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Trhy na parkovišti
Trhy na centrálním parkovišti se v příš-
tím půlroce uskuteční ve dnech 9. 7.,
13. 8., 10. 9., 8. 10. a 12. 11.

Krátké zprávy
Tanvaldské koupalištì otevøeno
Zhruba od poloviny června je otevřeno
opět městské koupaliště v Tanvaldě
v České ulici. Díky velmi teplým dnům
se hned od začátku těší zájmu plavců.
Průzračná voda přitékající z pramenité-
ho Žďárského potoka, moderní a čisté
sociální zázemí, převlékárna, občerstve-
ní, travnaté plochy, ale i plážové hřiště
s jemným pískem jsou dobrým letním
cílem. Voda, sledovaná pravidelnými
odběry hygienickou stanicí, se svou
kvalitou řadí k nejlepším v okrese.
Další webkamera ve městě
Třetí web kameru bude mít od července
Tanvald. Zařízení bude umístěno
v bezprostřední blízkosti infocentra a
bude zobrazovat dění v centru města,
v obchodní zóně a část hlavní silnice 1/10.
Zřízení třetí kamery ve městě schválili
radní na svém zasedání 13. června.
Nové lavičky
Na mnoha místech v centru města byly
instalovány nové lavičky. Najdete je
například u pošty, na parkovišti vedle
Špičáku, za parčíkem u vodotrysku,
u infocentra a na dalších stanovištích.

Vývoj nezamìstnanosti
Podle údajů poskytnutých Úřadem prá-
ce Jablonec na Nisou se míra nezaměst-
nanosti na Tanvaldsku nezvedla, a to i
přes hromadné propouštění a.s. Seba T,
které postihlo zhruba 250 zaměstnanců.
K 31. 12. 2006 byla za celou oblast Tan-
valdska nezaměstnanost 7,7 % a ve sle-
dovaném období k 30. 4. 2007 to bylo
7,6%. Přesto se registruje trvalý zájem fi-
rem zejména o strojírenské a kovodělné
profese a obsluhující pracovníky ve služ-
bách. "I když lze očekávat další možné
zvýšení počtu nezaměstnaných na Tan-
valdsku vlivem příchodu dosud nemoc-
ných v ochranné době (asi 50 lidí pozn.
red.) a zvýšení podílu uchazečů nad pa-
desát let věku, většina z propuštěných za-
městnanců již nalezla či nalezne uplat-
nění na trhu práce a uvedené změny
nebudou mít zásadní vliv na celkový
vývoj trhu práce v regionu," uvádí ve
zprávě Mgr. Holý a E. Kosková z Úřadu
práce v Jablonci nad Nisou. Problemati-
ce nezaměstnanosti bychom se chtěli
věnovat v příštím čísle zpravodaje.

- abr -

Koncerty:

  7. 7. v 18 h. country duo ATAK
28. 7. v 18 h. country skupina VOLUPSIE
  4. 8. v 18 h. country skupina KALEIDOSKOP
18. 8. v 18 h. taneční skupina ORCHESTRION D. Žanty
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku
do areálu Tanvaldská kotlina.
Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.
Vstupné: 20 Kč, děti 10 Kč
Změna programu vyhrazena.

Hudební léto na Tanvaldské kotlinì 2007
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina

Docela nevzhledné schodišťové mon-
strum u pošty projde úpravou. Na str-
mé schodiště poukazují zejména starší
obyvatelé. I když nájezd pro imobilní
občany je směrem od lékárny. Starosta
Petr Polák o vzhledu schodiště jednal
s generálním ředitelem České pošty.
Schodiště se rozhodně demontovat
nebude, ale osazení zelení by mělo
vzhled u pošty trochu zvelebit. Vybrán
byl v minulých dnech jeden ze dvou
předložených návrhů (viz nákres)

-abr-

Schodištì k poštì u• brzy o•iví zeleò

Za volant opět usedají opilci. Počáteč-
ní kázeň, která nastala u řidičů pijáků
před rokem v souvislosti s platností no-
vého zákona o pozemních komunika-
cích, opět opadla a dalo by se říct, že vše
se vrátilo do starých, špatně vyjetých ko-
lejí. Bohužel. Řidiči, kteří řídí vozidlo po
požití alkoholu, zřejmě zapomínají jak
tvrdá, pro někoho až likvidační může
být udělená pokuta. O ohrožení dalších
účastníků provozu ani nemluvě. "Před
začátkem bodového systému jsme regis-
trovali za měsíc tak deset lidí, kteří před
jízdou pili. S platností nového zákona
během prvních dvou měsíců vloni nic,
ani jeden případ. Poté dvakrát následo-
valy dva případy měsíčně. V listopadu
a prosinci se počet událostí spojený
s alkoholem zvednul již na pět případů
a od ledna evidujeme v průměru zase
deset případů měsíčně," uvádí Bronislav
Kuřík, z odboru dopravy MěÚ Tanvald
a dodává: "Kromě přidělených bodů
jsme udělili v prosinci dvakrát, v únoru
a v dubnu pětkrát a v březnu dokonce
šestkrát pokutu ve výši dvacet pět tisíc
korun. Jedná se o nejnižší možnou
hranici. Pokuta se může vyšplhat až na
padesát tisíc korun, což je strop. V takovéto

Normální je pøed øízením auta NEPÍT
výši jsme pokutu ještě neuplatňovali."
Kromě bodů a pokuty je těmto
lidem minimálně na jeden rok odebrán
řidičský průkaz. Při vykonaném záka-
zu řízení v délce trvání jeden rok a více
je dále ještě třeba předložit novou zkouš-
ku odborné způsobilosti (přezkoušení
z pravidel). K přestupkovému řízení se
dostávají lidé také například za rychlou
jízdu, což je asi druhý nejběžnější pře-
čin na Tanvaldsku. Podle slov B. Kuříka
nejvíc dochází k překročení rychlosti v
Dolní Smržovce U Ráje a také v Desné,
kde měření provádí Policie ČR i strážní-
ci Městské policie. Nebezpeční jezdci,
kteří si jízdu obcí pletou se závodním
okruhem za překročení rychlosti do 20
km dostávají pokutu do dvou tisíc ko-
run a dva boy, od 20 do 40 km dva a půl
až pět tisíc korun a tři body. V případě
zopakování tohoto přestupku ve dva-
nácti po sobě jdoucích měsících dvakrát
a vícekrát je jim vysloven zákaz řízení.
Pokud rychlost překročí o 40 km, je jim
odebrán řidičský průkaz vždy, udělena
pokuta a přiděleno pět bodů. Pokutova-
ní řidiči, kontrolovaní na Tanvaldsku,
nepřesáhli rychlost 96km/hod. Pozor-
nost, v souvislosti s novou legislativou,

je třeba věnovat například při dovozu
aut ze zahraničí. Dokud není auto regis-
trováno, musí být dopravováno na pod-
vozku. "Velkou smůlu měl jeden řidič z
Tanvaldska, který si koupil auto v za-
hraničí a při první jízdě, když jel na tech-
nickou kontrolu, byl zastaven hlídkou
policie. Jelikož šlo o jízdu dosud nere-
gistrovaným vozem, dostal pokutu, byl
mu vysloven zákaz řízení na půl roku a
přiděleny čtyři body. Tyto sankce pří-
mo stanoví zákon. Někdy jsou řidiči pře-
kvapeni, když se jim body nasčítají, aniž
by to tušili. "Třikrát jsem zaplatila po-
kutu za rychlou jízdu, jednou jela v Pra-
ze na červenou a rovnou jsem dostala
dopis, abych odevzdala řidičský průkaz.
Mírně řečeno mě to překvapilo. Zákaz
řízení platí na rok," uvádí sled událostí
několika málo měsíců jedna chalupářka.
Přitom třikrát body za rychlou jízdu a
pět bodů za jízdu na červenou naplňuje
plný počet bodů a opodstatnění k ode-
brání řidičského oprávnění. Obavu z
postihu a přidělených bodů však nemusí
mít valná většina řidičů, kteří se řídí
předpisy a nedopouští se přestupků.
"Pokud ve sledovaném období (od loň-
ského července) člověk nedostal bloko-
vou pokutu na silnici a přebírá si poštu,
tedy nevyhýbá se obsílkám, nemusí
mít obavu, žádné body bez jeho vědo-
mí nedostane," upřesňuje Bronislav Ku-
řík z tanvaldského odboru dopravy.

L.Abrahamová

Ilustrační foto: net
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Soukromý železniční dopravce Connex Česká železniční s.r.o. zajišťuje pravi-
delné vlakové spojení mezi Libercem a Cottbusem. Vlaky jsou vedeny po trase
Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Görlitz – Cottbus, jezdí každou sobotu a
z Liberce odjíždějí v 11.24 hod. a v 18.16 hod., do Cottbusu vlaky přijíždějí ve
14.17 hod. a 21.22 hod., na ně navazují regionální expresy do Berlína. Z Cottbusu
vlaky vyjíždějí v 7.34 hod. a 13.34 hod. a do Liberce přijíždějí v 10.36 hod. a v 16.35
hod. Ve vlaku je zajištěn prodej jízdenek dle tarifu dopravce, dále zde platí víken-
dová jízdenka SONE+ a mezinárodní síťová jízdenka LIBNET+.                     -net-

Slavnostní chvíle prožili absolventi Gymnázia Tanvald dne 1. června, kdy převzali
při slavnostním aktu v krásné zasedací síni radnice svá maturitní vysvědčení.
Tento okamžik se stává každoročně předznamenáním letních prázdnin, na které se
všichni těší, pro absolventy však ještě náročné období zdolávání přijímacích
zkoušek na vysoké školy.                                                                       Text a foto: -ali-

Slavnostní pøedání maturitního vysvìdèe-
ní

Od èervna zmìny v jízdních øádech

Pravidelné vlakové spojení s Cottbusem

Na rok 2007 připravuje Železniční
společnost Tanvald mnoho nostalgic-
kých jízd nejen na ozubnicové trati Tan-
vald – Kořenov – Harrachov, ale i na
dalších tratích. Zvláštní vlaky budou
sestaveny z historických vozidel a prů-
vodčí vlaků budou již tradičně oblečeni
v historických uniformách. Ve všech
vlacích bude možnost koupit si drobné
občerstvení a upomínkové předměty.

Ve zvláštních vlacích bude platit tarif
vyhlášený Železniční společností Tan-
vald, o. p. s. Více na adrese
www.zubacka.cz/zst.
30. 6. a 1. 7. 2007 – 105 let ozubnicové
trati Tanvald – Kořenov – Harrachov
Zvláštní vlaky ze Žitavy přes Tanvald
do Kořenova při příležitosti oslav sto
pěti let ozubnicové tratě Tanvald –
Kořenov – Harrachov.

I letos pojedou rùznými smìry nostalgické jízdy

Studenti sekundy Gymnázia Tanvald navštívili 8. června radnici, kam je přivedl
jejich zájem o historii města. Tuto jim přiblížila paní Anna Lišková a své vyprávění
doplnila řadou fotografií a jiných historických materiálů. Protože si nemohli pro-
hlédnou kroniku města (ta je v okresním archivu v Jablonci nad Nisou), prohlédli si
aspoň kroniku, kterou vede Komise pro občanské záležitost města již přes třicet
pět let, a která dokumentuje, kterak v našem městě přibývají noví občánci. A aby
nezůstalo jen u historie, vydali se poté studenti pod vedením profesorky Jany Ry-
krové poznávat současnost, a to z radnice až na Špičák.       Text a foto:  -ali-

Setkání nad kronikou

Z HISTORIE TANVALDU � Z HISTORIE TANVALDU � Z HISTORIE TANVALDU

Před padesáti lety bylo prováděno
rozšíření mostu přes řeku Kamenici
u bývalého domu Titanik. Stavba nové-
ho mostu byla součástí projektu nové sil-
niční křižovatky, neboť stará křižovat-
ka již nevyhovovala rozšiřující se silniční
dopravě. Nové křižovatce překážela bu-
dova čp. 115, bývalý první hotel v Dol-
ním Tanvaldě s názvem Thresienhöhoe,
jehož majitelem byl Frans Lehmann.
Tento hotel byl postaven u dokončené
říšské silnice Liberec – Trutnov, okolo
roku 1850.

Po I. světové válce hotel koupilo druž-
stvo, které bylo zastřešeno stranou
Československé sociální demokracie.
Hotel byl přejmenován a budově byl dán

název Dělnický dům. Součástí Dělnic-
kého domu bylo řeznictví a uzenářství
a od roku 1927 byla přistavěna k budově
prodejna Dělnického konsumního spol-
ku pro Šumburk n. D. a okolí. Po celou
dobu I. republiky v Dělnickém domě
sídlila řada českých spolků a stala se i
společenským centrem v Dolním Tan-
valdě. Po okupaci Dolního Tanvaldu
dne 8. října 1938 německou armádou byl
Dělnický dům konfiskován německými
odbory a provoz v budově zastaven. Již
v době II. světové války pro stáří budo-
vy nebyl zájem v budově obnovit pro-
voz, a tak ve prospěch nové křižovatky
byla budova roku 1957 odstraněna.
Jaroslav Rýdl

První tanvaldský hotel u• pamatuje málokdo

Od neděle 10. června byly změněny
jízdní řády, některé autobusy jsou ome-
zeny v době školních prázdnin, většina
autobusů z Jablonce na Prahu končí kvů-
li špatné průjezdnosti metropole na Čer-
ném Mostě. Nedělní večerní autobus z
Harrachova (19.30 hod.) končí v Tanval-
dě s tím, že do Jablonce musí cestující
přestoupit na vlak. Autobus z Jablonce
ve 21.15 hod. na Tanvald byl zrušen. Ně-
kde došlo k pětiminutovým posunům,
na některých spojích však třeba k dva-
cetiminutovým (autobus o víkendu z
Rejdic (13.35 hod.) na Jablonec nebo spoj
na Český Šumburk z Tanvaldu 15.05

hod.). Změny jízdních řádů byly prý
provedeny z důvodu optimalizace ve-
řejné dopravy. "Změny jízdních řádů
mají dva hlavní důvody, a to neobjed-
nání některých spojů (celých, v části tra-
sy, v některých dnech) ze strany Libe-
reckého kraje," uvedl na náš dotaz
generální ředitel ČSAD Jablonec n. N.
Miloslav Fibiger, s tím, že tržby byly od
ledna do dubna výrazně nižší, než se
očekávalo. A finance, které jsou k dis-
pozici na zajištění dopravní obslužnos-
ti, by nepostačily pokrýt provoz během
celého roku v takovém rozsahu, jako byl
do 9. 6. Druhým důvodem, proč dochá-
zí k posunům některých spojů, je „do-
pravní technologie společnosti“. „Ně-
které posuny vznikaly na základě
připomínek řidičů z provozu, jiné jsou
důsledkem změn turnusů řidičů. Tyto
turnusy musely být změněny s ohledem
na novou legislativu, upravující pracov-
ní režim řidičů, na změny v rozsahu ve-
dení spojů ze strany Libereckého kraje
a s ohledem na minimalizaci nákladů
vynaložených na zajištění nasmlouva-
ných spojů," uvádí dále M. Fibiger. Na
některé spoje je připravováno nasazení
vozů s nižší kapacitou. Doplněné jízdní
řády jsou již v prodeji v infocentru. Po-
kud máte zakoupen  velký (žlutý), bude
vám zdarma vyměněn za ustřižený
kupón, jinak si jej můžete zakoupit za
22 korun. Malé, kapesní jízdní řády
z důvodu neustálých změn nové
nebudou.

Lída Abrahamová

Výstava moderních železničních vozidel
v rámci mezinárodní konference o želez-
niční dopravě.
30. 6. v 18,30 hod bude v desenském
kině Alfa přednáška s promítáním o his-
torii ozubnicové koleji Tanvald – Koře-
nov–Harrachov.
"Akce bude trochu skromnější – z důvo-
du PKP se nepojede jízda do Polska.
Vlaky budou vedené parní lokomotivou
310.0134 (tzv. kafemlejnek).
V Kořenově bude bohatý doprovodný
program (30. 6. koncert skupiny Sešlost).
Po oba dny bude v Kořenově vystaven
funkční model parní a motorové loko-
motivy, na které se budou moci svézt
děti.

Za ŽS Tanvald Ing. Jaroslav Kadlec
14. 7. 2007 – Vlakem na Svijanské
slavnosti piva

Zvláštní historický vlak na slavnosti
piva do Svijanského Újezdu
Trasa: Tanvald – Liberec – Turnov –
Příšovice, Turnov – Liberec – Tanvald
Vozidla: motorový vůz M240.057

První tanvaldský hotel stál skoro sto let.                                     (Foto archiv autora)

Zmìna v jízdním
øádu Èeských drah

od 9. 6. 2007

Vlak z Tanvaldu

do Desné

v 21.37 hodin jede pouze

v sobotu a v nedìli.
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Výbìr usnesení ze schùzí Rady mìsta
Tanvald konaných 16. a 30. 5. 2007

� RM rozhodla poskytnout Občanskému
sdružení Mateřské a dětské centrum
Maják Tanvald příspěvek ve výši 4 000
Kč na akci "Cesta pohádkovým lesem",
která se uskutečnila dne 3. 6. 2007.
Příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly
Příspěvky neziskovým organizacím –
z části příspěvky neziskovým organizacím.
� RM rozhodla poskytnout ZŠ Tanvald,
Sportovní 576, účelový příspěvek ve výši
40 000 Kč na výměnný pobytový zájezd
dětí a učitelů do partnerské obce Marci-
nowice v Polsku. Příspěvek uvolnit
z rozpočtové kapitoly Výdaje na
spolupráci s družebními obcemi.
� RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 500/2, části po-
zemkové parcely č. 528 a části pozem-
kové parcely č. 534/1, vše k.ú. Tanvald,
na kterých jsou vybudovány trialové a
biketrialové překážky TRIALSPORTU
TANVALD v AČR na dobu určitou do
30. 10. 2007.
� RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřízení věcného břemene spo-
čívajícího v právu chůze a jízdy po části
pozemkové parcely č. 322/11, k.ú. Tan-
vald, ve prospěch vlastníka pozemkové
parcely č. 320/1 a pozemkové parcely č.
320/5, k.ú. Tanvald.
� RM po projednání rozhodla ponechat
úhradu škody ve výši 3 000 Kč za klari-
net odcizený z majetku města pro
potřeby Základní umělecké školy
Tanvald.
�  RM vydává Knihovní řád a ceník
poplatků v Městské knihovně
v Tanvaldě.
� RM bere na vědomí žádost občanů uli-
ce Vítězná, Šumburk, o pomoc v řešení
situace s nakládáním s odpadními vo-
dami v této části města. Rada města po
projednání rozhodla doporučit zastupi-
telstvu města vzít na vědomí závěry stu-
die Dostavba kanalizační sítě v Tanvaldě,
zpracované Severočeskou vodárenskou
inženýrskou společností a.s. Teplice, a
požadovat odkanalizování lokalit dle
této studie v co nejbližší době.
� RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 67/1 o výměře cca
445 m2, k.ú. Šumburk, a části pozemko-
vé parcely č. 67/2 o výměře cca 1846 m2,
k.ú. Šumburk, dle přiloženého nákresu.
� RM souhlasí se zřízením plochy pro
pěstování krmných plodin pro zvěř na
části pozemkové parcely č. 279/1 o vý-
měře cca 300 m2, k.ú. Tanvald, která je
součástí honitby Tanvald – Špičák a
o které požádalo Myslivecké sdružení
Tři jedle Tanvald.
� RM ruší své usnesení č. 27/2/2007 ze
dne 24. 1. 2007 a schvaluje použití in-
vestičního fondu Masarykovy ZŠ a OA
Tanvald ve výši 148 788 Kč na opravy
nemovitého majetku ve vlastnictví města
takto:

– oprava omítek školních budov
48 788 Kč

– oprava spojovacího krčku mezi budo-
vami čp. 416 a 351 26 000 Kč
– výměna venkovních dveří do tělocvičny

51 000 Kč
– oprava vlhkých stěn v čp. 351 – oblo-
žení sádrokartonem 23 000 Kč
� RM souhlasí s pronájmem nebytových
prostor o výměře 158 m2 v č.p. 583, Hor-
ská ul., Tanvald, panu Františkovi Jíl-
kovi za účelem zpracování skla, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za nájemné 210 Kč/m2/rok
s účinností od 1. 6. 2007.
� RM schvaluje rozpočtové opatření č.
23/2007:
Příjmy
Účelové dotace
Na sociální dávky            + 7 758 803 Kč
z toho:
příspěvek na péči            + 3 793 697 Kč
dávky sociální pomoci a dávky pomoci
v hmotné nouzi + 3 965 106 Kč
Výdaje
Sociální věci – celkem
Sociální dávky – dotace + 7 758 803 Kč
z toho:
příspěvek na péči + 3 793 697 Kč
dávky sociální pomoci a dávky pomoci
v hmotné nouzi + 3 965 106 Kč
� RM doporučuje zastupitelstvu města
uvolnit z fondu rozvoje a rezerv částku
ve výši 198 272 Kč na spolufinancování
projektu Revitalizace školních hřišť a je-
jich vybavení na území Libereckého kraje.
� RM rozhodla poskytnout Základní
škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, pří-
spěvek ve výši 2 000 Kč na nákup dře-
vin a květin za účelem úpravy okolí po-
mníku německého básníka K. Theodora
Körnera v Horním Tanvaldě a částku
uvolnit z rozpočtové kapitoly Příspěv-
ky neziskovým organizacím – z části
příspěvky ostatní.
� RM rozhodla s účinností k 31. 5. 2007
odvolat z funkce velitele městské poli-
cie paní Livii Steinerovou a s účinností
od 1. 6. 2007 pověřit výkonem funkce
velitele městské policie strážníka městské
policie pana Jiřího Horáčka.
�  RM vydává ceník služeb a prací
prováděných střediskem technických
služeb MěÚ.
� RM:
1. souhlasí s pokácením 2 ks smrků sto-
jících proti objektu č.p. 307, Kostelní ul.,
Tanvald, na pozemkové parcele č.1856/
4, k.ú Tanvald, dle předloženého návr-
hu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo
prodáno dle platného ceníku.
2. nesouhlasí s pokácením 1 ks smrku sto-
jícího proti objektu č.p. 307, Kostelní ul.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-Měú-

Společnost České Švýcarsko u příleži-
tosti Evropského dne parků (24. 5.) při-
chystala netradiční víkendový program
od pátku 25. až do neděle 27. května, kdy
jste mohli v parku "posbírat" vzděláva-
cí, informační, turistické, sportovní, po-
znávací a umělecké zážitky. Konal se
také 8. ročník soutěže Náš Národní park
České Švýcarsko, kterého se zúčastnil
tým žáků "Snílci" z Masarykovy Základ-
ní školy v Tanvaldě. Soutěž měla tři

kategorie, a to literární, výtvarnou a "Na
počítači o počítač". Žáci Jan Oplt, Roman
Petrus a Martina Votočková se prezen-
tací o Českém Švýcarsku zúčastnili ka-
tegorie "Na počítači o počítač". I přes ne-
splnění hlavní podmínky soutěže, to
znamená, že nebyli se třídou na výletě v
Národním parku České Švýcarsko,
skončili na krásném 2. místě a vyhráli
multifunkční tiskárnu.

Martina Votočková

Úspìch •ákù z Masarykovy ZŠ

Dostavba kanalizaèní

sítì v Tanvaldì
S budováním nových kanalizačních

řadů v Tanvaldě se v dohledné době ne-
počítá. Vyplynulo to ze zasedání zastu-
pitelstva města dne 20. 6. 2007.

Občané ulice Vítězná, místní části
Šumburk nad Desnou, požádali město
o pomoc při řešení likvidace odpadních
vod. Většina občanů by byla ochotna se
na výstavbě podílet.

Město Tanvald je akcionářem Severo-
české vodárenské společnosti a.s. Tepli-
ce (SVS a.s.), která je vlastníkem vodo-
vodních i kanalizačních řadů ve městě.
Ta nechala zpracovat studii dostavby ka-
nalizační sítě v Tanvaldě, z které vyplý-
vá, že stávajícími kanalizačními stoka-
mi je na ČOV odkanalizováno 4 491
obyvatel. Studie navrhuje k řešení od-
kanalizování lokalit s dalšími 1 410 oby-
vateli. Mezi těmito lokalitami je i část
ulice Vítězná v délce 105 m.

Odkanalizováním celé ulice Vítězná
v délce 2 km by bylo připojeno 222 oby-
vatel, náklady na jednoho připojeného
obyvatele by však dosáhly zhruba
170 000 Kč. Za efektivní se však pova-
žuje náklad na jednoho připojeného oby-
vatele do 60 000 Kč. Z těchto důvodů

Velikým úspěchem skončila činnost
studentské společnosti Empiria při Ob-
chodní akademii v Tanvaldě. Účastnili
se tří celostátních soutěží, "O nejlepší
studentskou společnost", "O nejlepší
webové stránky"a "O nejviditelnější stu-
dentskou společnost". Webové stránky
www.empiria.cz byly firmou Microsoft
ohodnoceny jako šesté nejlepší v celé

České republice. V kategorii "O nejvidi-
telnější společnost" se stala studentská
společnost Empiria absolutním vítězem.
Studentka Jitka Bulušková jako hlavní
tvůrce tiskových zpráv získává týdenní
stáž u prestižní Public Relation agentuře
AMI Comunications v Praze.

Zdenka Juklová

Studentùm OA gratulujeme

Jednoho dne za námi do třídy přišla
paní Vlasta Dittrichová s dotazem, jestli
bychom někdo neměli zájem o předta-
neční výchovu. I když jsme prvně nevě-
děli, jak reagovat, přihlásila se většina
třídy tercie (osmnáct z jedenatřiceti stu-
dentů), a to možná i proto, že nám to
připadalo jako dobrá možnost k tomu,
abychom se něco naučili a zároveň se
společně pobavili.

I naši rodiče to určitě považovali za
dobrý nápad. První starostí některých
z nich bylo, co budeme mít na sobě, po-
něvadž kupovat nám společenské oble-
čení nyní a pak znovu (až zase o kus
vyrosteme) do normálních tanečních by
nevyšlo zrovna levně. Obleky a šaty po
nás však naštěstí nikdo nepožadoval.
I přesto však většina chlapců přišla
v oblecích, za což byli pravidelně a po
právu chváleni.

V osmi lekcích (od 26. března do 28.
května) jsme spolu s žáky Sportovní a
Masarykovy školy zvládli mazurku,
blues, anglický waltz, afroamerický jive,
kubánskou chachu, argentinské tango,
naši národní polku a quickstep (taktéž
známý jako foxtrot). Kurz byl slavnost-
ně ukončen dne 28. května věnečkem.
Tady jsme našim rodičům předvedli, co
jsme se naučili, zatančili si s nimi a
zhlédli pár tanců soutěžní úrovně v pro-
vedení Petry Cepákové a Pavla Motla
z tanečního klubu pana Čermáka.

I když nám nepřipadalo, že bychom
byli nějak extra šikovní, taneční mistr
pan Čermák z nás byl nadšen. Nabídl
nám znovuotevření tanečního kroužku,

Pøedtaneèní kurz skonèil úspìchem
který už v Tanvaldě asi před dvaceti lety
vedl. Prozatím se pro ty, kteří mají zá-
jem o tanec, uskuteční ještě čtyři lekce
latinskoamerických tanců a příští škol-
ní rok uvidíme, zda se rozhodneme
pokračovat.

Předtaneční kurz máme za sebou. V hlavě
nám zbylo plno vzpomínek a za ně by-
chom měli poděkovat zvláště paní Dit-
trichové. Vše zařídila a obětovala nám
svůj volný čas, když panu Čermákovi
dělala taneční partnerku, aby nám mohli
vše náležitě předvést. Náš další velký
dík patří vedení Masarykovy školy,
které nám umožnilo využít prostory
tělocvičny k uskutečnění kurzu. Teď už
nám jenom zbývá doufat, že se nás v září
sejde co nejvíce.

Za studenty tercie
Zuzana Mikulášová

SVS a.s. nepočítá v současné době
výstavbu této kanalizace realizovat.

V současné době město řeší rekon-
strukci kanalizace v ulici Nemocniční a
Pod Špičákem, a to v souvislosti s plá-
novanou rekonstrukcí těchto ulic. Inves-
torem opravy kanalizace v případě
realizace bude SVS a.s.

Zastupitelstvo města proto vzalo na
vědomí výše uvedenou žádost i závěry
studie "Dostavba kanalizační sítě v Tan-
valdě" a rozhodlo požadovat na SVS a.s.
zajištění odkanalizování lokalit dle této
studie v co nejbližší době.                -red-

Pùjèka pro TJ Bi•uterie
Na projektovou přípravu moderniza-

ce lyžařského areálu Tanvaldský Špičák
schválilo Zastupitelstvo města Tanvald
půjčku  TJ Bižuterii ve výši jednoho mi-
lionu korun, s roční úrokovou sazbou
2% a se splatností do 29. 2. 2008. Na zá-
kladě dosavadní dobré spolupráce se tak
vyhovělo žádosti TJ Bižuterie, která hod-
lá v druhé etapě modernizace ski-areá-
lu proinvestovat dvě stě miliónů korun.
Podle slov výkonného ředitele TJ Bižu-
terie Ing. Pavla Bažanta, který se jedná-
ní zastupitelstva účastnil, je velká šance
získat k těmto účelům peníze
z Evropské unie.                              -abr-

Po uzávìrce: Zprávy ze zastupitelstva
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Nahoru na horu, na Járovu podporu

Vážení čtenáři, přinášíme vám málo známé pranostiky a zvyky, které byly dřív po
celý rok součástí svátků a života. (Vybíráme z publikace Církevní rok a lidové
obyčeje od Vlastimila Vondrušky. Pozn. red.)
5. 7. sv. Cyril a Metoděj
Bratři původem z makedonského města Soluně, roku 863 je na žádost knížete Ros-
tislava vyslal na Velkou Moravu byzantský císař Michal III. Přinesli slovanskou
liturgii a písmo, jež dalo základ slovanskému písemnictví. Cyril (později přijal jméno
Konstantin) zemřel roku 869, Metoděj 885. Metoděje jmenoval papež arcibiskupem
panonským. Dne 30. září 1880 nařídil papež Lev XIII. encyklikou Grande munus
slavit svátek obou věrozvěstů v celé katolické církvi.

Pranostiky, zvyky, obyèeje

Podìkování
Celému kolektivu interního oddělení ne-
mocnice v Tanvaldě děkujeme za obě-
tavou péči o naši maminku paní Annu
Harcubovou, všem přátelům a známým
za projevy soustrasti při jejím úmrtí a
za účast na posledním rozloučení.

Za rodinu Jana Šecová, Liberec

Podìkování
Děkujeme všem účastníkům zájezdu pro
důchodce, kteří byli nápomocni při
náhlých zdravotních potížích mého
manžela na zámku v Opočně. Zejména
pak pí Liškové a pí Malé.

Ludmila Škrabálková s dcerou

Nabízím plný rozsah pojistné ochrany:
•ivot, majetek, auta, cestování, podnikatelé.

Penzijní fond a stavební spoøení, investování,
úvìr, hypotéka. Konzultace, návrhy zdarma.

Vìra Hnyková
Výhradní pojiš•ovací agent

Allianz pojiš•ovny, a. s.

Tel.:  483 300 112,  607 614 175

Hotel Adria
v Koøenovì

Přijme pomocnou sílu do kuchyně
(nejlépe zaučenou). Dále

přijme servírky nebo číšníka
s příjemným vystupováním,

vzhledem a znalostí němčiny.
Informace na tel.: 603 111 253

Hromadí se Vám doma vyprané prádlo
a u• nevíte, kde najít èas na •ehlení?

Pøenechte tuto práci nám!!!
Vaše prádlo odvezeme, vyžehlíme a zpět dovezeme

za skvělé ceny!!!
V případě zájmu volejte nebo pište: 721 007 007

jabloneckazehlirna@jabloneckazehlirna.cz
objednavky@jabloneckazehlirna.cz

www.jabloneckazehlirna.cz

Už jedou, už jedou," ozývá se z ohrád-
ky Na Vrších, která všem výletníkům do-
dává vlídný stín před cestou na starých
strojích do Tanvaldu. Mezi stromy alejí
se už blíží velocipedisté včele s jezdcem
na starodávném kostitřasu Bohumilem
Polákem (viz foto vpravo nahoře), kte-
rý hravě zvládnul stoupání a převýšení
od Navarova, kde spanilá jízda stezkou
Járy Cimrmana začínala.

Ručně šité šaty po babičce, pumpky,
vestičky, kapesní hodinky triedry, šály,
závoje, rukavičky a klobouky, které pře-
žily domácí úklidy několika generací,
nyní přišly vhod, aby zas ozdobily své
majitele. Postavy v historických kostý-
mech jen podtrhují slavnostní atmosféru
dne. Jakoby s dobovým oblekem na sebe
oblékli kus zapadlé slávy dávných časů.
Muži zase mají glanc a ženy půvab. Stez-
kou se vydávají také odvážní, věhlasní
pánové z Divadla Járy Cimrmana. "Přeji
vám hezký den, dobré dojetí, hlavně her-
cům, protože večer je ještě čeká předsta-
vení," popřál všem cyklistům, v modro-
bílém dresu oděný Zdeněk Svěrák, před
hromadným startem na zastávce cyklos-
tezky zvané Místo vize.

A už se roztáčí kolo za kolem. Rychlá,
horská zůstávají v pozadí. Krojovaná
matička s kočárkem z minulého století s
nemladší účastnicí jízdy, teprve sedmi-
nedělní Terezkou jen stěží stíhá historic-
ký peloton. Tlačit velocipéd však není
ostuda, alespoň je čas pokochat se kraji-
nou a prohodit pár slov. Z kopce dolů
to frčí, kouří se z torpéd a odlétají první
kloboučky.

Ten den, ve stejnou dobu, ale na jiném
místě už dámy a pánové v zimnících a s
kufrem běží v Tanvaldě na Šumburku
parkem u kostela sv. Františka z Asissi,
každý svým osobitým stylem, vždyť
nejde o život ani o závod. Hodinu před
polednem pak všechny účastníky i při-
jíždějící spanilou jízdu vítá chlebem a
solí vyšňořená poupata z dívčí školy,
která spolu s chlapci pod vedení profe-
sorek Anderové a Mojšové secvičily
vlastenecké, dávno zapomenuté písně.

O své dojmy z jízdy se s diváky podě-
lil i Zdeněk Svěrák: "Tak jsem jel stez-
kou, povím vám, je tu opravdu krásně,
přivezu sem celou svou rodinu." Svou
účastí herci opět podpořili vloni otevře-
nou stezku, pojmenovanou po J. Cimr-
manovi, který tu bezpochyby zanechal
svou stopu. Hercům z Divadla J. Cimr-
mana se v Tanvaldě líbilo, takže se těší
napřesrok zas.

Na tuto akci, se přišly podívat stovky
návštěvníků přesto, že lákadlem byl ve
stejném termínu Železnobrodský jarmark.
U hasičů a u školy se lidé občerstvují a
potkávají se sousedy a okukují historická
kola. Ve slunném dni hledají stín pod sta-
ny a stromy. "Konečně máme i tady na
Šumburku nějakou slavnost, takovou ma-
lou pouť," pochvaluje si Petr Prokeš.

Ten den ještě zdaleka nekončí, ke ko-
stelu, kde vyhrává hudba přišli i pěší tu-
risté, kteří se svým cvičným výstupem

rozhodli podpořit expedici Altaj. Tam
mají namířeno členové Divadla Járy
Cimrmana v srpnu, aby jednu z hor za-
světili našemu velikánovi.

Ještě posilnit guláškem, buřtem,
v parném dni hlavně chladivým nápo-
jem a může se vyrazit na cestu. Se slo-
vy: „Nahoru na horu na Járovu podpo-
ru!“ pěšky nebo s kolem po boku se
vydává procesí kopcem vzhůru, a to ten-
tokrát přes Sladkou Díru na Štěpánku.
Nejkrásnější naše rozhledna Štěpánka
v Příchovcích pak pod svou věží vítá
stovky návštěvníků. Po zdravicích a pro-
slovech se s písní a básní na rtech zapo-
juje opět dívčí škola s chlapci, kteří vze-
šli z tanvaldského gymnázia. Na závěr,
stejně jako před rokem, přišlo
požehnání, tentokrát před cestou, od
pátera Peschky s absolutním rýmem:
"Aby s vámi nebyl amen, ochraňuj vás
Pán Bůh. Amen."

Završením celého dne bylo divadelní
představení Záskok v Městském kině
Jas, které bylo vyprodáno již několik
týdnů předem. Herci se převlékli z cyk-
listických dresů a sportovních trik do
kostýmů a bez náznaku únavy opět
skvěle sehráli představení. V šepotu
v řadách se daly zaslechnout známé re-
pliky, které si někteří znalí diváci spolu
odříkávali. Den plný slunce a program
plný sportovních, kulturních a recesis-
tických zážitků dozajista potěšil všechny
přítomné.                  Lída Abrahamová
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  Narozeniny
  v èervenci
  2007
  oslaví

Srdečně blahopřejeme
oslavencům, kteří

se narodili v červenci.

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

Papírník Rudolf
Jarý Václav

Dole•alová Marta
Veitová Helena

Zemánková Gréta
Jelenová Lidmila
Kopalová Jarmila
Šourková Emilie
Hájková Helena
Kosina Jaroslav
Drdová Nadì•da
Synek František

Strnádková Alena
Škrabálek Slavoj

Hrabálková Rù•ena
Šimùnková Milada

Jeriová Jarmila
Mu•íèek Jiøí
Nièová Jiøina

Zeman Oldøich
Balatka Adolf

Divíšek Jaroslav
Škorvánek František
Šlechtová Vìruška

Èervinková Eva
Klein Alfons

Kosinová Jindøiška
Kolesa Ladislav

Jankovská Jaroslava
Strnadová Viera
Tejèek Miroslav
Vágnerová Irena

Franclíková Libuše
Jiránek Pavel

Zachrová Jarmila
Pácalová Adrianna

Endler Jindøich
Exnerová Alenka
Kudrová Helena
Bukvic František
Kráner ¼udevít

� V měsíci červenci a srpnu bude
MDC Maják otevřen každou
středu v čase 9.00 – 11.30 hod.
� Každé úterý včetně prázdnin
probíhá v 18.30 – 19.30 hod. cvi-
čení pro ženy. Je zaměřeno na
bolavá záda, gynegymnastiku a
křečové žíly.
� Ve středu 11. 7. pořádáme pro libe-
recká mateřská centra prázdninový vý-
let k nejmladší rozhledně Jizerských hor
a k prameni Nisy. Přijďte všichni, malí
i velcí. Když najdete na vrcholu poklad,
odměna vás nemine. Sraz je na vlakové
zastávce Jablonecké Paseky v 10.04 hod.
(z Tanvaldu hl. nádraží v 9.42 hod.).
Sjízdné pro kočárky, trasa cca 5 – 6 km.

Mateøské a dìtské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, mail: m.c.majak@email.cz

� Připravujeme od září: Hra na
zobcovou flétnu pro předško-
láky a angličtina pro nejmenší.
� Poděkování sponzorům. 3. 6.
se ve spolupráci s Ekoporad-
nou Orsej uskutečnila "Cesta
pohádkovým lesem". Byla při-

pravena 3,5 km dlouhá trasa s dvanácti
pohádkami, cílovou medailí a brambo-
račkou. Na realizaci akce se podílelo na
sedmdesát pomocníků a tito sponzoři:
MÚ Tanvald, Pekárna MAŠEK, Pekár-
na Schneider, Tiskárna SATO, p. Prašiv-
ková, p. Dubský, pí Kasperová, Galan-
terie Tanvald, DS E.F.Burian. Všem
uvedeným DĚKUJEME!

Věra Vacková

Podnětem k za-
ložení našeho ob-
čanského sdružení
bylo tragické vla-
kové neštěstí 4. 6.
2005. Devítiletý
Lukášek v ten den
přišel při vystupo-
vání ve stanici Dlouhé Dvory (Hradec
Králové) o obě dolní končetiny, když se
v průběhu vystupování pěti osob vlak
rozjel a Lukášek pod něj nešťastně spa-
dl. Byl naštěstí ihned letecky přepraven
do FN v Hradci Králové, kde se léka-
řům podařilo zachránit mu život, ale
nohy se mu již zachránit nepodařilo.

Během pár okamžiků se změnil celý
dosavadní život rodiny. Po asi dvou mě-
sících se Lukáškův stav natolik zlepšil,
že jsme se mohli začít zabývat myšlen-
kou, jak dále. Vzhledem k závažnosti
poranění a vzniklému handicapu vy-
vstalo plno problémů a nových potřeb,
které budou s přibývajícím časem a vě-
kem narůstat. Nejtíživějším problémem
se stala otázka vytvoření bezbariérového
bydlení včetně dalších potřeb v přímé i
nepřímé souvislosti s úrazem (doprava
– škola, rehabilitace... osobní asistent,
různé kompenzační a učební pomůcky,
knihy, hry a mnoho dalších věci neje-
nom pro volný čas). Pro velkou finanč-
ní náročnost nejsme schopni sami sehnat
dostatečné množství finančních pro-
středků. Z tohoto důvodu jsme založili
toto občanské sdružení s názvem Vese-
lý vozíček, abychom mohli hlavně fi-
nančně zajistit Lukáškovi žít normální
důstojný život a hradit jeho potřeby
dnes i v budoucnu, tak jak je přinese čas
a život. I když je toto sdružení založeno
prioritně pro Lukáška, rádi pomůžeme
i dalším podobně postiženým dětem a
rodinám v rámci našich skromných
možností. (www.veselyvozicek.cz).

V současné době se pořádá celorepub-
liková veřejná sbírka. Sbírkové poklad-
ničky naleznete na mnoha místech po
celém území naší republiky a také
v Tanvaldě. Jednu z nepřenosných, úřa-
dem zapečetěných pokladen najdete
také v infocentru.
Občanské sdružení Veselý vozíček
Mandysova 1300, 500 12 Hradec Králové
dárcovské konto:
35 - 6105480247/ 0100

Pøispìjte
na Veselý vozíèek

 V kvìtnu opìt probìhlo losování
zákaznických karet v Lékárnì U Aesculapa

1. cenu v hodnotě 5000 korun vyhrál pan Dufek
2. cenu v hodnotě 3000 korun vyhrála paní Čermáková
3. cenu v hodnotě 2000 korun vyhrála paní Holešínská

             Výhercům gratulujeme

Váš lékárník PharmDr. Milan John

ORSEJ v èervenci
� 18. 7. 2007 Na Vyhlídku
k Čertově studánce
– proti proudu Kamenice k zajímavému
skalnímu útvaru ve Smržovce, sraz
v Tanvaldě  v 8.00 hodin u pošty,
s sebou pití, svačinu a doboru náladu.
� 25. 7. 2007 Výlet na Kozí farmu
v Pěnčíně
– autobusem z Plavů v 8.00 hodin do
Hutě, dále pěšky do Pěnčína. S sebou
pití, svačinu a doboru náladu.
Těšíme se na vás!
Bližší informace na
www.ekovychovalk.cz,
tel. č. 774 825 085

Dana Hariková a Líba Novotná

Cesta pohádkovým lesem je pro dìti
velkým dobrodru•stvím

Nejoblíbenější dětskou akcí, určitě z hlediska návštěvnosti a ohlasů, je Cesta po-
hádkovým lesem, která má v Tanvaldě již několikaletou tradici. Letos se na dobro-
družnou cestu vydalo 1100 registrovaných malých pochodníků, odhady však sa-
hají k počtu 1300 účastníků. Akci pořádá MDC Maják ve spolupráci s Ekoporadnou
Orsej, DDM Tanvald a Tom Zálesák. Je to invence a nadšení asi sedmdesáti dobro-
volníků, kteří pohádkový les dětem připravují. Děti putují lesní cestou a tu narazí
na ježibabu, na perníkovou chaloupku, na draka nebo dokonce na vodníka či jiné
pohádkové bytosti. To jsou věci! Na jednotlivých zastávkách musí foukat do kaše,
zpívat Budulínkovi, krmit hladového vlka, vysvobodit zakletou princeznu a další
těžké a důležité úkoly. Děti formou soutěží malují, určují bylinky, chodí na chů-
dách a podobně. Na kartičku pak dostávají razítka, které si sebou hrdě nesou domů.
Cesta lesem pohádek prostě patří k akcím, kde se snoubí radost, dobrodružství i
poznání, a tak patří k vyhledávaným akcím, kterých není nikdy dost.             -abr-

Zajímavý tip
Byl spuštěn zajímavý portál, který
nabízí restaurace – www.menu4u.cz.
Najdete zde aktuální polední menu,
jídelní lístky, akce, recepty a do budouc-
na spoustu dalších zajímavostí.

         -red-
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Infocentrum Tanvald
Tel.: 483 369 670, e-mail: infocentrum@tanvald.cz

Naše novinky:
�  Stolní kalendář Tanvaldsko 2008 Ze Štěpánky na Černou Studnici.
Unikátní stolní
kalendář dobo-
vých fotografií
Petra Kurtina
s texty Kláry
Hoffmanové.
Cena 85 Kč.
� Noviny
Českého Ráje
(kalendář akcí +
cyklobusy)
18 Kč

� Sezónní noviny:
Krkonošská sezóna aneb Krkonoše od jara do podzimu jsou vaše

� Sezónní noviny Jizerské hory + Jablonecký zpravodaj s kalendářem akcí
ZDARMA

� Dále: Slevové karty v infocentru
V prodeji jsou slevové karty Benefit (35 Kč), které umožňují zlevněný
vstup do mnoha zařízení na Liberecku, Českém ráji i v Mladé Boleslavi.

� Opět v prodeji: plastická mapa Krkonoše
a plastická mapa Jizerské hory a Český ráj (cena 987 Kč)

Program na èervenec

2. 7. PO 19 h. Fontána
Americké drama. Film o lásce, smrti a věčnosti.
V hlavních rolích Hugh Jackman a Rachel Weissová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Přístupné od 12 let. (t – 97)
4. 7. ST 19 h. Spider – Man 3.
Americký film podle slavného komiksu. Největší bitva na něj teprve čeká.
V hlavních rolích Tobey Maguire a Kirsten Dunstová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Mládeži přístupný. (t – ŠÚ – 140)
9. 7. PO 19 h. Nikomu to neříkej
Francouzské krimi drama. Co se stane, když otevřete jeden anonymní
e–mail. V hlavní roli Francois Cluzet.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Mládeži nepřístupný. (t – ŠÚ – 125)
11. 7. ST 19 h. Divočáci
Americká komedie. Motorkáři, jak je neznáte.
V hlavních rolích John Travolta a Tim Allen.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč Mládeži přístupný. (t – ŠÚ – 99)
13. 7. PÁ 19 h. Pusinky
Nový český film o mladých dívkách na cestách.
V hlavní roli Sandra Nováková.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Přístupné od 12 let. (95)
14. 7. SO 19 h.  Eleazar Kittel
Amatérský film o jedné legendě Jizerských hor, zázračném doktoru Kittelovi.
Vstupné: 50 Kč Přístupné od 12 let. (120)
16. 7. PO 19 h. Neznámý svůdce
Americký thriller. Napínavé pátrání po vrahovi.
V hlavní roli Bruce Willis a Halle Berryová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 109)
18. 7. ST 17 h. Robinsonovi
Americký animovaný film pro děti. Dobrodružství malého sirotka na cestě do
budoucnosti. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč Mládeži přístupný. (ČV – 105)
20. 7. PÁ 19 h. Vratné lahve
Repríza úspěšného českého filmu Jana Svěráka.
V hlavních rolích Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč Mládeži přístupný. (103)
23. 7. PO   Pozor! 18 h. Piráti z Karibiku – Na konci světa
Americký dobrodružný film. Třetí pokračování úspěšného filmu.
V hlavních rolích Johnny Depp, Orlando Bloom a Keira Knightley.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč Mládeži přístupný. (t – ŠÚ – 168)
25. 7. ST 19 h.  Terkel má problém
Dánský animovaný film jen pro dospělé a otrlé diváky. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč Mládeži nepřístupný. (ČV – 75)
27. 7. PÁ 19 h. Kvaska
Nový český muzikál s hudbou Daniela Landy. Od režisérky muzikálů
Krysař a Tajemství. V hl. rolích Filip Tomsa a Lucie Vondráčková.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč Přístupné od 12 let. (105)
30. 7. PO 19 h. Tajnosti
Nový český film Alice Nellis. V hlavní roli Iva Bittová a Karel Roden.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč Přístupné od 12 let. (97)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie.

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

Mìstská kulturní kanceláø Tanvald
Taneèní kurzy 2007

Letošní taneční kurzy (v případě dostatečného počtu uchazečů) se uskuteční
vždy v pátek od září do prosince ve Skláři v Desné. Kurz povede taneční mistr
Josef Svoboda. Přihlášky přijímá paní Hana Malá v kulturní kanceláři
v Tanvaldě. Uzávěrka do konce července. Celková cena kurzu činí 1 500 Kč.

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

Èervencové kulturní pozvánky
�  3. Anenská sklářská slavnost na Jizerce dne 28. července 2007
V 16 hod. film Eleazar Kittel. Ukázka výroby a prodeje řemesel – letos ukázka a
prodej tradičních vánočních ozdob ze skleněných perliček. Návštěvníci opět uvidí
výrobu skleněných figurek, vitráží, tradiční návlek perliček, výrobu dřevěných
hraček, práci kováře. V 19.30 hod. Anenský bál na Pyramidě. Překvapení i v oblasti
hudby či tradičního občerstvení. Kyvadlová doprava na Jizerku k vlakům
(z Kořenova, žel.st. 9,55/10,40/11,25/12,40/14,50/15,55hod.) a zpět (z Jizerky
10,15/11,05/12,20/14,30/15,35/16,45hod.) do Kořenova na nádraží.
�  7. července Malý festival pro Mistra Jana. Tanvald - Český Šumburk od 13 hod.
v sokolovně a na přilehlých trávnících. III. hudební setkání písničkářů v Jizerských
horách. Výstava nejnovějších xerografik Krystyny Rataj Černé. Vstupné dle věku
účastníků – max. 50 Kč (s CD z loňska – limitovaná edice).

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

� Kni•ní novinky
Romány pro ženy
Roberts, N.: Tanec větru
Millerová, K.: Ráno nepláču
Cartland, B.: Navěky
Psychologické romány
Steel, D.: Muži na ženění
Svěrák, Z.: Vratné lahve – literární
zpracování filmového scénáře
Coelho, P.: Čarodějka z Portobella
Detektivní romány a povídky
O´Connell, C.: Škola zločinu
Macdonald, R.: Osudový nepřítel
Connolly,J.: Polibek smrti
Mac Bain, E.: Poslední tanec
Mac Bain, E.: Škola zabíjení
Humoristické romány
Bombeck, E.: Rodina : sladká pouta,
která škrtí
Historické romány, životopisy
Čech, Z.: Anna a král
Radzinskij, E.: Alexandr II

Löhr, R.: Šachový Turek.
Největší podvod století na dvoře
císařovny Marie Terezie
Válečné romány
Lustig, A.: Dita Saxová
Tipy na výlet
Pohorecký,V.: Po rozhlednách a starých
hradech
Halada, A.: Na kole křížem krážem po
Moravě a Slezsku
Feřtek, T.: Křížem krážem po českých
horách pěšky a na kole
Fořtek, T.: S dětmi křížem krážem po
Čechách
(Kráceno. Pozn. red.
Podrobnosti o všech novinkách najde-
te na www.tanvald.cz)
� POZOR:
Prázdninový provoz v knihovně:
Pondělí     9.00 - 11.30     12.15 - 17.00
Středa       9.00 - 11.30     12.15 - 17.00

Pohádkové pohlazení je nevšední čtení pohádek, které pro nejmenší od května
pořádají pracovnice tanvaldské knihovny. S vyprávěním v květnu mezi děti přišla
čertice Salamandra a v červnu pak divoženky Berta a Gerta. Po prázdninách, v září,
děti svým vyprávěním pohladí tentokrát skřítek.
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   !!! www.skmobil.cz !!!
!!! AKCE !!!

skvìlá cena za notebook
ACER

� 15,4“ širokoúhlý display
� 80 GB pevný disk
� procesor mobilní celeron 1,8 Ghz
� DVD vypalovaèka!
� operaèní systém Windows Vista Home v cenì!

cena 14 123,- vè. DPH
Po dohodì mo•no objednat i jiný notebook

jiné znaèky nebo konfigurace,
vše je jen na zákazníkovi.

Samozøejmostí je i nákup na splátky!

SKmobil, Krkonošská 604, bývalý areál OSP
tel. 777 858 744

PØEJETE SI ZMÌ-
NIT ÚÈES

  a nemáte èas?
PAK JSEM TU

PRO VÁS!

Nabízím veškeré kadeřnické
služby až k Vám do domu

nebo přímo v salonu MARTINA
v Tanvaldě

(v budově SEBY vedle KB).
Na Vaši návštěvu či zavolání se

těší Markéta.
Tel.: 728 669 291.

Fitness centrum
a Solární studio Tanvald
Zmìna pracovní doby
pøes léto 2. 7. – 2. 9.

po - pá: 9 – 12 15 – 20
so: 9 – 12  ne: 14 – 19

RESTAURACE  SEVERKA
Zveme vás do restaurace v Penzionu SEVERKA.

Otevøeno od úterý do soboty
17.00 – 24.00

� Minutková kuchyně
� Speciality na horkých lávových kamenech
� Pilsner Urquell, výběrová vína nejen české značky
� Společenské akce po dohodě kdykoliv

Tel.: 483 382 544, 777 099 796
e-mail: penzionseverka@seznam.cz

www. sweb.cz/penzionseverka

Pøijïte, budete spokojeni.

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, SKŘÍNĚ, KŘESLA, ŽIDLE,
KOMODY, VITRÍNY, KNIHOVNY, BOTNÍKY, REGÁLY, VĚŠÁKY,
POSTELE, STOLY NA PC A TV, DOPLŇKY

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

www.tradiceakvalita.cz
P   O   Z   O   R
Oznamujeme všem zákazníkům, že prodejna firmy LKP ve Smržovce
(u pí Vlkové) bude od 1. 7. 2007 přestěhována do budovy bývalého objektu
SEBA 06 v Dolní Smržovce, tel. 602 102 641.
Dále oznamujeme, že i v letošním roce bude probíhat prodej sezonních
produktů, jako tradičně: okurky nakladačky, broskve, meruňky, cibule a ostatní.

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

Prodejna elektroinstalaèního materiálu
a pracovních odìvù v Plavech

100 m za křižovatkou směrem na Zlatou Olešnici

Nabízíme:
* elektroinstalaèní práce *

- kabely, jistièe, rozvadìèe, elektromìry, zásuvky, vypínaèe,
pojistky, lišty

- svítidla (kuchyòská, stolní, nástìnná), halogeny
- topné roho•e, pøímotopy, akumulaèní kamna,

náhradní plotny do sporákù
- odsavaèe par, ventilátory
- pracovní boxy na náøadí
- pracovní kombinézy, montérky, vesty, obuv

* slevy na celá balení kabelù
+ slevy pro elektroinstalatéry *

                   Provozní doba: po - pá 7.30 - 16.30
so 8.00 - 11.00

Tel.: 483 398 197, 777 583 573

Tìšíme se na Vaši návštìvu

STAVEBNINY NYPRO, a.s.
PØIJMOU

pro prodejnu stavebnin ve Velkých Hamrech
pracovníka na pozici:

SKLADNÍK - PRODAVAÈ

Požadujeme: - řidič sk. B
- řidič VZV výhodou
- bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- práce na PC výhodou

Nabízíme: - zázemí stabilní společnosti
- perspektivní a zajímavou práci
- motivující finanční ohodnocení

Nástup: ihned po výběrovém řízení nebo dle dohody, práce na HPP

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: suhajdova@nypro.cz
nebo na adresu: STAVEBNINY NYPRO, a.s., Břečštejnská 460, 541 01 Trutnov

pí Šuhajdová tel. 499 309 330, fax 499 309 310
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Tanvaldští golfisté nečekaně zvítězili
19. - 20. 5. ve čtvrtém prvoligovém tur-
naji Bohemia tour na hřišti SK Tempo
Praha. Tímto vítězstvím si zajistili účast
na finalovém prvoligovém turnaji smí-
šených družstev, který se uskutečnil
v Tanvaldě ve dnech 23. – 24. června,
v rámci přeboru Čech. Tanvaldské druž-
stvo hrálo v této sestavě: Kašpar Milouš,
Novák Libor, Nepimach Luboš ml., Ne-
pimach st., Poslušný Zdeněk a Želizňák
Jan. Průběh turnaje byl neobvykle dra-
matický už proto, že se hrálo nejen
o účast ve finálovém turnaji, ale zejmé-
na o účast v I. lize pro další sezónu. Sou-
boj Tanvalďáků s hradeckým družstvem
byl jak na houpačce a nakonec skončil
vítězně pro Tanvald o pouhé dva úde-
ry. V průběhu  turnaje ze zdravotních
důvodů musel odstoupit L. Nepimach
ml. Důležité bylo, že ostatní zabojovali
a tento handicap eliminovali. Výborný
výsledek v soutěži družstev se příznivě
promítnul i do soutěže jednotlivců. V
kategorii seniorů (nad čtyřicet pět let)
zvítězil L. Novák skvělým výkonem 181
úderů na osm kol. Další umístění našich:
3. M. Kašpar (ve 4. kole zahrál 18) 5.
Nepimach st. (v posledním finálovém

kole zahrál 18), 12. Z. Poslušný a 16. J.
Želizňák v kategorii mužů.
Výsledek soutěže družstev –
 I. liga smíšených družstev
1. MG Seba Tanvald 7 bodů
2. MGC Hradečtí orli 5 bodů
3. GC  85 Rakovník B 4 body
4. SK Tempo Praha 3 body
5. 5 SK GC Fr. Lázně 2 body
6. SMG Ústí n. L. 1 bod  
Tabulka po čtyřech kolech
1. SK GC Fr. Lázně  20 b. 3412 úderů
2. GC 85 Rakovník 15 b. 3428 úderů
3. 3.MG Seba Tanvald 15 b. 3508 úderů
4. SMG Ústí n. L. 14 b. 3490 úderů
5. MGC Hradečtí orli 14 b. 3516 úderů
6. SK Tempo Praha B 10 b. 3530 úderů

Do pátého, posledního finálového tur-
naje postupují první čtyři družstva. Do
II. Ligy sestupuje Hradec Králové a SK
Tempo Praha B. Do extraligy má prak-
ticky jistý postup družstvo SK GC Fran-
tiškovy Lázně. Souběžně s I. ligou smí-
šených družstev se hraje i I. seniorská
liga. Na tomto turnaji v Praze jsme
o jeden úder zvítězili a zajistili si postup
do finálového turnaje v Tanvaldě.

L. Nepimach

Skvìlý úspìch golfistù TJ Seba Tanvald

Pepa Dressler, dvojnásobný mistr svě-
ta, mistr Evropy a dvacetinásobný mis-
tr republiky v biketrialu připravil pro
všechny příznivce biketrialu a blbnutí
na kole svůj Dressler camp 007, který se
uskuteční 20. – 22. července v Tanvaldu.
Akce se koná v autokempu Tanvaldská
kotlina, v jehož okolí je spousta místa
nejen pro skákání na kolech, ale i pro xc
vyjížďky po místních kopcích. Přijet
můžou trialisté na kolech i jednokolkách
a klidně i XC jezdci, kteří si chtějí
zdokonalit svoji techniku.

Co na účastníky čeká? V pátek volné
ježdění pod vedením nejlepších českých
jezdců, Pepova Škola kola a od šesti
večer Freestyle trial contest a afterparty
s muzikou a také s promítáním bikových
videí. V sobotu se uskuteční Supra trial
contest s účastí několika medailistů
z mistrovství světa z Česka, Slovenska,
Německa a Polska. Dopoledne kvalifi-
kace a závody. Svoji kategorii budou mít
i příchozí a začátečníci. Tak klidně přijď-
te i vy! Od šesti hodin finále kategorie
Elite a hned po skončení afterparty a
živý koncert v autokempu.

V neděli zase volné ježdění pod
vedením Pepy Dresslera a dalším z top
trial riderů a po poledni Krew speedtrial
contest.

Dressler camp je otevřený všem, kteří
si chtějí užít zábavu, strávit tři dny jež-
děním a učením triků na kole a nebo jen
díváním na výborné závodníky. Přijít
může i ten, kdo kolo nemá a třeba by ho
biketrial bavil. Na místě bude možné si
kola zapůjčit. Více informací najdete na
www.dressler.cz.

     -mt-

Dressler camp 007 v Tanvaldì
V sobotu 19. května se v Hospodě ve

Vrších ve Zbytkách konal 4. ročník šta-
fetového závodu družstev a jednotlivců
MUCHOVMAN 2007. Krásné letní po-
časí a možná i věhlas celé akce přilákal
na start rekordních 252 závodníků. Ne-
chyběli mezi nimi takové osobnosti jako
lyžařka Zuzka Kocumová, pravidelný
účastník Dolomitenmanna Honza Škra-
bálek, kanoista Miroslav Šimek, vítěz
letošního Iditarodu (napříč Aljaškou),
cyklista Jenda Kopka nebo kompletní
reprezentační družstvo juniorek v běhu
na lyžích.

 Pořadatelé z TJ SEBA Tanvald a V.
Hamrů umístili start samotného závo-
du tradičně na křižovatku značených
cest pod Čertovými skalami. Štafetu
rozebíhal lezec. Musel vylézt, jištěn sho-
ra, všechny čtyři skalní věže a doběh-
nout zpět k hospodě ve Vrších, kde byla
připravena umělá lezecká stěna. Po je-
jím zdolání předával štafetovou kartič-
ku svému cyklistovi. Jeho čekal čtrnácti-
kilometrový okruh jižními partiemi
Černostudničního hřebene s tradiční ka-
menitou pasáží a potůčkem v závěru dis-
ciplíny. V předávacím území u hospody
pak biker poslal na trať posledního
z týmu – běžce. Trasa vedená náročným
terénem na Muchov a zpět měřila sedm
kilometrů, a když se běžec přiřítil do cíle,
zastavil se čas celého družstva. Stejnou
trať absolvovali i závodníci v kategorii
jednotlivců, byli ale na všechno sami.

Nejrychlejším časem a tedy titulem
MUCHOVMAN 2007 se letos pyšnil
EUTHANASIA TEAM ve složení Petr
Hlaváč, Aleš Zárybnický a Petr Lastkep.
Ceny si odnášeli i vítězové ostatních kate-
gorií a disciplín a kdo se nedostal na bed-
nu, jistě tajně spoléhal na štěstí v tradiční
tombole. Hlavní losovanou cenou se stal,
již tradičně, zájezd Podél Rýna a Bodam-

V sobotu 2. června se v DDM v Tanvaldu uskutečnil šachový turnaj mladých na-
dějí v Tanvaldu a okolí. Pořadatelem akce byl DDM Tanvald ve spolupráci s šacho-
vým oddílem Jiskra Tanvald a ZŠ Desná. Přes snahu o prezentaci turnaje a nalákání
většího počtu startujících hrálo pouze devět dětí, což je jistě škoda. Zaslouženým
vítězem se stal Vojtěch Herrman z Tanvaldu, který vyhrál všechny své partie, před
další tanvaldskou nadějí Tomášem Kaštánkem a desenským Tomášem Zimmerman-
nem. Jeho bratr Jan Zimmermann byl nejmladším účastníkem a přestože tentokrát
nedosáhl na nejvyšší mety, prokázal, že je jistě velkou nadějí do budoucna.

             -JPR-

Tanvaldský hráè vyhrál všechny své par-
tie

V pátek 25. května byly rozdány medaile, poháry a Maškovy vánočky nejlepším
závodníkům a závodnicím v letošním ročníku Poháru běžce Tanvaldu 2007.
Detailní výsledky a foto naleznete  na www.tjsebatanvald.cz.

Skonèily boje o Maškovu vánoèku

ského jezera od CK TRIP, velice obdivo-
vaná byla i jedenáctikilová uzená kýta od
pana Tomáše z Velkých Hamrů.

Pravidelná Afterparty byla potom
pěknou tečkou za dnem plným
excelentních výkonů a neopakovatelné
atmosféry, která podobné akce provází.

Poděkování náleží všem sponzorům
a majitelům závodem dotčených po-
zemků. Velký dík pak městům Velké
Hamry a Tanvald. Generálním partne-
rem závodu MUCHOVMAN 2007 se
stala firma SIZ s.r.o. Podrobnější infor-
mace včetně fotogalerie a kompletních
výsledků na www.muchovman.net.
Za pořadatele

Jan Kuna a Vladimír Vyhnálek

Jaký byl Muchovman 2007?

 Muchovman 2007: na snímcích A. Bělonožníka Jarda Petříček se psem a vítězka
kategorie žen Šárka Diblíková, LK Malá Skála.


