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10. 9. Pravidelné prodejní trhy na 
centrálním parkovišti v Tanvaldě

MĚSTO TANVALD POŘÁDÁ
14. ročník

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2007
PESTRÝ KULTURNÍ PROGRAM PRO VŠECHNY

GENERACE
Pátek 7. září 2007 

Otevření pivního stanu (provoz do 22 hodin), pouťové atrakce, stánkový prodej.

Sobota 8. září 2007
9.00  12. ročník soutěže v požárním útoku „O TANVALDSKÝ POHÁR“
 před nákupním centrem na Výšině.
9.30  Basketbalový turnaj mužů na hřišti s umělým povrchem 
 u ZŠ Výšina

Sportovní hala Výšina – moderuje David Jelínek
13.00  „Zveme vás na Tanvaldské slavnosti“ – hraje Domestic.
 Taneční vystoupení dětí ZUŠ Tanvald.
 Jeřabinka – zahraje k poslechu a dobré náladě venku před školou.
14.00  Kouzla nejsou žádné čáry. Účinkují kouzelníci: Duo Getty, 
 kouzelník Jirka a Trio Bobák. Sekání hlavy gilotinou, cvičení psi, 
 exotické tance a kovbojské hry s lasem. 
15.00  Vystoupení tanečního souboru z partnerského města 
 Wittichenau.
15.30  Zábavný pořad s bavičem a imitátorem Františkem Syslem 
 a skupinou Domestic.
16.30  Koncert legendární country skupiny ZELENÁČI Mirka Hoffmanna.
18.00  Podvečer se skupinou ABBA WORLD REVIVAL. Koncert  
 desetičlenného souboru, hrajícího nestárnoucí hity legendární 
 mega-skupiny 70. let.
20.00  Taneční večer se skupinou Domestic.
22.00  Konec

Neděle 9. září 2007
Sportovní hala Výšina – moderuje David Jelínek

10.30  „Dobré dopoledne“ s Domestikem.
11.00  Pořad pro děti divadla Ve tři. Balónková show, hry a soutěže, 
 pohádka. 
12.00  K tanci a poslechu hraje skupina Domestic.
13.00  Vystoupení souboru Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka.
 Oblíbené písničky nejen pro střední a starší generaci.
14.30  Módní přehlídka agentury M.U.K. & Petra Models.
15.00  Koncert bluegrassové legendy skupiny POUTNÍCI z Brna. 
16.30  Zpěvák a tanečník Richard Tesařík se svou skupinou
 YOYO BAND. 
17.45  Vláďa Hron a jeho hvězdy, které nehasnou. Zábavný pořad 
 oblíbeného zpěváka a imitátora. 
18.45 Konec

Sobota a neděle od 11 do 14 hodin 
Den otevřených dveří ve školní restauraci EUREST

BOHATÉ OBČERSTVENÍ – STÁNKOVÝ PRODEJ – POUŤOVÉ ATRAKCE 
– VELKÝ PIVNÍ STAN

VSTUP ZDARMA na celý program obou dnů
Změna programu vyhrazena

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Rada města schválila program zase-
dání zastupitelstva města, které se 
uskuteční ve středu 5. 9. 2007 od 16 
hodin. Na programu je např.: činnost rady 
města, činnost výborů zastupitelstva 
města, činnost organizací s majetkovou 
účastí města, majetkoprávní záležitosti, 
projednání návrhu na převod zřizovatel-
ských funkcí ZUŠ a DDM, schválení 
peněžitého plnění poskytovaného fyzic-
kým osobám, které nejsou členy zastu-
pitelstva, za výkon funkce členů výborů, 
náměty, připomínky. Program může být 
dle potřeby ještě doplněn.              -red-

Za srpnový výpadek proudu může "hra" dětí

Podzimní taneční kurzy pro 
mládež, pořádané kulturní 
kanceláří v Tanvaldě, byly 
pro nedostatek uchazečů

 zrušeny

Do tmy se v pátek 17. srpna večer 
zhruba na dvě hodiny ponořil Tanvald, 
Velké Hamry, Zásada a okolí. Kdosi totiž 
hodil metrovou větev na tři vodiče vyso-
kého napětí na trafostanici na sídlišti 
Výšina v Tanvaldě. Tento klacek zapří-
činil výpadek proudu na celém sídlišti 
v Tanvaldě i v dalších místech. „Před 
panelákem U Lesíka 619 si na louce 
hráli tři "děti", kluci ve věku asi mezi 

patnácti až sedmnácti lety. Byli poblíž 
trafostanice, ze které je napájena  skoro  
polovina tanvaldského sídliště Výšina. 
Nenapadlo je nic jiného než házet klac-
kem do drátů, které přivádějí 35 kilovoltů 
do trafostanice. Klacek byl mokrý. Jeden 
z kluků ho hodil tak, že se klacek zasta-
vil na dvou či třech přívodových drátech. 
Ozvaly se dva ohlušující výbuchy a začal 
se z těchto míst valit dým. Došlo ke 
zkratu. Polovina sídliště pak byla bez 
proudu. Po minutě následovaly opět dvě 
rány, doprovázené oblaky kouře a jisker. 

To vše způsobila jediná větev,“ uvádí 
Pavel Jakub Hnídek, který celou událost 
sledoval a zachytil opravování trafosta-
nice. Na místo dojela havarijní služba 
společnosti ČEZ a PČR z Tanvaldu. 
Několik lidí tuto "hru" vidělo. Všichni se 
shodli, že výtečníci jsou z paneláku 
U Lesíka. Větev byla podle J. P. Hnídka 
odstraněna z plošiny pomocí speciální 
nevodivé tyče. Poté byla dodávka elek-
trické energie obnovena. Policie bude 
dále pokračovat v šetření tohoto incidentu.

-red -

Rčení, že kdo si hraje, nezlobí, nemusí být vždy pravdivé. Dokazuje to srpnový 
dvouhodinový výpadek proudu, způsobený klackem vhozeným do drátů trafostanice. 

Foto J. P. Hnídek.

Do školní aktovky penál, pastelky, 
pero, pravítka, přezůvky, svačinu a 3. září 
do školy. Začíná nový školní rok 2007/
2008.  Do prvních tříd  tanvaldských škol 
nastupuje přibližně stejný počet dětí, jako 
tomu bylo vloni. K zápisu přišlo 78 dětí, 
11 dětí má odklad a do prvních tříd na-
stoupí celkem 67 dětí. 

„Ze statistických výkazů, které se vy-
kazují v březnu, po zápisu, vyplývají tyto 
údaje. Do ZŠ Sportovní Tanvald přišlo 
k zápisu 42 dětí, do 1. třídy nastoupí 38 
dětí, z toho 20 dívek, 4 mají odklad. Do 
ZŠ Masarykova Tanvald – Školní 416  
přišlo k zápisu 21 dětí, 16 dětí nastoupí 
do 1. třídy, z toho 9 dívek, 5 má odklad. 
ZŠ Masarykova Tanvald – Šumburk 
přišlo k zápisu 15 dětí,13 dětí nastoupí 
do 1.třídy, z toho 9 dívek, 2 děti mají 
odklad. Tato čísla jsou přibližná a drobné 
změny jsou možné, skutečný počet bude 
znám až se začátkem školního roku,“ 
uvádí Věra Hlídková z MěÚ Tanvald.

K tomuto počtu je třeba přičíst i prvňá-
ky, kteří nastupují do ZŠ Horní Tanvald, 
kterých letos podle slov ředitele Mgr. 
Luďka Špráchala bude pět.

Začátek školního roku je pro rodiny 
s více dětmi finančně náročný. Nápo-
mocen jim je stát. Také letos mohou 

některé rodiny čerpat jednorázovou 
dávku státní sociální podpory, tisícikoru-
nový příspěvek na školní pomůcky, kte-
rému se říká pastelkovné. Nárok na něj 
mají pouze ty děti, na které rodiče pobí-
rají přídavek na dítě. O tento jednorázo-
vý příspěvek lze požádat během celého 
školního roku na Úřadu práce, správě 
sociálních dávek v Jablonci nad Nisou. 
V Tanvaldě každou středu od 8 do 16.30 
hodin v Krkonošské ulici čp. 90 (naproti 
budově bývalého soudu).  -abr-

Nový školní rok právě začíná

(ilustrační foto: -sojka-)
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Omezení dopravy 
při slavnostech

V době Tanvaldských slavností (7. - 9. 9.) 
dojde opět k dopravnímu omezení na 
sídlišti Výšina. Od začátku týdne začnou 
najíždět majitelé pouťových atrakcí, v pá-
tek a v sobotu i stánkoví prodejci. Proto 
bude uzavřen průjezd kolem nákupního 
centra Výšina, kam bude povolen vjezd 
jen dopravní obsluze. Zákaz zastavení a 
omezená rychlost bude rovněž v ulici 
U Stadionu. Nad hladkým průběhem 
slavností bude dohlížet Městská policie 
Tanvald spolu s bezpečnostní agenturou.  
Městská policie žádá řidiče, aby areálem 
projížděli při slavnostech jen v nutných 
případech. V sobotu 8. září dopoledne 
po dobu hasičské soutěže bude uzavře-
na i část Horské ulice. Na sídliště Výšina 
je možné se dostat Radniční ulicí.

                    - red -

Tanvaldská Stínadla
Stejně, jako jsou ve městě pěkná mís-

ta a zákoutí, najdete v Tanvaldě také 
nedostatky, jakási tanvaldská Stínadla. 
Donedávna to bylo autobusové nádraží. 
Poblíž šumburského kostela se scháze-
jí partičky hlučné mládeže, večerní řádě-
ní pak odnese polámaný plot, nepořádek 
a podobně. Také u vlakového nádraží se 
scházejí známé firmy i podivná individua. 
Někteří jen konzumují, jiní posilněni al-
koholem demolují lavičky, turistické či 
informační cedule (viz foto). Lahváčoví 
"turisté", které pracovní povinnosti netíží, 
startují hned ráno svou cestu desítkou či 
levným vínem a před polednem jsou už 
v cíli své pouti, svého deliria. Pak se 
prospí a do večera stihnou, je-li dostatek 
peněz či vratných lahví v koších, ještě 
třeba taková dvě kola. Před markety 
žebrají, tedy loudí malé finanční "půjčky". 
Není to jen u hlavní silnice. Jedním ze 
stinných míst, které velmi dobře znají 
obyvatelé Výšiny, je nákupní centrum. 
Obchodníci to tam nemají lehké. Funguje 
tam zelenina s večerkou, trafika, second 
hand a po bývalé prodejně potravin je tu 
další večerka. Kde jsou ty časy, kdy tu 
bývala cukrárna, květinářství, kadeřnic-
tví, prodejna elektro a další obchůdky. 
Na rampě pokuřují a před zraky rodičů 
se skrývají partičky dětí. Obyvatelé z při-
lehlých paneláků, ale i obchodníci si 
stěžují na chování některých hostů 
z obou restaurací. Schody jsou špinavé, 
zateklé a páchnoucí močovinou, na nich 
posedávají i postávají lidi s lahvemi 
v ruce, které si tu zakoupili. Není divu, že 
hlavně starším lidem se sem nechce 
chodit ani procházet a poslouchat 
pokřikování a poznámky, které se jich 
dotýkají. -red-

Vlezlí obchodníci mobilních operátorů 
za vámi přijdou až domů. Stejně jako je 
třeba se mít na pozoru před pouličními 
prodejci, nabízejícími pravé zlato nebo 
zaručeně francouzské parfémy, je dobré 
být obezřetní před tím, než něco podepí-
šete, například smlouvu na telefonní 
paušál. Začátkem léta město Tanvald 
obcházeli zástupci mobilních operátorů, 
kteří se zaměřovali hlavně na starší oby-
vatele, za kterými šli až domů. K podpisu 
lákali a přemlouvali v rodinné zástavbě 
na Šumburku i v panelácích na Výšině. 
Na chodbách paneláků pak bylo prý 
slyšet, jak si kolegové navzájem sdělují, 
kolik kdo "ulovil" lidí. „Zazvonili na dveře 
a byli na mě tři, dost naléhali, když jsem 
se telefonicky poradila s dětmi a jejich 
nabídku následně odmítla, dost rychle a 
naštvaně odešli,“ říká starší žena ze 

Šumburku, které tvrdili, že pro ni bude 
výhodnější, přejde-li k jinému operátoro-
vi, než je dosud. Jinou zkušenost má 
rodina z Výšiny. „Přišli za tátou a po 
velmi slušném jednání od něj získali 
podpis na výhodný tarif. Protože vím, že 
mobilním telefonům příliš nerozumí, ani 
nevěděl, čemu se vlastně upsal. Naštěstí 
jsme to zjistili včas a od smlouvy odstou-
pil.“ Podle výpovědi tohoto muže osoby 
do bytu nechodí, vystupují  velice slušně, 
avšak neodbytně. Pro všechny, kteří se 
s něčím podobným setkají, třeba i pojiš-
ťovacími agenty, a posléze zjistí svůj 
omyl, vzkazuje, že se mohou do čtrnác-
ti dnů odvolat. Pokud jde o cizí, neznámé 
lidi, je lepší při koupi a uzavíráni smluv 
navštívit autorizované prodejce v obchodě.

- abr -

Když ptáčka lapají… Narazíte tu 
na vzácného mloka
Na Tanvaldsku žije chráněný mlok 

skvrnitý. Pokud budete mít trochu štěstí, 
můžete na něj narazit. Nejčastěji jej 
můžete potkat v lese na vlhkém místě.  
Mlok, který je zachycen na snímku, se 
zdržoval ve sklepě jednoho domu na 
Šumburku, odkud byl vysvobozen a 
přemístěn k nedaleké studánce, kde byl 
výskyt těchto mloků zaznamenán.

Název: mlok skvrnitý – Salamandra 
salamandra

Popis: Dorůstá délky 15 – 20 cm. 
Výrazné, černožluté zbarvení těla má 
výstražný charakter. Hlava je široká, za 
očima má nápadné seskupení jedových 
žláz (parotidy). Obývá lesy od Pyrenejí 
po Sýrii, v horách žije do výšek 1 000 m 
n. m. Nejčastěji ho lze zastihout po deš-
ti nebo za deště v blízkosti potůčků nebo 
studánek. Přes den je ukrytý pod kame-
ny nebo pod dřevem, aktivní je v noci, 
kdy vylézá za potravou. Živí se červy, 
slimáky, hmyzem. Přezimuje v dírách 
v zemi nebo skalních dutinách, často více 
jedinců pohromadě. Samička klade do 
studánek nebo mokrých příkopů vyvinu-
té larvy ve vaječných obalech, ze kterých 
se mláďata již po chvíli uvolňují.

               -abr-Zhruba 250 metrů od vlakové zastávky Tanvald směrem na Dolní Smržovku byla 
ve středu 1. srpna na kolejích v oblasti zahrádkářské kolonie zachycena starší žena, 
která si krátila cestu chůzí po kolejích. Vlak, jedoucí na trase od Jablonce, přijížděl 
do železniční zastávky Tanvald. „Protože žena byla za zatáčkou, kam strojvedoucí  
nemohl vidět, spatřil ji až na poslední chvíli. Ženě se před příjezdem vlaku asi udě-
lalo nevolno. Ležela již na kolejích. Vlak jí amputoval několik prstů na ruce, byla při 
vědomí. Je štěstí, že v tomto úseku musí vlak zpomalovat, protože vjíždí do zastáv-
ky. Strojvůdce strhnul rychlobrzdu, ale rozjetý vlak zastavil až po několika, možná 
60 m,“ říká Pavel Jakub Hnídek, který na místo nehody dorazil hned po hasičích 
z HZS Velké Hamry. Okamžitě byla zraněné nápomocna průvodčí s lékárničkou, 
která jí dávala první pomoc. Tanvaldská záchranka paní ošetřila a odvezla. Žena 
byla převezena vrtulníkem k dalšímu ošetření. Na místo dorazili i policisté z tanvald-
ského obvodního oddělení PČR, drážní hasiči a kriminální policie ČR. Podle očitých 
svědků nebylo na první pohled poznat směr chůze. -red-

                                                           (Foto: Pavel Jakub Hnídek) 

Projíždějíci vlak ženu připravil o prsty

Divíte se, když v Tanvaldě skauti snad 
ani nejsou? Ale jsou… Ti naši starší 
skauti-roveři se již několikátý rok zúčast-
ňují tábora na Farské louce u Raspenavy 
spolu se skauty jabloneckými. Ale i naše 
stálá základna na malebné říčce 
Vošmendě letos opět ožila dětským 
smíchem, přiznejme si i pláčem. Vždyť 
nejmladší účastnici nejsou ještě dva roky! 
A v těch letech se někdy pláče samo. 
Sešli se zde totiž tanvaldští skautští od-
chovanci a naši příznivci s nejmenšími 
ratolestmi. Malí i velcí se po několik 
krásných, ale i upršených dní vedle tá-
bornických starostí zapojili do soutěží po 
stopách Ferdy Mravence. Krásná ukázka 
možnosti rodinného skautingu – škoda, 
že jsme se rozprchli po celé republice!

Ještě si připomeňme, že na Vošmendě 
táboříme od roku 1988 a překrásná, až 
foglarovsky ideální louka je dnes v ma-
jetku iniciátorky nejen letošního tábora. 
Náčelníku, díky!

Jeti + děti 

Skauti na Vošmendě aneb Vzpomínka na prázdniny

FINANČNÍ INJEKCI

VÁM POSKYTNE
ÚVĚROVÁ poHOTOVOST

10 - 70 tis. Kč
MĚSÍČNÍ SPLÁCENÍ

BEZ POPLATKŮ PŘEDEM
pro Liberecký kraj volejte

724 502 502
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l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odkup pozemků pro potřeby 
realizace stavby „Cyklotrasa č. 3025 – 
Tanvald“ za cenu 85 Kč/1 m2 v následu-
jícím rozsahu: 
od Jana Votočka část pozemkové par-
cely č. 437/3 o výměře cca 678 m2, 
od Václava Melicha část pozemkové 
parcely č. 537/6 o výměře cca 3 m2, část 
pozemkové parcely č. 518 o výměře cca 
5 m2, část pozemkové parcely č. 537/19 
o výměře cca 17 m2, 
od Františka Berky část pozemkové 
parcely č. 642/1 o výměře cca 212 m2,
od Zdeňky Habové části pozemkových 
parcel: č. 419/2 o výměře cca 340 m2,  
č. 642/8 o výměře cca 23 m2, č. 642/7 
o výměře cca 43 m2, č. 642/6 o výměře 
cca 54 m2,
od TJ Jiskra Tanvald část pozemkové 
parcely č. 409/7 o výměře cca 12 m2, vše 
k. ú. Tanvald, s tím, že kupní smlouvy 
s vlastníky dotčených pozemků budou 
uzavřeny a prodej bude uskutečněn až 
po dokončení stavby a po vyhotovení 
geometrického plánu s přesnou výměrou 
zastavěné plochy.
l RM vydává záměr na prodej objektu 
č.p. 49, Tanvald, část Žďár, za nejvyšší 
nabídnutou cenu. Základní cena pro 
podání žádosti je 1 970 000 Kč. Termín 

pro podání žádosti je nejpozději do 
26. 10. 2007 do 12.00 hodin.
l RM souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor mezi 
Městem Tanvald a SEBA T, a.s., se 
sídlem Krkonošská 140, Tanvald, za 
účelem parkování hasičského vozu 
JSDHO Horní Tanvald dle předloženého 
návrhu. 
l RM po projednání připomínky manže-
lů Josefa a Věry Janatových k usnesení 
zastupitelstva města č. V/8 ze dne 20. 6. 
2007, doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení, kterým rozhodlo 
prodat stavební parcelu č. 431 o výměře 
616 m2, stavební parcelu č. 708 o výmě-
ře 39 m2 a pozemkovou parcelu č.504/2 
o výměře 270 m2, vše k.ú. Šumburk, za 
smluvní cenu ve výši 288 000 Kč.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 43/2007:
Příjmy 
Účelové dotace 
na plošné pokrytí území kraje jednotkami 
PO  2 740 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
Školení a vzdělávání  + 2 740 Kč
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-MěÚ-

Výběr usnesení ze schůze Rady 
města Tanvald konané dne 8. 8. 2007

Stále nedokončená zůstává část chod-
níku  z Tanvaldu na Desnou u autobuso-
vé zastávky naproti závodu ABB. Na 
situaci si stěžují a poukazují obyvatelé 
Tanvaldu i Desné, kteří po této trase 
chodí pěšky za nákupy i do práce. Jakým 
způsobem bude tato problematika řeše-
na, jsme se zeptali Jiřího Onderky, ve-
doucího odboru rozvoje MěÚ Tanvald.

„Při rekonstrukci silnice I/10 Turnov – 
Harrachov bylo dohodnuta v loňském 
roce s investorem ŘSD Liberec realizace 
zálivu pro zastávku BUS v předmětném 
úseku tak, aby zastavující autobusy ne-
bránily provozu na této frekventované 
komunikaci. Toto se ale přes veškeré 
dohody nepovedlo zrealizovat. Po 
dalších urgencích se podařilo zajistit 
v únoru letošního roku projektovou 
dokumentaci a tuto projednat s Doprav-
ním inspektorátem Policie ČR," uvádí 

J. Onderka a pokračuje: „V březnu toho-
to roku se jednalo s vlastníkem pozemku, 
který vlastní objekty sousední provozov-
ny, o možnosti realizace tohoto záměru. 
Vzhledem k tomu, že vlastníkovi pozem-
ku by se touto stavbou zamezilo parko-
vání vozidel na jeho pozemku a zhoršil 
přístup navážení materiálu do této pro-
vozovny, vznesl požadavek na vyřešení 
náhradního parkování. Tato záležitost se 
nám prozatím za optimálních ekonomic-
kých nákladů nepodařila dořešit. Celá 
akce je v podstatě příslibem dodavatel-
sky zajištěna a hledá se cesta optimál-
ního řešení – stavba zálivu – anebo 
v případě, že tuto záležitost nebudeme 
moci uzavřít dle zamýšleného projektu, 
zrealizování chodníku částečně mimo 
sousedící pozemek.“ Pokud dojde k do-
hodám, s dostavbou chodníku by se mělo 
začít v září 2007.                   -abr-

Koncem loňského roku jsem v tomto měsíčníku dostal možnost vyjádřit nejen 
svoji nespokojenost na překážející popelnice na chodníku u bývalé Elektro-Pragy. 
Kritická výtka se týkala i nedokončeného chodníku v úseku autobusové zastávky, 
kde my chodci jsme i dnes nuceni vyhýbat se tam parkujícím automobilům. Díky 
zákroku policie, spočívajícím pravděpodobně ve vysvětlení a poučení tamních oby-
vatel, popelnice nepřekážejí. Zato často na chodníku parkující auta ano. Doufali 
jsme také, že s nastalým jarem budeme i v tomto asi dvacetimetrovém úseku cho-
dit již po chodníku upraveném. Bohužel nechodíme. Je měsíc srpen a nám nezbývá 
než naděje, že zodpovědní činitelé uvedou i tuto záležitost na pravou míru. Vděčni 
jim budou desítky „pěšáků“.                                                  Štefan Pustai z Desné

Nezbývá nám, než doufat... 

Chodník do Desné by do zimy mohl být 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad  Nisou

Tel.: 483 356 218, www.czp.az4u.info 
l kontaktní místo pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny

l sociálně právní poradenství
l osobní asistence pro zdravotně postižené
l zapůjčení pomůcek l vzdělávací kurzy

Ladislav a Marie Beránkovi z Horního Tanvaldu oslavili doma zlatou svatbu. Blahopřát  
s balíčkem a květinami přišly členky KPOZ při MěÚ Tanvald. Foto: archiv KPOZ

Zlatá svatba na Horním Tanvaldě

Den otevřených dveří v jídelně Eurest
Jídelní lístek

Sobota  8. 9. 2007
Polévka:  Bramborová                   
Hlavní jídlo:  Hovězí pečeně, hříbko-smetanová omáčka, houskové knedlíky  
                    Kuřecí špíz, vařené brambory
                    Rybí steak na másle, vařené brambory
Neděle  9. 9. 2007
Polévka:  Zelná s klobásou
                Slepičí vývar s masem a nudlemi
Hlavní jídlo: Moravské uzené, chlupaté knedlíky, dušené zelí
                   Smažený vepřový řízek, vařené brambory
                        Kuře na divoko se zvěřinovou omáčkou, dušená rýže
                       Rybí filé „Šanghaj“, nudle se zeleninou
Zeleninové a ovocné saláty, moučníky
CENÍK             
Polévka 10,- Kč Hlavní jídlo 55,- Kč
Moučník  12,- Kč Salát zeleninový, ovocný 12,- Kč
Limo   8,- Kč Soda 3,- Kč 
Uvedené ceny jsou včetně DPH 19% Provozní doba:  11,00 – 14,00  hodin

Vážení filmoví přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již 
39. ročník celostátní filmové videosoutěže 
s mezinárodní účastí
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU /HAF 
2007 a MINUTA FILM TANVALD,
6. října 2007 v Městském kině JAS ve 
13.30 hodin
Hlavním pořadatelem je MĚSTO 
TANVALD – KULTURNÍ KANCELÁŘ.
Spolupořadateli jsou České amatérské 
sdružení přátel audiovize Praha a 
Filmový kroužek Tanvald.
Podmínky soutěže:
Přijímají se videoprogramy na formátech 
VHS, S-VHS, DV (Digital), MINI DV a DVD.
Zaslané snímky musí vyhovovat výše 
uvedeným videoformátům.
Do soutěže nebudou zařazeny snímky, 
které se zúčastnily HAF v minulých 
letech.
Počet snímků od jednoho autora není 
omezen. Pokud zašle autor více filmů, je 
nutné, aby každý z nich byl na samo-
statné kazetě.
Vzhledem k tomu, že filmy budou 
promítány na velké plátno kina, kde 
se projeví každý detail, je nutné zaslat 
kvalitní přepis filmu, nejlépe originál 
nebo 1. kopii.
Organizace soutěže:
Soutěž je rozdělena na 2 kategorie:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 
minuty

Do soutěže postupují filmy doporučené 
porotou v předvýběrovém kole, které je 
neveřejné.
Soutěžní snímky zašlete do 21. září 2007 
na adresu:
Městský úřad
Kulturní kancelář
Palackého 359
468 41 Tanvald
O přijetí snímků budete informováni do 
1. října 2007.
Filmy budou vráceny autorům nejpozdě-
ji 14 dnů po skončení soutěže.
Autorovi přijatého filmu bude hrazen 
nocleh z  6. na 7. října 2007 pořadate-
lem soutěže.
Prezentace účastníků bude dne 6. října 
2007 od 13 hodin v Městském kině 
JAS.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán 
při prezentaci. V poplatku je zahrnuta 
závěrečná slavnostní večeře.
Na úspěšné autory čeká:
HLAVNÍ CENA MĚSTA TANVALDU- 
5 000 Kč a další ceny:
3 000 Kč, 
2 000 Kč 
1 000 Kč
a vedle toho i řada věcných cen.
Soutěž bude ukončena slavnostním 
rautem.
Věříme, že Vás daný program uspokojí 
a těšíme se na Vaši účast.

Petr Hamp, phampl@tanvald.cz l
ved. kulturní kanceláře MěÚ Tanvald

HAF 2007 – Propozice

l Základy práce na PC 
1. – 2. 9. a 8. – 9. 9. Od 9.30 do 16.00 hodin.
l Vedení účetnictví a skladového hospodářství na PC dne 3. 9. 2007 případně dne 
7. 9. 2007. 9.00 – 16.00 hodin.
l Základy podnikání 10. 9. 2007. 9.00 – 17.00.
Školení jsou spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR. Informace a přihlášky u Ing. Callerové 737 260 252; callerova@mcc.cz; 
www.mcc.cz/grant. Akce končí 11. září 2007!

Školení ve Starých Splavech zdarma
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l Nabídka zájmových útvarů
 pro školní rok 2007/2008

Sportovní – florbal – chlapci, volejbal 
– dívky, chlapci, plavání, běh na lyžích, 
turistika, šachy, stolní tenis, fotbal, rybář-
ský, taneční a aerobik – Smržovka
Výtvarné – výtvarně-keramická přípravka 
(předškoláci a 1. třída Tanvald a Desná), 
výtvarný, výtvarný speciál (různé výtvarné 
techniky – pro děti od 10 let), keramika 
– (Tanvald a Desná)
Hudební – kytara k táboráku (od 9 let), 
hra na flétnu
Jazykové – angličtina pro děti i dospělé
Další – divadelní, dívčí klub, automode-
lář – radiem řízené modely (vhodné pro 
děti od 10 let), Logopedie, Ulitka –zábav-
né a tvořivé dopoledne pro děti od tří 
let.
l Zápis do výtvarných a keramických 
kroužků se koná 10. září od 15.00 hod. 
v DDM. Přihlásit se do ostatních 
kroužků je možné již od 3. září osob-
ně v DDM nebo telefonicky.

l Prázdniny s ulitou
Na začátku prázdnin se konal tradiční 

příměstský tábor „Toulavá bota“. Letos 
jsme navštívili novou rozhlednu 
NISANKU a pramen Nisy, vodopády 
v Jedlovém dole a Čihadla, Bozkovské 
jeskyně a vyhlídku z kostela v Bozkově, 
Drábovnu u Malé Skály, Trosky a krásné 
muzeum panenek a medvídků 

v Troskovicích, prošli 
jsme se z Černé 
Studnice přes 
Muchov a Terezínku 
do Tanvaldu, navští-
vili jsme zámek na 
Sychrově a zhlédli ukázku cvičení dra-
vých ptáků. Na závěr si všichni zaskota-
čili na houpačkách a trampolínách 
v dětském areálu Šťastná země 
v Radvánovicích. Za dva týdny jsme 
našlapali mnoho kilometrů, poznali nové 
kamarády a radovali se z prázdnin. I když 
v této době nebylo příliš pěkné počasí, 
my jsme vždy utekli kapkám deště a tak 
se dá říci, že nám i počasí přálo.

V době příměstského tábora se konal 
turisticko – poznávací tábor ve francouz-
ské vysokohorské oblasti Queyras pro 
nadšence intenzivního pohybu. Tato 
akce se zdařila po všech stránkách a více 
se o ní můžete dozvědět na této stránce 
zpravodaje či na www.ddmtanvald.veng
em.com/quyeras/. Po uzávěrce tohoto 
zpravodaje pořádal DDM ještě další 
turistický tábor, a to v Nové Peci na 
Šumavě. Tam se vydalo více než čtyřicet 
účastníků. Také tento tábor na závěr 
prázdnin se stává tradičním loučením 
s prázdninami a účastní se ho stále více 
dětí. Mimo tyto tábory se ještě uskuteč-
nilo několik soustředění některých 
zájmových útvarů.

DDM

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

Svítání na vrcholcích hor. Sluneční 
paprsky pomalu šplhají po studených 
vrásčitých tvářích obřích velikánů. Začíná 
hra barev a stínů. Jsem jediný divák 
v širokém jevišti života. Stojím nahoře na 
vrcholku a možná bych chtěla i něco říct, 
ale chybí slova, tají se dech. Tady nahoře 
utichá i vítr. Zastavil se čas!

Tisíciletá zkušenost ledových králů 
nabádá k pokoře, úctě a obdivu. Všední 
lidské problémy se stávají jen malým 
kolečkem, které tvoří ohromné soukolí 
osudu, které lidstvo tlačí před sebou.

Možná jsme si přesně nedokázali 
představit chuť naší ledové výpravy. 
Možná proto jsme v našich fantaziích 
tolik vzrušeně hádali, zkoumali a očeká-
vali, co přijde.

Možná proto jsme se tak těšili.
Po dlouhé a únavné cestě jsme se 

konečně dočkali. Odměna byla vyšší, než 
jsme si zasloužili. Cílem naší pouti byl 
francouzský přírodní regionální park 
Queyras. Tento nádherný kus neporuše-
né přírody, přezdívaný též “Malý Tibet“, 
leží asi 100 km JZ od Brianconu a asi 
200 km od prosluněného francouzského 
pobřeží omývaného Středozemním mo-
řem.

Čekalo na nás překrásné počasí, 
spousta svišťů a mnoho nových kilome-
trů. Bylo připraveno osm horských 
etap.

Vrcholem celé naší výpravy byl Grand 
Glaiza v nadmořské výšce 3293 m. Za 
odměnu jsme si v jednom z odpočinko-
vých dnů mohli podráždit adrenalin a 

zkusit s helmou a v sedáku projít Via 
Ferrata („jištěné cesty“) nad divokou 
řekou.

Všichni jsme si moc rozuměli. Bylo nám 
krásně. Prohloubili jsme své limity a 
posunuli hranice zas o kousek dál. Svět 
nám ležel na dlani! Najednou vypadal 
jako krabička pastelek.

Proč chce člověk pořád něco měnit? 
Proč jen touží ničit? Stačilo by se na 
chvíli zastavit a místo pohledu na hodin-
ky rozhlédnout se kolem sebe. Možná 
uvidí v dáli dávno ztracené světlo, cestu 
z bludiště nebo kruh svých přátel, které 
ve spěchu tolik opomíjel.

Největší díky patří našemu „Big 
Bossovi“ (Jiří Žanta, ředitel DDM 
Tanvald) za to, že nás alespoň na chvíli 
zastavil v koloběhu všedních starostí a 
ukázal nám kus nového světa, dal mno-
ho nových zkušeností a rozšířil naše 
obzory.

Děkujeme za čas, který věnoval složi-
té přípravě, za pevné nervy, které vydr-
žely všechny otřesy, které jsme občas 
vyprovokovali.

Je to velká vzácnost potkat v dnešní 
době lidi, kteří ještě nezištně rozdávají 
naději. Naději vidět a věřit ve svět 
vilepších barvách.
„Vždy jen vysoko, vysoko hleď
za orly v oblaka odvážně leť.
Nebe je hranicí, kam až smíš jít
všechno se podaří, musíš jen chtít.“
A pamatuj: Na vrcholu nejsi lepší. 
Jsi to pořád TY!

Danča a Poli (HuPo team)

"Svět je jako bonboniera… nikdy nevíš, 
co ochutnáš!" (Forrest Gump)

Šestý den cesty Le Lombard, Grand Glaiza (3 293 m), Le Roux.

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

MDC Maják Tanvald
l Otevírací doba: denně 9.00 – 
11.30 hod. Informace pro nové 
maminky – Baby klub je ve čtvr-
tek.
l Výuka hry na zobcovou flétnu 
pro předškoláky: každý pátek od 
16.00 hod., cena 30 Kč/lekce. 
Přihlášky a informace Anita Bubeníčková 
na tel. 775 133 984.
l V sobotu 22. 9. vás zveme na podzim-
ní rodinné odpoledne – drakiáda, tábo-
rák, opékání buřtů. Začátek je v 15.00 
hodin u klubovny TOM Zálesák Tanvald. 
Vstupné 20 Kč.
l Maják bude opět pořádat kurzy výtvar-
ných technik. Začínáme technikou 
decoupage (ubrouskování), a to 8. 9. od 
14.00 v Majáku. S sebou si přineste: 

předmět k dekorování (květináč a 
podmiska, rámeček se sololak. 
deskou...). Této technice se tuto 
sezónu budeme věnovat častěji 
– po domluvě je možné objednat 
materiály k dekoraci. Cena: 40 Kč 
za odekorování jednoho výrobku. 
Informace pí Mašková, tel. 
777 981 908.

l Ekoporadna ORSEJ 
15. 9. Výlet k Mumlavskému vodopá-
du aneb Kde v mísách vaří obři. Odjezd 
z tanvaldského nádraží v 8.22 hodin. 
S sebou pití, svačinu a dobrou náladu.
17. 9. V MDC Maják od 9 hod. – Zdravé 
svačinky – naučí připravovat paní 
Sýkorová.
Informace na tel. 483 394 734.

Pranostiky, zvyky, obyčeje 
Přinášíme vám málo známé pranostiky a zvyky, které byly dřív po celý rok součás-
tí svátků a života. (Vybíráme z publikace Církevní rok a lidové obyčeje od Vlastimila 
Vondrušky. Pozn. red.) 
8. 9. Jaké počasí na Narození Panny  Marie, takové potrvá čtyři neděle.
28. 9. Přijde Václav – kamna připrav.
30. 9. Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
28. 9. sv. Václav – státní svátek
(Narodil se kolem roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a  Drahomíry. 
Zavražděn bratrem Boleslavem roku 935.  Od 2. poloviny 11. století se sv. Václav 
stal ústřední osobností státního kultu, české státní ideologie. Stal se skutečně 
národním světcem, v těžkých chvílích posiloval národní cítění, stal se jedním ze 
základních symbolů státnosti.) Svátek sv. Václava uctívala celá země. Konaly se 
slavnostní mše i lidové veselice, poutě, posvícení. Byl to významný datum hospo-
dářského roku – v některých krajích končila toho dne služba čeledi a uzavíraly se 
smlouvy pro následující rok (také na Martina). V kopcovitých krajích končila obvykle 
toho dne pastva na salaších a stáda se vracela do níže položených vsí do chlévů 
k přezimování. Od sv. Václava bývalo na venkově povoleno pást dobytek na strništích, 
úhorech a dalších místech. 

Do Železného Brodu
l 15. září 2007
Skleněné městečko
Slavnost sklářského řemesla 
Do Desné
l Od 1. září do 30. října
v Riedlově vile v Desné
Obrazy
Výstava pastelů a olejů Heleny 
Cejnarové. Vstupné na výstavu 10 Kč.
l Neděle 9. září od 15.00 hod.
v Riedlově vile
O vlkovi a o koze
Pohádku pro rodiče s dětmi od tří let.
Vstupné 20 Kč.
l Sobota 15. září od 14.00 hodin
v areálu Protržené přehrady
91. výročí protržení přehrady na Bílé 
Desné
Bezplatná autobusová doprava je zajiš-
těna pouze pro seniory a ZTP po před-
ložení potvrzené jízdenky. Jízdenka je 
umístěna v Desenských novinách září 

2007 – potvrdit nutno v sekretariátu MěÚ 
v Desné. Bez potvrzení je jízdenka ne-
platná!!! Autobus bude odjíždět od 
Riedlovy vily se zastávkou v Desné I na 
sídlišti a v Desné I na otočce autobusů.  
Vzpomínkovou akci pořádá Město 
Desná, Obec Albrechtice v J. h. a obec 
Josefův Důl.
l Středa 26. září od 9.00 a 10.30 hod. 
v kulturním domě Sklář
Zázračný pramínek
Pohádku Boženy Šimkové pro děti z MŠ 
a 1. stupně ZŠ. Vstupné 40 Kč.
l Nostalgická jízda
22. 9. Vlakem na Mělnické vinobraní
Zvláštní historický vlak na vinobraní do 
Mělníka
Trasa: Tanvald – Turnov – Mělník a 
zpět
Vozidla: motorový vůz M240.057 
l Smržovka
Smržfest 1. září, Slet bubeníků 9. října, 
Wonderfest 17. listopadu

Kulturní a sportovní pozvánka na září

Omluva: V minulém čísle TZ se v pozvánce na výlet na Křivoklátsko objevilo 
v titulku omylem Kokořínsko. Autorovi i čtenářům se omlouváme.



  Narozeniny
  v září 
  2007 
  oslaví

Srdečně blahopřejeme
oslavencům, kteří 
se narodili v září.

Svárovská Věra
Havel Zdeněk

Koldovský Miloslav
Ulvrová Ladislava
Balková Růžena

Papírníková Božena
Procházková Zdeňka
Schubertová Ludmila

Kosina Václav
Hýsek Miloslav
Spáčilová Věra

Fejklová Ludmila
Černá Jiřina

Duštírová Irena
Hloušek Bohumil

Neumannová Božena
Žáková Marie

Endler Vladimír
Grundzová Pavlína
Habová Ernestýna
Tomanová Emilie
Beranová Eliška

Harmanošová Vlasta 
Lufinka Václav

Marousková Věra
Pořízová Štěpánka

Šimková Marie
Beldová Libuše
Hirková Alžběta
Malíková Lidmila

Syrovátková Dagmar
Hochmanová Ctislava

Jankovský Václav
Potužáková Helena 
Sochorová Jarmila

Bouška Karel
Endlerová Věra

Kohoutová Zdeňka
Michlová Květoslava

Řízek Ladislav
Tůma Arno

Bartel Vítězslav
Vacková Markéta

Sedlák Ivan
Valtrová Antonie
Kotlant Jaroslav

Křivůnek Jiří
Petříčková Libuše
Špidlenová Vlasta

Zahradníková Marie
Žofčin Ondrej

Endlerová Květa
Haratický Josef
Pohlová Irena

Pokud si nepřejete být v této 
souvislosti v TZ zmíněni, zavolejte 
do infocentra na tel.: 483 369 671.

Rok uběhnul jako voda a my se opět 
chystáme na rekondiční pobyt, abychom 
si upevnili zdraví. O to víc se nám tam 
líbí, neboť je to nádherná krajina, jižní 
Čechy. Zde jsme, podle náročnosti, ve 
dvou skupinách. Na co komu síly stačí. 
Naše cvičitelky pomohly, aby se cviky 
prováděly správně. Mimo to je denně 
rozcvička, plavání a občas cvičení ve 
vodě. Další část je menší turistika po 
krásném okolí, pro zdatnější jízda na 
kole. Uskutečnili jsme dva výlety do 
historických měst, do Třeboně a Jindři-
chova Hradce. Již druhým rokem máme 
pobyt ve stejném termínu se školkou 
z Kralup nad Vltavou. Zveme je na 

maškarní průvod a oni nám další den 
předvedou taneční reje s maskami, 
zazpívají, zarecitují. Je škoda, že pak vše 
končí.

Rozjíždíme se do svých domovů, posí-
leni na těle i na duchu a těšíme se na 
příští rok. Dík patří našim vedoucím a 
cvičitelkám. To vše by se neuskutečnilo 
bez přispění z rozpočtu Libereckého 
kraje, v rámci přímé podpory zdravotně 
postižených a příspěvkem občanským 
sdružením zdravotně postižených 
v Tanvaldě. Velké díky. Kdo byl s námi 
ten si libuje, kdo nejel, ať lituje!

Za kolektiv 
Svobodová M. a  Jögerová J.

Rekondiční pobyt v Chlumu u Třeboně Zdravotnictví 
na webu

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu 
Libereckého kraje doplnil a aktualizoval 
na svých internetových stránkách infor-
mace pro občany v oblasti nakládání se 
zdravotnickou dokumentací a informuje 
o připravovaných poplatcích u lékaře, v 
lékárně a v nemocnicích. 

(www.zdravotnictvi.kraj-lbc.cz) 
- red-

Poděkování
Děkujeme statečné sousedce paní 
Marii Nigrínové z Tanvaldu, která si 
v noci všimla zlodějů a neváhala je 
okřiknout, díky tomu utekli a nic ne-
odcizili. Zároveň přejeme všem 
obyvatelům Tanvaldu takové všímavé 
sousedky, jako je ta naše.

Homoláčovi a V. Najmanová

Přednáška
Tomáše Pfeiffera

Téma: „Tvore lidského stupně, staň se 
člověkem“. Pan Pfeiffer představí ne-
všední hudební nástroj – vodnářský zvon, 
odpoví na dotazy posluchačů z oblasti 
životní filosofie i na otázky ohledně zdra-
votních obtíží. Akce se koná v úterý 11. 
9. 2007 ve Spolkovém domě v Jablonci 
nad Nisou (ul. Emilie Floriánové 8 – bý-
valá škola v centru Jablonce blízko kina 
Radnice a Horního náměstí) od 18.00 
hod. Pořadatelem je Duchovní universita 
Bytí, www.dub.cz, tel.: 222 31 11 41.

Mezi mnoha českými kluby sdruženými 
v rámci Para – Unie zdravotně postiže-
ných, Český paralympijský výbor, Český 
svaz mentálně postižených sportovců 
úspěšně reprezentuje náš region nově 
vzniklý klub Tělovýchovné jednoty Seba 
Tanvald – oddíl Handi. Tento sportovní 
klub sdružuje sto mentálně handicapo-
vaných sportovců z celého Jabloneckého 
regionu.

Některé sporty jsou bez kvalitního 
tréninku a technické přípravy velice ná-
ročné, a tak ne ve všech provozovaných 
sportech sportovci dosahují kvalitní vý-
kony. Již samotná účast sportovců na 
turnajích v celé České republice přispívá 
ke kvalitnímu rozvoji sociálních doved-
ností a sportovních schopností.

Sportovci z našeho regionu jsou nejví-
ce úspěšní ve sportech, ve kterých na-
vazují na dlouhodobou tradici a možnos-
ti kvalitního tréninku (lyžování, přespolní 
běh, atletika, cyklistika).

Zimní týdenní sportovní pobyt v Krko-
noších bez sněhu bohužel nemohl ukázat 
sílu našeho lyžování, ale mezi dvěma sty 
padesáti účastníky naši sportovci v rámci 
přespolních běhů ukázali sílu, vytrvalost 
a kvalitu běhu v terénu.

Největších úspěchů dosáhli sportovci 
na mistrovství ČR v atletice ČSMPS 
v květnu v Bílině.

K nejlepším sportovcům patřila Miro-
slava Slavičová (ZŠ Horní Tanvald), 
která v kategorii ženy M2 v disciplíně hod 
oštěpem obsadila mezi osmi soupeřkami  
krásné 2. místo. Jako jediná sportovkyně 
měla všech 6 platných hodů a od prvního 
místa ji dělilo pouze několik centimetrů. 
V tréninku hodu oštěpem budeme určitě 
i v budoucnu pokračovat.

Další úspěšný sportovec byl Tomáš 
Makula (ZŠ Horní Tanvald) – 2. místo 
běh 1 500 m, 3. místo skok daleký – žáci, 

a Dita Anderová (Sluníčko) 3. místo 100 m 
ženy M2.

Sportovní oddíl Handi je spolupořada-
telem mnoha sportovních akcí v našem 
regionu pořádaných tělovýchovnou jed-
notou i jinými organizacemi a aktivně 
využívá možností získávání finančních 
prostředků v rámci různých grantů a 
nadací.

V době od 27. září do 17. října jsou 
naše dvě sportovkyně ze Sluníčka, Jitka 
Šabacká a Jana Broulíková, v doprovodu 
trenérky a pozorovatelky Zdeny 
Synovcové a asistentky Elišky Glasové,  
součástí sedmačtyřicetičlenné výpravy 
do čínského Pekingu a Šanghaje, kde se 
koná 16. Speciální olympiáda a 
Mistrovství světa mentálně postižených 
sportovců – Press Gamess 2007.

Tato velká akce navazuje na snahu 
čínských organizátorů představit velkou 
zem a její připravená olympijská sporto-
viště pro vrcholové sportovní soutěže. 
Společně s českou výpravou odjíždějí do 
Číny i čeští sportovní pozorovatelé a 
komentátoři. Mezi účastníky je i manželka 

prezidenta paní Livia Klausová a VIP 
kulturní partner Vlastimil Harapes.  

Účast sportovců do Číny finančně 
podpořilo kromě oficiálních sponzorů 
město Jablonec nad Nisou, město 
Tanvald a  Liberecký kraj. Přejeme hod-
ně sportovních úspěchů a medaile…

Více na: www.spmpjbc.cz, 
www.spmpjbc.cz, www.tjsebatanvald.cz 
a www.special.cz 
Synovcová Zdenka, zástupce TJ Seba 

Tanvald, oddíl Handi
SK Sluníčko SPMP Jablonec n. Nisou 

Medaile tanvaldských sportovců z oddílu Handi a cesta do Číny

Na stupních vítězů Miroslava Slavičová, 
2. místo na MČR ČSMPS Bílina v květnu 
2007.                  (Foto: Zd. Synovcová)

MÁTE PRŮŠVIH?
PLATEBNÍ ROZKAZ
EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

PŘEDLUŽENÍ
NEZVLÁDÁTE

PLATIT SPLÁTKY
PŘIJĎTE SE K NÁM

PORADIT
UMÍME NAJÍT

ŘEŠENÍ
pro Liberecký kraj volejte

724 502 502
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J & VC SLUNCE
V. Homoláčová, 

tel.: 603 316 157, 483 394 498
e-mail: verkahomolacova@tiscali.cz 

R ANGLIČTINA R NĚMČINA R
italština, francouzština, latina, ruština, 

čeština příprava na střední a vysoké školy

Rvšechny věkové kategorie, max. 4 dospělí jedinci nebo 8 dětí na výuce

Rzajištěna výuka pro firmy, jednotlivce a děti s individuální výukou ve škole

Rmožnost výuky pro národnostní menšiny

Rcentrum svým absolventům zajišťuje možnost složení zkoušek a získání 
     mezinárodně uznávaných certifikátů

Ceny od 3 500 Kč za školní rok
Čas výuky je individuální a bude se řídit časovými možnostmi studentů, což lze 
zajistit na základě telefonické nebo e-mailové dohody do doby konání zápisu.

Zápisy se konají 12. a 13. 9. 2007 

 

Program na září

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

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na září

4. 9.   Zájezd do partnerského města Wittichenau a okolí pro tanvaldské
  důchodce. Odjezd v 6 hodin z parkoviště u kina. Cena 250 Kč. 
14. ročník  Tanvaldské slavnosti 2007
  Ve dnech 7. – 9. 9. 2007 Sportovní hala Výšina a okolí.
  Pestrý kulturní program pro všechny generace.
  Bohaté občerstvení. Stánkový prodej. Pouťové atrakce. Pivní stan. 
  Podrobný program viz. str. 1
Podzimní zájezd pro důchodce
25. 9. KPOZ ve spolupráci s MKK Tanvald pořádá zájezd pro důchodce na 
Hrubý Rohozec a do Rovenska pod Troskami na obrácené zvony. Přihlášky 
přijímá pí Malá (kulturní kancelář) od 3. 9.

Taneční kurzy 2007
Letošní podzimní taneční kurzy ve Skláři v Desné se pro malý počet 
přihlášených uchazečů neuskuteční. V případě dostatečného počtu dětí 
taneční kurzy proběhnou v příštím roce.

Připravujeme na říjen 2007:
6. 10. ve 13,30 hodin v Městském kině Jas v Tanvaldě
Humor v amatérském filmu (HAF 2007) a Minuta film
39. ročník celostátní filmové soutěže s mezinárodní účastí  

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

3. 9.  PO  19 h.  Dannyho parťáci 3
Americká krimi komedie. Pomsta je zábavná věc. 
V hlavních rolích George Clooney, Brad Pitt a Matt Damon.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 122) 
5. 9.  ST  16 h.
   19 h.  Harry Potter a Fénixův řád
Americký rodinný film. Další příběhy čarodějnického učně. České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 138) 
10. 9.  PO  19 h.  Zodiac
Americký thriller Davida Finchera. Napínavé pátrání po sériovém vrahovi. 
Film podle skutečnosti. V hlavní roli Jake Gyllenhaal.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 158)
11. 9. ÚT 17 h. Shrek Třetí
Americká animovaná komedie. Další příběhy hodného zlobra a jeho přátel. 
Konečně máte zelenou! České znění.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži přístupný.    (ČV – 93)
12. 9.  ST  19 h.  Cesta bojovníka
Americký historický film. Postavil se zlu a stal se legendou. 
Krutý boj indiánského kmene s vikingskými nájezdníky.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 100) 
14. 9.  PÁ  19 h.  Krvavá sklizeň
Americký horor. Boj se Satanem, který chce ovládnout svět.
V hlavní roli Hilary Swanková.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 99) 
17. 9.  PO  18 h.  Simpsonovi ve filmu
Americký animovaný film. Oblíbená rodinka na velkém plátně. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 88)
19. 9.  ST  19 h.  Hostel 2
Americký thriller. Boj o život mladých Američanek na cestě po Slovensku. 
Pokračování úspěšného krvavého filmu.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži do 18 let nepřístupné. (t – ŠÚ – 100) 
21. 9.  PÁ  19 h.  Barevný závoj
Americký historický film. Nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci. 
V hlavních rolích Naomi Wattsová a Edward Norton.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 125)
24. 9.  PO  19 h.  Next
Americký sci-fi thriller podle povídky P. K. Dicka. 
V hlavních rolích Nicolas Cage a Julianne Mooreová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 96)
26. 9.  ST  19 h.  Transformers
Americký akční sci-fi film. Boj o osud lidstva s obřími roboty. 
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 144)
28. 9.  PÁ  18 h.  Fantastická čtyřka a Silver Surfer
Americký komiksový film. Čtveřice hrdinů v boji o záchranu lidstva. 
České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 92) 

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

Pohádkové pohlazení. Přijďte se podívat na skřítka Drnovce, který vám poví příběh 
s názvem Divoká voda (Divoká voda vytéká z přehrady Souš a jmenuje se Bílá 
Desná. Skřítka Drnovce najdete v knížce Vítězslavy Klimtové O statečném skřítku 
Drnovci.) 5. září v Městské knihovně Tanvald od 15 hod. 
Nové knihy a další aktuality najdete na www.tanvald.cz 

Reality Viktora
Radniční 547, 468 41  Tanvald

Mobil: 775 079 785
E-mail: karel@realityviktora.cz 

Kontaktní místo:
Kancelář ČPP a. s., Krkonošská 90, 468 41 Tanvald (1. patro vlevo)

Nabízím:
è Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí

è Zajištění znaleckých posudků 

è Vyplnění a podání daňového přiznání k dani 
 z převodu nemovitostí

è Zprostředkování hypotečního úvěru nebo úvěru 
 ze stavebního spoření

è Zprostředkování pojištění nemovitostí

è Vypracování veškerých smluv potřebných k převodu  
 nebo pronájmu nemovitostí

è Bezplatná evidence Vašich poptávek po nemovitostech

www.realityviktora.cz

Pronajmu pěkné nové pokoje
v Tanvaldě na Výšině,

částečně zařízené.
Od 2 700 – 3 700 Kč/měsíčně

Nutné vidět!
Tel.: 775 301 513, 775 301 514

Kadeřnictví
Pronajmu zavedené kadeřnictví 
s klientelou z důvodu mateřské 

dovolené.
Tel.: 606 287 761

Koupím garáž v Tanvaldě
na Výšině.

Tel.: 723 062 635Na Tanvaldských slavnostech vystoupí 
například i Vladimír Hron.



Tanvaldský zpravodaj /7

N  Á  B  Y  T  E  K
FIRMA LKP CZ S.R.O., PRODEJNA V OBJEKTU BÝVALÉ FIRMY SEBA 06, 

DOLNÍ SMRŽOVKA
Tel. 602 102 641 

RUSTIKÁLNÍ, STYLOVÝ, KOVANÝ, PROUTĚNÝ, 
MODERNÍ, TRENDOVÝ

SEDACÍ SOUPRAVY, STOJANY NA CD, SKØÍNÌ, KØESLA, 
ŽIDLE, KOMODY, VITRÍNY, KNIHOVNY, BOTNÍKY, REGÁLY, 
VÌŠÁKY, POSTELE, STOLY NA PC A TV, DOPLÒKY

NÍZKÉ CENY, ŠIROKÁ NABÍDKA 
NA NEJVĚTŠÍ PLOŠE V REGIONU – 2000 m2

www.tradiceakvalita.cz
D á l e  n a b í z í m e
TRIČKA, TEPLÁKY, PYŽAMA, KALHOTY, MIKINY
různé druhy i velikosti, dámské, pánské i dětské – vše nové
SEZÓNNÍ OBUV, DOMÁCÍ OBUV, KABELKY, BATOHY
Různé druhy KOŘENÍ - 150 druhů
a mnoho dalšího zboží
Každý týden nové zboží za akční ceny

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
již od 2,70 Kč/kg
Možnost objednávek do konce září 2007 na tel. 602 102 641
L E T N Í   S L E V A

Do provozovny v areálu Smržovka/Nová Ves
přijmeme pracovníky do dvou a třísměnného 

provozu na místa:
  

Ø FRÉZAŘ
Ø OBRÁBĚČ KOVŮ
Ø SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH
      STROJŮ
Ø SEŘIZOVAČ SOUSTRUŽNICKÝCH

  AUTOMATŮ
Ø OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Ø OBSLUHA BODOVEK
Ø PŘÍPRAVA  A DOKONČOVÁNÍ 

  VÝROBY

Nabízíme práci v čistém prostředí, dovoz obědů, 
perspektivní dlouhodobé zaměstnání. 
Očekáváme profesionální a loajální přístup k práci.

Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese firmy:
PEUKER Strojírna, s.r.o.
Jana Švermy 1391, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 346 090, 483 346 092

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
světový výrobce automobilových klimatizací a jejich 

součástí pro vozy značek VW, Škoda, BMW, 
Mercedes Benz, Audi, Suzuki, Lamborghini,…

hledá
pro rozjezd nových dlouhodobých projektů

ŽENY A MUŽE 
 na pozice výrobních operátorů
 Nabízíme:
 Příjemné pracovní prostředí
 Dlouhodobou jistotu zaměstnání
 Zaškolení ve vlastním výcvikovém středisku
 Firemní dopravu
 Dotované stravování
 Nástup ihned

 Požadujeme:
 Zručnost
 Ochotu pracovat na směny
 Spolehlivost

 Kontakt:
 DMCZ Heyrovského 476
 462 07 Liberec
 tel.: 488 101 133, 136
 personnel@denso.cz

Žádost na pozici výrobních operátorů si můžete vyzvednout v infocentru Tanvald

Josef Verner
TANREKA, realitní kancelář

Krkonošská 220, Tanvald – Šumburk
Nabízí tyto služby:

• zprostředkování prodeje, koupě 
 a pronájmu nemovitostí, bytů 
 a pozemků
•  kompletní právní servis
•  zajištění nejvýhodnějších hypotéčních
 úvěrů – zdarma
• zajištění úvěrů ze staveb. Spoření
•  ocenění nemovitostí
• vypracování daňového přiznání
•  stavební a inženýrská činnost
• poradenská činnost

Tel.: 483 394 572, 606 854 195
E-mail: josverner@seznam.cz
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Poslední červencový týden se tanvald-
ští lyžaři - běžci (Karolina Kunzová, Lucie 
Doležalová, Zuzana Koucká, Jana 
Černá, Ladislav Špát, Karolína Prei-
slerová, Oskar Preisler a Tereza Cónová) 
zúčastnili letního prázdninového kempu 
na Šumavě. Soustředění pro ně připra-
vila se svým týmem olympijská vítězka 
Kateřina Neumanová a zúčastnilo se ho 
sedmdesát pět dětí z celé republiky. 
Program byl velmi pestrý: běh, kolečko-
vé lyže, kolo, duatlon, hry a velmi zají-
mavé besedy. Všichni trenéři včetně 
Katky se nám věnovali a trénovali s námi, 

Tanvalďáci s Kateřinou Neumanovou. Foto: Jana Černá

Prázdninový kemp s Kateřinou Neumannovou
dostali jsme tričko s Katčiným podpisem. 
Proběhlo zde také vyhodnocení 2. roční-
ku akce Hledá se nová Kateřina 
Neumanová a my jsme za TJ SEBA 
Tanvald přebrali několik párů lyží značky 
Madshus, protože jsme se umístili mezi 
38. oddíly z celé republiky na čtvrtém 
místě. Karolína Kunzová se umístila ve 
své kategorii na třetím místě a dostala 
také vybavení od Madschusu.

Soustředění se nám moc líbilo a dou-
fáme, že se příští rok zase zúčastníme.

 Lucie Doležalová
a Karolína Preislerová

Pořadatelé z TJ SEBA, DDM a 
Gymnázia Tanvald opět připravují pro 
nejmladší sportovní nadšence z řad dětí 
předškolního a mladšího školního věku 
náročnou soutěž, POHÁR BĚŽCE 
TANVALDU. Tento seriál závodů je v 
letošním ročníku složen z osmi částí: 
dvou závodů v přespolním běhu (pod-
zimní a jarní maratónský), atletickém 
trojboji (sprint, hod míčkem, skok daleký),  
běhu na lyžích (krátké a dlouhé tratě), 
běhu do vrchu, závodu v alpském lyžo-
vání (slalomu) a cyklokrosu (pouze ka-
tegorie 1. – 5. třída). V každém závodu  

prvních patnáct závodníků získá poháro-
vé body (20 – 1 bod). Součet bodů 
z nejlepších sedmi závodů rozhodne 
o vítězích tohoto populárního seriálu 
závodů. Soutěž je vypsána pro čtrnáct 
kategorií. Čtyři kategorie pro předškolní 
děti a deset kategorií pro děti navštěvu-
jící první stupeň ZŠ. 

Mimo tradičních vánoček a pohárů se 
soutěží i o prémii deset kilogramů čoko-
lády!! Tu si rozdělí ti závodníci, kteří ab-
solvují všechny uskutečněné závody 
(bez ohledu na umístění).

Za pořadatele  Vladimír Vyhnálek

Maškova vánočka a deset kilo čokolády

Jak jsme vás informovali ve zpravoda-
ji č. 8/2007, tanvaldští golfisté skvělým 
závěrem v prvoligové soutěži skončili 
celkově na druhém místě, a to o pouhý 
jeden bod za vítězným družstvem 
Františkových Lázní. Změna, ke které 
došlo, je způsobena odstoupením druž-
stva Františkových Lázní v účasti v ext-
raligové soutěži. To znamená, že do 

extraligy postupuje družstvo, které se 
umístilo v prvoligové soutěži na druhém 
místě. Pro tanvaldské golfisty je to pří-
jemná zpráva. Hrát ve společnosti nej-
lepších jednotlivců a družstev bude pro 
obohacení herního projevu dobrou zku-
šeností. Ani prezentace města Tanvaldu 
nebude zanedbatelná. 

                             L. Nepimach st.

Golfisté TJ Seba Tanvald postupují do extraligy

Na MČR v Rakovníku ve dnech 26. – 
28. 7. se rozhodovalo o konečném pořa-
dí v soutěži družstev a jednotlivců všech 
kategorií. Skvělého úspěchu docílili tan-
valdští golfisté v seniorské kategorii 
družstev. Skončili na 2. místě za vítěz-
ným Rakovníkem. Ani v soutěži jednot-
livců se Tanvalďáci neztratili. V kategorii 
seniorů se na 8. místě umístil Zdeněk 
Poslušný, na 11. místě Libor Novák a na 
15. místě Milouš Kašpar. Celkovým vítě-
zem extraligy se stal MGC Olomouc. 
Mistrem ČR v kategorii mužů je Martin 

Úspěch golfistů i na mistrovství ČR
Ječný, SK TEMPO Praha, v kategorii žen 
Lenka Doležalová, DGC Bystřice p. H., 
v kategorii seniorů Bohumil Pokorný, 
SMG 2000 Ústí n. L., v kategorii juniorů 
Simona Handlová, MGC 90 Brno a v ka-
tegorii žáků Jiří Dušek z MGC Olomouc.

První extraligový turnaj nové sezóny se 
hraje 15. – 16. 9. v Brně. Prvoligový 
turnaj zahajuje novou sezónu 1. – 2. 9. 
ve Františkových Lázních a druholigové 
turnaje zahájily 19. 8. v Hradci Králové 
a 26. 8. v Tanvaldě.

 L. Nepimach st.

Víkendové pokračování Ladybird trial 
2007 – MČR 2007 v Tanvaldu bylo plné 
slunce, dobré nálady, velkého množství 
diváků a hlavně skvělé sportovní podíva-
né. Zpětně to může vypadat, že Martin 
Křoustek má první místo „předplacené“, 
ale jak v sobotu, tak v neděli po druhém 
kole ani jednou nevedl a vždy se rozhod-
lo v kole třetím. V sobotu tedy v hlavní 
kategorii A Martin Křoustek vyhrál před 
Jiřím Svobodou, třetí byl Petr Mašek a 

Tanvaldské šlapačky 2007
domácí Pavel Balaš dojel čtvrtý. V nedě-
li za vítězným Martinem Křoustkem dojel 
Pavel Balaš, třetí místo obsadil Jiří 
Svoboda a čtvrtý byl Petr Mašek. 
Poslední dva podniky seriálu MČR se jely 
v Kyselce u Karlových Varů 25. a 26. 
srpna a sezóna vyvrcholí mistrovstvím 
ČR družstev 15. září v Boskovicích. 
Kompletní výsledky ze Šlapaček včetně 
fotografií najdete na: www.trial.cz .

-red- 

Cyklistického závodu O pohár krále vrchařů Jizerek 2007 z Českého Šumburku na 
Štěpánku se zúčastnilo celkem čtyřicet sedm závodníků, dva nedokončili. Rekordy 
padaly ve všech třech kategoriích. Neuvěřitelném čase 16:11 minut trasu zdolal Jan 
Černý z příchovického oddílu. 
Muži do 40 let
1. Černý Jan (1982)  MTB Příchovice   REKORD 16:11
2. Nesvadba Jan (1991)  KC Kooperativa  16:36 
3. Stadtherr Jaroslav (1979)  MTB Příchovice  16:52
Muži nad 40 let
1. Balatka Jaroslav (1959)  Zlatá Olešnice   REKORD 19:00
2. Štěpánek Milan (1964)  Haratice  19:50
3. Kopal Miroslav (1963)  Plavy  20:30
Ženy
1. Černá Pavlína (1980)  MTB Příchovice   REKORD 19:55
2. Vejvodová Šárka (1985)  Cyklo Max  23:30
3. Preislerová Jitka (1975)  Sokol Český Šumburk  23:59

Na kole na Štěpánku v rekordním čase

Tanvaldské kopce
TOM Zálesák a KČT Tanvald pořádá 
v sobotu 15. 9. 2007 31. ročník turistic-
kého pochodu a třetí ročník memoriálu 
Jirky Pavlíčka

Tanvaldské kopce
Trasy: Tanvaldský vyhlídkový okruh, 
15 km, s odbočkou na vrchol Muchov + 
5 km, s odbočkou na vrchol Špičák + 
3 km, s odbočkou na vrchol Hvězda + 
7 km (rozhledna Štěpánka). Kombinace 
těchto odboček nabízí osm tras (15 – 18 
– 20 – 22 – 23 – 25 – 27 – 30 km). Místo 
startu: Infocentrum Tanvald 15. 9. od 
7 – 9 hod. Startovné 20 Kč. 
Informace: Josef Kuna (721 935 321), 
joe.kuna@centrum.cz 

Běh Českým 
Šumburkem v říjnu

TJ Sokol Český Šumburk za účasti 
sponzorů vás srdečně zve na 18. 
ročník Přespolního běhu Českým 
Šumburkem, který se koná 14. října 
2007. Další podrobnosti v říjnovém 
čísle zpravodaje.

Přespolní běh 
O pohár města

Dne 23. 9. 2007 se pořádá ve Sportovním 
areálu Tanvaldská kotlina přespolní běh 
žactva, dorostu a handicapovaných 
sportovců O pohár města  Tanvaldu. 
Start je v 9,30 hod. Závod pořádá 
TJ SEBA Tanvald. 
Bližší informace V. Vyhnálek (tel.: 
607 859 212), propozice od 1. 9. 2007 
na www.tjsebatanvald.cz. 
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Září láká na hory
Autobus z Horních Míseček na Zlaté 
návrší jezdí následovně: 
8.35, 9.05, 10.10, 10.45, 11.30, 13.50, 
14.30, 15.30, 16.45. 
Ze Zlatého návrší na Horní Mísečky: 
8.50, 9.25, 10.25, 11.10, 11.50, 14.10, 
15.00, 16.30, 17.05. 
Autobusy jezdí do 28. 10. 2007, cena 
20 Kč (jedna jízda), děti do 6 let 10 Kč, 
dovozné za kočárek a jízdní kolo 
10 Kč. 

Sokol Hamrska vás srdečně zve v sobotu 8. září 2007
na 13. cykloturistický přejezd 

Po rozhlednách Jizerských hor
Trasy: 30, 50, 70, 90 km 

Start: 7.00 – 10.00 hod. v sokolovně na Hamrskách


