 90. let, autokemp
Krásná - Den pravěkých sekerek 
Pěnčín i Kittelovo muzeum, www.kittel.cz
Jizerka - 9. Anenská sklářská slav-
nost, bohatý program, v osadě Jizerka 
od 10.00 do 17.00 hod., 
www.korenov.cz, www.dudovi.cz
Harrachov - Nohejbalový pivní tur-
naj, hřiště na Hřebenkách 
Orle - Jizerka - Cyklistický retro zá-
vod, 8. ročník
Rokytnice n/J - letní koncert - Noid, 
Divadlo Pavla Kožíška, Dymytry, továr-

ní areál Rotextile, od 16 hod.
Malá Skála - cyklistické výlety se So-
kolem, od 10 hod.
Ne 28. 7. Držkov - auto-moto burza

Akce v srpnu:
ČT 1. 8. Jablonec n/N - open air kon-
cert, letní scéna, od 17 hod.
PA 2. 8. Bedřichov - prof. Štěpán 
Rak, koncert, kostel sv. Antonína Pa-
duánského, od 18 hod.
SO 3. 8. - NE 4. 8. Hrubý Rohozec 
Od Mikuláše k Mikuláši, zámecké pro-
hlídky oživlé scénkami ze života někdej-
ších majitelů, www.hruby-rohozec.cz
Grabštejn - létohrátky, festival diva-
dla, staré hudby a řemesel
SO 3. 8. Tanvald - Nonstop Liberec, 
country skupina, hudební léto na Tan-
valdské kotlině, od 18 hod.
Harrachov - turnaj o pohár města 
Harrachova, hřiště Hřebenky
Szklarska Poreba - Krkonošský ma-
raton 5. ročník mistrovství světa v hor-
ském běhu na dlouhé trati, extrémně 
náročný a spektakulární maratón. 
www.matonkarkonoski.pl
Kořenov - 90 let elektrizace trati Je-
lenia Góra - Kořenov, výstava, histo-
rický autobus na trati Kořenov - Jizerka 
a zpět, zubačka
Rokytnice n/J - letní koncert - Kamil 
Střihavka, pohádkové představení pro 
děti, Pumpa/Volant, tovární areál Ro-
textile, od 16 hod.
NE 4. 8. Jilemnice - 23. festival decho-

vých hudeb, zámecký park, 13-19 hod.
ČT 8. 8. Železný Brod - Na hradě 
straší - letní pohádka, Městské mu-
zeum, národopisná expozice Běliště, 
od 15. 30 hod., tel: 484 353 333
PA 9. 8. Bedřichov - Absolute Brass 
Quintet, koncert, kostel sv. Antonína 
Paduánského, od 18 hod.
PA 9. 8. - NE 11. 8. Jablonec n/N - 
Křehká krása, vybroušená chuť
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n/N
www.eurocentrumjablonec.cz
Rokytnice n/J - Kovosochání 2013, 
doprovodný program, Františkov
PA 9. 8. - SO 10. 8. Harrachov - Hu-
dební festival Keltská noc 2013, areál 
velkých skokanských můstků, pořádá 
Krakonošovo s.r.o.,www.keltskanoc.cz
SO 10. 8. Albrechtice v JH - Albrech-
tická pouť, 2. svijanské pivní slavnos-
ti, u penzionu Krmelec, bohatý program 
i pro děti od 11 h, hraje skupina PEGAS 
od 19 h, večer ohňostroj
Železný Brod - železnobrodský 
Open Air Festival, 2. ročník, přehlídka 
železnobrodských kapel, hasičské hřiš-
tě, od 17 hod., Tel.: 484 353 333
Malá Skála - cyklistické výlety se So-
kolem, od 9 hod.
Jizerka - Kreativní odpoledne na Ji-
zerce, práce s přírodními materiály pro 
malé i velké, Jizerka č.p. 2 
www.jizerkyprovas.cz
Ne 11. 8. Jilemnice - Svatovavřinec-
ká pouť, Masarykovo náměstí
PO 12. 8. - Ne 18. 8. Szrenica - XVII. 
cyklofestival BIKE ACTION Ski Are-

na, jedna z největších a nejstarších 
cyklistických akcí v Polsku, 
www.festiwalrowerowy.pl
Po 12. 8. Tanvald - prodejní trhy, cen-
trální parkoviště
ÚT 13. 8. - NE 18. 8. Lemberk - Prázd-
niny na věži - zpřístupnění středověké 
věže na zámku Lemberk, 9.00 - 16.00 h
ČT 15. 8. Jablonec n/N - open air 
koncert, letní scéna, od 17 hod.
PA 16. 8. Bedřichov - František La-
mač & Jana Ryklová, koncert, kostel 
sv. Antonína Paduánského, od 18 hod.
PÁ 16. 8. - Ne 18. 8. Smržovka - Letní 
slavnost Eurion + hudební festival
www.smrzovka.cz, tel.: 483 369 328
SO 17. 8. Tanvald - Městský turnaj 
neregistrovaných, 16. ročník, čtyřhra, 
dvorce u Tenis Clubu, Výšina, od 8 hod.
tel: 723 150 707
Kořenov - Narozeniny Štěpánky, dopro-
vodný program, www.jizerkyprovas.cz
Rokytnice n/J - letní koncert - Martin 
Chodúr, Kouzelná školka s Michalem, 
Matt Pardus, tovární areál Rotextile, 
od 16 hod.
Ne 18. 8. Držkov - auto-moto burza
PO 19. 8. Smržovka - Výroba dárko-
vé kabelky pomocí šablony, Dílna 
s Květou, knihovna, 15 - 17 hod.
ÚT 20. 8. Tanvald - Na pomoc peču-
jícím rodinám, přednáška zaměřená 
na péči o lidi s demencí, Dům pro seni-
ory Šumburk, v 15 hod.
ČT 22. 8. Železný Brod - Červená 
Karkulka - letní pohádka, Městské mu-
zeum, národopisná expozice Běliště

Užitečné nápady kam ve volných chvílích vyrazit
Pokračování ze str. 10

Kultura
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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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 
Mike Wazowski snil o tom, že se stane úspěšnou 
příšerkou. A všichni vědí, že ty nejlepší příšerky 
pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale na uni-
verzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu 
cestu zkříží příšerkovské eso James P. Sullivan, 
řečený Sulley. Jejich soutěživost je dovede až 
k vyhazovu. A Mike i Sulley si uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud 
budou chtít své průšvihy napravit.

REVIVAL
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných 
okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze 
čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera 
ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má 
teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. 
Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat 
hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. 

JÁ PADOUCH 2  
Může být napravený padouch vůbec ještě 
zábavný? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný 
civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schop-
nosti, které by leckdo rád využil. Jako například šéf 
mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek. Silas 
sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, 
ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý? 

ŠMOULOVÉ 
V tomto pokračování vytvoří zlý čaroděj Gargamel 
skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům 
jménem Naughties. Ale zjistí, že magickou šmoulí 
esenci, mu může dát jen opravdový Šmoula. Jen 
tajné kouzlo, které zná Šmoulinka, může proměnit 
Naughties v opravdové Šmouly. Gargamel proto 
unese Šmoulinku a uvězní ji v Paříži. Taťka Šmoula a Šmoulové se vrátí do našeho 
světa, aby Šmoulinku zachránili.
 

Percy Jackson - Moře nestvůr 
Percy Jackson, doprovázený svými přáteli 
Annabeth Chase, Clarissou La Rue a Tysonem, 
jeho nevlastním bratrem, jde k Moři netvorů 
získat legendární Zlaté rouno a zachránit 
CampHalf-Blood.
 

The Wolverine 2013 
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze 
ságy X-Men, se podívá do současného Japonska. 
V pro něj zcela neznámém a nesrozumitelném 
světě se střetne se svou největší nemesis. Z nelí-
tostné bitvy na život a na smrt odejde navždy 
poznamenaný. Prvně v životě se cítí zranitelný, 
ocitá se na samé hraně svých fyzických a psy-
chických možností. Zdaleka nebojuje jen se smrtícími samurajskými meči, ale 
i s vlastní smrtelností. 

FILMOVÉ TIPY  FILMOVÉ TIPY 

Kultura
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 International Veteran Cycle 
Asociation(IVCA) přidělila v letošním 
roce pořadatelství Mistrovství světa 
historických kol (tzv.IVCA Rallye)po 
12 letech České republice  a to městu 
Veselí nad Moravou.
 Tuto významnou sportovní 

a společenskou událost si nemohl 
nechat ujít se svým vysokým kolem ani 
tanvaldský velocipedista Petr Rykr.
 Mistrovství má již po několik let 
stejný průběh, po čtvrtečním závodě 
na 100 mil (160km) následuje páteční 
časovka na 1 anglickou míli a v sobotu 

dopoledne 
pak výlet, 
nebo chcete-li 
jízda elegance 
v historických 
kostýmech.
 Mistrovství 
světa se letos 
zúčastnilo 220 
závodníků 
ze 17 zemí 
celého světa 
na rozličných 
strojích-od 
dřevěných 
draisin přes 
kola vysoká až 
po nízká kola 
plášťová.

 Jubilejní 10. ročník štafetového 
závodu družstev a jednotlivců proběhl 
jako již tradičně na Zbytkách pod 
Černostudničním hřebenem 18. 
května. I přes velkou nepřízeň počasí 
se na startovní čáře objevilo více než 
300 závodníků a nespočet fanoušků. 
 Jako vždy byli jednotlivci děleni 
podle pohlaví na muže a ženy a týmy 
družstev vymezeny na tým nad 30 
let, tým nad 40 let, tým žen, tým +150 
a tým bez omezení věku. Tým musel 
být tříčlenný a to znamená, že musel 
mít svého běžce, lezce a cyklistu.
 Titul Muchovman 2013 však mohl 
patřit jen jednomu z týmů. Otázky 
typu „Jak jsou na tom?“, „Kde, kruci, 
je?“, „Koho bude asi titul letos?“, mi 
zněly v uších ještě pár dní po závodě. 
Fanoušci i účastníci se nemohli 

dočkat výsledků. Ve 14 hodin bylo 
však všechno jasné. Vítězem se 
stal úspěšný český reprezentant 
a závodník Eleven Rubena Test týmu 
Pavel Jindra, který společně s lezcem 

Jaroslavem Balatkou a běžcem Jiřím 
Čivrným získal titul Muchovman 2013. 
A nejenže Pavel ovládl s týmem 
absolutní vítězství, ale také si může 
připsat vítězství v kategorii jednotlivců 
a dílčí vítězství za nejrychleji zvládnutý 
cyklistický úsek. 
 Po vyhlášení výsledku se jako 
již tradičně konalo losování tomboly 
a ve večerních hodinách i afterparty 
za doprovodu Hudby Tanvald 
v hospodě Ve Vrších. 
 Jsme rádi, že i přes zajištěnou 
první pomoc v čele s MUDr. Poláčkem 
se závod obešel bez větších zranění. 
A abych nezapomněla, závod přesáhl 
rekordní počet účastníků, což mělo 
vliv i na pořadatele z Tj Seba Tanvald 
a České asociace extrémních sportů. Ti 
s nadšením a maximálním nasazením 

vydrželi až do samého konce. 
 Teď už se můžeme těšit na příští 
ročník, který navštíví snad i dobré 
počasí s další rekordní návštěvností. 

Alena Tůmová

Muchovman 2013  Nejlepší ze všech mladičká 
Ognarová
 Za krajně nepříznivého počasí 
se uskutečnil v tanvaldském areálu 
2.června minigolfový OPEN 2013. 
Namísto plánovaných čtyř soutěžních 

okruhů se odehrály pouze tři.
 S velkými ambicemi vstupovali 
do hry naši zástupci z MG SEBA 
TANVALD – nakonec očekávání splnili 
a zvítězili ve všech kategoriích, kde 
nastoupili. Celkově zazářila naše žačka 
Krystynka Ognarová, která dosáhla 

na nejlepší výsledek.
 Výsledky našich: žačky - 1. 
Ognarová, 2. Bergerová, juniorky - 1. 
Čejková, muži - 2. Želizňák, senioři 
II. - 1. Novák, 2. Ticháček, 3. Kašpar. 
Naši nejlepší pak byli absolutní i mezi 

muži a ženami.
 Ve dnech 15. a 16. června přijede 
do Tanvaldu minigolfová elita Čech! 
Zprávu z druhé největší akce České 
Republiky opět zveřejníme.

-LiNo- 

Open 2013 - minigolfisté doma nezklamali 

Petr Rykr na trati Century ve společnosti dvou závodníků z Německa.

(foto A. Bělonožník)

Nejlepší ženy OPEN 2013 – zleva 2. Z.Řeháková (Tempo Praha), 1. K.Ognarová (MG SEBA Tan-
vald) a 3. E.Macourová z Děkanky Praha.

Nejlepší muži OPEN 2013 – zleva 2. L.Linhart, 1. L.Novák a 3.M.Ticháček (oba MG SEBA  Tanvald) 
(foto: J.Beneš)

Petr Rykr na Mistrovství světa 
historických velocipedů

 Závod na 100 mil (tzv.Century)
se jel na 20-ti kilometrovém okruhu, 
který závodníci jedoucí celých 100 
mil museli absolvovat 8x. V chladném 
a větrném počasí, když start závodu 
byl v 6 hodin ráno, to nebyla žádná 
procházka růžovou zahradou, ale 
Petr byl mezi pouhými 17 statečnými 
jezdci na vysokých kolech, kteří závod 
absolvovali v plné délce. Ostatní zvolili 
trať kratší, 25, 50 nebo 75 mil.
 Páteční časovka probíhala 
systémem rozjížděk po 4 - 5 jezdcích 
vyřazovacím způsobem, kdy z každé 
rozjížďky postupovali do dalších bojů 
první 2 závodníci.
 Petr ve své první rozjížďce spolu 
se svým soupeřem z Maďarska odjel 
ostatním soupeřům natolik, že mohl 
jistit postupové místo do další rozjížďky 
z druhé pozice a soupeře nechal 
v cílové rovince v klidu předjet .
 V další, semifinálové rozjížďce však 

už narazil na lepší borce a byl z dalších 
bojů vyřazen. V této souvislosti je 
třeba poznamenat, že i když se jedná 
o Mistrovství světa historických kol, 
tak se po trati prohání závodníci sice 
na stoletých bicyklech, ale v oblečení , 
které by nedělalo hanbu ani na Tour de 
France, což působí, lidově řečeno, jako 
pěst na oko.
 Petr byl jedním z mála, který 
absolvoval Century i časovku 
v dobovém oblečení.
 Sobotní jízda elegance v nádherném 
okolí Veselí nad Moravou pak byla 
důstojným vyvrcholení těch několika 
pěkných dní, prožitých ve společnosti 
lidí z celého světa zapálených krásným 
koníčkem, jízdou na historických 
velocipedech, ale i stovek srdečných 
lidí, kteří kolem trati neváhali povzbudit 
nejen milým slovem, ale i typickým 
„kaléškem“, hádejte s čím!

-per-

Sport
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Neuvěřitelných 75 let života oslavil 
na tradičním basketbalovém turnaji, 
tentokrát pod názvem TUMBA“75“CUP, 
tanvaldský trenér a hráč Ladislav 
Zalužanský. Letos byl ředitelstvím 
turnaje určen jako exekutor všech trest-
ných hodů domácího družstva, takže 
se několikrát zapsal do listiny střelců, 
neboť mu to stále pálí.
Turnaj symbolicky vyhrálo rodné 
Zálužkovo družstvo z Prahy, v jehož 
dresu se blýskl jeho syn, bývalý 
prvoligový basketbalista a pod košem 
kraloval někdejší reprezentant Bašta, 

s jehož výškou a kilogramy si neporadil 
ani náš pivot Kozák. Ovšem výsledky 
TJ SEBA Tanvald nebyly v porovnání 
s kvalitními soupeři vůbec špatné:
Tanvald – Smržovka 27:22, Kbely 
68 22:42, Kbely The rest 15:21, 
Jilemnice 21:38.
Pořadí:
1. Sokol Kbely 68
2. Sokol Kbely The rest
3. BK Jilemnice
4. TJ SEBA Tanvald
5. Kajmani Smržovka

-vho-

Zálužka cup jubilejní
INZERCE

Na snímku Vyhnálek a Kubín zjevně v dobrém rozpoložení.

Oslavenec Láďa Zalužanský s pohárem od kapitána Kozáka.

Honza Kapčiar uniká obraně. Jistí ho spoluhráč Sova. 

Nově otevřená advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc 

Krkonošská 612, Desná 
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe. 
Úřední hodiny po tel. dohodě.  
Vymáhání pohledávek, exekuce, 

rozvody a rodinné právo, byty
 a nemovitosti, smlouvy a dohody, 
obhajoby v trestním řízení a další.  

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

 

Albrechtická pouť
2. Svijanské pivní slavnosti

Sobota 10. srpna 2013, od 11.00hod 

V Albrechticích u Penzionu Krmelec 
(velké parkoviště u 4-sedačky) 

Všechny druhy
Svijanského piva jen za 22,-Kč

Točená kofola , Ochucené grepové pivo – CHIPER 
Teplá šunka od kosti,Grilovaná uzená krůta,Domácí pikantní klobásy řezníka 

STAŇKA,Bramboráky s uzeným masem,Langoše,Grilovaná krkovička,Halušky 
s uzeným masem a zelím,Zmrzlina a jiné pochoutky

Pro Děti :Skákací hrad, trampolína , poníci , kolotoč , dětské soutěže,Dětské 
mini zoo, autodrom, Celý den živá diskotéka na přání

Pořadem bude provázet Petr Němec

Od 19hod. hraje skupina PEGAS

Vstupné zdarma !!!!

Večer ohňostroj

Teplárenství Tanvald s.r.o., Pod Špičákem 546

Pronajme 3 garážová stání v hale nad 

výtopnou. Hala je hlídaná. 
Tel: 606 602 685  

Sport, inzerce
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8. ročník spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana

Chvíle odpočinku si užívali nejen závodníci. (foto: A. Bělonožník)

Pan starosta Petr Polák vítá cimrmanovce. (foto: A. Bělonožník)

Účastníci čekající na Zubačku. (foto: A. Bělonožník) Základy Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích. (foto: A. Bělonožník)

Návštěvníci v Muzeu Járy Cimrmana. (foto: A. Bělonožník) Tváří v tvář panu Svěrákovi. V pozadí Maják Járy Cimrmana. (foto: A. Bělonožník)

Uvítací řeč herců pražského Divadla Járy Cimrmana. (foto: A. Bělonožník)

Spanilá „jízda“ v dobovém oblečení. (foto: A. Bělonožník)

Kultura
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REPO SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
Občanská 1172

468 51 Smržovka
IČ:25410890, DIČ: CZ25410890 

Tel: 724 646 656 
Nabízí komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování 
roční závěrky, zastupování na úřadech.  Zajistíme vyzvednutí dokladů dle 

dohodnutého harmonogramu.

INZERCEINZERCE

Hřiště o rozvodny se opět zaplnilo dět-
ským potěrem. Maškova vánočka byla 
vykoupena litry potu, neboť bylo pěkně 
horko, ale situaci zachránili tanvaldští 

hasiči, kteří účastníky Poháru běžce 
Tanvaldu zkropili příjemnou vodní 
sprškou.

Fotbalisté zakončili sezónu na 7. místě

Po poměrně vydařeném vstupu do jarní 
části soutěže, kdy jsme se v jednu 
chvíli dokonce přiblížili na dohled tře-
tímu místu v tabulce, bohužel přišel čas 
„vystřízlivění“ a tak nakonec tanvaldští 
fotbalisté zakončili sezonu na sedmém 
místě.

Dobrou formu ze zápasů s posled-
ními týmy soutěže jsme měli potvrdit 
s Albrechticemi, které hrají své domácí 
zápasy na hřišti v Josefově dole. 
Trvalou územní převahu se spoustou 
šancí jsme bohužel nedovedli dovést 
do vítězného konce a domácí ke konci 
zápasu štastně srovnali na koneč-
ných 3:3. Následoval domácí zápas 
s nevyzpytatelným Janovem, který si 
měl po festivalu neproměněných šancí 
Tanvaldu odvést 10 gólů, na místo toho 
po jediné akci, opět s notnou dávkou 
štěstí a za výrazného přispění zřejmě 
špatně vidícího hlavního rozhodčího, 
vyrovnali na 1:1. Ztracené body 
z těchto dvou zápasů a obrovské 
množství neproměněných šancí, nás 
stálo páté místo tabulky a i ztrátu 
sebevědomí. A když se v této chvíli 
přidala zranění, školní povinosti a také 
„nespolehlivost“ některých hráčů, 

výhled na zisk dalších bodů byl z říše 
snů. Navíc nás čekala utkání s vedou-
cími týmy OP.....Problémy se sestavou 
tak vyústily v sérii 4 zápasů, ve kterých 
jsme inkasovali hrozivých 17 gólů a ani 
jeden nevstřelili! Na utkání do Pěnčína 
jsme kvůli nedostatku hráčů dokonce 
ani neodjeli a zápas tak byl zkontumo-
ván ve prospěch domácího týmu.

Nebýt nepovedeného a nedůstojného 
závěru sezony, mohlo být hodnocení 
celé sezony 2012/2013 spíše pozitivní. 
Družstev i hráčů v okresních soutěžích 
ubývá a tak před námi stojí přetěžký 
úkol, kterým je doplnění kádru. Bohužel 
doma na gauči u TV a u počítače sedí 
mnoho těch, kteří by se mohli zapojit, 
ale nechtějí, nemají čas ani chuť....:-( 
Ale to je asi úděl dnešní doby, s kterým 
se zdaleka nepotýkáme jenom my 
v Tanvaldě.......

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří pro fotbal něco udělali, a nebylo 
jich mnoho :-( , a doufám, že bude 
líp....:-)

Miroslav Pohořalý

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Hodkovice 22 19 2 1 64:12 59
2. Pěnčín B 22 18 3 1 88:19 57
3. Smržovka 22 15 2 5 66:35 47
4. Rychnov 22 13 2 7 66:31 41
5. Držkov B 22 10 2 10 47:56 32
6. Kořenov 22 8 4 10 49:34 28
7. Tanvald 22 8 4 10 46:55 28
8. Janov 22 7 5 10 37:44 26
9. Albrechtice 22 7 3 12 37:55 24
10. Kokonín B 22 6 0 16 34:95 18
11. Jenišovice B 22 5 2 15 31:48 17
12. Josefův Důl 22 1 1 20 24:105 4

Maškova vánočka byla vykoupena litry potu

Výsledky můžů - okresní přebor:
Albrechtice - Tanvald 3:3
Tanvald - Janov  1:1
Pěnčín B - Tanvald 3:0 
kontumace

Tanvald - Rychnov 0:6
Kořenov - Tanvald  3:0
Hodkovice A - Tanvald 5:0


