
	 Pastva	 pro	 oči.	 Jedině	 tak	 se	 dá	
nazvat	 pohled,	 který	 se	mohl	 naskyt-
nout	 návštěvníkům	 Tanvaldu	 druhou	
červnovou	 sobotu.	 Sličné	 dámy	
v	kloboučcích,	ovívající	se	vějíři,	v	nád-
herných	róbách	nebo	pouze	v	negližé	
korzovaly	 Šumburským	 parkem	
a	 míjeli	 je	 gentlemani	 v	 elegantních	
fracích,	otužilí	 vtipálci	 v	plavkách,	alá	
Rudolf	 Hrušínský	 z	 filmu	 Rozmarné	
léto	nebo	bizarní	recesista	v	dámských	
krátkých	 šatičkách,	 u	 něhož	 jsme	
mohli	 obdivovat	 krásné	 nedepilované	
nohy.	 Do	 Tanvaldu	 se	 po	 roce	 vrátil	
cimrmanovský	 humor	 a	 s	 ním	 opět	
přijel	i	Zdeněk	Svěrák	s	ostatními	herci	
Divadla	Járy	Cimrmana,	aby	spolu	se	
starostou	Petrem	Polákem	přivítal	spa-
nilé	jezdce,	kteří	opět	odvážně	zdolali	
úsek	 Cyklostezky	 Járy	 Cimrmana	 ze	
Zlaté	Olešnice	 do	Tanvaldu	 na	 svých	
prastarých	kolech.	
	 U	kostela	sv.	Františka	z	Assisi	bylo	
opět	 veselo	 a	 náladu	 nezkazilo	 ani	
počasí,	přestože	srocení	u	kostela	pár-
krát	pořádně	pokropilo.	Dámy	i	pánové	
alespoň	 mohli	 vyzkoušet,	 co	 vydrží	
poctivý	starý	materiál.	Zdeněk	Svěrák	
všechny	 Tanvalďáky	 určitě	 potěšil,	
když	 všechny	 ujistil,	 že	 i	 s	 ostatními	
herci	 do	 Tanvaldu	 jezdí	 moc	 rád	
a	 jakou	 radost	 mu	 působí,	 když	 tady	
může	 míjet	 Kino	 Jas	 Járy	 Cimrmana	
a	brzy	tu	v	blízkosti	vyroste	i	cimrma-
nova	rozhledna.
	 U	 kostela	 herci	 Divadla	 Járy	
Cimrmana	 předvedli	 všem	 shro-
mážděným	 jednu	 z	 méně	 známých	
her	 Járy	 Cimrmana	 „Opeřený	 had“.	
Cimrmanolog	Zdeněk	Svěrák	vysvětlil,	
že	hra	byla	původně	určena	pro	kmen	
Hurónů,	 známý	 svým	 hypertrofova-
ným	 smyslem	 pro	 humor,	 což	 podle	
něj	 vysvětluje,	 proč	 je	 pro	 nás	 téměř	
nestravitelná	 a	 byla	 veřejností	 přijí-
mána	 s	 rozpaky.	Mladý	muž	 jménem	
Skákalpřesoheňsipropálilmokasíny	
v	 ní	 zahoří	 láskou	 k	 dívce	
Tančilajakoblázenaždobíléhorána	
a	 snaží	 se	 přesvědčit	 Opeřeného	
hada,	 že	 s	 ní	 chce	 žít	 v	 jednom	
stanu.	 Když	 odolá	 i	 takovým	 svůd-
nicím,	 jako	 je	 Neradasemyje	 nebo	
Hladilasvištěprotisrsti,	 je	 mu	 konečně	
slíbeno,	 že	 si	 svou	 vyvolenou	 bude	
moci	vzít.	Tedy	až	s	nákladem	vonných	
mastí	připlave	po	velké	řece	Vlčí	Lejno.
	 Kromě	dvoukolých	dopravních	pro-
středků,	 na	 kterých	 své	 jízdní	 kreace	
předvedli	spanilí	jezdci,	tentokrát	před	
kinem	 zaparkovaly	 i	 automobiloví	
veteráni.	 Ty	 ve	 14	 hodin	 nastartovaly	
motory	pod	svými	nablýskanými	kapo-
tami	a	vyrazily	do	Příchovic	do	areálu	

U	Čápa,	 kde	na	všechny	návštěvníky	
čekala	 provizorní	 expozice	 Járy	
Cimrmana	 ve	 stanovém	 přístřeší.	
Na	skutečné	muzeum	i	s	rozhlednou	si	
budeme	muset	počkat	až	na	příští	rok.	
Do	 té	 doby	 se	 snad	 vyřeší	 problém	
s	 neschváleným	 územním	 plánem	
a	stavbě	nebude	stát	nic	v	cestě.	Jako	
malou	ochutnávku	jsme	si	zatím	mohli	
prohlédnout	 předměty,	 které	 místní	
obyvatelé	 na	 základě	 výzvy	 ctihod-
ných	Cimrmanologů	 objevili	 ve	 svých	
sklepích	 a	 půdách.	K	 vidění	 zde	byla	
třeba	 takzvaná	 Rousínovská	 zako-
pávka,	 kterou	 Zdeněk	 Svěrák	 ocenil	
jako	nejzajímavější.	Podle	jeho	odbor-
ného	 výkladu	 se	 jedná	 o	 Myslbekův	
model	 k	 soše	 sv.	 Václava,	 kterému	
jako	 vzor	 seděl	 právě	 Jára	Cimrman.	
Totožnost	 modela	 odhalil	 Cimrmanův	
charakteristický	 pahrbek	 geniality.	
Dále	byl	k	vidění	Cimrmanův	houpací	
kůň,	smeták,	se	kterým	se	dají	vymetat	
i	nedostupné	rohy	a	další	desítky	uni-
kátních	věcí.

	 Sobotní	 den	 již	 tradičně	 zakon-
čilo	 představení	 v	 Kině	 Jas	 Járy	
Cimrmana,	tentokrát	Švěstka,	na	které	
bylo	beznadějně	vyprodáno.

-hoš-

Vydává	MěÚ	Tanvald	
XXX.	ROČNÍK
Cena:	14	Kč
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9. 7. a 13. 8. se budou konat
Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Dopravní omezení 
v Raisově ulici

Z	důvodu	výstavby	okružní	křižovatky	
bude	v	době	od	30.	6.	do	31.	7.	uzavřen	
vjezd	z	Krkonošské	do	Raisovy	ulice.	
Jako	náhradní	trasu	lze	využít	zejména	
Vítěznou	ulici,	případně	ostatní	místní	
komunikace. -vho-

Městský	 úřad	 Tanvald,	 odbor	
dopravy	 upozorňuje,	 že	 ve	 dnech	
2.	7.	–	4.	7.	2012	bude	uzavřen	registr	
vozidel	 z	 důvodu	 přechodu	 registru	
vozidel	 na	 zcela	 nový	 centrální	
systém	 evidence.	 Znovu	 otevřeno	
bude	od	pondělí	9.	7.	2012,	kdy	bude	
nový	 centrální	 systém	 zprovozněn.	
Děkujeme	za	pochopení -red-

informatika – správce sítě na	
Městský	úřad	Tanvald
Požadavky:
-	 vysokoškolské	 případně	 středoškol-
ské	vzdělání
-	 znalost	 administrace	 windowsov-
ských	 a	 linuxových	 sítí	 	 a	 programo-
vání	webových	aplikací	podmínkou
-	praxe	v	oboru	nutná
-	znalost	veřejné	správy	výhodou

Další	informace	mohou	zájemci	získat	
v	 oddělení	 kancelář	 tajemníka	 tel.	
483	 369	 525	 nebo	 přímo	 u	 tajem-
níka	MěÚ	 tel.	 483	 369	 522	 v	 budově	
radnice.		

Mimořádné uzavření 
registru vozidel 

Město Tanvald hledá

foto: A. Bělonožník
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V	minulém	čísle	TZ	jste	si	mohli	počíst	
o	českých	dětech	z	Tanvaldu	za	války.	
V	sobotu	9.	června	se	některé	z	někdej-
ších	 dětí	 (dnes	 ve	 věku	 kolem	 80-ti	
let)	sešly	znovu	po	pár	letech	v	hotelu	
Grand,	 aby	 zavzpomínaly	 na	 dobu	
školní	 docházky.	 Jeden	 z	 účastníků	
přinesl	 dokonce	 starou	 třídní	 knihu,	
aby	ty	vzpomínky	upřesnil,	což	všechy	

potěšilo.	 I	 když	 některým	 zdravotní	
problémy	nedovolily	se	setkání	zúčast-
nit,	byli	aspoň	prostřednictvím	telefonů		
nebo	 vyprávěním,	 těch,	 kteří	 tam	
byli,	 	 informováni,	 jaké	 setkání	 bylo.	
Ale	 protože	 neduhy	 a	 léta	 přibývají,	
dohodli	se	bývalí	spolužáci	na	tom,	že	
se	budou	scházet	 častěji,	 ale	nejpoz-
ději	a	nejméně		jednou	za	rok.

-ali-

Zajímavosti, informace

Setkání po letechTanvaldští senioři na zájezdu ve Wittichenau

Dopravní terminál nalézá svou tvář 

Hledá se nájemce stánku 

Na	 staveništi	 dopravního	 terminálu	
se	 již	pomalu,	ale	 jistě,	 rýsují	 kontury	
celé	 stavby.	 Ta	 pokračuje	 rychlým	
tempem,	neboť	se	 již	neúprosně	blíží	
termín	 předání.	 Než	 vyjde	 další	 číslo	
Tanvaldského	 zpravodaje,	 	měl	 by	 již	
terminál	být	připraven	ke	zkušebnímu	
provozu.	 Na	 snímku	 je	 vidět	 budoucí	
kruhová	 křižovatka,	 která	 zpomalí	
a	zklidní	provoz	na	přístupu	k	autobu-

sovým	nástupištím.	Součástí	terminálu	
je	 rovněž	 technická	 budova,	 v	 jejíchž	
prostorách	cestující	naleznou	občerst-
vení	a	také	nezbytné	toalety.	Ty	budou	
bezobslužné,	 takže	 k	 jejich	 použití	 si	
připravte	 drobné	 mince.	 A	 co	 bude	
s	 nynějším	 autobusákem	 u	 někdej-
šího	 Titaniku?	 Nebojte	 se,	 bourat	 se	
nebude	 a	 jeho	 zastávky	 zůstanou	
i	nadále	v	provozu. -vho-

	 O	 zájezdu	 do	 Wittichenau	 se	 píše	
velice	 těžko,	 protože	 je	 pokaždé	
velice	zdařilý	a	všichni	účastníci	si	ho	
pochvalují.	Již	sama	cesta	pohodlným	
autobusem	 společnosti	 BusLine,	
a.s.,	 ze	 kterého	 je	 krásný	 výhled	
do	 okolí,	 je	 sama	 o	 sobě	 zážitkem.	
Před	 bývalým	 nádražím	 jsme	 byli	
mile	 přivítáni	 vedoucím	 spolku	 pro	
partnerská	města	Wittichenau	panem	
Popellou	 a	 očekávalo	 nás	 zde	 nejen	
skvělé	občerstvení	a	milá	obsluha	(viz	
foto),	 ale	 také	 skvělý	 kulturní	 zážitek,	
který	přichystaly	děti	z	místní	mateřské	
školy.	 Osobně	 nás	 přišel	 pozdravit	
také	 starosta	 Wittichenau	 pan	 Udo	
Popella,	 který	 nám	připomenul	 blížící	
se	výročí	uzavření	partnerské	smlouvy	
mezi	 městem	
Tanvald	
a	Wittichenau.
	 Procházka	
městem	 a	 pro-
hlídka	 nově	
opraveného	
kostela	 včetně	
jeho	 okolí	
vyplnily	 čas	
do	 oběda.	 Ten	
nám	 připravili	
v	 penzionu	
GRAF.	K	obědu	
se	 nedá	 říct	
nic	 jiného,	 než,	
že	 byl	 skvělý.	
Servírovaly	
se	 ryby	 a	 řízečky,	 doplněné	 různými	
dressingy.	Nápoje	nám	čepovala	sama	
majitelka	penzionu	paní	Graf	(viz	foto).	
Přestože	byli	všichni	nasyceni	více	než	
dosytnosti,	jako	sladká	tečka	následo-

val	ještě	zmrzlinový	dezert.
	 Po	 obědě	 nás	 autobus	 zavezl	
na	 jezero	 Senftenberg.	 Kromě	 pro-
jížďky	po	jezeře	měli	účastníci	zájezdu	
možnost	 se	 seznámit	 s	 jedinečným	
systémem	kanálů,	které	do	budoucna	
propojí	 jezera	 vznikající	 po	 původní	
těžbě	 a	 vytvářející	 skvělé	 podmínky	
pro	rekreaci.
	 Po	 prohlídce	 jezera	 nás	 autobus	
zavezl	 do	 překrásného	 penzionu	
U	 Kotvy,	 kde	 nás	 přivítala	 půvabná	
hostinská	 a	 opět	 nás	 čekalo	 výborné	
občerstvení.	 Počasí	 nám	 přálo,	 až	
cestou	domů,	když	jsme	byli	bezpečně	
schováni	 v	 autobusu,	 se	 přehnal	
prudký	liják	a	vydržel	až	do	Žitavy,	kde	
jsme	se	zastavili	na	malý	nákup.

	 Plni	dojmů	a	s	dobrou	náladou	jsme	
se	 vrátili	 do	 Tanvaldu	 a	 poděkovali	
za	 skvěle	 zorganizovaný	 a	 zabezpe-
čený	 výlet.	 Všichni	 účastníci	 podaře-
ného	 zájezdu	 se	 už	 teď	 těší	 na	 další	

návštěvu.
	 Podobný	
zájezd	 jako	 při-
pravuje	 vedení	
Města	 Tanvald	
pro	 místní	
seniory,	 pořádá	
i	 naše	 part-
nerské	 město	
Wittichenau	 pro	
své	 občany.	
Ti	 navštívili	
Tanvald	 19.	
června.

-ali-

Město Tanvald hledá od 1. 9. 
2012 nájemce pro provoz stánku 
s občerstvením a sociálním zaříze-
ním na nově budovaném terminálu 
dopravy Tanvald – Šumburk nad 
Desnou.	 Spuštění	 terminálu	 do	 pro-
vozu	 2.	 9.	 2012.	 Sortiment	 prodeje	
–	 balené	 potraviny	 (bagety,	 sušenky	
apod.),	 čaj,	 káva,	 nealkoholické	
nápoje,	 teplé	 jídlo	z	předpřipravených	

potravin	určených	pouze	k	ohřátí.
Rada města Tanvald vydala 
na své schůzi dne 13. 6. 2012 
záměr na pronájem tohoto stánku 
za nájemné 500 Kč/měs. včetně 
DPH s tím, že spotřebované ener-
gie hradí nájemce. Své žádosti 
zasílejte do 31. 7. 2012 na odbor 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald, kde 
obdržíte bližší informace.
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V Tanvaldě fungují veřejně prospěšné práce i veřejná služba
	 Když	 jsem	 se	 v	 roce	 2010	 poprvé	
podrobněji	 rozepsal	 o	 lidech	 v	 oran-
žových	vestách,	kteří	pro	nás	pracují,	
dělají	 pořádek	 v	 Tanvaldě,	 uklízejí	
a	sekají	trávu,	měli	jsme	tehdy	v	rámci	
veřejně	 prospěšných	 prací	 zaměst-
naných	 celkem	 16	 osob,	 které	 byly	
dlouhodobě	 v	 evidenci	 úřadu	 práce,	
a	 v	 rámci	 veřejné	 služby,	 což	 jsou	
lidé	 pobírající	 sociální	 dávky	 pomoci	
v	 hmotné	 nouzi,	 dalších	 21	 osob.	
A	 řekli	 jsme	si	 tehdy,	že	se	nám	 tihle	
lidé	osvědčili	a	že	jim	chceme	i	nadále	
nabízet	 práci.	 Jak	 vypadá	 situace	
dnes?	Kdo	se	dívá	kolem	sebe,	nemůže	
tu	 naši	 malou	 oranžovou	 armádu	
nevidět.	Říkám	armádu,	ale	ona	 je	 to	
spíš	četa	nebo	malá	rota,	za	kterou	je	
ovšem	kus	práce	vidět.	V	rámci	veřejně	
prospěšných	 prací	 zaměstnáváme	
stále	16	lidí,	ale	na	veřejnou	službu	už	
nám	jich	úřad	práce	posílá	46.	A	uživili	
bychom	klidně	i	víc.	A	nejenom	muže,	
ale	 i	 ženy.	 Pět	 lidí,	 z	 toho	 čtyři	 ženy,	
uklízejí		v	nízkoprahovém	centru,	další	
čtyři	 ženy	 pomáhají	 jako	 uvaděčky	
v	 kině,	 ale	 zastanou	 i	 organizační	
činnost	 při	 pořádání	 kulturních	 akcí	
v	 Tanvaldě,	 kterých	 není	 zrovna	
málo.	 Jedna	 žena	 ještě	 vypomáhá	
v	 knihovně	 a	 jedna	 v	 ekonomickém	

odboru.	 Ostatní	 tvoří	 pracovní	 četu	
v	rámci	 technických	služeb.	To	 jsou	ti	
v	 terénu,	 kteří	 momentálně	 převážně	
ošetřují	 zelené	 plochy,	 sekají	 a	 shra-
bují	 trávu	 a	 starají	 se	 o	 to,	 aby	 okolí	
našich	domů	bylo	čisté	a	pěkné.	Tady	
tvoří	 většinu	 muži,	 hlavně	 se	 sekač-

kami.	Velí	jim	pan	Hajský,	muž	s	trvale	
optimistickým	výrazem	ve	tváři,	někdy	
trochu	 uhoněný	 a	 zpocený,	 ale	 větši-
nou	 spokojený,	 protože	 za	 jeho	 lidmi	
je	 vždycky	 vidět	 kus	 užitečné	 práce.	
A	 pořád	 je	 co	 dělat,	 v	 létě	 či	 v	 zimě.	
V	 zimním	 období	 	 veřejnou	 službu	
u	 města	 vykonávalo	 dokonce	 55	 lidí.	
Počty	 se	 čas	 od	 času	 mění.	 Někteří	

šťastlivci	si	najdou	 trvalou	práci	a	 jen	
velmi	malá	část	je	vyřazena	z	důvodů	
neplnění	povinností	při	výkonu	veřejné	
služby.
	 I	 s	 nepříjemnými	 finančními	
důsledky,	 pochopitelně.	 Ale	 těch	 je	
opravdu	 velice	 málo.	 Lidé	 začínají	
chápat,	že	každá	práce	je	dnes	dobrá	
a	 oboustranně	 užitečná.	 Pro	 město	
i	 pro	 ně.	 Tanvaldu	 se	 to	 každopádně	
vyplácí	a	hodlá	v	téhle	praxi	pokračo-
vat	a	klidně	nabere	i	nějaké	lidi	navíc.	
Práce	je	dost	a	žádné	vícenáklady	se	
netvoří.	 Celý	 systém	 je	 totiž	 zajištěn	
v	 rámci	 úřadu	 bez	 jakéhokoliv	 navý-
šení	úřednických	pozic.
	 	 A	 pak	 že	 to	 nejde.	Když	 se	 chce,	
jde	 všechno.	 Samozřejmě,	 ideální	
by	 bylo,	 kdyby	 bylo	 dost	 práce	 pro	
všechny	na	plný	úvazek,	jenže	to	hned	
tak	 nebude.	 Bohužel.	 Ale	 veřejně	
prospěšné	práce	a	veřejná	služba	mají	
svůj	nesporný	význam,	pro	město	i	pro	
lidi.	 A	 pěkné	 prostředí	 kolem	nás	má	
přece	taky	svůj	význam.	Co	říkáte?	Tak	
ne	aby	vás	napadlo	odhodit	papír	nebo	
nechávat	hromádky	po	svém	pejskovi	
při	vědomí,	že	to	za	vás	někdo	uklidí.	
Ono	i	tak	je	toho	kolem	nás	k	uklízení	
dost	a	dost.

-vho-

	 Pravděpodobně	v	prosinci	letošního	
roku	 by	 se	 v	 Tanvaldě	 měla	 otevřít	
německá	 diskontní	 prodejna	 KIK.	
Market	 s	 oděvy	 i	 kosmetikou	 lákající	
své	 zákazníky	 především	 na	 nízké	
ceny	bude	 stát	 v	 prostranství	 za	pro-
dejnou	LIDL.
	 Dobrý	 a	 přitom	 levný	 nákup,	 to	 je	
hlavní	motto	německého	KIKU.	Džíny	
za	249	korun,	tričko	za	99	nebo	tekuté	
mýdlo	za	25	korun.	Takové	 jsou	ceny	
německého	 řetězce	 v	 Česku.	 Textil	
představuje	zhruba	70	procent	celého	
sortimentu	 a	 zbytek	 doplňuje	 zboží,	
jako	 jsou	 dárkové	 předměty,	 domácí	
textil,	doplňky,	hračky	a	psací	potřeby.	
Výhodné	ceny	se	zaměřují	především	
na	 rodiny	 s	 dětmi,	 mladé	 maminky	
a	zákazníky,	kteří	rádi	levně	nakupují.	
Název	 firmy	 je	 odvozen	 z	 německé-
ho“Kunde	ist	König“,	neboli	přeneseně:	
„náš	zákazník,	náš	pán“.
	 V	 Tanvaldě	 by	 se	 KIK	 měl	 otevřít	
ještě	v	tomto	roce.	„Prodejna	by	se	měla	
otevřít	 předběžně	 v	 prosinci	 2012,“	
informovala	 Zuzana	 Procházková	 ze	
společnosti	Kik	textil	a	Non-Food	spol.	
s.r.o..
	 KIK	 expandoval	 i	 do	 Rakouska,	
Dánska,	 Slovinska,	 Maďarska,	
Slovenska	 a	 Chorvatska.	 Celkem	má	
po	 Evropě	 3	 100	 filiálek.	 Poskytuje	
zaměstnání	 dvaceti	 tisícům	 zaměst-
nanců	 v	 Evropě.	 Třeba	 za	 rok	 2010	
společnost	 KIK	 Textilien	 und	 Non-
Food	 GmbH	 hospodařila	 s	 obratem	
1,66	miliard	Euro.

-hoš-

	 Dopravní	 terminál	 u	 vlakového	
nádraží	utěšeně	roste	a	od	září	odstar-
tuje	 jeho	 zkušební	 provoz.	 Jak	 bude	
poté	vypadat	provoz	terminálu	v	praxi?	
Zeptali	 jsme	 se	 Ondřeje	 Poláka	 ze	
společnosti	BusLine,	a.s.

Nový terminál v Tanvaldu u želez-
niční stanice
Omezením	 na	 průtahu	 silnice	 I/10	
Tanvaldem	i	přesunem	zastávky	auto-
busu	 u	 žel.	 st.	 v	 Tanvaldu	 začíná	 být	
nejen	 opticky,	 ale	 i	 provozně	 patrný	
připravovaný	 terminál	 u	 železniční	
stanice	 v	 Tanvaldu.	 Jeho	 otevření	
připravované	 na	 letošní	 září	 už	 také	
začíná	otevírat	několik	otázek,	které	se	
týkají	veřejné	dopravy	na	Tanvaldsku.	
Z	 pohledu	 dopravce	 můžeme	 odkrýt	
několik	z	nich,	na	které	už	známe	ales-
poň	dílčí	odpovědi.

Nový terminál nevymaže z mapy 
dosavadní autobusové nádraží
Rozhodně	 je	 v	 tuto	 chvíli	 zřejmé,	 že	
nový	 terminál	zcela	nenahradí	dnešní	
zastávku	Tanvald,aut.st.	běžně	zvanou	
„autobusák“.	 Blízkost	 obchodních	
center	a	relativně	snadná	průjezdnost	
dnešního	 „autobusáku“	 jednoznačně	
naznačují,	 že	 otevřením	 terminálu	
u	žst.	nezmizí	dnešní	linky	z	autobuso-
vého	nádraží,	a	to	ani	ty,	které	přijíždí	
od	 Desné,	 Harrachova	 či	 Kořenova.	
Teoreticky	může	být	výhledově	upřed-
nostněn	 terminál	u	žst.	před	 „autobu-
sákem“	 jedině	 u	 několika	 dálkových	
linek	 (Praha-Harrachov,	 Ústí-Vrchlabí	
apod.),	ale	ani	tam	se	s	takovou	úpra-
vou	v	tuto	chvíli	nepočítá.	

Trasy některých linek bude třeba 
upravit (ale „autobusák“ neopustí)
Některé	 linky,	 které	 už	 dnes	 kolem	
žst.	 projíždějí,	 bez	 zásadních	 změn	
terminálem	 i	 po	 otevření	 projedou,	
ale	 některé	 linky,	 které	 dnes	 kolem	

žst.	 neprojíždí,	 bude	 zřejmě	 možné	
a	 vhodné	na	nový	 terminál	 prodloužit	
(zřejmě	nepůjde	o	všechny	spoje,	ale	
výběrově	 o	 ty,	 které	 mají	 zásadnější	
význam).	Jde	zejména	o	linky:
746 Tanvald - Tanvald, sídliště
852 Tanvald - V. Hamry II - Zásada
853 Tanvald - Plavy - V. Hamry - 
 Držkov - Železný Brod
953 Jablonec - Tanvald - Plavy - 
 V. Hamry - Vysoké - Jilemnice - 
 Vrchlabí

Zastávka Vítězná ztratí blízkostí 
terminálu smysl
Zvláštní	 dopad	 bude	 mít	 terminál	
na	 linku	 745	 na	 Český	 Šumburk	
a	 Pustiny.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 jak	
blízko	 je	 dnes	 zastávka	 „Vítězná“,	
projedou	všechny	spoje	linky	745	přes	
nový	 terminál	 a	 dosavadní	 zastávka	
„Vítězná“	 tak	 ztratí	 smysl	a	bude	zru-
šena.	Každopádně	však	výchozí	resp.	
cílovou	 stanicí	 pro	 linku	 745	 zůstane	
dnešní	„autobusák“.

Po technologické stránce jsou 
navrženy velmi moderní trendy
V	 mnoha	 ohledech	 přinese	 terminál	
moderní	 pojetí	 důležité	 zastávky	
veřejné	 dopravy.	 Projekt	 obsahuje	
mnoho	 aktuálně	 používaných	 prvků,	
které	 budou	 viditelným	 přínosem	 pro	
cestující	 (možnost	 těsného	 	 přestupu	
autobus-vlak,	 digitální	 informační	
tabule	pro	cestující,	občerstvení	a	toa-
leta,…	),	ale	i	taková	opatření	provozní	
povahy,	která	cestující	na	první	pohled	
nepostřehne,	ale	dlouhodobě	je	pocítí	
na	dodržování	jízdních	řádů	a	spoleh-
livosti	 dopravy	 (zejména	 uspořádání	
výjezdu	 z	 terminálu	 novým	 kruhovým	
objezdem).	

Ing.	Ondřej	Polák	
manager	PAD	pro	Liberecký	kraj

BusLine	a.s.

Terminál usnadní cestování místním i turistům  V  Tanvaldě  bude 
stát prodejna KIK

Jednosměrka je od slova jezdit 
toliko jedním směrem 
Současná	dopravní	 omezení	 si	 vynu-
tila	trvalou	pozornost	městské	policie,	
neboť	 někteří	 řidiči	 nejsou	 ochotni	
akceptovat	 jednosměrky	 a	 vytvářejí	
tak	velice	nebezpečné	situace.	Za	tyto	
přestupky	 již	 bylo	 uděleno	 několik	
pokut	 a	 jak	 se	 při	 četnosti	 hlídek	
a	 vytrvalosti	 porušovatelů	 vyhlášky	
zdá,	nebudou	poslední.

Talentovaní malíři se vděku 
nedočkali
Dva	 sprejery	 ve	 věku	 pouhých	 12	 let	
zajistila	 hlídka	 městské	 policie	 při	
zkrášlování	budovy	gymnázia.	K	údivu	
obou	 mladistvých	 umělců	 strážníci	
ani	 vedení	 školy	 neměli	 pro	 jejich	
dílo	 patřičného	 pochopení	 a	 předali	
je	 k	 došetření	 Policii	 ČR.	 Posléze	 si	
pohovořili	i	s	rodiči	obou	malířů,	aby	se	
domluvili	na	ceně	obrazu.	Samozřejmě	
ceně	za	 jeho	odstranění,	nikoliv	ceně	
umělecké.

Naštěstí planý poplach 
na Šumburku
Že	 stará	 paní	 na	 Šumburku	 nikomu	
cizímu	 neotvírá,	 to	 je	 v	 pořádku	
a	 na	 našich	 stránkách	 to	 seniorům	
často	 vštěpujeme,	 ovšem	 když	 neo-
tevřela	 ani	 sociální	 pracovnici,	 kterou	
dobře	 zná,	 vzešel	 důvod	 k	 obavám	
o	 její	 zdraví.	 Za	 asistence	 strážníků	
a	 zdravotníků	 byl	 dům	 otevřen,	 ale	
naštěstí	se	ukázalo,	že	se	jednalo	jen	
o	malou	nevolnost	majitelky.	I	tak	byla	
převezena	do	nemocnice	na	vyšetření	
a	krátké	pozorování	a	posléze	se	vrá-
tila	zpět	domů.

Srnka se popásala u kolejí
Mrtvou	 srnu	 v	 kolejišti	 u	 přejezdu	
v	 České	 ulici	 našli	 strážníci	 městské	
policie.	 Zda	 nebohé	 zvíře	 srazil	 vlak	
či	 nepozorný	 řidič,	 není	 známo.	 Srnu	
si	 převzali	 členové	 mysliveckého	
sdružení.

Ke karambolu došlo na stopce
Že	 stopka	 na	 konci	 České	 ulice	
není	 jen	 tak	 pro	 nic	 za	 nic,	 o	 tom	 se	
přesvědčil	 motorista	 jedoucí	 od	 kou-
paliště.	Vjel	do	křižovatky	právě	v	oka-
mžiku,	kdy	Nemocniční	ulicí	přijížděla	
žena	v	osobním	voze.	Ač	řidičky	bývají	
zpravidla	 pozornější	 než	 řidiči,	 ten-
tokrát	 došlo	 k	 nehodě.	Škoda	 vznikla	
naštěstí	jen	na	majetku.	K	vážnějšímu	
zranění	osob	nedošlo,	ovšem	dotyčný	
muž	by	se	měl	příště	lépe	dívat	a	méně	
spěchat.

Cimrmani jezdili bez nehod
Městská	policie	letos	stejně	jako	každý	
rok	 asistovala	 na	 cimrmanovských	
slavnostech	a	hlášení	zní:	„bez	nehod“.	
Žádní	 opilci,	 žádní	 rváči,	 ba	 dokonce	
ani	kudla	v	zádech.	A	také	žádný	úraz	
na	 historickém	 kole,	 to	 je	 pozitivní	
výsledek	 cimrmanovské	 jízdy.	 Že	 by	
se	 takto	 příznivě	 projevil	 dobrý	 duch	
našeho	milého	Járy?	Kéž	by.

-vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575
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(Upozornění: odvoz pouze 
v přiměřeném množství 
na domácnost, v žádném případě 
ne při vyklizení nebo rušení bytu !)

Jak to funguje:
Odvoz	 objedná	 člen	 domácnosti	
telefonicky	na	MěÚ,	odboru	rozvoje	a	KV	
na	 telefonním	 čísle	 483	 369	 554,	 nebo	
emailem	na	 adrese	 zkosinova@tanvald.
cz.
Přitom	 uvede	 o	 jaký	 velkoobjemový	
odpad	 se	 jedná	 (druh,	 množství,	
velikost,	váha	apod),	místo	odkud	má	být	
odpad	 odvezen	 a	 návrh	 termínu.	 MěÚ	
neprodleně	oznámí	objednavateli	 termín	
odvozu	 uvedeného	 velkoobjemového	

odpadu.
Termín	 odvozu	 je	 nejpozději	 do	 5	
pracovních	dnů	od	přijetí	požadavku.		

Takto	provedený	odvoz	velkoobjemového	
odpadu	 není	 domácnostem	 dále	
zpoplatněn.	
Při	 přistavení	 velkoobjemového	 odpadu	
k	odvozu	dbejte	prosím	na	následující:

Jedná	se	o	zbytkový	odpad,	který	nelze	
uložit	do	šedé	nádoby	na	směsný	odpad.	
Pokud	 máte	 pochybnosti	 jak	 konkrétní	
rozměrný	odpad	z	domácnosti	zlikvidovat,	
obraťte	se	na	odbor	rozvoje	a	KV	MěÚ.	
Odpad	připravte	k	odvozu	v	dohodnutém	
termínu	a	to	tak,	aby	nedošlo	k	znečištění	
nebo	 omezení	 schůdnosti	 nebo	

průjezdnosti	 komunikace	 a	 na	 místo	 z		
kterého	může	být	odpad
rychle	 a	 bez	 problémů	 naložen	
a	odvezen.	Jednotlivé	kusy	nebo	díly	by	
zpravidla	 neměly	 vážit	 více	 než	 50	kg	
a	být	delší	než	2	metry.	Odpad	připravte	
k	 odvozu	 pokud	 možno	 až	 těsně	 před	
dohodnutým	časem	odvozu.

Město	 není	 povinno	 provést	 odvoz	
velkoobjemového	 odpadu	 z	 jedné	
domácnosti	víc	jak	2	krát	ročně.
Nepřiměřeně	 velké	 množství		
velkoobjemového	 odpadu	 z	 jednotlivých	
domácností	 si	 musí	 majitelé	 nebo	
uživatelé	 nemovitostí	 odvést	 a	 řádně	
zlikvidovat	na	vlastní	náklady.		

Co je velkoobjemový odpad:
Nábytek-	 postele,	 pohovky,	 gauče,	
lehátka,	 skříně,	 komody,	 stoly,	 křesla,	
židle,	 regály,	 matrace,	 koberce,	 dětské	
kočárky,
jízdní	kola,	kufry.
	
Co není velkoobjemový odpad:
Stavební	suť,	kameny,	cihly,	okna,	dveře,	
okenní	 skla,	 jiná	 plošná	 skla,	 sanitární	
předměty	 (WC	 mísy,	 umyvadla	 apod.),	
větve,	 keře,	 veškeré	 elektrospotřebiče,	
pneumatiky,	staré	autodíly,	různé	nádoby	
na	olej	nebo	chemikálie,	papír	a	karton,	
všechen	 drobný	 odpad	 z	 domácností,	
který	 lze	 uložit	 do	 sběrné	 nádoby	
na	směsný	odpad

Od července se mění koncepce 
zajištění sběrů a likvidace vybraných 

složek komunálního odpadu

Pravidla pro sběr a odvoz velkoobjemového odpadu z domácností v Tanvaldě od 1. 7. 2012

Návod na likvidaci odpadů
Odpad.	 „Nejlepší	 odpad	 je	 ten,	 který	
ani	 nevznikne.“	 –	 Už	 při	 nakupování	
proto	 vezměte	 toto	 v	 potaz	 a	 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	 jiné	
plasty.

Starý textil	 vhazujte	 v	 zavázaných	
igelitových	 taškách	 nebo	 pytlích	
do	kontejnerů	na	textilní	odpad.	

Ostatní odpad z domácností	 vha-
zujte	 do	 nádoby	 na	 směsný	 odpad.		
Jedná	se	o	odpad,	který	již	nelze	dále	
zpracovávat	jako	druhotné	suroviny.	

Staré elektrospotřebiče.	 Větší 
elektrospotřebiče	 jako	 jsou	 tele-
vizory	 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	
na	 zavolání	 v	 dohodnutém	 termínu	
a	 místě.	 Tyto	 elektrospotřebiče	 musí	
být	nerozebrané,	kompletní	!		Drobné 
elektrospotřebiče	 jako	 jsou	 vysou-
šeče	 vlasů,	 varné	 konvice,	 žehličky,	
mixéry,	 radia,	 přehrávače,kalkulačky,	
telefony	 a	 jiná	 drobná	 elektrozařízení	
z	 domácností	 bude	 možno	 odkládat	
do	kontejnerů	na	drobný	elektroodpad.	
Do	 těchto	 kontejnerů,	 které	 budou	
umístěny	na	čtyřech	místech	ve	městě	
nepatří	 úsporné	 žárovky,	 zářivky	
všeho	 druhu	 a	 samozřejmě	 velké	
elektrospotřebiče	(viz.	pravidla	na	sběr	
a	odvoz	elektrospotřebičů).	

Velkoobjemový 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	 na	 zavolání	 v	 dohodnutém	
termínu	a	místě	 (viz.	pravidla	na	sběr	
a	odvoz	velkoobjemového	odpadu).

Nepoužité, staré léky.		Odevzdávejte	
nejlépe	 ve	 své	 lékárně.	 Malé	 zbytky	
léků	 je	 možné	 vhodit	 do	 nádoby	
na	směsný	odpad.

Stavební suť z domácností,	 která	
vzniká	drobnou	udržbou,	zejména	své-
pomocí	 -	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	považována	i	sani-
tární	keramika	(WC,	umyvadlo)	

Baterie a malé akumulátory	–	vha-
zujte	 do	 boxu	 kontejnerů	 na	 drobný	
elektroodpad,	 odevzdávejte	 v	 prodej-
nách,	 případně	 odevzdejte	 při	 mobil-
ním	sběru	nebezpečného	odpadu.

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)	.

Autodíly a pneumatiky je povin-
ností 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 
životnímu prostředí a pořádku 
ve městě, ale podílet se i na udr-
žení ročního poplatku za odpad 
na rozumné výši. 

	 Rada	 města	 na	 své	 schůzi	 dne	
14.	 března	 zrušila	 smluvní	 vztahy	 se	
Severočeskými	 sběrnými	 surovinami	
na	 provoz	 sběrného	 dvora	 v	 České	
ulici.	 Na	 základě	 této	 skutečnosti	
vedení	 městského	 úřadu	 s	 odborem	
rozvoje	 a	 KV	 zpracovaly	 koncepci	
na	zajištění	odběru	a	 likvidace	vybra-
ných	 složek	 komunálního	 odpadu	
ve	městě	Tanvald	od	1.	července	2012.	
V	první	 řadě	 je	nutno	konstatovat,	 že	
tento	systém	nemění	stávající	způsob	
a	smluvní	vztahy	se	společností	A.S.A.	
s.r.o.	 Liberec.	 	 Stejně	 jako	 doposud	
bude	vyvážen	směsný	odpad	z	domác-
ností	 a	 tříděný	 odpad	 z	 rozmístěných	
žlutých,	zelených	a	modrých	nádob.	
Za	 třídění	 odpadu	 získává	 město	
na	 základě	 smlouvy	 peníze	 od	 spo-
lečnosti	 EKOKOM.	 Odpady	 ze	 hřbi-
tovů,	 z	 odpadkových	 košů	 ve	 městě	
a	 z	 veřejné	 zeleně	 budou	 sbírány	
technickými	 službami	 a	 likvidovány	
prostřednictvím	 společnosti	 A.S.A.	
s.r.o.	 rovněž	 stejným	 způsobem	 jako	
doposud.
	 Zrušením	 sběrného	dvora	 v	České	
ulici	nedojde	pro	domácnosti	a	občany	
Tanvaldu	a	osoby	vlastnící	v	Tanvaldě	
nemovitost	 ke	 zhoršení	 možnosti	
likvidace	 velkoobjemového	 odpadu	
nebo	elektrospotřebičů	ať	velkých	jako	
jsou	 lednice,	 pračky,	 sporáky,	 myčky	
na	nádobí	 televizory	apod.,	či	malých	
jako	 jsou	 vysoušeče	 vlasů,	 varné	
konvice	 žehličky,	 mixéry,	 rádia,	 pře-
hrávače,	 kalkulačky	 a	 telefony	 apod.,	
ale	 právě	 naopak.	 Domácnostem,	
občanům	 Tanvaldu	 bude	 poskytnuta	
lepší	 služba	 formou	 individuálního	
odvozu	 objemných	 předmětů	 na	 tele-
fonickou	 nebo	 e-mailovou	 výzvu.	
V	praxi	to	bude	fungovat	tak,	že	občan	
mající	 k	 likvidaci	 např.	 nábytek	 nebo	
lednici	zatelefonuje	nebo	zašle	e-mail	
na	odbor	 rozvoje	a	KV	a	dohodne	se	
na	konkrétním	odvozu	od	domu.	Odvoz	
provedou	 technické	 služby.	 Takovou	
službu	poskytovanou	městem	v	rámci	
poplatku	 za	 odvoz	 odpadu	 budou	
moci	 domácnosti	 využít	 zpravidla	 až	
2x	ročně.	Odbor	rozvoje	a	KV	povede	
o	 této	 činnosti	 jednoduchou	 evidenci.		
Podmínkou	 odvozu	 velkoobjemového	
odpadu	 je	 rozměr	 a	 hmotnost	 jed-
notlivých	 kusů	 a	 u	 elektrospotřebičů	

kompletnost.
	 Drobné	elektrospotřebiče	z	domác-
ností	 budou	 moci	 občané	 odkládat	
do	kontejnerů	na	drobný	elektroodpad.	
Do	 těchto	 kontejnerů	 budou	 moci	
být	 odkládány	 i	 baterie	 a	 malé	 aku-
mulátory.	 Kontejnery	 společnosti	
ELEKTROWIN	a	ASEKOL	(každá	spo-
lečnost	odebírá	 jiné	elektrospotřebiče	
dle	velikosti	a	způsobu	využití)	budou	
umístěny	na	čtyřech	místech	ve	městě,	
a	to	na	dvou	místech	na	sídlišti	Výšina,	
na	 sídlišti	 Šumburk	 a	 na	 centrálním	
parkovišti	u	veřejných	WC.
	 Dále	je	plánováno	umístit	kontejnery	
na	velké	spotřebiče	z	domácností	firmy	
ELEKTROWIN	 na	 pozemku	 města	
za	 železničním	 viaduktem	 v	 České	
ulici.	 Tyto	 uzamykatelné	 kontejnery	
budou	 obhospodařovány	 výhradně	
technickými	službami.	Mimo	výše	uve-
dené	možnosti	odvozu	velkých	elektro-
spotřebičů	technickými	službami	bude	
na	 tomto	místě	možné	 vždy	 poslední	
sobotu	v	měsíci	od	8	–	11	hod.	tyto	zde	
přímo	odevzdat.	
V	 rámci	 inovovaného	 systému	 sběru	
odpadů	 je	 plánována	 i	 služba	 týkající	
se	 odvozu	 malého	 množství	 staveb-
ního	odpadu.
	 Co	se	 týká	nebezpečného	odpadu,	
tento	 bude	 zajišťován	 mobilním	
sběrem	 prostřednictvím	 firmy	 A.S.A.	
tak	jako	v	minulosti	2x	ročně	z	předem	
určených	stanovišť.	
Nový	 systém	 sběru	 velkoobjemového	
odpadu,	který	bude	i	nadále	likvidován	
technickými	 službami	 a	 prostřednic-
tvím	 firmy	 A.S.A.	 Liberec,	 ani	 sběr	
elektrospotřebičů	 a	 jejich	 odvoz	
odbornými	 firmami	 by	 předběžně		
neměly	 znamenat	 zvýšení	 finančních	
nákladů	 města	 a	 tyto	 činnosti	 budou	
realizovány	v	rámci	stávajících	smluv-
ních	vztahů.	Po	cca	půl	roce	fungování	
nového	systému	bude	provedeno	jeho	
vyhodnocení.	
V době, kdy fungoval sběrný dvůr, 
sem lidé odkládali i odpad, který 
sem nepatřil. Toto již nebude 
možné. Takové porušení pravidel 
se bude stíhat pokutou! Bude 
zde platit zvýšený dozor Městské 
policie a na hříšníky si posvítí 
i fotopast.
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Dvakrát ročně v jarním a podzimním 
období vždy v sobotu bude prove-
den městem Tanvald ve spolupráci 
s firmou ASA Liberec mobilní sběr 
nebezpečného odpadu na základě 
samostatně zveřejněných termínů 
v TZ a na webových stránkách 
města.

Odevzdání	 nebezpečného	 odpadu	
z	domácnosti	v	přiměřeném	množství	
je	 pro	 občany	 Tanvaldu	 prováděno	
bezplatně.	 Přijímány	 tak	 budou	 např.	
zářivkové	 trubice,	 úsporné	 žárovky,	
chemické	 přípravky	 používané	
v	domácnostech,	zbytky	laků	a	barev,	
čistící	 prostředky,	 mazací	 oleje,	 ředi-
dla,	 lepidla,	 	 léky	 a	 též	 obaly	 znečiš-
těné	nebezpečnými	látkami.
Prosíme	 o	 odevzdávání	 nebezpeč-
ného	 odpadu	 pouze	 na	 stanovených	
místech	 a	 ve	 stanovenou	 dobu.	
Prosíme	Vás,	abyste	neodkládali	tento	
odpad	 na	 stanoviště	 před	 příjezdem	
sběrného	vozu.

Staré	autodíly,	autobaterie	nebo	i	bate-
rie	 z	 domácnosti	 budou	 při	 mobilním	
sběru	přijímány	pouze	výjimečně,	tyto	

se	zpravidla	odevzdávají	ve	sběrnách	
nebo	u	příslušných	obchodníků.

Datum,	stanoviště	a	časy	budou	ozná-
meny	v	TZ	a	na	webových	stránkách	
města.	 Jednotlivá	 stanoviště	 budou	
označena.

Informace, kauzy

	 Mediální	 taháky,	 které	 v	 zimních	
měsících	nechvalně	zvyšovaly	popula-
ritu	 Tanvaldu	 v	 očích	 krvelačné,	 tele-
vizí	odchované	veřejnosti,	tedy	loňská	
vražda	na	Výšině	a	novoroční	střílečka	
u	 řeky	 Desné,	 poněkud	 ustoupily	
pozornosti	 ve	 stínu	 dalších	 nekoneč-
ných	 kauz	 na	 české	 scéně.	 Jako	 by	
se	 nad	 nimi	 zavřela	 voda.	 Jako	 by	
po	kapřících	a	odkloněných	milionech	
různé	 sedmičky	 vína	 překryly	 běžné	
kriminální	 případy	obyčejných	 lidí,	 lidí	
kolem	nás.	Ale	naštěstí	tomu	tak	není	
a	ani	na	tyto	příběhy	se	nezapomnělo.
	 První	 případ	 je	 jasný.	 Vražda,	
nadto	 trýznivým	 způsobem	 prove-
dená	 vražda,	 kdy	 oběť,	 starý	 muž,	
umírala	 nekonečně	 dlouho	 pomalým	
udušením.	Pachatelé	 jsou	za	mřížemi	
a	těsně	před	uzávěrkou	Tanvaldského	
zpravodaje	 konečně	 padl	 i	 verdikt.	
Vykonavatelé	 Olah	 a	 Lipenský	 po	 17	
letech	 a	 organizátor	 Husička	 8	 let.	
Otázka	 v	 tomto	 případě	 nezněla	 kdo,	
nýbrž	 kdo	 jakou	 měrou.	 Soud	 se	
musel	vypořádat	s	mlžením	pachatelů	
a	házením	viny	z	jednoho	na	druhého.	
Zločinci	 už	 to	 tak	 obyčejně	 dělávají,	
když	na	ně	dopadne	 ruka	zákona.	Já	
nic,	 já	 muzikant.	 Zákon	 jim	 k	 tomu	
ostatně	 dává	 právo.	 Rozsudek	 je	
spravedlivý,	zdá	se,	 i	když	není	zatím	
pravomocný,	 neboť	 všichni	 tři	 viníci	
se	 odvolali.	 Zejména	 u	 Husičky	 je	 to	
s	podivem,	neboť	zrovna	on	by	si	spíše	
měl	 mnout	 ruce,	 protože	 vyváznul,	
dle	mého	názoru,	 s	 trestem	poměrně	
milosrdným.	Uvidíme	tedy,	jak	vrahové	
dopadnou	 u	 odvolacího	 soudu.	 Držet	
palce	jim	asi	bude	málokdo.	Ještě	tak	
leda	 rozžhavenými	 kleštěmi,	 což	 se	
ovšem	dnes	již	nesmí.

	 Druhý	 případ,	 ten	 z	 časných	
ranních	 hodin	 roku	 2012,	 kdy	 došlo	
k	postřelení	dvou	mužů	na	stezce	mezi	
Tanvaldem	a	Desnou,	z	 toho	 jednoho	
smrtelného,	 už	 tak	 jasný	 není.	 Jak	
jsem	 již	 zmínil	 v	 předešlých	 číslech	
TZ,	 otázkou	 v	 tomto	 případě	 bylo	
posouzení	 nutné	 obrany	 napadeného	
muže.	 Dle	 informací,	 které	 jsme	 zís-
kali	 těsně	před	uzávěrkou	TZ,	 policie	
již	 šetření	 ukončila	 a	 případ	 předala	
státnímu	zastupitelství.	A	výsledek	zní:	
nutná	obrana.	Třiašedesátiletý	muž	byl	
napaden	mnohem	mladšími	 útočníky,	
z	 nichž	 jeden	 byl	 ozbrojen	 sečnou	
zbraní,	a	v	době	střelby	ležel	na	zemi,	
tedy	 neměl	 jinou	 možnost	 obrany.	
Přepadení	ze	zálohy,	tma,	kluzký	terén	
a	 početní	 převaha	 útočníků,	 to	 vše	
svědčilo	 ve	 prospěch	 napadeného.	
Vyšetřovatel	tedy	dospěl	k	názoru,	že	
střelec	 se	 v	 dané	 situaci	 bránil	 jedi-
ným	 možným	 způsobem	 a	 vzhledem	
k	 tomu,	 že	 hlavní	 pachatel	 přepadení	
je	 mrtev	 a	 nemůže	 být	 stíhán,	 nikdo	
další	v	tomto	případu	obviněn	již	není.	
Rasové	 či	 majetkové	 pohnutky	 byly	
vyloučeny	již	dříve.
	 V	 souvislosti	 s	 tímto	 případem	
se	 však	 nemohu	 nezmínit	 o	 jedné	
důležité	 věci.	 V	 posledních	 letech	
se	 lidé	 ozbrojují	 po	 vzoru	 westerno-
vých	 střelců.	 Někdo	 může	 mít	 zbraň	
jako	 příslušník	 ozbrojených	 sborů	
nebo	 bezpečnostních	 služeb,	 a	 to	
je	 v	 pořádku.	 Někdo	 si	 zbraň	 pořídí	
na	 svoji	 ochranu	 a	 ochranu	 svého	
majetku.	 Budiž,	 pokud	 s	 ní	 dotyčný	
člověk	umí	zacházet.	Ale	pak	je	tu	ještě	
skupina	 lidí,	 kteří	 si	 střelnou	 zbraní	
dodávají	 sebejistoty,	 nosí	 ji	 s	 sebou	
všude	a	vytahují	se	s	ní	na	veřejnosti.	

A	odtud	 je	k	maléru	 jen	malý	krůček,	
zvlášť	 pokud	 s	 ní	 vstupuje	 na	 scénu	
i	 alkohol,	 ten	 zrádný	 odstraňovač	
zábran.	 Z	 malicherných	 příčin	 pak	
dochází	k	 tragédiím	a	pomatení	opilci	
jsou	pak	schopni	postřílet	se	navzájem	
klidně	 třebas	 jen	 proto,	 kdo	 má	 více	
peněz	v	kešeni.	Naštěstí	na	tom	zatím	
nejsme	 tak	 jako	 v	USA,	 kde	 si	 pistoli	
koupíte	takřka	 jako	housku	na	krámě,	
ale	na	můj	vkus	je	mezi	lidmi	v	České	
republice	 zbraní	 až	 příliš.	 Výše	 uve-
dený	 případ	 je	 trochu	 odlišný.	Majitel	
střelné	 zbraně	 své	 zdraví	 a	 možná	
dokonce	 i	 svůj	 život	 ochránil,	 na	 což	
doplatil	 především	 pachatel,	 ovšem	
ani	 pro	 napadeného	 ta	 situace	 není	
nikterak	 lehká.	 Následků	 se	 nejspíš	
nezbaví	 po	 celý	 život.	 Může	 však	
nastat	 i	případ	opačný,	kdy	ozbrojený	
člověk,	 nedostatečně	 obeznámený	
a	vycvičený	v	práci	se	střelnou	zbraní,	
bude	 pachatelem	 odzbrojen	 a	 tato	
zbraň	použita	proti	němu.	Již	nespočet	
takových	případů	 je	 totiž	znám	z	poli-
cejní	praxe,	a	to	nejen	z	posledních	let,	
nýbrž	i	z	dob	hlubokého	socialismu.
	 Říkám	to	proto,	že	je	dobré	důkladně	
zvážit,	zda	si	pořídit	na	svoji	ochranu,	
případně	 ochranu	 svého	 majetku,	
střelnou	 zbraň.	 Je	 to	 totiž	 především	
velká	 odpovědnost.	 Zbraň	 v	 rukou	
člověka	poučeného	a	připraveného	 je	
užitečná	 věc	 a	 může	 vám	 zachránit	
život,	 ovšem	 není-li	 tomu	 tak,	 pak	
může	přinést	 jen	neštěstí.	A	následky	
jsou	nevratné.	Dobře	 tedy	 rozvažujte,	
než	 si	 pouzdro	 s	 koltem	 připnete	
k	opasku.	Dnes	je	totiž	i	spousta	jiných	
možností,	jak	odradit	nebo	zpacifikovat	
pachatele.

Václav	Hošek

Kam spějí největší tanvaldské kauzy?

Pravidla pro mobilní sběr 
nebezpečných odpadů v Tanvaldě

Od června 
platí změna 

jízdních řádů

Pravidla pro sběr a odvoz 
elektrospotřebičů z domácností 

v Tanvaldě od 1. 7. 2012

	 Změny	na	některých	linkách	nastaly	
od	 10.	 června	 u	 regionálních	 vlaků	
v	 celé	 republice	 včetně	 Libereckého	
kraje.	Místních	spojů	se	změny	dotkly	
i	na	trati	Liberec	–	Tanvald	–	Harrachov.	
Úpravou	 prošel	 spoj	 s	 odjezdem	
v	11.04	hod	z	Harrachova	do	Liberce.	
Do	10.	června	 tento	spoj	 jezdil	pouze	
ve	 všední	 dny.	 Nově	 jezdí	 v	 úseku	
Tanvald	 –	 Harrachov	 denně.	 Naopak	
osobní	vlak	s	odjezdem	z	Harrachova	
v	 11.50	 hod	 bude	 jezdit	 do	 Tanvaldu	
do	 30.	 září	 denně	 a	 od	 6.	 října	
v	sobotu,	neděle	a	svátky.	Osobní	vlak	
z	Liberce	do	stanice	Liberec-	Rochlice,	
který	 odjíždí	 v	 5.30	 hod,	 jezdí	 nově	
až	 do	 Vesce	 u	 Liberce.	 Cestující	 se	
dočkají	také	většího	pohodlí	v	podobě	
dvou	motorových	 jednotek	Regionova	
na	trati	z	Tanvaldu	do	Železného	Boru.
	 V	 autobusové	 dopravě	 přinesly	
změny	 především	 zrušení	 linky	 940	
z	 Tanvaldu	 do	 Jilemnice	 kvůli	 ukon-
čení	 spolupráce	 firmy	Devro	 (Cutisin)	
s	Libereckým	krajem.	Víkendové	spoje	
jsou	 v	 upravených	 časech	 nahrazeny	
v	 úseku	 Rokytnice	 nad	 Jizerou	 –	
Jilemnice	Linkou	941.
	 Vzhledem	k	blížícímu	se	dokončení	
terminálu	 v	 Tanvaldě,	 byly	 upraveny	
také	 časy	 příjezdu	 vybraných	 spojů	
od	Kořenova	 a	Desné	 (linky	 741,	 747	
a	748)	do	Tanvaldu	do	pro	větší	rezervu	
v	 přestupu	 u	 železniční	 zastávky	
na	vlaky	do	Liberce	i	Železného	Brodu.
	 Změna	 se	 dotkla	 i	 linky	 953	
Jablonec	 n.N.	 –	 Tanvald	 –	 Vysoké	
nad	 Jizerou	 –	 Jilemnice	 –	 Vrchlabí.	
Spoj	 21	 s	 odjezdem	 z	 Jablonce	
v	 16:04	 je	 z	 technologických	 důvodů	
ukončen	 v	 zastávce	 Tanvald,	 aut.st..	
Do	Jilemnice	pak	dále	pokračuje	nový	
spoj,	 navazující	 na	 spoj	 21,	 jedoucí	
v	původním	čase	16:42	z	Tanvaldu.

-hoš-

(Upozornění: odvoz pouze v při-
měřeném množství na domácnost, 
v žádném případě ne při vyklizení 
nebo rušení bytu!)

V	Tanvadě	se	provádí	sběr	elektrospo-
třebičů	 z	 domácností	 prostřednictvím	
střediska	 technických	 služeb	 MěÚ	
ve	spolupráci	s	firmami,	které	provádí	
recyklaci	těchto	spotřebičů.

1. Větší elektrospotřebiče
Větší	spotřebiče	 jsou	sbírány	a	odvá-
ženy	 obdobným	 způsobem	 na	 objed-
návku	 (zavolání	 a	 dohodnutí	 termínu)	
jako	 velkoobjemový	 odpad.	 Jedná	 se	
především	 o	 televizory,	 radia,	 vysa-
vače,	 počítače	 a	 monitory,	 pračky,	
myčky	 na	 nádobí,	 mikrovlné	 trouby,	
ledničky	a	mrazáky,	sporáky.
Takto	 provedený	 odvoz	 elektrospo-
třebičů	 není	 domácnostem	 dále	
zpoplatněn.	
Ke	sběru	a	odvozu	musí	být	 všechny	
uvedené	elektrospotřebiče	kompletní.
Město	 není	 povinno	 provést	 odvoz	
elektrospotřebičů	 z	 jedné	domácnosti	
víc	jak	2	až	3	krát	ročně.

2. Malé elektrospotřebiče a drobný 
elektroodpad
Drobné	 elektrospotřebiče	 jako	 jsou	
vysoušeče	 vlasů,	 varné	 konvice,	
žehličky,	 mixéry,	 radia,	 přehrávače,	
kalkulačky,	telefony	a	jiná	drobná	elek-
trozařízení	z	domácností	bude	možno	
odkládat	 do	 kontejnerů	 na	 drobný	
elektroodpad.	 Baterie	 a	 malé	 aku-
mulátory	 je	 rovněž	 možno	 odkládat	
do	 samostatného	 boxu	 kontejnerů	
na	 drobný	 elektroodpad.	 Do	 těchto	
kontejnerů,	 které	 budou	 umístěny	
na	 čtyřech	místech	 ve	městě	 nepatří	
úsporné	žárovky,	zářivky	všeho	druhu	
a	samozřejmě	velké	elektrospotřebiče.	

Umístění kontejnerů:
1)	Ulice	 Krkonošská	 -	 parkoviště	
Tanvald	střed	vedle	veřejných	WC		
2)	Ulice	 Palackého	 pod	 sportovní	
halou
3)	Ulice	Radniční	proti	čp.	571
4)	Ulice	Vítězná,	Šumburk,	u	čp.	568
Na	 každém	 s	 uvedených	 stanovišť	
budou	 dva	 kontejnery	 a	 drobné	
elektrospotřebiče	 bude	 třeba	 vhodit	
do	správného	dle	označení.

Dovolená MUDr. Drobník
Právo	 na	 dovolenou	 má	 každý,	
takže	 svá	 volna	 přirozeně	 vybírají	
i	 lékaři,	proto	na	to	pamatujte,	než	se	
k	 nějakému	 vydáte.	 MUDr.	 Tomáše	
Drobníka	 v	 ordinaci	 nezastihnete	
ve	dnech	29.	června	až	10.	července	
a	 od	 21.	 do	 24.	 srpna.	 Tanvaldští	
pacienti	 mohou	 v	 této	 době	 navštívit	
ordinaci	 MUDr.	 Lenka,	 ostatní	
„mimotanvaldské“	 bude	 zastupovat	
MUDr.	Stuchlík.

-red-



Tanvaldský zpravodaj    6

Tanvaldský zpravodaj / červenec, srpen 2012Informace, zajímavosti

Závod Rally Bohemia omezí dopravu na Tanvaldsku

	 Automobilový	závod	Rally	Bohemia	
se	 přežene	 přes	 Tanvaldsko	 15.	
července.	 Organizátoři	 závodu	 letos	
závodníky	zavedou	do	nových	neokou-
kaných	míst.	Mezi	ně	patří	třeba	Sladká	
díra	nebo	Jelení	kout.	Vyznavači	rych-
lých	aut	milovaný	a	odpůrci	proklínaný	
závod	přinese	jako	každý	rok	našemu	
regionu	svá	omezení.	
	 Během	 rychlostní	 zkoušky	 15.	
července	 bude	 platit	 úplná	 uzavírka	
komunikací:	 III/28747	 (start	 rychlost-
ního	 závodu	 bude	 v	 Bohdalovicích,	
křižovatka	 s	 místní	 komunikací	
u	 garáží	 na	 hranicí	 k.ú.	 Bohdalovice	
a	 Haratice),	 místní	 komunikace	
(odbočení	 z	 III/28747	 u	 hospody	
v	Bohdalovicích	a	dále	směr	Popelnice		
-	Tanvald,	místní	komunikace	(od	hra-
nice	katastru	Bohdalovice	–	Šumburk	
nad	Desnou	až	po	křižovatku	se	silnicí	
III/	29051),	 silnice	 III/29051	 (od	křižo-
vatky	s	místní	komunikací	„Popelnická“	
až	 po	 křižovatku	 se	 silnicí	 III/29054),	
silnice	III/29054	(odbočení	z	III/29051	
v	 k.ú.	 Šumburk	 nad	 Desnou	 směr	
Rejdice	po	křižovatku	s	III/29053	v	k.ú.	
Příchovice	u	Kořenova,	obec	Kořenov),	
silnice	III/29053	(odbočení	z	III/29054	
v	 k.ú.	 Příchovice	 u	 Kořenova	 směr	
Příchovice	 u	 Kořenova	 po	 křižovatku	
se	 silnicí	 III/29052	 v	 k.ú.	 Příchovice	
u	 Kořenova,	 obci	 Kořenov),	 silnice	
III/29052	 (odbočení	 z	 III/29053	 v	 k.ú.	
Příchovice	 u	 Kořenova	 směr	 Desná	
po	 křižovatku	 s	 III/29051	 v	 k.ú.	
Příchovice	u	Kořenova,		obci	Kořenov),	
silnice	 III/29051	(odbočení	z	 III/29051	
v	 k.ú.	 Příchovice	 u	 Kořenova	 směr	
Desná	po	křižovatku	s	III/29049	v	k.ú.	
Příchovice	u	Kořenova,	obci	Kořenov)	
silnice	III/29049	(odbočení	z	III/29051	

v	 k.ú.	 Příchovice	 u	 Kořenova	 směr	
Desná	po	křižovatku	s	III/29050	v	k.ú.	
Desná	II,	obci	Desná)	silnice	III/29050	
(odbočení	 z	 III/29049	 v	 k.ú.	 Desná	 II	
směr	Desná	po	křižovatku	se	silnicí	I/10	
v	 k.ú.	Desná	 II,	 obci	Desná)	 cíl	 rych-
lostní	zkoušky	bude	na	silnici	III/29050	
před	křižovatkou	se	silnicí	 I/10	 v	obci	
Desná,	odkud	budou	účastníci	závodu	
pokračovat	 dále	 přejezdem	 na	 další	
RZ	za	běžného	silničního	provozu.	
	 Během	 konání	 akce	 bude	 vedena	
obousměrná	 objížďka	 po	 silnici	 I/10	
(Velké	 Hamry	 –	 Desná)	 a	 dále	 pak	
po	 III/29053	 (Plavy-Zlatá	 Olešnice),	
III/29058	(Zlatá	Olešnice	–	Sklenařice),	
II/290	 (Sklenařice-Kořenov)	 zpět	
na	I/10	(Kořenov-Desná-Tanvald-Velké	
Hamry).
	 Protože	 si	 diváci	 řev	 motorů,	 vůni	
benzínu	a	spálené	gumy	často	užívají	
z	bezprostřední	blízkosti,	aby	si	mohli	
vychutnat	 ten	správný	adrenalin,	platí	
na	 Rally	 Bohemia	 velice	 přísná	 bez-
pečnostní	opatření.	To,	co	dnes	diváci	
zažívají	 na	 rally,	 je	na	hony	 vzdálené	
tomu,	co	mohli	diváci	zažívat	na	auto-
mobilových	 závodech	 před	 desítkami	
let.	Na	úpravách	bezpečnostních	pra-
videl	měli	vliv	i	nehody,	k	nimž	bohužel	
při	 rally	 docházelo.	 Dnes	 už	 proto	
nezažijeme	na	rally	diváky	obsypanou	
krajnici	 rychlostní	 zkoušky,	 která	 se	
rozevírá	 před	 rychle	 projíždějícím	
vozem.	 Pokud	 někde	 existuje	 šance,	
že	 se	 do	 místa	 může	 dostat	 závodní	
auto,	které	opustí	trať,	je	tento	prostor	
pro	diváky	zakázaný.	Po	celé	trati	jsou	
připraveny	 desítky	 diváckých	 míst,	
které	jsou	vyznačeny	v	diváckých	prů-
vodcích,	odkud	mohou	 lidé	v	bezpečí	
sledovat	 celý	 průběh	 závodu.	 Další	
informace	a	podrobný	rozpis	rychlost-
ního	 závodu	 naleznete	 na	 webových	
stránkách	 www.rallybohemia.cz/2012/	
nebo	na	vyžádání	v	IC	Tanvald.

-hoš-

Přehled uzavírek:

	 V	 oblasti	 se	 zabezpečuje	
všestranná	 ochrana	 vymezeného	
území,	 zachování,	 využívání	 a	obnova	
přírodního	 bohatství	 a	 krás	 pro	 jejich	
význam	kulturní,	hospodářský,	zdravotní	
a	rekreační.	Na	celém	území	Jizerských	
hor,	 zvláště	 pak	 na	 území	 chráněné	
krajinné	oblasti	 (CHKO)	 Jizerské	hory,	
se	 nedoporučuje	 nebo	 zakazuje:	
1)	 Zneškodňovat	 (spalovat)	 odpady	
mimo	 místa	 vyhrazená	 se	 souhlasem	
orgánu	ochrany	přírody	nebo	obce
2)	 Tábořit	 a	 rozdělávat	 ohně	 mimo	
místa	vyhrazená	se	souhlasem	orgánu	
ochrany	přírody
3)	 Kouření	v	lese
4)	 Vjíždět	 a	 setrvávat	 s	 motorovými	
vozidly	a	obytnými	přívěsy	mimo	silnice	
a	místní	komunikace
5)	 Záměrné	 rozšiřování	nepůvodních	
druhů	rostlin	a	živočichů
6)	 Provádět	chemický	posyp	cest
7)	 Měnit	dochované	přírodní	prostředí
8)	 V	první	zóně	těžit	nerosty
9)	 Volné	pobíhání	psů	a	koček	mimo	
oplocených	pozemků	majitele
10)	 Pořádat	 některé	 veřejné	 nebo	
hromadné	 akce	mimo	 sídliště	 a	 místa	
k	 tomu	 určená,	 jako	 např.	 cyklistické	
závody	v	1.	a	2.	 zóně,	bez	projednání	
se	Správou	CHKO
11)	 Provozovat	 horolezectví	
a	 nocování	 bez	 stanů	 (bivakování)	
v	národních	přírodních	rezervacích.	
12)	 Jakýmkoliv	 způsobem	znečišťovat	
přírodní	prostředí
13)	 Rušit	křikem	a	jiným	hlukem	volně	
žijící	 živočichy,	 pronásledovat	 je,	 ničit	
hnízda	ptactva	a	 v	 zimě	 se	přibližovat	

ke	krmelcům
14)	 Poškozovat	 a	 ničit	 rostlinstvo,	
vstupovat	 do	 přírodních	 rezervací	
(kromě	 turistických	 stezek),	 lučních	
a	polních	kultur	a	do	hájených	částí	lesa	
15)	 Provádět	 průzkumné	 a	 výzkumné	
práce,	 sběr	 chráněných	 rostlin	
a	 živočichů	 bez	 souhlasu	 Správy	
CHKO.	
16)	 Poškozovat	kulturní	památky
17)	 Ničit	 označení	 přírodních	
rezervací,	 turistických	 a	 lyžařských	
cest,	 orientačního	 či	 výstražného	
značení
18)	 Jezdit	 na	 kolech,	 koních,	 psích	
spřeženích	 do	 lesních	 porostů.	A	 dále	
jezdit	 na	 kolech,	 sněžných	 skútrech	
a	ostatních	motorových	vozidlech	mimo	
schválené	trasy.
19)	 Vstupovat	do	lyžařských	běžeckých	
stop	jinak	než	s	běžeckými	lyžemi
Kontrolu	 obecně	 závazných	 právních	
předpisů	 týkajících	 se	 ochrany	
přírody	 zajišťují	 orgány	 veřejné	
správy,	 veřejné	 stráže,	 policie	 ČR	
nebo	 obecní.	 Správa	 CHKO	 pak	
prostřednictvím	 Stráže	 přírody.	
Seznámit	 návštěvníky	 CHKO	 s	 těmito	
pravidly	 chování	 doporučujeme	
všem	 obcím,	 správcům	 ubytovacích	
zařízení,	informačním	centrům,	školám	
a	podobně.	

SNAŽME	 SE	 O	 TO,	 ABY	 PO	 NAŠÍ	
NÁVŠTĚVĚ	 PŘÍRODA	 VYPADALA	
LÉPE	NEŽ	PŘED	NÍ	!

	
Český	svaz	ochránců	přírody	

(ČSOP)	Štěpánka	Desná

	 Od	 22.	 května	 2012,	 kdy	 byla	
slavnostně	 předána	 do	 užívání	
druhá	 část	 muzea	 výroby	 hraček	
v	 Jiřetíně	 pod	 Bukovou,	 mohou	
turisté	a	fanoušci	historie	využít	vedle	
exkurze	 a	 kreativních	 dílen	 „Udělej	
si	 svoji	 hračku“	pro	40	dětí	a	 rodičů,	

také	 kavárnu	 pro	 24	 osob.	 Pobyt	
zpříjemňuje	 i	 nové	 zázemí	 (šatna	
a	WC).	Na	závěr	si	návštěvníci	mohou	
zakoupit	 v	 nové	 prodejně	 dřevěné	
hračky	a	suvenýry	z	produkce	firmy.
Slavnostního	 přestřižení	 pásky	
se	 zúčastnil	 vedle	 ředitele	 firmy	

Jaroslava	Zemana	starosta	Tanvaldu	
Petr	Polák,	další	starostové	z	regionu,	
primátor	 Jablonce	 nad	 Nisou	 Petr	
Beitl	a	radní	Libereckého	kraje	Radek	
Cikl.	Více	 informací	 o	muzeu	hraček	
v	Jiřetíně	naleznete	na	straně	10

-red-

Jak se chovat a nechovat v Jizerských horách

Dalšího rozšíření populárního muzea výroby hraček se dočkal nedaleký Jiřetín

MěÚ Tanvald nejrychlejší v ČR
	 Ministerstvo	 vnitra	 ČR	 provedlo	
analýzu	 fungování	 nového	 projektu	
vydávání	 elektronických	 občanských	
průkazů,	které	se	vydávají	od	2.	ledna	
2012.	O	nové	občanské	průkazy	byl	ze	
strany	občanů	velký	zájem.	Jelikož	se	
žádosti	o	občanské	průkazy	a	cestovní	
pasy	 vyřizují	 elektronicky	 na	 stejném	
pracovišti,	 na	 některých	 úřadech	 se	
tvořily	a	ještě	tvoří	dlouhé	fronty	s	neú-
nosnými	 čekacími	 dobami.	 Dokazují	
to	mimo	jiné	 i	 reportáže	rozhlasových	
a	 televizních	 stanic	 ve	 zpravodaj-
ských	 relacích.	V	Tanvaldě	k	 žádným	
zásadním	 problémům	 nedošlo.	
Žádosti	 o	 nové	 eOP	 i	 cestovní	 	 pasy	
se	 vyřizují	 bez	 delších	 čekacích	 dob.	
Občané	odcházejí	 z	 úřadu	 spokojeni.	
Je	to	v	neposlední	řadě	i	díky	rychlému	
zpracování	 žádostí	 o	 nový	 občanský	
průkaz	nebo	cestovní	doklad	na	MěÚ	
Tanvald.	
	 Ministerstvo	 vnitra	 zjistilo,	 že	 MěÚ	
Tanvald	je	nejrychlejším	úřadem	v	poří-
zení	 standardních	 žádostí	 o	 vydání	

eOP	ze	všech	úřadů	obcí	s	rozšířenou	
působností	 v	 ČR	 a	 to	 s	 průměrným	
časem	2,97	minuty,	přičemž	průměrný	
čas	v	ĆR	je	6	minut.
	 Tajemník	MěÚ	Tanvald,	pan	Richard	
Seidel	k	tomu	řekl:	„Samozřejmě	taková	
skutečnost	 potěší	 a	pro	Tanvald	 je	 to	
pocta.	Dokazuje	 to	dobrou	organizaci	
správních	 činností	 na	 MěÚ	 Tanvald	
a	velmi	aktivní	a	kvalitní	práci	přísluš-
ných	 úřednic.	 Je	 třeba	 si	 uvědomit,	
že	je	to	zejména	ve	prospěch	občanů	
ze	 správního	 obvodu	 MěÚ	 Tanvald.	
Naším	 cílem	 je	 vykonávat	 veřejnou	
správu	 na	 všech	 úsecích	 kvalitně,	
rychle	 a	 efektivně	 s	 co	 nejmenšími	
finančními	náklady.“
	 Vedoucí	 správního	 odboru	 MěÚ	
Tanvald,	paní	Hana	Zacpalová	k	tomu	
připomíná,	 že	 si	 občané	 mohou	
vyřizovat	 žádosti	 nejen	 o	 nový	 eOP,	
ale	 i	 o	 cestovní	 pas	 na	MěÚ	Tanvald	
po	celý	pracovní	týden.	

-red-
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Lidmila	Jelenová	
Jarmila	Kopalová	
Emilie	Šourková	
Slavoj	Škrabálek	
Ladislav	Kolesa	
František	Bukvic	
Ľudevít	Kráner	
Marie	Drahošová	
Anna	Galbavá	

Brigita	Chvojková	
Milada	Janatová	
Jana	Jeřábková	
Václav	Lánský	
Květa	Nehillová	
Jaroslav	Nigrin	

Vítězslav	Potocký

Miloň	Podzimek	
Jindřiška	Portová	
Miloslav	Rainiš	

Zdeněk	Syrovátka	
František	Doležal	
Dagmar	Kubíčková	
Marie	Koldovská	
Františka	Lexová	
Jaroslav	Patočka	

Markéta	Radkovičová	
Jana	Fiedlerová	
Karel	Hubený	
Marie	Ivanská	
Jiří	Šumpík

V červenci 
a srpnu 2012

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

jiné	člence	KPOZ.

	 Chcete	 si	 vyrazit	 na	 kole	
do	 hor	 a	 přitom	 se	 neplahočit	 celou	
cestu	 v	 jeho	 sedle?	 Dnes	 už	 žádný	
nesplnitelný	 sen.	 Kolařům	 letos	
opět	 vyjedou	 vstříc	 cykloturistické	
autobusy	 speciálně	 vybavené	 pro	
přepravu	 kol.	 Cyklisté	 se	 díky	 nim	
mohou	v	pohodlí	a	bez	námahy	nechat	
vyvézt	do	Krkonoš,	Jizerek	nebo	
Českého	 ráje,	 sjezdit	 místní	
cyklotrasy	 a	 potom	 se	 vrátit	
cyklobusem	 zpět	 domů.	 Díky	
stále	 přibývajícím	 linkám	 mají	
milovníci	 dvoukolých	dopravních	
prostředků	 možnost	 sjezdit	
převážnou	 část	 hor	 během	
jediného	 dne.	 Tanvaldu	 se	
prozatím	 cyklobusy	 vyhýbaly	
a	 nejbližším	 nástupním	 místem	
byl	 až	 Kořenov.	 Letošní	 horkou	
novinkou	 je	 ale	 cyklobus	
na	 Jizerku,	 na	 který	 můžeme	
nastoupit	i	v	Tanvaldu.
	 Jízdní	 řády	 linky	 cyklobusu	
Jablonec	nad	Nisou	–	Bedřichov	
–	 Tanvald	 –	 Kořenov,	 Jizerka	 platí	
od	 30.	 června	 do	 2.	 září.	 Vyjíždí	
z	Jablonce	a	staví	v	Janově	nad	Nisou,	
v	Bedřichově,	v	Hraběticích	u	kapličky,	
Josefově	 Dole,	 Albrechticích,	
v	 Tanvaldě,	 Desné,	 na	 Souši,	
v	 Polubném	 u	 kostela	 a	 v	 Kořenově	
na	 Jizerce.	 Cyklobus	 jezdí	 pouze	
v	sobotu	a	v	neděli.	V	Tanvaldě	na	něj	
můžete	nasednout	v	10.45	u	železniční	
zastávky.	Zpět	už	se	ale	cyklisté	budou	
muset	 spolehnout	 buď	 na	 vlastní	

síly	 nebo	 dojet	 na	 vlakovou	 zastávku	
v	Kořenově,	protože	cyklobus	se	hned	
ve	12	hodin	z	Jizerky	vrací	zpět.
	 2.	 června	 nastartovaly	 motory	
i	 krkonošské	 cyklobusy,	 Pravidelné	
linky	 každý	 den	 projíždějí	 tam	 a	 zpět	
naše	 nejvyšší	 hory.	 Na	 hlavní	 spoje	
navazují	 autobusy	 do	 některých	

dalších	 horských	 středisek,	 takže	
se	 v	 létě	 výrazným	 způsobem	 zlepší	
dostupnost	krkonošských	měst	a	obcí.	
Turisté	 se	 díky	 cyklobusům	 mohou	
vyhnout	 frekventovaným	 silnicím	
i	šlapání	do	prudkých	kopců	a	mohou	
si	 užívat	 dlouhých	 sjezdů.	 Milovníci	
cyklovýletů	 se	 mohou	 i	 letos	 těšit	
na	oblíbenou	 linku	z	Harrachova	přes	
Pec	pod	Sněžkou	na	Pomezní	Boudy.	
Z	 Kořenova,	 odbočky	 každodenní	
cyklobus	odjíždí	v	7.12	(Tanvalďané	ho	

mohou	krásně	stihnout,	 když	 vyjedou	
sobotním	 autobusem	 6.33	 Tanvald	
–	 Harrachov	 –	 na	 zastávce	 Kořenov,	
odbočka	budou	v	6.50	nebo	v	pracovní	
dny	 „harrachovákem“	 v	 6.21,	 kdy	
budou	na	odbočce	v	6.43).
	 Další	 cyklobusy	 s	 turisty	 i	 kolaři	
projíždějí	 třeba	trasu	z	Rokytnice	nad	

Jizerou	 na	 Horní	 Mísečky	 nebo	
z	 Horních	 Míseček	 na	 Zlaté	
Návrší.	 Jejich	 jízdní	 řády	 jsou	
k	 nalezení	 na	 www.busline.cz	
nebo	http://www.iidol.cz.
	 Další	 místa,	 která	 díky	
cyklobusům	 v	 letním	 období	
můžeme	navštívit,	leží	v	Českém	
ráji.	 Jednou	 z	 linek	 je	 cyklobus	
z	 Turnova	 se	 zastávkami	 třeba	
na	 Hrubé	 Skále,	 u	 proslulého	
rybníka	 Vidlák,	 v	 Troskovicích,	
v	 Jinolicích	 u	 koupaliště,	
v	 Prachově	 poblíž	 skalního	
města	a	končí	v	Jičíně.	Z	Turnova	
v	sobotu	vyjíždí	v	9.20,	takže	ho	
Tanvalďané	mohou	s	předstihem	

stihnout,	 pokud	 vyjedou	 z	 Tanvaldu	
v	7.45	pražským	rychlíkem	s	příjezdem	
v	8.36	na	vlakovém	nádraží	v	Turnově.	
Zpět	 z	 Jičína	 se	 poslední	 cyklobus	
v	 sobotu	 vrací	 v	 17	 hodin.	 Ostatní	
linky,	 které	 turisty	 a	 kolaře	 zavezou	
třeba	do	Sobotky,	k	Hradu	Kost	nebo	
do	 Mnichova	 Hradiště	 naleznete	 buď	
v	turistických	novinách	Český	ráj	nebo	
rovněž	na	stránkách	www.busline.cz	a	
http://www.iidol.cz.

 Být mašinfírou a mít tu 
moc řídit vlak, o tom sní i dnes 
většina malých kluků. Alespoň 
zprostředkovaně jim tento sen plní 
Železniční společnost Tanvald, 
která v kabině strojvedoucího 
unikátní zubačky nainstalovala 
kameru, a cestující vlaku tak 
mohou na LDC monitoru sledovat, 
co vidí před sebou na kolejích. 
Zubačka, která zdolává nejstrmější 
trať v České republice z Tanvaldu 
do Harrachova, na své speciální 
nostalgické jízdy každoročně láká 
tisíce milovníků železnice. Jaké 
další zajímavosti pro nás Železniční 
společnost připravila při svých 
akcích a co na nás čeká v muzeu 
zubačky v Kořenově, o tom jsme 
si povídali s ředitelem Železniční 
společnosti Petrem Prokešem.

Na co byste cestující nalákal, aby 
se zubačkou svezli?
Zubačka	 je	 jedna	 z	 nejkrásnějších	
železnic	 v	 České	 republice.	 Vede	
nádhernou	 krajinou	 Jizerských	 hor,	
kterou	 se	 návštěvník	 může	 kochat	
pohledem	 z	 okénka	 vlaku.	 Je	 na	 ní	
celkem	5	tunelů	a	jeden	velký	viadukt	
přes	 řeku	 Jizeru.	 Zubačka	 je	 ale	
i	 technickou	 památkou,	 která	 nám	
ukazuje	 důmyslnost	 a	 umění	 našich	
předků.

Jaké novinky letos chystáte pro 
návštěvníky nostalgických jízd?
Novinkou	 letošního	 roku	 je	 plně	
funkční	 bufetový	 vůz	 Balm	 Bistro,	
kde	 se	 návštěvníci	 jízd	 na	 Zubačce	
mohou	 občerstvit	 nealkoholickými	
i	 alkoholickými	 nápoji.	 Nově	 bude	 při	
jízdách	Zubačky	na	nádraží	v	Tanvaldě	
otevřeno	 informační	 centrum,	 kde	 se	
lidé	dozvědí	bližší	informace	k	jízdám,	
budou	 si	moci	 v	 předprodeji	 zakoupit	
jízdenky	 na	 zvláštní	 vlaky	 a	 pořídit	 si	
upomínkové	předměty.	Program	každé	

letošní	 jízdy	bude	doplněn	o	možnost	
svézt	 se	 historickým	 autobusem	
od	 kořenovského	 nádraží	 do	 horské	
osady	Jizerka.

A na co se mohou těšit návštěvníci 
muzea zubačky na kořenovském 
nádraží?
Muzeum	 ozubnicové	 dráhy	
v	 Kořenově	 má	 novou	 rozšířenou	
expozici,	 kde	 se	 návštěvníci	 mohou	
seznámit	 s	 historií	 Zubačky	 Tanvald	
–	 Kořenov	 –	 Harrachov	 i	 tratě	
Harrachov	 –	 Szklarska	 Poreba,	 která	
byla	 znovu	 otevřena	 v	 roce	 2010.	
V	 nově	 otevřeném	 konferenčním	
a	 informačním	 sále	 muzea	 mohou	
návštěvníci	 shlédnout	 krátké	 filmy	
o	 Zubačce.	 A	 jedna	 pozitivní	 zpráva	
na	 závěr:	 vstupné	 do	muzea	 zůstává	
ve	 stejné	 výši	 jako	 vloni	 –	 30	Kč	 pro	
dospělé	a	20	Kč	pro	děti	do	12	let.

Železniční společnost Tanvald 
v minulém roce pro cestující 
připravila jídelní vůz a dokonce 
mohou na LCD monitoru vidět 
stejný výhled, jaký má strojvedoucí. 
Co chystáte dál nebo co byste rádi 
zrealizovali?
Snažíme	 se,	 aby	 každá	 sezóna	
na	 Zubačce	 přinesla	 něco	 nového.	
Plánů	 na	 zatraktivnění	 Zubačky	
máme	 spoustu,	 uvidíme	 ale,	 co	 se	
podaří	zrealizovat.	 	Nechte	se	prosím	
překvapit.

Novinkou je cyklobus na Jizerku, který pojede i přes Tanvald

„Zubačka je jedna z nejkrásnějších železnic 
v České republice“

foto Petr Prokeš a p. Smištík 
ze Železniční společnosti Tanvald.

Pokračování na str. 13

Kolik nostalgických jízd letos bude 
a s jakými tématy?
V	 letošním	 roce	 nás	 čeká	 ještě	 8	
jízd.	 Každá	 jízda	 bude	 doplněna	
doprovodným	 programem	 na	 nádraží	
v	Kořenově.
30. 6. – Česko-polský začátek 
prázdnin na Zubačce s parní 
mašinkou. Z	 Tanvaldu	 do	 Kořenova	
bude	 jezdit	 Zubačka,	 z	 Kořenova	
do	 Harrachova	 parní	 lokomotiva.	

Zajímavosti, společenská rubrika
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•	 RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	
s.r.o.	 bere	 na	 vědomí	 zprávu	 o	 hospodaření	
společnosti	 TABYS	 s.r.o.	 Tanvald	 za	 rok	
2011,	 schvaluje	 účetní	 závěrku	 společnosti	
TABYS	s.r.o.	Tanvald	za	rok	2011	a		rozdělení	
vykázaného	zisku	ve	výši	952.230,90	Kč	takto:
-	částku	ve	výši	47.612	Kč	do	rezervního	fondu
-		částku	ve	výši	904.618,90	Kč		na	neuhrazenou	
ztrátu	minulých	let.	
•	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	 2011	 ve	 výši	 9.200	Kč	
řediteli	společnosti.	
•	RM	 ruší	 své	usnesení	 č.	 111/8/2012	ze	dne	
2.	 5.	 2012	 a	 přiděluje	 byt	 č.	 51,	 vel.	 1+3,	 byt	
běžný,	U	Školky	560,	Tanvald	na	dobu	určitou	
do	31.	12.	2012.	
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 bytu	 č.	 9,	
vel.	 1+3,	 byt	 běžný,	 U	 Lesíka	 563,	 Tanvald	
včetně	 spoluvlastnického	 podílu	 697/69835	
na	společných	částech	budovy	č.p.	562	–	567,	
ul.	U	Lesíka,	Tanvald	a	 stavebních	parcelách	
č.	 1209,	 1210,	 1211,	 1212,	 1213	 a	 1214,	 vše	
katastrální	 území	 Tanvald	 dle	 schválených	
pravidel	 veřejné	 soutěže.	 Základní	 cena	 pro	
podání	 žádosti	 je	 500.000	Kč.	 Termín	 pro	
podání	 žádostí	 je	 nejpozději	 do	 13.	 6.	 2012	
do	16.00	hodin.
•	 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	 použití	 investičního	
fondu	v	roce	2012	takto:
-	 oprava	 osvětlení	 ve	 školní	 restauraci	
Scolarest	........................................ 200.000	Kč
•	RM	rozhodla	provést	 rozpočtové	opatření	č.	
19/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře																																																																								
	 	.....................................................125.202	Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ	 PROSTŘEDÍ	 –	 výkon	 státní	 správy	
-	celkem
činnost	odborného	lesního	hospodáře																																																																													
	 	.....................................................125.202	Kč
•	RM	rozhodla	provést	 rozpočtové	opatření	č.	
20/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	projekt	Mas.	ZŠ	a	OA	„Vybavení	tělocvičny	
pro	volnočasové	aktivity“	..................10.000	Kč
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	–	celkem
Základní	školy	–	celkem
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	–	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 projekt	 „Vybavení	
tělocvičny	pro	volnočasové	aktivity“	...10.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	21/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	 projekt	 Mas.	 ZŠ	 a	 OA	 „Zkvalitnění	 výuky	
na	OA	Tanvald“	.........................	326.887,20	Kč
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	–	celkem

Základní	školy	–	celkem
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	–	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 projekt	 	 „Zkvalitnění	
výuky	na	OA	Tanvald“	................326.887,20	Kč
•	RM:
1/	 bere	 na	 vědomí	 neinvestiční	 výdaje	
na	jednoho	žáka	v	roce	2011	v	Masarykově	ZŠ	
a	OA	Tanvald,	Školní	416	ve	výši	15.374,73	Kč	
a	 v	 Základní	 škole	 Tanvald,	 Sportovní	 576	
ve	výši	11.240,99	Kč;
2/	 rozhodla	 schválit	 v	 souladu	 s	 ust.	 §	 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	2011	ve	výši	5.500	Kč	na	jednoho	žáka.	
•	RM	po	projednání	rozhodla	přijmout	námitku	
firmy	 Antikhaus	 spol.	 s	 r.o.	 proti	 rozhodnutí	
o	 výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 na	 plnění	
veřejné	 zakázky	 na	 akci	 „Výměna	 oken	
v	 objektu	 radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald“	
a	zrušit	provedené	výběrové	řízení	na	tuto	akci.	
Rada	města	konstatuje,	že		za	dané	situace	by	
mělo	 o	 dalším	 postupu	 ve	 věci	 výměny	 oken	
v	 objektu	 radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald	
znovu	rozhodnout	zastupitelstvo	města.	
•	RM	rozhodla	o	složení	komise	pro	otevírání	
obálek	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 akci	
„Rekonstrukce	 hrobů	 obětí	 I.	 a	 II.	 světové	
války“
1.	Josef	Průcha,	místostarosta	města
2.	Jiří	Onderka,	vedoucí	odboru	rozvoje	a	KV
3.	 Zdena	 Kosinová,	 úřednice	 odboru	 rozvoje	
a	KV
•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města:
1/	 souhlasit	 na	 valné	 hromadě	 Nemocnice	
Tanvald	 s.r.o.	 s	 převedením	 nerozděleného	
zisku	 minulých	 let	 dle	 platné	 společenské	
smlouvy,	 čímž	 město	 Tanvald	 obdrží	 částku	
ve	výši	9.647.058	Kč	sníženou	o	daň	z	příjmu	
ve	výši	15%,	tj.	8.200.000	Kč;
2/	souhlasit	se	změnami	Společenské	smlouvy	
společnosti	 Nemocnice	 Tanvald	 s.r.o.	 dle	
předloženého	návrhu;
3/	 odsouhlasit	 poskytnutí	 provozní	 dotace	
Nemocnici	Tanvald	s.r.o.	na	chod	rozšířeného	
oddělení	 DIOP,	 DIP,	 rehabilitace	 a	 následné	
péče	 ve	 výši	 8.200.000	Kč	 s	 podmínkou,	
že	 město	 Tanvald	 obdrží	 od	 Nemocnice	
Tanvald	 s.r.o.	 částku	 ve	 výši	 8.200.000	Kč	
z	nerozděleného	zisku	z	minulých	let.
•	 RM	 schvaluje	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 smlouvě	
o	 poskytnutí	 účelové	 neinvestiční	 dotace	
uzavřené	mezi	městem	Tanvald	a	společností	
Nemocnice	 Tanvald	 s.r.o.,	 Nemocniční	 287,	
Tanvald		dle	předloženého	návrhu.		
•	RM	povoluje	v	souladu	s	ustanovením	§	23	
odst.	 5	 zákona	 č.	 561/2004	 Sb.,	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů,	 výjimku	 z	 nejvyššího	
počtu	dětí	pro	školní	rok	2012/2013	následovně:
MŠ	 Wolkerova	 378,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	
nad	Desnou	........................................... 28	dětí
MŠ	Radniční	540,	Tanvald.................... 68	dětí
MŠ	U	Školky	579,	Tanvald	.................... 84	dětí

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 16. 5. 2012

Městská rada, zajímavosti 

Dne	17.	května	odpoledne	se	otevřely	
dveře	kina	Jas	Járy	Cimrmana	rodičům	
a	příznivcům	žáků	ZŠ	Sportovní,	kteří	
se	přišli	podívat		na	vystoupení	svých	
dětí.	 A	 že	 bylo	 na	 co	 se	 dívat.	 Děti	
z	prvního	i	z	druhého	stupně	v	hodinu	
a	půl	dlouhém	programu	předvedli,	co	
si	 se	 svými	 učiteli	 připravili.	 Nejprve	
zhlédli	video	o	minulosti	i	současnosti	
Tanvaldu	a	okolí,	které	v	loňském	roce	
natáčeli	 žáci	naší	školy	ve	spolupráci	
s	 ČT	 v	 programu	 Vzduchoplavec	
Kráčmera.	 V	 následujících	 vystoupe-
ních	 děti	 předvedly	 jak	 své	 taneční	
umění,	 tak	 gymnastickou	 obratnost.	
Nechyběla	 ani	 zumba,	 která	 se	 stále	

drží	 na	 předních	
příčkách	 oblí-
benosti.	 	 Žáci	
předvedli	 i	 to,	 co	
se	 učí	 v	 hodinách	
hudební	 výchovy.	
Sálem	 tak	 zazněl	
i	zpěv	a	zvuk	fléten.	
V	 průběhu	 akade-
mie	 byli	 vyhlášeni	
nejúspěšnější	
sportovci	 školy	
v	 tomto	 školním	
roce	 a	 sportovci-
sympaťáci.	 Žáci	 7.	
B	 a	 9.	 B	 se	 před-

stavili	na		módní	přehlídce	v	úžasných	
modelech,	 které	 si	 i	 s	 nejrůznějšími	
doplňky	 sami	 vyrobili	 z	 recyklovatel-
ného	materiálu.	
Akademii	 doprovázela	 výstavka	
výtvarných	 prací	 umístěná	 ve	 vesti-
bulu	 kina.	V	závěru	 	pak	měli	 všichni	
možnost	 zaposlouchat	 se	 do	 	 písňo-
vého	klipu,	na	 jehož	výtvarné	stránce	
se	podíleli	žáci	4.	A.	
Všichni	 předvedli	 skvělé	 výkony	
a	 z	 celého	 výsledku	 měli	 v	 závěru	
radost	pedagogové,		žáci	
i	diváci.

MS

Čím nás počasí v létě překvapí?

Školní akademie na ZŠ Sportovní

	 Kde	se	vzalo,	tu	se	vzalo,	je	tu	léto,	
ten	omamný	čas	lenošení	u	vody,	tou-
lání	se	přírodou	a	sběru	lesních	plodů.	
Jenže	 ouha,	 zkušenosti	 z	 posledních	
15	 let	 nám	 říkají,	 že	 přijde-li	 pořádný	
šplách,	pak	je	to	skoro	vždycky	v	létě.	
Naposledy	 se	 tak	 stalo	 přede	 dvěma	
lety.	 Celý	 kraj	 to	 má	 ještě	 v	 živé	
paměti.	My	však	víme,	že	Tanvaldsko	
dopadlo	tehdy	poměrně	dobře.	Máme	
se	 tedy	 bát,	 nebo	 můžeme	 zůstat	
zcela	 klidní?	 Já	 myslím	 ani	 tak,	 ani	
onak.	Ono	žít	v	neustálém	strachu	co	
přijde,	 to	 se	nedá,	 to	by	 si	 pak	 jeden	
rovnou	 mohl	 hodit	 mašli.	 Ovšem	 žít	
s	 respektem	 k	 přírodě,	 to	 se	 mi	 zdá	
celkem	 rozumné.	 Jak	 asi	 tedy	 velký	
by	 ten	respekt	měl	být?	Jak	 to	máme	
u	 nás	 s	 deštěm?	 Jak	 jsme	 před	 ním	
chráněni?
	 Co	 je	 deštíček,	 lijavec,	 průtrž	
mračen?	 Obecně	 se	 dá	 říci,	 že	
srážky	 kolem	 1	mm	 za	 hodinu,	 což	
je	 1	 litr	 na	 metr	 čtverečný,	 obecně	
mohou	nepříjemně	zalézat	za	krk,	leč	
z	 hlediska	 ochrany	 před	 povodněmi	
jsou	 zcela	 zanedbatelné.	 Dokonce	
to	 leckdy	 ani	 nestačí	 na	 pořádnou	
zálivku	 do	 podhoubí	 a	 chvíli	 po	 dešti	
už	se	z	lesa	zase	práší.	Ovšem	srážky	
kolem	5	mm	za	hodinu,	to	už	je	jiná,	to	
už	to	pod	nohama	pěkně	čvachtá.	Ale	
povodňová	komise	ještě	pořád	zůstává	
v	klidu.	Srážky	kolem	10	mm	za	hodinu	
a	 více,	 tak	 to	 už	 je	 pořádný	 slejvák,	
který	 nás	 promočí	 až	 na	 kůži	 během	
několika	 okamžiků.	 Lidově	 se	 tomu	
říká	„leje	jako	z	konve“.	
A	když	leje	z	konve	po	delší	čas,	může	
to	znamenat	nepříjemnosti.
	 Sličná	děvčata	v	předpovědi	počasí	
ovšem	 hodinové	 srážky	 neuvádějí.	
Taková	 předpověď	by	 byla	 tak	 trochu	
hádáním	 z	 křišťálové	 koule,	 neboť	
v	 Tanvaldě	 může	 v	 jednu	 chvíli	
spadnout	 20	mm,	 kdežto	 v	 sousední	
Smržovce	 nemusí	 pršet	 vůbec.	
Předpověď	četnosti	srážek	pro	region	
se	obvykle	uvádí	pro	časové	údobí	24	
hodin.	 Srážky	 nad	 30	 mm/24	 hodin	
jsou	 pak	 již	 pokládány	 za	 vysoké	
a	 v	 meteorologických	 mapách	 jsou	
značeny	 červenou	 výstražnou	
barvou.	My	se	však	nacházíme	v	kraji	
Jizerských	 hor,	 kde	 prší	 často	 a	 dalo	
by	 se	 říci	 i	 rádo.	 Denní	 porci	 30	 litrů	
vody	 na	 metr	 čtvereční	 a	 více	 tu	
máme	 relativně	pravidelně,	 tedy	 jsme	
na	takové	srážky	zvyklí.	Pro	přehrady	

v	Josefově	Dole	a	na	Souši	 je	 takový	
příděl	 vody	 pouhým	 bonbónkem.	
Dokonce	 ani	 extrémní	 srážky	 kolem	
50	 mm/24	 hodin	 ještě	 nejsou	 ničím	
výjimečným,	 pokud	 nebudou	 trvat	
zrovna	 po	 celý	 týden.	 To	 už	 by	 nám	
totiž	 pěkně	 zavařilo.	 Nebezpečí	 však	
nastává,	 a	 to	 poměrně	 rychle,	 pokud	
se	srážky	pohybují	kolem	100	mm/24	
hodin.	 Zdá	 se	 to	 hodně	 nepravděpo-
dobné,	ovšem	za	posledních	deset	let	
jsme	 již	 takové	 srážky	 zaznamenali	
dvakrát.	Tedy	žádná	stoletá	voda,	ale	
reálné	nebezpečí.	Ovšem	Tanvaldsko,	
díky	 přehradám,	 je	 na	 tom	 relativně	
z	 celého	 kraje	nejlépe.	Tyto	přehrady	
dokážou	 zabrzdit	 povodeň	 dokonce	
i	 tehdy,	 když	 bude	 takhle	 pršet	 celé	
dva	dny.
	 Takže	 klídek,	 pohoda?	 Ó	 nikoliv.	
Historické	zkušenosti	jsou	neúprosné.	
Jizerské	 hory	 totiž	 stále	 ještě	 drží	
evropský	 rekord.	 Jestlipak	 tušíte	
který?	 V	 lyžování,	 atletice,	 plavání?	
Samá	 voda,	 nu,	 ale	 možná	 že	 to	 cé	
je	správně,	s	plaváním	 to	 totiž	docela	
úzce	 souvisí.	 V	 roce	 1897	 na	 Nové	
louce,	nějakých	15	km	severozápadně	
od	 Tanvaldu,	 spadlo	 během	 jediného	
dne	celých	345	litrů	na	metr	čtvereční.	
A	celý	kraj	plaval	a	nic	hezkého	to	určitě	
nebylo.	 Tedy	 ani	 takový	 extrém	 není	
zcela	vyloučen.	Vodní	díla	nad	námi	by	
oproti	devatenáctému	století	dokázala	
povodňovou	 vlnu	 samozřejmě	 účinně	
zbrzdit	a	následky	poněkud	zmírnit,	leč	
obrovským	škodám	by	 to	 nezabránilo	
a	lidé	od	vody	by	byli	nuceni	vzít	nohy	
na	ramena.
	 Nu,	 doufám,	 že	 jsem	 vás	 před	
dovolenou	příliš	nevyděsil.	Nebojte	se,	
takovéhle	 srážky	 jsou	 opravdu	 zcela	
výjimečné,	 ovšem	 trocha	 strachu	
někdy	neuškodí.	Nebo	spíš	historické	
zkušenosti	 a	 tím	 pádem	 bdělosti.	
A	 taky	samozřejmě	připravenosti.	Ale	
to	lidé	od	vody	už	dávno	vědí.
Opravdu	vědí?

Václav	Hošek
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Na tanvaldské koupaliště jezdí relaxovat i osazenstvo Národního divadla

Kam a kdy na krásné výhledy

	 Květnové	 i	 červnové	 teploty	
nás	 lákaly	 spíše	 ke	 kamnům	 než	
k	 vodě,	 takže	 je	 naděje,	 že	 léto	 se	
nám	 mimořádně	 vydaří.	 Doufá	 v	 to	
i	nájemce	tanvaldského	koupaliště,	pro	
kterého	byla	loňská	sezona	ta	prozatím	
nejhorší	 co	 ho,	 co	 se	 do	 počasí,	
potkala.	Pro	návštěvníky	si	pro	letošní	
rok	 připravil	 spoustu	 zajímavých	
novinek.	 Třeba	 cvičební	 koutek,	 kde	
mohou	 zkrášlovat	 svoje	 křivky	 nebo	
„autosimulátor„,	 kde	 si	 všichni	 malí	
i	velcí	hračičkou	budou	moci	bezpečně	
závodit.
	 „Loňský	 rok	byl	zatím	nejhorší.	Ale	
věřím,	 že	 letos	 to	 bude	 lepší,“	 uvedl	
Jiří	Závodný	z	tanvalského	koupaliště.	
To	prošlo	před	novou	sezonou	tradiční	
očistou	 a	 hygienou	 a	 láká	 do	 svojí	
chladivé	 náruče	 všechny	 vodomilné	
návštěvníky.	Klidné	útočiště	uprostřed	
rozpáleného	 města	 leží	 v	 přírodním	
zákoutí	 v	 okrajové	 části	 Tanvaldu.	
Poněkud	 nepatřičně	 se	 vedle	 něj	
vyjímá	 polorozbořený	 dům,	 který	 se	
však	 podle	 Jiřího	 Závodného	 stal	
zdejším	 koloritem	 a	 návštěvníci	 se	
s	ním	v	pozadí	rádi	fotí.	Což	je	vlastně	
nejlepší	 řešení.	 Když	 se	 soukromý	
majitel	 nedá	 přesvědčit	 ke	 zbourání,	
můžeme	 proti	 němu	 bojovat	 jenom	
s	humorem.
	 V	 areálu	 koupaliště	 návštěvníci	
dostatečně	 velkou	 plochu	 k	 plavání,	
hřiště	 na	 plážový	 volejbal	 nebo	
občerstvení	 v	 podobě	 chlazených	
nápojů,	 nanuků	 či	 malé	 svačinky.	

Odvážnější	 plavci	 si	 mohou	
osmělování	 zkrátit	 skokem	 ze	
skokanského	můstku.	V	letošním	roce	
v	 prostranství	 přibude	 také	 cvičební	
koutek	s	činkami,	masážním	lehátkem	
a	dalšími	 cvičebními	pomůckami.	Pro	
milovníky	 adrenalinu	 Jiří	 Závodný	
přichystal	 zase	 počítačový	 systém	
kopírující	autoškolu,	kde	si	budou	moci	
na	 obrazovce	 zasimulovat	 parádní	
závodní	jízdu	autem.
	 Samozřejmostí	bude	i	letos	půjčovna	
lehátek,	člunů,	míčů	nebo	rukávků	pro	
nejmenší	 plavce.	 Komfortní	 relaxaci	
milovníkům	 slunění	 zase	 umožňuje	
prostorná	 travnatá	 plocha.	 Své	 si	
tu	 prostě	 najde	 každý.	 „Navštěvují	
nás	 lidé	 odevšud.	A	 to	 nejen	 z	Plavů	
a	okolí,	ale	třeba	i	soubory	z	pražského	
Národního	 divadla.	 Lidé	 sem	 jezdí	
hodně	 na	 zotavenou.	 Pochvalují	
si	 hlavně	 vzduch,	 klid	 a	 prostředí,“	
dodává	Jiří	Závodný.
	 Přestože	 do	 konce	 července	
v	 Tanvaldě	 platí	 dopravní	 omezení	
a	provoz	od	Harrachova	je	veden	právě	
Českou	 ulicí,	 návštěvníci	 koupaliště	
se	 podle	 Jiřího	 Závodného	 nemusí	
obávat,	 že	by	neměli	 kde	zaparkovat.	
Místo	se	tu	pro	ně	vždy	najde.
Otevírací doba koupaliště zůstává 
stejná jako v loňském roce: každý 
den od 10 do 18 hodin. Nezměnila 
se ani cena vstupného, která již 
několik let zůstává na příznivých 
20 Kč pro děti a 40 Kč pro dospělé.

-hoš-

	 Zkraje	 léta,	když	 ještě	příroda	není	
sežehnutá	slunečním	žárem	a	všechno	
okolo	 záři	 čerstvou	 zelení,	 stojí	 zato	
vyběhnout	 na	 nějaký	 pěkný	 kopec	
a	 podívat	 se	 na	 naši	 krajinu	 pěkně	
s	 nadhledem.	 Krásnou	 perspektivu	
nám	dává	třeba	naše	takřka	domovská	
rozhledna	 Špičák.	 Na	 věži	 je	 proto	

umístěna	i	jedna	z	kamer	pořadu	České	
televize	 Panorama,	 aby	 se	 krásným	
výhledem	mohli	pokochat	i	tam,	kde	to	
na	Špičák	nemají	tak	blízko.
	 Kromě	krásného	výhledu	má	Špičák	
ještě	jednu	zvláštnost,	a	to	sice	tu,	že	
když	vedle	sebe	položíte	dvě	rozdílné	
mapy,	 může	 se	 vám	 stát,	 že	 v	 nich	
naleznete	 rozdílné	 nadmořské	 výšky.	
Tu	se	uvádí	803,	jinde	808	a	nejčastěji	
831.	Skoro	to	vypadá,	že	nám	potvůrka	
pořád	roste.	Možná	tu	Zdeněk	Svěrák	
jednou	 objeví	 vědecký	 vliv	 osobnosti	
Járy	 Cimrmana,	 jinak	 si	 to	 vysvětlit	
neumím.
	 Otevírací	 doba	 Rozhledny	
Tanvaldský	Špičák:

červen,	červenec	a	srpen	-	celý	týden		
(mimo	pondělí)		10:00	-	17:00
září	a	říjen	-	víkendy	a	svátky,	
10:00	-	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:	 604	 271	 437	 -	
možnost	domluvy	vstupu	na	rozhlednu	
i	 mimo	 běžné	 otevírací	 hodiny	 (pro	
skupiny).
	 Na	 vrchol	 Špičáku	 můžeme	 šplhat	
pěšky,	 hodně	 nároční	 vyznavači	
adrenalinu	se	mohou	plahočit	na	kole	
a	 i	 ti,	kteří	se	rádi	vozí,	mohou	pěkně	
dole	 v	 Horním	 Tanvaldě	 nastoupit	 do		
čtyřsedačkové	 lanovky	 a	 obdivovat	
horizont	vsedě.
Provoz	 lanové	dráhy	na	Tanvaldském	
Špičáku	v	létě	2012:
od	 29.	 6.	 2012	 do	 2.	 9.	 2012,	 vždy	
v	 pátek	 až	 neděli	 od	 10:00	 do	 17:00	
v	každou	celou	hodinu

zpáteční jednotlivá	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

Jízdní	 kola	 a	 kočárky	 se	 přepravují	
ZDARMA.

Tipy na výlety
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Za prokletím knížete 
Rohana na Štěpánku

Jak se čaruje s kusem dřeva v Detoe

	 Celých	 40	 let	 se	 nad	 Příchovicemi	
smutně	 tyčilo	 torzo	 nedostavěné	
rozhledny	 Štěpánky,	 která	 je	 dnes	
ozdobou	celého	kraje.	Důvodem,	proč	
majitel	 panství,	 kníže	 Rohan	 práce	
na	 stavbě	 náhle	 zastavil,	 byla	 podle	
pověsti	 temná	 věštba.	 Cikánka	 prý	
knížeti	předpověděla,	že	až	bude	věž	
dokončená,	 zemře.	 Německý	 horský	
spolek	 ale	 rozhlednu	 po	 40	 letech	
dostavěl	a	proroctví	se	skutečně	napl-
nilo.	Kníže	Rohan	krátce	na	to	zemřel.	
Dožil	se	ale	úctyhodného	věku,	takže	
kdo	 ví,	 jak	 to	 všechno	 bylo.	 Na	 „krá-
lovnu	jizerskohorských	rozhleden“,	jak	
se	Štěpánce	právem	přezdívá,	se	ale	
každopádně	vyplatí	vyšlápnout.
	 Otevírací	doba	rozhledny	Štěpánka:
červenec	 –	 srpen:	 po	 –	 ne	 10.00	 –	
18.00	hod
září	–	říjen:	út	–	ne:	10.00	–	17.00
listopad:	so-ne:	10.00	-16.00
tel:	608	806	473

-hoš-

	 Na	začátku	je	obyčejný	kus	špalíčku,	
na	konci	krásná	dřevěná	hračka,	která	
putuje	do	dětských	pokojíků	na	celém	
světě.	 Do	 tajemného	 procesu,	 jak	
se	 z	 polínka	 stane	 oblíbený	 český	
krteček,	 nás	 už	 dva	 roky	 zasvěcují	
v	majestátní	 funkcionalistické	 továrně	
Detoa	v	Jiřetíně	pod	Bukovou,	kde	se	
výrobou	 dřevěných	 hraček	 zabývají	
více	než	sto	 let.	Pro	zvídavé	návštěv-

níky	 tady	v	 roce	2010	poprvé	otevřeli	
naučnou	stezku	a	muzeum.	Od	té	doby	
nám	 každý	 rok	 přidají	 něco	 nového,	
abychom	 se	 měli	 stále	 proč	 vracet.	
Detoa	 zůstala	 poslední	 továrnou	
na	dřevěné	hračky	v	Evropě,	 takže	si	
naší	návštěvu	určitě	zasluhuje.
	 Provozovnu,	 která	 se	 později	 roz-
rostla	 v	 největší	 továrnu	 na	 výrobu	
dřevěných	 hraček	 a	 soustruženého	
zboží	 v	 Evropě,	 založil	 v	 roce	 1908	
Johann	Schowanek.	Muž,	který	vzešel	
z	chudých	poměrů,	se	postupně	vypra-

coval	 mezi	 nejbohatší	 průmyslníky	
v	severních	Čechách.	V	době	největší	
slávy	 továrny	 putovaly	 zdejší	 kabelky	
z	 dřevěných	 korálků	 až	 do	 New	

Yorku.	 V	 roce	 1932	 se	 stala	 šlágrem	
světově	proslulá	hračka	JO-JO.	Velice	
oblíbené	 u	 nás	 byly	 také	 deskové	
hry,	 na	 které	 si	 ještě	 mnohý	 z	 nás	
může	vzpomenout	 -	Veselé	cestování	
Spejbla	 a	 Hurvínka	 nebo	 Tisíc	 mil	
Československa.	V	období	 II.	světové	
války	představovalo	70	procent	zdejší	
produkce	 válečnou	 výrobu.	 Vyráběly	
se	 zde	 mimo	 jiné	 také	 modely	 lodí	
a	 letadel	 1:50,	 podle	 kterých	 se	 piloti	
Luftwaffe	 učili	 rozpoznávat	 siluety	
nepřátelských	 lodí	 a	 letadel.	 Jeden	
z	těchto	modelů	si	návštěvníci	mohou	
prohlédnout	v	úvodní	hale	muzea,	kde	
je	 průřez	 výrobou	 továrny	 od	 jejího	
zrodu	až	do	současnosti.
	 Dnes	Detoa	vyrábí	mačkací	figurky,	
deskové	 hry,	 divadélka,	 tahací	 šneky	
a	 v	 neposlední	 řadě	 i	 slavné	 posta-

vičky	večerníčkového	krtečka.	A	právě	
do	míst,	kde	se	krteček	„rodí“	návštěv-
níci	 vstupují	 s	 největším	 nadšením.	
Stoupají	 za	 ním	po	 schodech	do	 tak-
zvané	Krtečkovy	porodnice.	Tady	pod	
rukama	 zdejších	 pracovnic	 slavný	
večerníčkový	 hmyzožravec	 v	 charak-
teristických	 kalhotkách	 dostává	 svou	
konečnou	tvář	a	posléze	osychá	v	kar-
tonech	od	vajec.
	 V	Detoe	je	toho	ale	k	vidění	mnohem	
víc.	 Prohlídka	 začíná	 expozicí	 unikát-
ních	 starých	 strojů,	 které	 jsou	 dokla-
dem	 technického	umu	našich	předků.	
Ostatně	 většina	 strojů,	 na	 kterých	
zaměstnanci	 Detoy	 pracují,	 pochází	
z	let	1920	–	1960	a	patří	dnes	již	k	uni-
kátům,	které	by	se	ujaly	i	v	Technickém	
muzeu.	Tady	se	na	nich	stále	aktivně	
pracuje,	 což	 dokládá	 jejich	 kvalitu	
a	 tradici,	 která	 se	
tady	 uchovává.	
Třeba	 vrtačka	
Bubnovka,	 kterou	
si	 tady	 můžeme	
prohlédnout,	 se	
používá	 již	 od	 roku	
1916.	 Poloautomat	
Špindlák	 zase	
zvládne	 60	 -80	 tisíc	
korálků	 za	 směnu.	
Až	si	vše	pečlivě	pro-
hlédneme,	 můžeme	
jít	za	dalšími	zajíma-
vostmi.	 Na	 zhruba	
šedesátiminutovém	
okruhu	můžeme	nahlédnout	do	jednot-
livých	 výrobních	 středisek	 od	 prvový-
roby,	přes	sušení,	soustružení,	vrtání,	
barvení	až	po	finální	podobu	hraček.
	 Dozvíme	 se	 zde	 spoustu	 zajíma-
vostí.	Třeba,	že	továrna,	která	pochází	
z	 pera	 známého	 architekta	 Roberta	
Hemmricha,	 záměrně	 připomíná	
parník.	Nebo	že	dříví	se	do	továrny	při-

váží	na	železnici	a	musí	nejdříve	jeden	
až	 dva	 roky	 schnout,	 než	 se	 vůbec	
přiblíží	k	nějakému	stroji.	A	věděli	jste,	
jak	 se	 pozná	 správná	 hrací	 kostka?	
Že	 ne?	 Pak	 vězte,	 že	 pokud	 součet	
jejích	protilehlých	stran	nedává	sedm,	
pak	 ji	nemáte.	Dozvíte	se	 taky,	co	se	
skrývá	v	pianinu	a	co	všechno	se	musí	
pohnout,	 aby	 ten	 na	 pohled	 jednodu-
chý	nástroj	vydal	tón.	
	 Ani	to	ale	není	vše.	Továrna	je	totiž	
dokonale	interaktivní.	Nebyla	by	to	ani	
správná	 výrobna	 hraček,	 abychom	
si	 tu	 nemohli	 zahrát.	 Takže	 můžeme	
putovat	 do	 zdejších	 kreativních	 dílen,	
kde	si	nejmenší,	případně	 i	 větší	kre-
ativci	 mohou	 podle	 libosti	 a	 fantazie	
vyrobit	svou	vlastní	dokonalou	hračku.	
Od	 konce	 května	 tu	 rodiče	 naleznou	
také	stylovou	kavárničku,	kde	si	mohou	

v	klidu	odpočinout,	zatímco	jejich	rato-
lesti	vyrábějí	všemožně	snové	výtvory	
a	 ještě	 je	 u	 toho	 vidí	 skrz	 skleněný	
průhled.
Informace	o	provozu	muzea	a	exkurzí	
na	www.detoa.cz	nebo	www.muzeum-
vyrobyhracek.cz

-hoš-

	 Že	měl	Jára	Cimrman	starší	sestru,	
po	 níž	 nosil	 dívčí	 šaty	 a	 až	 takřka	
do	maturity	se	považoval	za	děvče,	to	
je	 všeobecně	 známo.	 Mohl	 však	 mít	
náš	slavný	rodák	i	dalšího	sourozence?	
Soustavným	pátráním	se	nám	podařilo	
zjistit,	 že	 někdy	 na	 počátku	 třicátých	
let	 minulého	 století	 se	 v	 jedné	
chaloupce	 kousek	 od	 lesa	 poblíž	
kapličky	 na	 Horním	 Tanvaldě	 (číslo	
popisné	známe,	leč	z	důvodu	ochrany	
soukromí	dědiců	před	hledači	pokladů	
Járy	Cimrmana	nesdělíme)		scházívala	
partička	 podivuhodných	 karbaníků.	
Jedním	 z	 nich	 byl	 pozdější	 	 známý	
automobilový	 konstruktér	 Ferdinand	
Porsche,	dalším	bavlnářský	podnikatel	
Hans	 Priebsch,	 třetí	 do	 hry	 pak	
prokurista	Adolf	Hoffmann	a	pak	tu	byl	
ještě	 jeden	do	party,	 jakýsi	Cimrman.	
Ano,	čtete	dobře,	Cimrman.	
Nejednalo	 se	 však	 o	 legendárního	
Járu	 Cimrmana,	 nýbrž	 o	 Ladislava	
Cimrmana.	 Nelze	 ovšem	
jednoznačně	 tvrdit,	 že	 by	 se	 mohlo	
jednat	 o	 mladšího	 bratra	 slavného	
vynálezce,	 spisovatele,	 skladatele,	
buditele,	 učitele	 a	 cestovatele,	
nicméně	 shoda	 je	 to	 pozoruhodná.	
Časté	 hovory	 s	 inteligentními	

spoluhráči,	 jednak	 o	 spalovacích	
motorech	a	aerodynamických	 tvarech	
sportovních	 vozů,	 v	 té	 době	 ještě	
tak	 vzácných,	 jednak	 o	 modernizaci	
bavlnářských	 strojů	 a	 úspoře	 hrubé	
práce,	 a	 hlavně	 snaha	 naučit	 své	
německé	 spoluobčany	 staré	 klasické	
české	hře	v	karty,	zvané	mariáš,	to	vše	
jako	by	naznačovalo	určitou	genetickou	
podobnost	se	slavnějším	 jmenovcem.	
Vždyť	i	Jára	byl	vyhlášeným	buditelem	
a	učitelem	všech	národů	české	kotliny,	
což	 prokazoval	 zejména	 při	 výchově	
dětí	v	 rodině	Ferdinanda	d´Este	a	 jen	
sarajevský	 atentát	 mu	 znemožnil	
tahat	 za	 nitky	 nejvyšší	 politiky	 v	 CK	
mocnářství.	
	 Ejhle,	 Cimrmanův	 bratr	 je	
na	 světě,	 řeknete	 si	 teď,	 leč	 tak	
jednoduché	to	není.	Možná	je	a	možná	
není.	U	Cimrmana	si	nikdo	nikdy	ničím	
nemůže	 být	 jist.	 Zjevuje	 se	 tu	 a	 tam	
a	zase	mizí.		Ovšem	stopa	to	je,	to	tedy	
ano.	 Kdopak	 po	 ní	 asi	 půjde,	 dokud	
je	 ještě	 horká?	 	 Nebylo	 by	 to	 krásné	
nalézt	 po	 dlouhých	 letech	 praneteře	
a	 prasynovce	 legendárního	 českého	
reka?	
	 No	řekněte. -vho-

Měl Jára Cimrman mladšího bratra?

Tipy na výlety, zajímavosti
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Za pramenem „tanvaldské“ Kamenice

	

Jizerskohorská	 neboli	 „tanvaldská“	
Kamenice,	 která	 protéká	 naším	
městem,	 je	 nejvýznamnějším	 jizer-
skohorským	 přítokem	 řeky	 Jizery.	
Její	 název	 je	 bezesporu	 slovanského	
původu	 a	 vznikl	 podle	 povahy	 dna	
–	 nosila	 valouny.	 Jako	 Kamenice	 je	
uváděna	 již	 od	 roku	 1547.	 Divoké	
peřeje	řeky	Kamenice	tvoří	překrásné	
scenérie	 podél	 turisticky	 oblíbené	
Palackého	 stezky,	 které	 jsou	 někte-
rými	 přirovnávány	 k	 těm	 alpským.	
U	vodáků	se	 řadí	mezi	 nejoblíbenější	
divoké	 řeky	 v	 Čechách.	 Bohužel	 se	
proto	také	stala	i	dějištěm	těch	nejdra-
matičtějších	 tragédií.	 Pod	 Spálovem	

řeka	zaniká,	vlévá	se	do	Jizery.	Kde	se	
ale	rodí?	Odpověď	na	to	nenalezneme	
ani	 v	 „Bibli	 Jizerských	 hor“,	 Knize	
o	 Jizerských	 horách	 od	 Miloslava	
Nevrlého.	 Když	 mlčí	 i	 tak	 výmluvné	
zdroje,	 nezbývá	 než	 sáhnout	 jinam.	
Mapa	 nám	 prozradí,	 že	 pramen	
Kamenice	 nalezneme	 na	 severozá-
padním	svahu	Černé	hory.	Tak	vzhůru	
tam,	kde	se	řeka	rodí.
	 Své	 putování	 zahájíme	 na	 auto-
busovém	 nádraží	 v	 Tanvaldě,	 odkud	
se	 vydáme	 do	 horského	 střediska	

Bedřichov.	 V	 sobotu	 můžeme	 jet	
v	9.10	do	Jablonce	a	odtud	Městskou	
hromadnou	 dopravou	 (autobusem	
č.	 1)	 v	 10.19	 rovnou	 do	 Bedřichova.	
Z	 Bedřichova	 pokračujeme	 po	 žluté	
k	 vzácné	 památce	 na	minulost	 seve-
ročeského	 sklářství,	 k	 Šámalově	
chatě.	Od	18.	 století	 stávala	na	Nové	
louce	 sklářská	 huť.	 Jejími	 majiteli	 se	
stala	 rodina	 Riedlů,	 neslavnějších	
sklářských	 podnikatelů	 v	 Jizerských	
horách.	 V	 polovině	 19.	 století	 ale	
huť	 kvůli	 nevýhodným	 ekonomic-
kým	 podmínkám	 přestala	 pracovat.	
Stát	 zůstal	 pouze	 takzvaný	 Panský	
dům,	 který	 byl	 přestavěn	 na	 lovecký	

zámeček.	 Ve	 30.	 letech	 minulého	
století	 sloužil	 jako	 místo	 relaxace	
pro	 úředníky	 vlády	 Československé	
republiky.	 Pravidelným	 hostem	 tady	
byl	zvláště	kancléř	prezidenta	Přemysl	
Šámal,	proto	se	dodnes	zámečku	říká	
Šámalova	 chata.	 Přízemní	 roubená	
budova	 krytá	 mansardovou	 střechou	
s	věžičkou	 tvoří	malebnou	dominantu	
v	 krajině.	 Kromě	 toho,	 že	 nás	 potěší	
esteticky,	 uspokojí	 i	 ty	 nejnáročnější	
mlsné	 jazýčky.	 Podávají	 se	 tady	
totiž	 mimořádně	 vybrané	 lahůdky.	
Rozhodně	stojí	za	navštívení.

	 Od	Šámalovy	chaty	jdeme	po	modré	
k	Blatnému	rybníku,	který	byl	vybudo-
ván	v	18.	století	pro	panskou	pilu	a	až	
do	 konce	 19	 století	 byl	 jedinou	 vodní	
nádrží	v	Jizerských	horách.	U	rybníka	
stála	panská,	takzvaná	horní	pila,	poz-
ději	 byla	 pronajímána	 soukromníkům.	
Po	roce	1920	poháněly	vody	Blatného	
rybníka	již	jen	dynamo,	které	dodávalo	
elektřinu	pro	myslivnu	na	Nové	louce.
	 Od	 Blatného	 rybníka	 pokračujeme	
pořád	po	modré.	Po	cestě	si	můžeme	
po	 pravé	 straně	 všimnout	 výraznější	
skály,	 které	 se	 říká	 tetřeví	 kámen.	
Kdo	 by	 se	 pozorně	 nedíval,	 skoro	 by	
přehlédnul	 nenápadný	 kříž,	 kterému	
se	 říká	 Gahlerův.	 Na	 památku	 své	

zemřelé	 dcerky	 ho	 tu	 nechal	 vztyčit	
lesník	Gahler.
	 Z	tohoto	smutného	místa	nás	modrá	
značka	dovede	až	do	osady	Kristiánov,	
která	je	dnes	neobydlená,	dříve	zde	ale	
stávala	sklářská	huť.	V	místech,	kde	je	
dnes	nádherný	 košatý	 javor,	 dokonce	
dříve	byla	 i	škola.	V	původní	sklářské	
hospodě,	 Liščí	 boudě,	 je	 umístěna	

expozice	 sklářství	 Jizerských	 hor.	
Otevřena	je	od	června	do	září,	od	pon-
dělí	do	neděle	v	době	od	9.00	–	17.00	
hodin.
	 Z	 Kristiánova	 se	 vydáme	 doleva	

strmě	 vzhůru	 po	 červené	 značce	 až	
k	 sedlu	 Holubníku.	 U	 rozcestníku	
u	sedla	Holubníku	se	pořádně	rozhléd-
něme	 a	 zaposlouchejme	 se	 do	 zur-
čivého	 bublání	 vody.	 Konečně	 jsme	
u	cíle.	Vlevo	u	cesty	nalezneme	ceduli,	
která	 značí	 Pramen Kamenice.	
Tady	 se	 tedy	 rodí	 naše	 „tanvaldská“	
Kamenice.	Odtud	 se	 vydává	 na	 svou	
36,7	 kilometrů	 dlouhou	 pouť.	 Odtud	
stéká	dolů	do	údolí	Kamenice,	zatope-
ného	v	roce	1976	–	1982	Josefodolskou	
přehradou,	protéká	Josefovým	Dolem,	
Jiřetínem	 pod	 Bukovou,	 Tanvaldem	
a	 Smržovkou,	 Velkými	 Hamry,	 obcí	
Plavy,	 zrcadlí	 se	 v	 ní	 zbytky	 hradu	
Návarov	a	pod	Spálovem	se	na	hranici	

Semil	 vlévá	 do	 Jizery,	 kde	 její	 pouť	
končí.	 Svůj	 vodní	 příběh,	 ve	 kterém	
se	 denně	 odráží	 slunce	 i	 hvězdy,	
vypráví	 stovky	 let	 a	 trpělivě	se	každý	
den	 vydává	 znovu	 na	 cestu.	 Co	 už	
toho	 asi	 viděla.	 Co	 všechno	 zažila.	
O	část	svých	peřejí	v	Návarově	přišla	
kvůli	 splavování	 dřeva,	 při	 kterém	 se	
používal	dynamit,	do	cesty	 jí	postavili	

přehradu.	 Doufejme,	 že	 i	 nadále	
všechno	 pořád	 bude	 brát	 s	 takovým	
stoickým	 klidem	 a	 bude	 svůj	 bublavý	
příběh	vyprávět	další	stovky	let.

-hoš-

Pramen jizerské Kamenice

Šámalova chata

Blatný rybník

Tipy na výlety, zajímavosti
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Když krajina vydává svědectví 
Nejstarší přírodní divadlo 
na Mariánské hoře
	 O	 tom,	 že	 má	 krajina	 okolo	 nás	
mnoho	 tajemství	 a	 zajímavých	 míst,	
o	 kterých	 jste	 možná	 ještě	 neslyšeli,	
vypráví	 i	kamenné	zbytky	kdysi	maje-
státního	lesního	divadla	na	Mariánské	
Hoře.	 Před	 99	 lety	 se	 zde	 odehrálo	
první	představení	v	nejstarším	přírod-
ním	divadle	v	republice.
	 V	 Mariánské	 Hoře,	 osadě	 blízko	
Albrechtic	 v	 Jizerských	 horách	 ještě	
dnes	můžete	nalézt	 torzo	 lesní	scény	
kdysi	velice	slavného	Lesního	divadla	
„Waldbühne“.	 Pro	 stavbu	 divadla	
si	 spolek	 vybral	 mýtinu	 nedaleko	
potůčku.	Stavbou	připomínalo	otevře-
nou	 antickou	 scénu.	 A	 mezi	 diváky	
byste	 nenašli	 jen	 místní	 obyvatele.	
Za	 věhlasem	 tehdejšího	 divadla	 se	
sjížděli	 lidé	 z	 široka	 a	 daleka.	 První	
diváci	 zasedli	 do	 hlediště	 lesní	 scény	
6.	 července	 1913,	 aby	 shlédli	 před-
stavení	Deborah	od	Mosethala.	A	kdo	
nepřišel	 aspoň	 o	 dvě	 hodiny	 dříve,	
zažil	pravé	stěhování	národů.	
	 Lesnímu	divadlu	nechybělo	veškeré	
moderní	 zázemí	 včetně	 boudy	 se	
záchodky	 a	 studny	 s	 pitnou	 vodou.	
Po	dobu	jeho	fungování	se	zde	zahrálo	
80	 her	 a	 250	 představení!	 Heslem	
spolku	bylo:	Umění	lidu.
	 Herci	 pro	 své	 diváky	 vymýšleli	
velice	 originální	 představení.	 Při	
hledání	 stále	 nových	 překvapení	 jim	
dokonce	 odehráli	 noční	 představení.	
K	 tomuto	 účelu	 vybudovali	 provizorní	
vedení	 do	 elektrárny	 až	 v	 Tanvaldě!	
Při	 jiném	 představení	 zase	 mohli	
diváci	 obdivovat	 připlouvající	 pla-
chetnici	 ozářenou	 barevnými	 světly	
s	 lodní	posádkou,	kapelou	a	„císařem	
Františkem	 Josefem“	 s	 rodinou.	 Při	
představení	 Bedřiška	 herci	 připravili	
divákům	 nádherný	 zážitek	 v	 podobě	
jeviště	proměněného	v	záhon	tulipánů	
a	růží	s	fontánou	a	útulnými	zákoutími.	
Na	 jevišti	 se	 sem	 tam	objevili	 i	 koně,	
například	při	představení	Sappho,	kdy	
jedna	 ze	 scén	 vyvolala	 tak	 bouřlivý	
aplaus	 až	 se	 ubohý	 šiml	 začal	 plašit	
a	skoro	skočil	do	orchestru.	

	 Lesní	 divadlo	 mělo	 také	 jednu	
zvláštnost.	Protože	na	Mariánské	hoře	
bylo	nestálé	počasí,	nebylo	ještě	před	
začátkem	 představení	 jisté,	 jestli	 se	

bude	představení	konat.	Kvůli	návštěv-
níkům,	 kteří	 přicházeli	 do	mariánsko-
horského	 Lesního	 divadla	 z	 blízkého	
okolí,	 se	 proto	 před	 představením	
ozvala	 daleko	 slyšitelná	 rána	 z	 mož-
díře.	Pokud	se	ozvala,	nebylo	pochyb:	
Hraje	se!
	 Spolek	také	často	hostoval	i	v	okolí	

Mariánské	 Hory,	 třeba	 v	 Koloseu	
na	 Horním	 Tanvaldě	 (což,	 jak	 jsme	
vypátrali,	 byla	 dřevěná	 stavba	 neda-
leko	 dnešního	 hotelu	 U	 Ráje,	 kam	

se	 chodilo	 třeba	 tancovat	 –	 dnes	 už	
nestojí),	 kde	 také	 spolek	 získal	 cenu	
za	lidovou	hru	Řezbář	od	Schönherra.
	 Bohužel	 slavné	 časy	 divadla	
narušil	 nástup	 třetí	 říše.	 Ta	 tam	 byla	
idylická	meziválečná	léta	a	mezi	členy	
divadla	 začaly	 třenice.	 Divadelní	
sezóna	 slavného	 „Waldbühne“	 byla	

předčasně	ukončena	roku	1938.	Díky	
firmě	 Schovanek	 byla	 o	 rok	 později	
ještě	nakrátko	otevřena	představením	
Domovská	půda,	ale	doba	již	byla	příliš	
těžká	a	další	hraní	bylo	nemožné.
	 Materiály	 a	 fotografie	 k	 lesnímu	
divadlu	 nám	 laskavě	 zapůjčil	 pan	
Miroslav	 Dušek,	 kterému	 se	 podařilo	
nashromáždit	 obrázky	 z	 doby	 fungo-
vání	 divadla,	 zápisky	 z	 vyprávění	 lidí	
se	kterými	o	divadle	mluvil,	 například	
paní,	 která	 se	 svými	 sourozenci	
v	 divadla	 hrála	 nebo	 německy	 psané	
paměti	 jednoho	 dnes	 již	 nežijícího	
pamětníka	divadla	(po	válce	se	dostal	
do	odsunu).	Dokonce	podle	vyprávění	
vlastnoručně	načrtnul	 budovy	 lesního	
divadla.

Jak najít pomníček lesního 
divadla?
	 K	 pomníčku	 se	 dostanete	 nej-
lépe	 z	 parkoviště	 pro	 automobily	
na	 konci	 obce	 Mariánská	 Hora	
(na	 zelené	 turistické	 cestě	 směrem	
na	Mariánskohorské	boudy).	Z	parko-
viště	 jdeme	 asi	 100	 metrů	 po	 louce,	
pak	 strmě	 dolů	 asi	 100	 metrů	 lesem	
přímo	k	potůčku.	„Na	místě,	kde	kdysi	
slavné	divadlo	stálo,	se	dnes	nachází	
pouze	 základy	 hereckých	 šaten,	
vyzděné	orchestřiště	zčásti	zaplavené	
vodou	a	část	základů	domu,	který	stál	
přímo	na	jevišti.	Opodál	stojí	částečně	
opracovaný	kámen	s	pamětní	deskou	
připomínající	 zašlou	 slávu	 tohoto	
místa.	 Deska	 sice	 není	 původní,	 ta	
byla	odvezena	do	Německa,	ale	ocho-
tou	místních	lidí,	jednak	pana	Pospíšila	
z	Jablonce	nad	Nisou	a	spolku	Patron	
si	 mohou	 příchozí	 přečíst,	 kam	
vlastně	 došli.	 Místo	 je	 z	 velké	 části	
zarostlé,	 něco	 překrývají	 kapradiny	
podél	 potoka,	 něco	 náletové	 dřeviny	
a	v	místě,	kde	se	nacházelo	hlediště,	
jež	pokrývalo	celý	jeden	svah,	je	dnes	
vzrostlý	 les,“	 vypráví	 Miroslav	 Dušek	
svědectví	o	tom,	co	dnes	turisté	nalez-
nou	na	místě,	kde	se	kdysi	odehrávaly	
slavné	inscenace	a	lesem	zněly	bouř-
livé	potlesky.

-hoš-

Zmrzlina v parnech vede
Je	červen	a	rtuť	teploměru	šplhá	k	tro-
pickým	číslům.	Cukrárna	je	stále	plná,	
nejhezčí	 je	posezení	 venku,	 se	zmrz-

kou,	 ledovou	 kávou	 nebo	 kafíčkem.	
Kdoví,	 jestli	 bude	 takhle	 teplo	 a	 tím	
chuť		na	zmrzlinu	i	o	prázdninách!

A.L.

Více	 průběžně	 na	 www.smrzovka.cz	
nebo	tel.	483	369	325

17. 8. pátek od 19:30	 –	 festival,	
20.	 ročník:	 Vypsaná	 fiXa	 –	 pop	
punk,	 Solomon	 Bob	 –	 rock	 and	 roll,	
Vítkovo	kvarteto	-	bigbít,	Gerda	Blank	
–	noise-rock

18. 8. sobota od 10:00	 –	 letní	 slav-
nost,	21.	ročník:	Pavel	Bobek	a	Malina	
band,	 Monika	 Absolonová,	 Country	
ladies,	 Bluegrass	 trio,	 Seven,	 lano-
lezení,	 horostěna,	 pouťové	 atrakce,	
hrátky	 s	 dlátky,	 šerm,	 kynologové,	
záchranáři,	 hasiči,	 jízdy	 na	 koních,	
dětský	 kabaret,	 malování	 na	 obličej,	

kouzelník,	 exhibice	 na	 trampolínách,	
hry	pro	děti,	zumba,	večerní	veselení,	
nová	expozice	v	Muzeu	místní	historie,	
výstava	 Hospody,	 hospůdky	 a	 pivo-
var	 ve	 Smržovce,	 výstava	 bonsají,	
vyhlídkový	 vláček	 na	 trase	 Zámeček	
–	Parkhotel	a	zpět,	soutěž	Vystřel	si	ze	
svého	 starosty,	 běžecká	 Smržovská	
pětka	a	další

19. 8. neděle od 10:00	 –	 Pivrncova	
jízda	 veteránů,	 2.	 ročník:	 průběžná	
výstava	 automobilů	 a	 motocyklů,	
spanilé	jízdy,	jízda	pravidelnosti	a	další	
program

Ivana	Hujerová

Eurion 2012, Smržovka 
- lesopark a Parkhotel

Tipy na výlety, zajímavosti, pozvánky
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	 Studenti	 Obchodní	 akademie	
Tanvald	 uspěli	 na	 celostátní	 soutěži	
O	 nejlepší	 studentskou	 společnost	
pořádanou	 vzdělávací	 agenturou	
Juniuor	 Achievement.	 Umístili	 se	
na	třetím	místě	mezi	130	studentskými	
společnostmi	z	celé	ČR.
	 Junior	Achievement	 je	mezinárodní	
vzdělávací	 organizace,	 která	 působí	
v	mnoha	zemích	světa	a	vede	studenty	
k	 získávání	 podnikatelských	 doved-
ností.	 Každoročně	 se	 do	 projektu	
studentských	 společností	 zapojuje	
také	Obchodní	akademie	Tanvald.	Již	
řadu	 let	svými	výsledky	prokazuje,	že	
dokáže	kvalitně	připravit	své	studenty	
na	 vstup	 do	 reálného	 světa.	 Studenti	
totiž	 musí	 založit	 skutečnou	 firmu,	
vymyslet	 podnikatelský	 záměr,	 reali-
zovat	ho,	výrobky	nebo	služby	prodat	
svým	 klientům	 a	 vše	 účetně	 zdoku-
mentovat.	 Na	 závěr	 ročního	 projektu	
poměří	své	síly	s	ostatními	v	celostátní	
soutěži.
	 Tanvaldská	společnost	VERATEAM	
se	musela	probojovat	třemi	soutěžním	
i	koly.	Nejprve	sestavit	výroční	zprávu,	

kde	 zhodnotila	 své	 roční	 působení,	
po	 té	úspěšně	postoupila	do	druhého	
kola,	kde	se	utkalo	8	týmů	z	Čech.	
	 „Konkurence	 byla	 vysoká,	 lhala	

bych,	kdybych	tvrdila,	že	ne,	ale	i	přes	
to	 jsme	si	 to	užili.	Za	stálého	úsměvu	
jsme	propluli	disciplínami,	 jakými	byly	

prezentace	naší	firmy,	prodejní	doved-
nosti	 a	 pohovor	 s	 porotou	 u	 našeho	
stánku,	 pohovor	 s	 odbornou	 porotou	
za	zavřenými	dveřmi	a	pohovor	v	ang-

ličtině.“,	sděluje	Terka	Stibůrková,	mar-
ketingová	 manažerka	 studentského	
týmu.

Studentská	 společnost	 se	 ve	 vysoké	
konkurenci	 umístila	 se	 svým	 inova-
tivním	 podnikatelským	 záměrem,	
výrobou	 pouzder	 na	mobil	 a	 klíčenek	
se	 skrytou	 kapsičkou	 na	 kondom	
na	 3.	 místě.	 Kladně	 byly	 hodnoceny	
nejen	 podnikatelské	 dovednosti,	 ale	
také	zodpovědné	chování	 firmy,	která	
po	celou	dobu	své	činnosti	prováděla	
mezi	mladými	 lidmi	kampaň	prevence	
proti	AIDS.	

Celoroční	činnost	shrnula	prezidentka	
studentské	 společnosti	 Veronika	
Vitáková	slovy	„Byli	jsme	výborný	tým,	
vypořádali	 jsme	 se	 s	 řadou	 nástrah,	
naučili	 se	 komunikovat	 a	 myslím,	
že	 do	 života	 nám	 dal	 projekt	 mnoho	
zkušeností.“
Tanvald	11.	června	2012

Kontakt:	
Zdenka	Juklová,	tel:	777	248	149,	
mail:	zdenka.jukova@gmail.com
Více	informací	na	
http://www.facebook.com/jaczechrep

Úspěch studentů Obchodní akademie Tanvald

„Zubačka je jedna z nejkrásnějších železnic v České republice“
Návštěvníci	 budou	 moci	 ochutnat	
speciality	polské	a	české	kuchyně.
6. až 8. 7. – Oslavy 110 let Zubačky 
a Jizerské železnice.	 Největší	 akce	
letošního	 roku.	 Mezi	 Kořenovem	
a	 Szklarskou	 Porebou	 vyjedou	 parní	
vlaky,	z	Tanvaldu	do	Kořenova	budou	
jezdit	zvláštní	vlaky	Zubačky.	Připraven	
je	bohatý	doprovodný	program.	
14. 7. – Historickým vlakem 
na slavnosti piva do Svijan. 
Ve vlaku bude řazen i bufetový vůz.
21. 7. – Zubačkou na Harrachovské 
slavnosti.	
4. 8. – Letní sobota na Zubačce.	
Součástí	akce	budou	řízkové	hody.
18. 8. – Borůvková parní sobota 
na Zubačce s parní mašinkou.	
Z	 Tanvaldu	 do	 Kořenova	 bude	 jezdit	
Zubačka,	 z	 Kořenova	 do	 Harrachova	
parní	 lokomotiva.	 Pro	 návštěvníky	
budou	připraveny	borůvkové	speciality.
1. 9. – Loučení s prázdninami 
na Zubačce.	 V	 Kořenově	 bude	
probíhat	výstava	železničních	modelů	
a	modelových	kolejišť.
28. 9. – Bramborové ukončení 
sezóny na Zubačce s Krakonošem. 
Na	 jízdě	 budete	moci	 ochutnat	 různé	
dobroty	 z	 brambor.	 Akci	 navštíví	
i	vládce	Krkonoš	–	Krakonoš.

Mají lidé zubačku možnost vidět 
i mimo tyto jízdy?
Mimo	 jízdy	 se	 mohou	 návštěvníci	
seznámit	 se	 Zubačkou	 v	 Muzeu	
ozubnicové	 dráhy,	 které	 je	 otevřeno	
denně	do	28.	9.	od	9	do	17	hodin.	

Jakým způsobem sháníte exponáty 
do muzea zubačky?
Exponáty	 do	 muzea	 sháníme	 různě.	
Díky	 modernizaci	 železnice	 některá	
stará	 zařízení	 ztrácí	 svůj	 původní	
význam	a	 tak	 se	 je	 snažíme	získávat	

do	 našeho	 muzea.	 Velmi	 si	 vážíme	
i	aktivity	lidí,	kteří	nám	věnují	exponáty	
vážící	 se	 k	 železnici.	 Za	 to	 moc	
děkujeme.

Plánujete do budoucna jeho 
rozšíření?
Ano,	 do	 budoucna	 plánujeme	
další	 rozšíření	 Muzea	 ozubnicové	
dráhy.	 Rádi	 bychom	 opravili	 topírnu	
v	 Kořenově	 a	 umístili	 sem	 historické	
lokomotivy,	 které	 se	 váží	 k	 Zubačce	
a	železnici	na	Tanvaldsku.

Můžete nám trochu přiblížit historii 
ozubnicové lokomotivy, se kterou 
se cestující na trati z Tanvaldu 
do Harrachova vozí?
Zvláštní	 vlaky	na	Zubačce	vozí	 jedna	
z	motorových	ozubnicových	lokomotiv	
řady	T426.0,	které	v	roce	1961	vyrobila	
rakouská	 lokomotivka	 SGP	 Vídeň.	
Díky	 svému	 původu	 si	 lokomotivy	
vysloužily	 přezdívku	 Rakušanka.	
Jednička	 (lokomotiva	 T426.001)	
po	 skončení	 pravidelného	 provozu	
začala	sloužit	k	vozbě	zvláštních	vlaků.	
Dnes	 ji	 můžeme	 obdivovat	 v	 novém	
laku,	 který	 obdržela	 v	 loňském	 roce,	
a	který	odpovídá	70.	létům	20.	století.	
Trojka	(T426.003)	měla	osud	složitější.	

Po	 skončení	 pravidelného	 provozu	
byla	 odstavena	 a	 čekala	 na	 zrušení.	
Nadšencům	 z	 ČSVTS	 při	 železniční	
stanici	 Tanvald	 	 včele	 se	 Zdeňkem	
Hortenským	se	ji	ale	podařilo	zachránit.	
Na	 100.	 výročí	 trati	 v	 roce	 2002	 se	
Trojku	podařilo	zprovoznit	a	lokomotiva	
dostala	nový	lak	v	původním	barevném	
provedení.	Od	té	doby	také	slouží	pro	
vozbu	zvláštních	vlaků.

Na nostalgické jízdy se sjíždějí lidé 
nejen z okolí, ale i z celé České 
republiky. Nedávno jsem ve vlaku 
potkala rodinu až z Hodonína, která 
se sem na ně chystala. Železniční 
jízda zpět v čase prostě lidi láká. 

Čím myslíte, že 
to je, že vlaky lidi 
tolik fascinují? 
A vzhledem 
k postupné 
modernizaci tratí 
možná hrozí, že 
se uniformované 
postavy 
s plácačkou 
brzy děti dočkají 
už jenom 
na zubačce….
Jsme	 moc	 rádi,	 že	
Zubačka	 láká	 i	 lidi	

z	 dalekého	 okolí.	 Na	 nostalgických	
jízdách	 se	 snažíme	 lidem	 ukázat	
železnici	 v	 její	 tradiční	 podobě.	
Vlaky	 Zubačky	 doprovázejí	 průvodčí	
v	 uniformách	 podobných	 těm,	 které	
se	 na	 železnici	 používali	 na	 začátku	
20.	století,	a	cestující	jsou	odbavováni	
historickými	 lepenkovými	 jízdenkami.	
Řekl	 bych,	 že	 v	 našich	 vlacích	 není	
takový	shon	–	vždyť	Zubačka	jezdí	jen	
20	kilometrovou	 rychlostí	 –	a	 to	dává	
lidem	dostatek	času	vychutnat	si	jízdu	
vlakem.

Kdy se vlastně propojil váš osud 
s železnicí?
Železnice	 je	mojí	 vášní	 již	od	dětství.	
Hned	 jak	 to	 bylo	 dle	 stanov	 možné,	
stal	 jsem	se	členem	tehdejší	pobočky	
ČSVTS	 při	 železniční	 stanici	 Tanvald	
a	 po	 dokončení	 školy	 se	 práce	
na	železnici	stala	i	mou	profesí.	
	
Železniční společnost Tanvald 
tvoří samí nadšenci. Starat se 
o zubačku vás musí všechny stát 
spoustu volného času… Jak jste 
se dali dohromady?
Historie	 dobrovolných	 aktivit	
na	Zubačce	sahá	do	poloviny	80.	let,	kdy	
končil	 pravidelný	 ozubnicový	 provoz	
na	této	trati.	Lidé,	kterým	nebyl	lhostejný	
další	 osud	 unikátních	 ozubnicových	
lokomotiv,	 se	 pod	 vedením	 Zdeňka	
Hortenského	 a	 Milana	 Šmola	 spojili	
a	 založili	 pobočku	 Československé	
vědeckotechnické	 společnosti	 při	
železniční	stanici	Tanvald.	Podařilo	se	
jim	 zachránit	 ozubnicové	 lokomotivy	
před	 likvidací	 a	 probudit	 u	 veřejnosti	
zájem	 o	 Zubačku.	 Kouzlo	 Zubačky	
pak	 do	 organizace,	 která	 se	 později	
transformovala	 v	 občanské	 sdružení,	
přilákalo	další	nadšence.	

-hoš-

Drezína Hermoch na kořenovském 
nádraží. www.zubacka.cz

V Kořenově na nádraží. www.zubacka.cz

Pokračování ze str. 7
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Kulturní tipy na léto
Svijanské pivní slavnosti v Horním 
Tanvaldě
V	 pátek	 6.	 července	 od	 11	 hodin	
u	 penzionu	 Krmelec	 (velké	 parko-
viště	 u	 čtyřsedadlové	 lanové	 dráhy	
na	Špičák)
Několik	 druhů	 Svijanského	 piva,	
točená	 kofola,	 grilované	 lahůdky,	
atrakce	pro	děti,	živá	hudba,	 lanovka	
na	 Špičák	 v	 provozu	 a	 večer	 velký	
ohňostroj!

Koncert v Lučanech
5.	 července	 se	 koná	 10.	 tradiční	
Cyrilometodějský	koncert	v	Lučanech	
nad	Nisou	v	kostele	Navštívení	panny	
Marie.	 Houslistka	 Dagmar	 Virtová		
a	 harfenistka	 Bronislava	 Klablenová	
uvedou	skladby	Händla,	Boccheriniho,		
Bacha,	 Paganiniho,	 Čajkovského	
a	 další.	 Začátek	 koncertu	 je	
v	18	hodin.

Poděkování
MDC	 Maják	 tímto	 děkuje	 všem	 sponzorům	 a	 účastníkům	 na	 akci	 Pojďte 
s námi za pohádky,	která	se	konala	 	v	neděli	3.	6.	2012.	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. Ivana Šťastná, MUDr. Petr Michalík, Sadařství Ježek, 
TABYS s.r.o., Česká spořitelna a.s. - pobočka Jablonec n.N., Seba 
Tanvald, Stavební společnost Holemý s.r.o. - Smržovka, Truhlářství 
Petr Voškrda - Desná, Alena Klimperová - švadlenka Tanvald, Pohřební 
služba M&M Tanvald,
DOTACE		A		PŘÍSPĚVKY – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský 
úřad Libereckého kraje, Město Tanvald, Nadace pro obnovu a záchranu 
Jizerských hor 
Spolupracovníci	a	spoluorganizátoři	acke	Pojďte	s	námi	za	pohádky	-	Klub 
Českých turistů - Tanvald, SK Sluníčko SPMP - Jablonec n.N., studenti 
ZŠ Horní Tanvald, studenti  ZŠ Tanvald - Sportovní, studenti Gymnázia 
Tanvald, studenti Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, sutdeni ZŠ v Desná, 
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald.
Pokud	jsme	na	někoho	zapomněli,	tak	se	omlouvám.

Renata	Nepimachová

Příměstské tábory s MDC Maják
Dále	 připomínáme	možnost	 přihlásit	 děti	 i	 během	 prázdnin	 na	 Příměstské	
táry:
-	pro	děti	od	6	do	12ti	let	s	možností	rozšířeného	hlídání	dětí	od	3	-	4	let.
Termíny a témata táborů: 
16. 7. - 20. 7. Na pustém ostrově
23. 7. - 27. 7. Pravěk útočí
30. 7. -  3. 8. Z pohádky do pohádky
6. 8. - 10. 8. Mezi indiány
13. 8. - 17. 8. Týden v cirkuse
Bližší	 informace	 najdete	 na	www.mdcmajak-estranky.cz	 a	 na	 e-mailu:mdc.
majak@gmail.com	nebo	na	tel:	774	825	085

Programy MDC Maják
Nabízíme:	Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou 
školní docházkou MAXÍK
-	program	je	určen	také	pro	malé	školáky,	kterým	se	psaní	a	čtení	ve	škole	
příliš	nedaří
-	při	tréninku	dítěte	se	počítá	s	aktivní	účastí	rodiče
-	celý	program	je	rozdělen	do	15	lekcí	a	spojuje	v	sobě	nácvik	těchto	činnosti:
-	individuální	práce	s	dítětem	a	rodičem	v	hodinových	lekcích
-	přesné	instrukce,	materiály	a	zácvik	rodiče	pro	práci	s	dítětem	doma
-	uplatnění	laskavého	přístupu	k	dítěti	bez	negativního	hodnocení
Kontakt:  Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602 411 462, 
lenkakor@seznam.cz 
Spoluúčast	 rodičů	 je	 600	Kč/dítě,	Pro	 sociálně	 slabé	 rodiny	 bude	 program	
zdarma	/nutné	potvrzení	za	sociálního	úřadu/
Tento	projekt	vznikl	díky	dotaci	MPSV	odboru	 rodiny	a	dávkových	systémů	
a	je	možné	ho	využít	pouze	do	konce	roku	2012
Konzultační den pro budoucí a novopečené MAMINKY s certifikovanou 
dulou Ditou Pousteckou
-	každý	2.	pátek	v	měsíci	(hodinu	je	třeba	předem	dohodnout)
- tel. 777 133 993, dita.poustecka@seznam.cz 
Těhotenství,	porod,	porodní	plán	(	přání	),	kojení,	šestinedělí,	péče	o	miminko,	
nošení	v	šátku……….

Mateřské a dětské centrum Maják

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

Telefon	do	kina	je:	483	394	324,	internet:	www.tanvald.cz
Program	kina	denně	na	RCL:	101,4	FM
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Vstupné	zahrnuje	zákonný	příplatek	1	Kč	do	Státního	fondu	kinematografie.
Online	předprodej	vstupenek	do	kina	Jas	odkaz	na	www.tanvald.cz	nebo	na	www.disdata.cz

Telefon	do	kina	je:	483	394	324,	internet:	www.tanvald.cz
Program	kina	denně	na	RCL:	101,4	FM

The Amazing Spider-Man  
The	Amazing	Spider-Man	je	příběhem	Petera	Parkera,	
mezi	 svými	 vrstevníky,	 nepříliš	 oblíbeného	 středoško-
láka,	kterého	v	dětství	opustili	rodiče	a	jeho	výchovy	se	
ujali	strýček	Ben	a	tetička	May.	Jako	většina	dospívají-
cích	se	Peter	snaží	zjistit,	kým	vlastně	je	a	proč	se	z	něj	
stal	člověk,	kterým	je.	Současně	má	plnou	hlavu	starostí	
se	svou	první	středoškolskou	láskou	Gwen	Stacyovou.	
Když	Peter	objeví	tajemný	kufřík,	který	náležel	jeho	otci,	
pustí	se	do	pátrání	po	důvodech	zmizení	svých	rodičů	-	
které	ho	zavede	do	společnosti	Oscorp	a	do	laboratoře	
dr.	Curta	Connorse,	bývalého	otcova	kolegy.	Spider-Manovi	 je	předurčeno,	aby	se	
střetl	 s	 Connorsovým	 alter	 egem	 Lizardem,	 a	 je	 nucen	 učinit	 zásadní	 rozhodnutí	
o	způsobu	využití	svých	schopností,	která	navždy	změní	jeho	život	a	definují	povahu	
jeho	cesty	k	hrdinství.	

Polski film
Čtveřice	 populárních	 herců	 -	 Tomáš	Matonoha,	 Pavel	
Liška,	 Josef	 Polášek	 a	 Marek	 Daniel	 -	 se	 rozhodla	
natočit	 své	 vzpomínky	 na	 bezstarostná	 léta	 studií	
na	brněnské	JAMU.	Originální	humor	ústřední	čtveřice	
umocňuje	 osobitý	 nadhled	 Jana	 Budaře,	 který	 v	 téže	
době	studoval	na	JAMU	o	několik	ročníků	níž.	Kultovní	
scénky,	sametová	euforie,	totální	svoboda,	hudba	oka-
mžiku,	absurdita	mládí	či	laskavost	kamarádství,	které	pomáhá	překonat	i	to	nejtěžší	
zkouškové	období,	to	vše	nabídne	Polski	film.

Abraham Lincoln: Lovec upírů  
Odhalte	 skrytý	 život	 Abrahama	 Lincolna,	 jednoho	
z	největších	amerických	prezidentů!	Poznejte	jeho	sku-
tečný	příběh,	který	je	plný	krve,	upířích	zubů	a	nabrou-
šených	 seker.	 Vizionářští	 tvůrci	 Tim	 Burton	 a	 Timur	
Bekmambetov	nabízejí	nový	pohled	na	žánr	upírských	
filmů	a	právě	Abrahama	Lincolna	představují	jako	his-
toricky	největšího	lovce	neživých	bytostí.	Ve	filmu,	odkrýváme	dvě	tváře	uznávaného	
prezidenta	Spojených	 států	amerických	a	 zároveň	neústupného	 lovce	upírů.	 Jeho	
hnacím	motorem	je	pomsta	za	smrt	milující	matky.

Temný rytíř povstal
Gotham	 se	 zmítá	 v	 temnotách	 nejistoty	 poté,	 co	 byl	
Batman	uznán	vinným	ze	zločinů,	které	byly	pro	dobro	
lidu	 uloženy	 na	 jeho	 bedra.	 Nedůvěru	 v	 Batmana,	
nahradila	u	většiny	nenávist	a	pohrdání.	Joker	možná	
hnije	v	polstrované	kobce	v	Arkhamu,	ale	s	úsměvem.	
Lov	na	netopýřího	muže	je	v	plném	proudu	a	policejní	
složky	 pod	 vedením	 komisaře	 Jima	 Gordona	 (Gary	
Oldman)	nejsou	 to	 jediné,	 co	 jde	Batmanovi	po	krku.	
Zdánlivě	odnikud	se	vynořuje	jakýsi	Bane	(Tom	Hardy)	a	nocí	se	jako	stín	plíží	tajemná	
kočičí	žena	Selina	Kyle	(Anne	Hathaway).	Režisér	Christopher	Nolan	tímto	snímkem	
završuje	třídílnou	ságu,	ve	které	představil	temného	rytíře	ve	vrcholné	formě.	

Svatá čtveřice
Nová	česká	komedie	Jana	Hřebejka	podle	původního	
filmového	 scénáře	 Michala	 Viewegha.	 Příběhy	 dvou	
manželských	 párů	 středního	 věku.	 V	 hlavních	 rolích	
Jiří	 Langmajer,	 Luděk	 Munzar,	 Marika	 Procházková	
a	Hynek	Čermák

Bourneův odkaz	
Bourneův	 odkaz	 navazuje	 na	 závěr	 Bourneova	 ulti-
máta.	Veřejnost	se	dozvěděla	o	projektu	Threadstone,	
a	 tak	 se	 ho	 příslušná	 vládní	 organizace	 rozhodne	
komplet	 zlikvidovat.	 Nájemní	 zabijáci	 vraždí	 agenty	
i	osoby,	které	o	projektu	věděli.	A	Aaron	Cross	(Jeremy	
Renner)	 je	 jedním	 z	 cílů.	 Jenomže	 se	 nehodlá	 vzdát	
bez	boje,	a	tak	se	vydává	na	útěk	společně	s	doktorkou	
genetiky	 (Rachel	Weisz),	 jež	 se	 podílela	 na	 vylepšo-
vání	jednotlivých	agentů.

Rebelka	 
Už	od	starých	časů	se	šíří	příběhy	o	epických	bitvách	
a	 mystických	 legendách	 v	 drsné	 a	 tajemné	 Skotské	
vysočině.	Ve	 filmu	odvážná	Merida	stane	 tváří	v	 tvář	
tradici,	osudu	a	nejkrutější	bestii.	Merida	je	impulzivní	
dcera	 krále	 Ferguse	 a	 královny	 Elinor.	 Vzepře	 se	
starému	zvyku	zasvěcení	pánům	země.	Silnému	lordu	
MacGuffinovi,	 mrzutému	 Macintoshovi	 a	 svárlivému	
Dingwallovi.	Meridiny	 činy	nechtěně	 rozpoutají	 v	 krá-
lovství	chaos	a	běsnění.	

FILMOVÉ TIPY 

	Akce červenec – srpen 2012 v knihovně:
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  „Kam na výlet 
či dovolenou“

„Mayové 2012“	 –	 závěrečná	 výstava	 výtvarných	 prací	 dětí	
ZUŠ	 Tanvald	 pod	 vedením	 p.	 Jany	 Hadravové.	 20.	 6.	 2012	 –	 13.	 9.	 2012	
ve	výstavním	sálku.	

Klub	 dětských	 knihoven	 libereckého	 kraje	 a	 Městská	 knihovna	 	 A.	 Marka	
Turnov	pořádali	ve	středu	13.	6.	2012	„Den čtenářů na hradě“.
Letos	se	této	akce	zúčastnila	poprvé	i	naše	knihovna.
S	 vybranými	 čtenáři	 Denisou	 Prouskovou,	 Jakubem	 Novotným,	 Gábinou	
Kroupovou	 a	 Aničkou	 Plešingerovou	 jsme	 se	 vydali	 na	 hrad	 Valdštejn.	
Do	kaple		za	zvuku	fanfár	přišel	král	s	královnou	a	rytířka	a	začal	slavnostní	
akt	 pasování	 nejlepších	 čtenářů.	 Všichni	 obdrželi	 pamětní	 list	 a	 drobnou	
upomínku	na	tuto	akci.	Po	jejím	skončení	jsme	si	prolezli	hrad	skrz	na	skrz,	
podívali	jsme	se	na	pověst,	kterou	sehráli	děti	z	div.kroužku	a	zasmáli	jsme	se	
při	veršování	,	které	předvedli	děti	z	liberecké	knihovny	.	Den	jsme	zakončili	
v	cukrárně	v	Turnově	výborným	pohárem.	Počasí	nám	také	přálo	a	sluníčko	
se	na	nás	celý	den	smálo.
Děkujeme	Městu	Tanvald,	které	dětem	uhradilo	dopravu	a	občerstvení.
Fotografie	z	této	akce	naleznete	na	našich	internetových	stránkách.

Městská knihovna Tanvald

Kultura



Tanvaldský zpravodaj    16

Tanvaldský zpravodaj / červenec, srpen 2012

TJ Jiskra Tanvald – oddíl kopanéBasketbalový Zálužka cup pod 
dohledem Járy Cimrmana

Tanvaldská hřiště nikdy nezahálejí. 

	 Poslední	 dvě	 kola	 před	 koncem	
sezony	 má	 tanvaldské	 A-čko	 jistotu	
setrvání	 v	 okresním	 přeboru.	 Černý	
Petr	 tak	 zbyde	 na	 jednoho	 z	 dvo-
jice	 Držkov	 B	 nebo	 Josefův	 Důl.	
Po	 domácím	 výprasku	 od	 takřka	
jistě	 postupujícího	 Kokonína	 A	 se	
sice	 Tanvaldu	 nepodařilo	 urvat	 body	
na	 půdě	 Rychnova,	 jisté	 zlepšení	
herního	 projevu	 však	 dávalo	 naději	
do	 dalších	 těžkých	 zápasů.	 Vlivem	
rozsáhlé	 marodky	 odjížděl	 Tanvald	
na	horkou	půdu	do	Janova,	odkud	se	
body	jen	tak	nevozí,	pouze	v	jedenácti,	
avšak	díky	naprosto	disciplinovanému	
a	bojovnému	výkonu	se	podařilo	uhrát	
cennou	 remízu.	 Bod	 z	 janovských	
zlatých	 písků	 bylo	 ale	 třeba	 potvrdit	
v	dalším	zápase	doma	s	Jenišovicemi,	
které	stále	hrály	o	postup	do	B–třídy.
	 Trochu	 nafoukané	 hvězdy	
z	 Jenišovic	 přijely	 s	 pomyšlením,	 že	
se	Tanvald	porazí	sám,	což	se	naštěstí	
nepotvrdilo	 a	 naopak	 zodpovědná	
hra	odzadu	a	čekání	na	brejky	slavilo	
úspěch.	 Tanvald	 tak	 vyválčil	 s	 papí-
rově	 silnějším	 soupeřem	 bod,	 který	
měl	cenu	zlata	a	dal	tak	domácím	jis-
totu	setrvání	v	soutěži.	Naopak	soupeř	
ztratil	důležité	body	k	postupu	do	vyšší	
soutěže.	 Dva	 velice	 dobré	 výsledky	

se	soupeři	 z	 čela	 tabulky	dodaly	 tan-
valdským	 psychickou	 pohodu,	 kterou	
dokázali	 zužitkovat	 na	 tradičně	 horké	
půdě	 na	 Smržovce.	 Po	 nemastném,	
neslaném	 a	 hlavně	 upovídaném	
prvním	poločase	šli	hosté	do	kabin	sice	
s	 jednobrankovým	 mankem,	 výrazně	
zlepšená	hra	v	druhé	půli	však	přinesla	
v	zápase	obrat	a	cenné	 tři	body,	díky	
kterým	 poposkočil	 Tanvald	 tabulkou	
mírně	 směrem	 nahoru.	 Ve	 hře	 zbývá	
ještě	šest	bodů,	které	s	jistotou	rozřeší	
především	 postupovou	 a	 sestupovou	
otázku.
	 Fotbalová	 mládež	 se	 rozloučila	
s	 jarní	částí	 sezony	prohrou	se	suve-
rénním	Mšenem	 a	 Tanvald	 tak	 nako-
nec	 obsadil	 v	 tabulce	 čtvrtou	 příčku.	
Do	 příští	 sezony	 čekají	 tanvaldskou	
mládež	 jisté	 změny.	 Nedostatek	 dětí	
majících	zájem	sportovat	a	 jisté	orga-
nizační	problémy	vedly	Výbor	tanvald-
ského	 fotbalu	 k	 rozhodnutí	 o	 spojení	
se	s	družstvy	Desné	a	Velkých	Hamrů	
a	vytvoření	Regionálního	Sportovního	
Klubu	Mládeže	(RSKM)	–	Tanvaldsko.	
RSKM	tak	bude	společně	vychovávat	
mladé	 fotbalisty	 na	 úrovni	 mladších	
a	starších	žáků	a	dorostenců.	Více	ale	
třeba	 v	 příštích	 číslech	 Tanvaldského	
zpravodaje.

Miroslav	Pohořalý

Sám	 Jára	 Cimrman	 snad	 přišel	
shlédnout	 zahájení	 vyhlášeného	
tanvaldského	 turnaje	 k	 neuvěřitelným	
třiasedmdesátinám	 hráče	 a	 trenéra	
TJ	 SEBA	 internacionála	 Ladislava	
Zalužanského	a	domácím	se	zpočátku	
opravdu	 dařilo.	 Ovšem	 v	 poločase	
utkání	 se	 Smržovkou	 se	 slavný	 mág	
nejspíš	někam	vytratil	a	s	ním	i	domácí	
forma,	a	tak	SEBA	s	tradičním	rivalem	
v	 derby	 těsně	 prohrála.	 Podlehla	
později	 i	 celkovému	 vítězi	 z	 Prahy,	
ovšem	 v	 tomto	 utkání	 zahrála	 velmi	
dobře.	 Kbely,	 kde	 Láďa	 Zalužanský	
hráčsky	 vyrůstal	 a	 strávil	 tam	 i	 nej-
lepší	trenérská	léta	svého	života,	jsou	
tradičním	 účastníkem	 a	 letos	 opět	
postavily	 výtečné	 družstvo,	 které	 se	
prezentovalo	především	přesnou	střel-

bou	z	dálky,	takže	jejich	vítězství	není	
žádným	překvapením,	ovšem	letos	se	
na	 něj	 opravdu	 hodně	 nadřeli.	 Velmi	
dobře	 zahráli	 i	 Kajmani	 ze	 Smržovky	
a	po	zásluze	jim	patří	druhá	příčka.
Utkání	 řídili	 ligoví	 rozhodčí	 Hošek	
a	Boček.

Výsledky:
Tanvald	–	Smržovka	 60	:	66
Smržovka	–	Kbely	 63	:	69
Tanvald	–	Kbely	 	 65	:	83

Pořadí:
	 	 1.	Sokol	Kbely
	 	 2.	Kajmani	Smržovka
	 	 3.	SEBA	Tanvald

-vho-

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Kokonín A 24 20 1 3 89:16 61 25

2. Jenišovice A 24 18 3 3 83:34 57 21

3. V.Hamry B 25 13 6 6 70:49 45 6

4. Janov 24 12 6 6 59:40 42 6

5. Hodkovice A 24 13 3 8 59:45 42 6

6. Rychnov 24 11 4 9 60:59 37 1

7. Camel 24 11 3 10 75:57 36 0

8. Pěnčín B 24 10 5 9 56: 67 35 -1

9. Albrechtice 24 8 5 11 53: 63 29 -7

10. Smržovka 24 6 7 11 54: 60 25 -11

11. Tanvald 24 6 6 12 39:51 24 -12

12. Kořenov 25 6 5 14 43: 70 23 -13

13. Držkov B 24 2 5 17 27: 73 11 -25

14. Josefův Důl 24 2 3 19 34:117 9 -27

Výsledky starších 
žáků - okresní 
přebor:

Tanvald - Mšeno  
0:5  

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Mšeno 12 12 0 0 58:33 36 18

2. Pěnčín 12 6 2 4 33:23 22 2

3. Hodkovice 12 5 2 5 22:38 19 -1

4. Tanvald 12 4 2 6 32:47 14 -4

5. Držkov 12 4 1 7 24:40 13 -5

6. Smržovka 12 3 3 6 30:27 12 -6

7. Jablonec ž. 12 1 4 7 9:20 10 -11

*Zmrzlina v parnech vede+ foto cukrárna na stranu 12

Je teprve začátek května, ale rtuť teploměru šplhá k tropickým číslům. Cukrárna je stále plná, nejhezčí je 

posezení venku, se zmrzkou, ledovou kávou nebo kafíčkem. Kdoví, jestli bude takhle teplo a tím chuť´  na 

zmrzlinu i o prázdninách! 

A.L.

INZERCE STR. 10:

Inzerát A fekálie
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A.L.

INZERCE STR. 10:

Inzerát A fekálie

Účastníci turnaje po závěrečném hvizdu.

Foto: -vho-

Pronajmu nebytové prostory 
cca 100 m2 v Tanvaldě na sídlišti.

Vhodné pro skladování nebo drobnou výrobu.

Tel: 777 676 788

Výsledky můžů - okresní přebor:
Rychnov - Tanvald  2:0
Janov - Tanvald   1:1
Tanvald - Jenišovice A  1:1
Smržovka - Tanvald  1:2

Výsledky starších žáků - okresní přebor:
Tanvald - Mšeno            0:5  

Sport
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Tenis v Tanvaldě stále na dobré úrovni

Ve	dnech	19.	-	21.	5.	2012	
se	 uskutečnil	 Oblastní	
přebor	 konaný	 pod	
záštitou	 Města	 Tanvald,	
kterého	 se	 zúčastnilo	
23	nejlepších	tenisových	
dorostenců	 Libereckého	
a	Ústeckého	kraje.	
	 Za	 velmi	 pěkného	
počasí	 a	 pod	 dobrou	
organizací	 celého	
turnaje	 vedeného	
zkušenými	 činovníky	
P.	 Němečka,	 J.Trkala,	
D.	 a	 L.	 Slavíkové	
zvítězil	 Dominik	 Říha	
z	 Teplic,	 který	 ve	 finále	
porazil	 Jana	 Jochmana	
z	 Mostu.	 Za	 náš	 region	

důstojně	 reprezentovali	
Srna	 s	 Forysem	 (Bižu	
Jablonec),	 kteří	 po	 velké	
bitvě	 prohrali	 ve	 finále	
čtyřher	 7/5,	 7/5.	 Velkého	
úspěchu	 dosáhli	 naši	
domácí	 borci	 Michal	
Slavík	 s	 Dominikem	
Rečkem,	 kteří	 skončili	
na	velmi	pěkném	3.	místě.
	 Další	 dva	 naši	
talentovaní	 hráči	 Michal	
Hrubý	 a	 Lukáš	 Tichák	
se	 do	 závěrečných	 boju	
nedostali,	 přesto	 zane-
chali	 velmi	 dobrý	 dojem	
z	předvedené	hry.

JŠ.

Tanvald v září opět ožije slavnostmi
Pouliční	 divadlo,	 místní	 kapely,	 his-
torické	 autobusy	 a	 tradiční	 jarmark,	
to	 budou	 hlavní	 lákadla	 blížících	 se	
Tanvaldských	slavností,	které	se	usku-
teční	 7.-	 9.	 září.	 19.	 ročník	 slavností	
zakotví	opět	v	centru	města.	Na	cen-
trálním	 parkovišti	 to	 bude	 vonět	 ze	
stánků	s	lahůdkami,	u	bývalého	Hotelu	
Koruna	 se	 roztočí	 pouťové	 atrakce,	
a	kdo	si	libuje	v	nostalgii,	bude	se	moci	
po	Tanvaldu	a	jeho	okolí	svézt	v	kabině	
historického	 autobusu.	 Tentokrát	 nás	
retro	 autobus	 zaveze	 až	 do	 Jiřetína	
pod	 Bukovou,	 kde	 můžeme	 navštívit	
unikátní	 muzeum	 dřevěných	 hraček	
v	továrně	Detoa.	Více	informací	o	tomto	

muzeu	 naleznete	 uvnitř	 zpravodaje.	
V	tanvaldském	kině	Jas	Járy	Cimrmana	
se	malý	i	velcí	návštěvníci	budou	moci	
pobavit	při	sledování	3D	filmů	nebo	si	
na	hlavní	scéně	poslechnout	kouzelné	
příběhy	 pouličního	 divadla.	 Venkovní	
scéna	bude	vůbec	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	Broďanku,	mladší	
na	Johna	Silvera	nebo	Michala	Hrůzu.	
Podrobný	program	naleznete	v	dalším	
čísle	zpravodaje.

-hoš-

Sport, kultura
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Kadeřnictví Nela Pospíšilová 
-proměny                                           Sportovní 554, Tanvald                              
-svatební účesy                                 IČO: 727 58 040
-stříhání dámské, pánské, dětské    Tel: 731 464 674		
-prodlužování vlasů																											www.kadernictvi-nel.cz
-vizážistka

ME Trial Tanvald 2012

	 Klub	 Trialsport	 Tanvald	 v	 AČR	
získal	i	pro	sezónu	2012	pořadatelství	
Mistrovství	 Evropy	 v	 trialu.	 Ve	 dnech	
18.	 -	 19.	 srpna	 tak	 přivítáme	 opět	
jezdce	 všech	 kategorií	 vypsaných	
Evropskou	 motocyklovou	 federací.	
V	 sobotu	 se	 pojede	 v	 kategorii	 žen	
a	 mládeže,	 v	 neděli	 potom	 katego-

rie	 Over	 40,	 junioři	 a	 hlavní	 třída	
Championship.	 Centrem	 všeho	 dění	
bude	 tradičně	 autokemp	 a	 motocy-
klový	areál	Tanvaldská	kotlina.	
Více	 informací	 o	 závodu,	 harmono-
gramu	 a	 dopravních	 omezeních	 se	
dozvíte	na	www.trialtanvald.cz.

Vítězové jednotlivých kategorií:
MŠ	2008	a	ml.: 	. . . . . . . . . . . . Karolina	Elicerová 	. . . . . . . . . . . MŠ	U	Školky
MŠ	ml.	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Daniela	Peštová	. . . . . . . . . . . . . MŠ	Radniční
MŠ	ml.	chlapci: 	. . . . . . . . . . . . Denis	Kocourek 	. . . . . . . . . . . . . MŠ	Šumburk
MŠ	st.	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Zuzana	Štejfová	. . . . . . . . . . . . . MŠ	Radniční
MŠ	st.	chlapci:	. . . . . . . . . . . . . Pavel	Fischer	. . . . . . . . . . . . . . .MŠ	V.	Hamry
1.	třída	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Lucie	Tůmová	. . . . . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
1.	třída	chlapci: 	. . . . . . . . . . . . David	Pešta 	. . . . . . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní	
2.	třída	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Eliška	Borlová	. . . . . . . . . . . . . . . . ZŠ	Kořenov
2.	třída	chlapci:	. . . . . . . . . . . . Šimon	Synovec	. . . . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
3.	třída	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Barbora	Štejfová	. . . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
3.	třída	chlapci:	. . . . . . . . . . . . Matouš	Matoušek	. . . . . . . . . . . . . ZŠ	Kořenov	
4.	třída	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Kateřina	Elicerová 	. . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
4.	třída	chlapci:	. . . . . . . . . . . . Lukáš	Kohlberger	. . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
5.	třída	dívky:	. . . . . . . . . . . . . . Denisa	Lošťáková	. . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní
5.	třída	chlapci:	. . . . . . . . . . . . Jan	Sochor	. . . . . . . . . . . . . . . . .ZŠ	Sportovní

Pořadatelé:		DDM	ULITA,	TJ	SEBA	Tanvald,	Gymn.Tanvald
Sponzoři:				Pekařství	Mašek,	Město	Tanvald,	Gymn.Tanvald,	RK	Viktora

-vho-	

Muchovman 2012

Model rozhledny visí v kině 

	 Ani	 chladné	 a	 deštivé	 počasí	
neodradilo	 v	 sobotu,	 12.	 května,	
téměř	 300	 závodníků	 v	 účasti	
ve	 štafetovém	 závodu	 družstev	
a	 jednotlivců	 MUCHOVMAN	 2012	 –	
zařazeného	 do	 seriálu	 Poháru	 Čech	
štafet.	 Týmy	 složené	 z	 lezce,	 cyklisty	
a	 běžce	 se	 postupně	 prokousávali	
jednotlivými	 částmi	 závodu,	 který	
pořadatelé	z	TJ	Seba	Tanvald	tradičně	
připravují	v	areálu	Hospody	ve	Vrších	
ve	 Zbytkách	 a	 jeho	 širokém	 okolí.	
Lezci	slézali	skály	v	oblasti	Čertových	
skal	 a	 umělou	 horolezeckou	 stěnu,	
cyklisté	 traverzovali	 jižními	 partiemi	
Černostudničního	 hřebene	 se	 spous-
tou	krkolomných	sjezdů	a	kamenitých	
úseků	 a	 běžci	 zdolávali	 náročnou,	
z	 části	 hřebenovou,	 trasu	 na	 vrchol	
Muchova	 a	 zpět.	 Do	 závodu	 se,	 jako	
každý	 rok,	 přihlásila	 i	 spousta	 jed-
notlivců,	 kteří	 se	 o	 disciplíny	 nechtěli	
s	nikým	dělit	a	absolvovali	celý	závod	
sami.	

	 Titul	 MUCHOVMAN	 2012,	 který	
každoročně	 připadá	 nejrychlejšímu	
týmu	 napříč	 všemi	 kategoriemi	 nako-
nec	 těsně	 vybojovali	 DOKSYMANI	
ve	složení	Tomáš	Bláha,	Jan	Matoušek	
a	Jan	Shulhof		v	čase	1:10:00,9	hod.
	 Po	slavnostním	vyhlášení	 výsledků	
následovalo	 losování	 tomboly	 se	
spoustou	 zajímavých	 cen,	 tou	 hlavní	
se	 stal	 cykloturistický	 zájezd	 od	 CK	
TRIP	 do	 Rakouska.	 Tradiční	 after-
party	 s	 koncertem	 skupiny	 HUDBA	
TANVALD	byla	pak	závěrečnou	tečkou	
za	 dnem	 plným	 excelentních	 výkonů	
a	nevšedních	zážitků.	
	 Velký	 dík	 náleží	 všem	 závodníkům	
za	účast	a	výkon,	sponzorům	za	přízeň	
a	pořadatelům	za	obětavost.	Speciální	
poděkování	za	podporu	patří	generál-
nímu	 partneru	 celé	 akce	 společnosti	
SIZ	 s.r.o.,	České	 asociaci	 extrémních	
sportů	(ČAES),	obci	Zásada	a	městům	
Velké	Hamry	a	Smržovka.	

Honza	Kuna

Nejlevnější garáže v ČR.
Montáž a dovoz je zdarma.

Termín dodání cca
do 10dnů.

e-mail:	milan.czyz@seznam.cz

Tel: 721 912 322

Odvoz  
a likvidace 

fekálií. 
Tel: 777 822 890 

Pohár běžce Tanvaldu

Model rozhledny Járy Cimrmana můžeme do doby, než bude rozhledna v
Příchovicích dostavená, obdivovat v Kině Jas Járy Cimrmana. Foto: P.Hampl
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U KOSTELA SE OPĚT SEŠLI MILOVNÍCI RECESE 
A CIMRMANOVSKÉHO HUMORU

I ti nejstatečnější a nejobdivuhodnější museli někdy sesednout. 
Foto Antonín Bělonožník

Jezdce jako vždy přivítal starosta Tanvaldu Petr Polák, Zdeněk Svěrák a manažerka 
Mikroregionu Tanvaldsko Kateřina Preusslerová. Foto Antonín Bělonožník

Na cestě. 
Foto Antonín Bělonožník

Odvážlivců, kteří zdolali úsek cyklostezky ze Zlaté Olešnice do Tanvaldu 
bylo letos opravdu hodně. Foto Antonín Bělonožník

U kostela. 
foto Antonín Bělonožník

Příjezd spanilých jezdců ke kostelu. 
Foto Antonín Bělonožník

Ve stanovém přístřešku na Příchovicích, kde bude stát Járovo muzeum našly 
útočiště objevy místních Cimrmanologů. Foto Antonín Bělonožník

O krásné dívky a dobrou náladu nebyla nouze. 
Foto Antonín Bělonožník
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Vítězný tým II. ligy družstev Foto Josef Holčík

Vítězné žačky - zleva druhá J. Holčíková a první K. Ognarová

Manželé oslavili zlatou svatbu

Absolventi Gymnázia Tanvald 
již mají výsledky svého studia.

MOMENTKA Z HORNÍHO TANVALDU
Krásných	 50	 let	 spolu	 12.	 května	
za	 účasti	 rodiny	 a	 přátel	 oslavili	
manželé	 Květa	 a	 Daniel	 Gubíkovi.	
Slavnostní	 tóny	 zlaté	 svatby,	 při	
které	 si	 znovu	 mohli	 říct	 své	 ano,	

zazněly	v	11	hodin.	Ať	se	ještě	dlouho	
ve	zdraví	a	duševní	pohodě	 radují	 ze	
společné	 budoucnosti,	 přeje	 kolektiv	
Tanvaldského	zpravodaje.

-red-

Konec	 května	 a	 začátek	 června	
každoročně	 patří	 maturitám	 a	 nebylo	
tomu	jinak	ani	letos.	Výsledek	snažení,	
to	 jest	 kýžené	 maturitní	 vysvědčení,	
převzali	 při	 slavnostním	
aktu	 na	 tanvaldské	 radnici	
absolventi	 osmiletého	
i	 čtyřletého	 studia	 Gymnázia	
v	 Tanvaldu	 8.	 června.	
Od	 zahájení	 studentskou	
hymnou	 Gaudeamus	 Igitur	
v	 provedení	 Komorního	 sboru	
ZUŠ	Tanvald	 přes	milá	 	 slova		
starosty	 města	 Petra	 Poláka,	
ředitele	 Gymnázia	 Tanvaldu	
Františka	 Bruse,	 třídní	
profesorky	 Katky	 Bendové	
a	 Evy	 Hovorkové	 Týlové	 až	
po	 poděkování	 absolventů	
(za	oktávu	originální	pohádkou	
Lucie	 Šramlové	 a	 za	 4.	 ročník	 Vojty	
Havlíčka)	 slavnostní	 atmosféru	 se	
svými	 dětmi	 prožívali	 rodiče,	 další	

rodinní	 příslušníci	 a	 přátelé.	 O	 závěr	
se	 postaral	 opět	 Komorní	 sbor	 ZUŠ	
Tanvald,	 který	 předvedl,	 jak	 nadané	
mladé	lidi	v	Tanvaldě	máme.	Jeho	dvě

závěrečné	 písně	 byly	 zlatou	 tečkou	
za	celou	slavnostní	událostí.

-Ali-

Levné kuchyně Tanvald
SLEVY AŽ 20% 
Zajistíme dopravu i montáž
Výběr 19 druhů –	z	toho	11		
přímo vystavených

Budova KOBERCE – TESCOMA 
Krkonošská 603 Tanvald 
Tel: 603 225 123

Oční optika Fišerová Tanvald vedle	lékárny U Aesculapa 
tel:483 394 395, www.optikafiserova.cz,  po-pá: 8-12 13-16.30, so: 8.30-11.00 
Poradíme s výběrem, nabídneme možnosti, každou brýlovou obrubu Vám upravíme 
na míru, poskytujeme zákaznickou slevu, každý měsíc slevové akce: červen –	srpen:	
50%sleva Transitions VI samozabarvovací plastová skla	1+1	zdarma
zdarma antireflexní vrstva na bifokální plastová skla
až 50% na brýlové obruby

V KP a v II. lize vítězně!
Dny	26.	a	27.	květen	se	staly	pro	naše	
dráhové	 golfisty	 nejvýznamějšími	
v	 tomto	 roce.	 Tanvaldští	 pořádali	 dvě	
akce	 -	 5.kolo	 II.	 ligy	 družstev	 +	 open	
turnaj	 jednotlivců	 v	 sobotu	 a	 Krajský	
přebor	jednotlivců	v	neděli.	
Potěšitelné	 nakonec	 bylo,	 že	 nej-
cennější	 trofeje	 zůstaly	 doma!		
II.ligu	 náš	 tým	 vede	 s	 3,5bodovým	
náskokem	 a	 dva	 tituly	 krajských	

přeborníků	 jsou	 také	 v	 našem	 držení	
-	 v	 nejmladší	 a	 v	 nejstarší	 kategorii.	
Vůbec	 největší	 radost	 nám	 (a	 přede-
vším	 svému	 trenérovi)	 udělaly	 naše	
holčičky.	 V	 kategorii	 žaček	 zvítězila	
Krystynka	 Ognarová	 před	 Janičkou	
Holčíkovou.	 Není	 bez	 zajímavosti,	 že	
svým	výkonem	pokořily	všechny	žáky,	
ale	i	mnoho	dospělých	hráčů	a	hráček.	
Blahopřejeme! -LiNo-


