
www.tanvald.cz

Vydává MìÚ Tanvald – XXVI. ROÈNÍK, září 2008   Cena 8 Kè

98. 9. 
Trhy na centrálním parkovišti

28. 9. 
Den české státnosti, státní svátek, 

den pracovního klidu

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2008
15. ročník: 12. – 14. září 

pořádá Město Tanvald 
PESTRÝ KULTURNÍ PROGRAM 

PRO VŠECHNY GENERACE

Pátek 12. září 2008 
Otevření pivního stanu (provoz do 24 hodin), pouťové atrakce, stánkový prodej.

Sobota 13. září 2008
9.00 13. 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.
 Dechovka zahraje k poslechu a dobré náladě venku před školou.
14.00 Dětský zábavný pořad „Rozpustilá olympiádička“. Písničky, hry 
 a soutěže. Účinkují Andrea Sousedíková a Dodo Slávik. 
15.00  Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše – Pozdrav z Moravy. 
 Směs známých moravských lidových písní.
16.00 Koncert kapely Ponožky pana Semtamťuka. Směs folku, jazzu 
 a hospodského šramlu, okořeněná humorem a podávaná 
 s rockovým nasazením.
17.30 Zábavné odpoledne. Účinkují: tanečně – iluzionistické a kostýmové
 show Trio Dance Magic, trio Mr. Popelino & Ecology Cool a Domestic.
20.00 Taneční večer s hudební skupinou Hollywood Show Band. Ojedinělý
 program sestavený z komických imitací a parodií na umělce světových 
 jmen. Vše živě a bez playbacku. Přijďte se pobavit a zatancovat si.
23.00  Konec programu v hale
21.00 Velký ohňostroj s hudbou na fotbalovém stadionu u sportovní 
 haly Výšina.

Neděle 14. září 2008
Sportovní hala Výšina – moderuje David Jelínek

10.30 „Dobré dopoledne“ s Domestikem.
11.00 Pohádkový pořad pro děti „Látané příběhy krejčíka Honzy“. 
 Účinkují Jan Vávra, Tomáš Pilař a Miroslav Bajer z divadélka
 Nymburk.
12.00  Zábavný pořad „Točte se pardálové“. Oblíbené staropražské 
 písničky nejen pro střední a starší generaci. 
 Účinkují Petr Kubec a Jana Balašová.
13.00 Koncert známé country skupiny BG Bazar.
14.30 Módní přehlídka agentury M.U.K. & Petra Models.
15.00 Vystoupení orchestru TAM – TAM BATUCADA. Strhující bubenické 
 show v kostýmech v rytmech brazilské samby a rytmů Afriky a Kuby.
  Soubor vede známý bubeník a hráč na perkuse Miloš Vacík.
16.00 Koncert kapely Péro za kloboukem. Autentický pouliční šramlband, 
 hrající s nebývalým nasazením letité evergreeny, písně lidové či 
 zlidovělé. Jako host vystoupí kejklíř a žonglér Vojta Vrtek.
17.30 Koncertní vystoupení seskupení IVAN HLAS TRIO. Účinkují Ivan
 Hlas, Jaroslav Olin Nejezchleba a Norbi Kovács (viz str. 6). 
18.45 Konec

l bohaté občerstvení l stánkový prodej l pouťové atrakce 
l velký pivní stan l  vstup zdarma na celý program obou dnů 

l změna programu vyhrazena
Omezení dopravy v době slavností: uzavřen průjezd kolem
nákupního centra. Omezení rychlosti v ulici U Stadionu, aj.

(další informace na str. 6)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Jednání městského 
zastupitelstva se uskuteční 

10. září 2008 ve velké zasedací 
místnosti od 16 hodin.

Na pár dnů musela být úplně uzavřena část silnice v Popelnické ulici. Na komunika- 
ci v úseku od garáží až na konec katastru města Tanvald byl položen nový asfalto-
vý povrch v celkové délce cca 1300 m. K finálnímu položení nového povrchu došlo 
dne 20. srpna. Fotografie V. Černého z odb. rozvoje MěÚ Tanvald.    - abr -

Silnice na Popelnicích má nový povrch

V červnu udělovala Nadace Artefaktum, 
která se mimo jiné své celorepublikové 
kulturní a společenské aktivity, věnuje 
handicapovaným umělcům všech druhů 
umění bez omezení věku, výroční ceny 
za kulturní a společenský přínos v roce 
2007.

Mezi oceněnými získala cenu Modrého 
Slona a stala se Osobností pro rok 2007 
tanvaldská Zdenka Synovcová. Ocenění 
směřovalo k propojení aktivního sportu 
handicapovaných sportovců s estetickým 
vnímáním a začlenění sportu do kultur-
ních činností. Zdenka Synovcová stála 
v čele Českých reprezentačních gym-
nastek, které na podzim úspěšně repre-
zentovaly Českou republiku na World 
Summer Gamess Speciál Olympic 2007 
v čínské Šanghaji. Skupinové pódiové 
skladby handicapovaných gymnastek 
patřily k nejlepšímu, co tam bylo vidět.

V rámci různých gymnastických vy-
stoupení se gymnastky pravidelně účast-
ní mnoha kulturních programů po celé 
České republice a propagují nejen spor-
tovní aktivity handicapovaných. V říjnu 
2008 se bude výše jmenovaná účastnit 

týdenního tréninkového kempu v ital-
ském Janově, kterého se účastní vybra-
ní trenéři v celého světa a budou se 
věnovat rozvoji sportu handicapovaných 
a přípravě sportovců na příští světové 
závody. Blahopřejeme.

Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením 
v České republice, o.s., 

okresní organizace Jablonec n. N., 
SK Sluníčko SPMP Jablonec n. N. 

Zdena Synovcová byla oceněna, 
má Cenu Modrého Slona

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci n. N. 
a Město Tanvald zvou:

Rozdýchejte s námi Evičku!
11. 9. od 10.00 do17.00 hod. na centrálním parkovišti v Tanvaldě

Poskytování první pomoci kojencům a malým dětem. Přijďte si vyzkoušet rozdíly 
v poskytování první pomoci dospělým a dětem na resuscitačních figurinách 
AMBUBaby a ADAM. Patron akce: Petr Polák, starosta města. Více informací na
www.cck–jablonec.cz, e–mail: cck.jablonec@seznam.cz nebo tel.: 602 458 088
a 483 356 216. V průběhu celého dne nábor nových dobrovolných dárců krve.
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l 15. 7. 2008 v odpoledních hodinách 
zakročila hlídka Městské policie Tanvald 
ve spolupráci s Policií ČR proti celostát-
ně hledané osobě B. Z., která měla na-
stoupit výkon trestu a od dubna 2008 
byla v celostátním pátrání. Zákrok byl 
proveden v restauraci U Anděla v Tan-
valdě. Osoba, která se po spatření 
hlídky dala na útěk, byla dostižena a 
přímo v restauraci byla za pomocí hma-
tů a chvatů zpacifikována a v poutech 
převezena na služebnu policie v Tan-
valdě. Odtud byla následně eskortována 
do věznice Liberec. Při zákroku nebyl 
nikdo zraněn. 
l 26. 7. 2008 byl ve spolupráci s MP 
Desná zajišťován veřejný pořádek a 
dopravní situace v Kořenově při konání 
Anenské pouti v osadě Jizerka. Hlídka 
pracovala od ranních hodin do odpoled-
ne. Na pouť se vydalo mnoho návštěv-
níků, kapacita parkovacích míst v Jizerce 
byla již dopoledne naplněna, a proto 
komunikace od hotelu Sport v Polubném 
musela být uzavřena. 
l 28. 7. 2008 hlídka MP na základě 
oznámení občanů odvezla psa, naleze-
ného v Horním Tanvaldu, kde se již dva 
dny pohyboval bez majitele, do útulku 
Krásný Les. Pes byl opatřen obojkem 
s hliníkovou známkou Františkovy 
Lázně, ale s nečitelným číslem. I po 
provedeném šetření nebyl majitel psa 
zjištěn. 

Deštěm podemletá utržená vozovka na Český Šumburk byla hned následující den 
opravena. Fotografie pořízené A. Liškovou jsou z 14. a 15. července 2008.  -abr-

Voda podemlela silnici na Český Šumburk

l Dále hlídky MP dohlížely nad dodržo-
váním bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu v Krkonošské ulici, kde byla 
umístěna 21. 7. 2008 po pravé straně 
směrem do Desné u křižovatky s ulicí 
Husovou nová dopravní značka „zákaz 
stání“. Nyní je zakázáno stání po obou 
stranách Krkonošské ulice. MP Tanvald 
upozorňuje občany, že v případě poruše-
ní tohoto zákazu bude nekompromisně 
v blokovém řízení vybírat od hříšníků 
pokuty, jelikož Krkonošská ulice se stává 
při stání vozidel těžko průjezdnou.

      -mol-

Cykloturistika patří k Jizerkám stejně 
jako mlhy a vítr. Stejně jako ze sedla 
koně je krásné sledovat kouzlo přírody i 
ze sedla bicyklu. Zastávka v nějaké 
hospůdce při cestě, pokud si cyklista dá 
pivo, se však nemusí obejít bez újmy. A 
to jak zdravotní, tak finanční. Stejně, jako 
se stává samozřejmostí chránit si hlavu 
bezpečnostní přilbou, neměli by cyklisté 
zapomínat, že pokud vjedou na veřejnou 
komunikaci, stávají se účastníky silniční-
ho provozu. Nějaké to pivo na závěr 
výletu může přijít pěkně draho. Během 
prázdnin na jízdu s alkoholem doplatilo 
na Tanvaldsku několik cyklistů. „Na 
všechny řidiče, i jednostopých, motoro-
vých i nemotorových vozidel, se vztahu-
jí povinnosti. Za nedodržení následují 
sankce, přičemž pokutován může být i 
cyklista, který nemá řidičské oprávnění,“ 
uvádí Bronislav Kuřík z odboru dopravy 
MěÚ Tanvald a pokračuje: „Při zjištění 
alkoholu do 1 promile je stanovena po-
kuta od deseti do dvaceti tisíc korun, nad 
jedno promile pak dvacet pět až padesát 
tisíc korun. V létě jsme řešili čtyři cyklis-
ty, kteří dostali nejnižší možnou pokutu 

ve výši deset tisíc korun, přičemž pouze 
jeden byl účastníkem dopravní nehody,“ 
dodává B. Kuřík s tím, že za celý loňský 
rok bylo na Tanvaldsku pět pokutova-
ných cyklistů a všichni byli účastníky 
dopravních nehod. Zastavit a kontrolo-
vat cyklistu je v pravomoci jak městské 
policie, tak i Policie ČR.    -abr-

(Ilustrační foto: -abr-) 

I cyklisté mohou dostat pokutu za alkohol

Fotografie z bohatého archivu Jaroslava Rýdla, vydaná k založení 1. cyklistického 
německého spolku v Šumburku nad Desnou v roce 1900. Na fotografii vlevo je 
spolkový prapor cyklistického spolku, který byl také vysvěcen. Vpravo dobový záběr, 
který zachycuje dostavbu kostela a stavbu fabriky. Při příležitosti založení cyklistic-
kého spolku byla vydaná i měděná medaile.       -abr-

Cyklistika má v Tanvaldě dlouhou tradici Městská policie o prázdninách

Liberecká nemocnice 
má babybox

Krajská nemocnice v Liberci má od 
konce června babybox. Speciální schrán-
ka pro anonymně odložené děti je v pod-
statě novorozenecký inkubátor přístupný 
z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je 
do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání 
a ventilace, ale současně s mírnou pro-
dlevou i alarm, který upozorní zdravot-
nický personál novorozeneckého oddě-
lení. „Uložení dítěte do babyboxu je 
zcela anonymní a také beztrestné. 
Trestné je ohrožení dítěte, a to uložení 
dítěte do babyboxu není,“ zdůraznil před-
seda Nadačního fondu pro odložené děti 
Statim Ludvík Hess. V Liberci je zařízení 
přístupné z ulice, na boční straně 
Pavilonu pro matku a dítě.   -čtk-

Na Bramberk 
se nedostanete 

Rozhledna na Bamberku je zavřená a 
veškeré přístupové cesty jsou ověšeny 
cedulemi „Privat“. Jelikož přes Bramberk 
jdou značkované turistické cesty, odvážil 
jsem se do toho “zakázaného pásma”. 
Konfrontován jsem byl s vulgárním drsa-
nem, který na mě chtěl vypustit psy a 
který mi nadával starých sráčů a volů. 
Jsem zvědav, jak problém vyřeší Klub 
českých turistů nebo ostatní instituce, 
které v této oblasti mají na starost turis-
tický ruch. Vedou tudy oficiální značko-
vané turistické cesty. 

Michael Beránek

Vážení filmoví přátelé a nadšenci, pří-
pravy na jubilejní 40. ročník soutěže 
Humor v amatérském filmu, který se 
uskuteční 4. října 2008 v Městském kině 
Jas, vrcholí. Věříme, že dorazí dostatek 
kvalitních filmů. První filmy již dorazily. 
Pro letošní ročník HAF 2008 jsou vypsá-
ny tři soutěžní kategorie, a to: A) Humor 
v amatérském filmu (vtipný, satirický 
snímek, hraný či animovaný, do patnác-
ti minut, B) Minuta film (film na jakékoliv 
téma, který nesmí přesáhnout šedesát 
vteřin) a C) nová kategorie: Parodie na 
reklamu (do tří minut). Uzávěrka soutěž-
ních snímků je už 22. září 2008. V rámci 
40. jubilejního ročníku se připravuje do-
provodný program, jehož součástí bude 
například promítání amatérského filmu 
o doktoru Kittlovi a další amatérský film 
o Boženě Němcové, a to ve dnech 1. a 
2. října, v běžných večerních promítacích 
časech s účastí autorů. Dále se připra-
vuje ve vestibulu kina výstava věnovaná 
prvnímu televiznímu vysílání, které je 
neodmyslitelně spojeno s městem 
Tanvald. Letos v březnu jsme si připo- 
mněli šedesáté výročí prvního zkušebního 

televizního vysílání v tehdejším Česko-
slovensku, které se uskutečnilo právě 
v našem městě. 

Na www.tanvald.cz jsou propozice i 
přihláška a také stručný pohled do 
historie soutěže HAF.

Těšíme se na Vaši účast! 
Městská kulturní kancelář Tanvald

HAF 2008 – uzávěrka se blíží

 Ukliďme Jizerky 20. – 21. 9. 2008 
Pytle na nasbíraný odpad, instrukce a kupón na občerstvení lze získat týden před ko- 
náním akce v Infocetru Tanvald. Více informací na tel.: 602 111 752 Martin Jaroušek. 
Společnost pro Jizerské hory o.p.s. děkuje všem, kteří se na akci podílejí.

Zájezd SPOZ do zámku Mnichovo Hradiště
Uskuteční se koncem září, termín bude upřesněn. Přihlášky v MěKK od 8. 9.
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města z 25. 6., 9. 7. a 30. 7. 2008
l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 518/1 o výměře 172 m2, 
katastrální území Tanvald.
l  RM vydává záměr na pronájem 
pozemkové parcely č. 517/1 o výměře 
554 m2, katastrální území Tanvald, spo-
lečnosti TABYS s.r.o. Pozemek bude 
využíván jako zázemí k bytového domu 
č.p. 47, ul. Údolí Kamenice, Tanvald.
l  RM vydává záměr na pronájem 
pozemkové parcely č. 87/4 o výměře 262 
m2, katastrální území Šumburk. 
l RM rozhodla: 
1) odstranit autobusovou čekárnu na 
Světlé, nacházející se pozemkové par-
cele č. 1265/1, k.ú. Šumburk nad Desnou, 
v termínu do 31. 7. 2008;
2) uložit odboru rozvoje a KV předložit 
radě města na schůzi dne 30. 7. 2008 
zprávu o technickém stavu autobuso-
vých čekáren v okrajových částech 
města.
l RM souhlasí s prodejem nefunkčního 
silničního vibračního válce panu Pavlu 
Sixtovi za cenu 5 000 Kč. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
32/2008:
Příjmy 
Transfery na částečnou úhradu provoz-
ních výdajů v ZUŠ a DDM  – 310 Kč
Účelové dotace na základě „Dohody o 
převodu zřizovatelských kompetencí“ – 
investiční  378 305,36 Kč
na základě „Dohody o převodu zřizova-
telských kompetencí“ – neinvestiční
  271 460,05 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní umělecká škola – celkem
příspěvek na provoz  + 62 191,45 Kč
účelový příspěvek na mimořádný příděl 
do FKSP  39 164,25 Kč
investiční účelový příspěvek do investič-
ního fondu  326 246,79 Kč
Dům dětí a mládeže – celkem
příspěvek na provoz  + 144 530,78 Kč
účelový příspěvek na mimořádný příděl 
do FKSP  25 573,57 Kč
investiční účelový příspěvek do investič-
ního fondu  52 058,57 Kč
Rozpočtová rezerva  – 310 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
33/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na realizaci projektu z 
programu VISK  377 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem
Knihovna – celkem
programové vybavení  + 77 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
34/2008:
Výdaje
Školství – celkem
Základní škola, Údolí Kamenice 238 – 
celkem
úprava bytu po školníkovi  59 000 Kč
oprava střechy č.p. 331 a nátěr stávají-
cích klempířských prvků  – 69 000, Kč
Rozpočtová rezerva  – 90 000, Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
35/2008:
Výdaje
Školství – celkem
Dům dětí a mládeže – celkem
příspěvek na provoz  + 15 888 Kč
Rozpočtová rezerva  – 15 888 Kč
usnesení č. 199/12/2008
l  Rada města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 36/2008:
Výdaje
Přispěvky neziskovým organizacím
– celkem

Příspěvky neziskovým organizacím
příspěvek TJ SEBA – oddíl Handi na 
účast na Speciálních zimních světových 
hrách v USA  15 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 15 000 Kč
l  RM rozhodla poskytnout Nadaci 
EURONISA příspěvek ve výši 2 000 Kč 
na podporu 6. ročníku veřejné sbírky 
„Pozvedněte slabé“ a uvolnit ho z roz-
počtové kapitoly Příspěvky neziskovým 
organizacím – z části příspěvky nezisko-
vým organizacím.
l RM:
1) schvaluje vypsání veřejné zakázky 
„Územní plán Tanvaldu“;
2) ve věci veřejné zakázky „Územní plán 
Tanvaldu“ jmenuje členy hodnotící komi-
se Ing. Jindřicha Kozlovského, Ing. 
Miroslava Prašivku, Jiřího Onderku, 
Michala Štima a náhradnici Naděždu 
Žillovou.
l RM rozhodla pronajmout část pozem-
kové parcely č. 225/10 o výměře cca 
22 m2, katastrální území Tanvald, dle 
vyznačení v situaci, panu Jiřímu Jónovi 
a paní Aleně Žantové.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
37/2008:
Výdaje
Kultura – celkem 
Kino – celkem
výměna podlahové krytiny PVC ve 
„služebním bytě“  18 000 Kč 
Rozpočtová rezerva  18 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
38/2008:
Výdaje
Nebytové hospodářství – celkem 
Krkonošská 350 – Soud – celkem
výměna podlahové krytiny PVC v gyne-
kologické ordinaci v 2. poschodí 
 26 000 Kč 
Rozpočtová rezerva  – 26 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
39/2008:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt Masarykovy ZŠ a OA „Oprava 
podlah učeben a interiéru“  268 000, Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Oprava 
podlah učeben a interiéru“  268 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 40/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na veřejně prospěšné 
práce od úřadu práce  764 593 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– celkem
personální výdaje na VPP – ostatní 
osobní výdaje  566 365 Kč
personální výdaje na VPP – sociální 
zabezpečení  147 255 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní 
pojištění  50 973 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 41/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění kulturní akce 
„O Zlatý člunek města Tanvaldu 2008“
  15 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem
Kulturní kancelář – celkem
Ochotnické divadlo – divadelní přehlídky, 
Zlatý člunek, soubory
ostatní osobní výdaje   + 11 500 Kč

doprava a ubytování souborů   3 500 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 42/2008:
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím – 
celkem
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz 
lanové dráhy  50 000 Kč
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
Sbor dobrovolných hasičů – celkem 
Studie ekonomického hodnocení projektu 
požární zbrojnice  50 000 Kč
Zpracování žádosti o dotaci z ROP na 
požární zbrojnici  49 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 49 000 Kč
l RM schvaluje použití částky 330 000 
Kč na nákup technologického vybavení 
školní restaurace Eurest v roce 2008 dle 
předloženého návrhu.
l RM souhlasí se zvýšením kapacity 
školní jídelny Mateřské školy Tanvald, 
U Školky 579, příspěvkové organizace, 
z dosavadních 170 na 210 stravovaných 
s účinností od 1. 9. 2008.
l  RM ukládá odboru dopravy MěÚ 
Tanvald řešit otázku průjezdnosti 
Krkonošské ulice v části Šumburk nad 
Desnou s Krajským úřadem Libereckého 
kraje a s Policií ČR a zprávu předložit 
radě města na schůzi dne 30. 7. 2008.
l RM rozhodla pronajmout nebytové 
prostory o celkové výměře 88,5 m2 ve 
2.N.P. objektu č.p. 583, ul. Horská, 
Tanvald Michalu Kulíškovi za účelem 
poskytování služeb kadeřnictví a služeb 
souvisejících.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 87/4 o výměře 262 m2, katas-
trální území Šumburk nad Desnou, 
Vladimíru Josífkovi.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 517/1 o výměře 554 m2, kata-
strální území Tanvald, společnosti 
TABYS s.r.o.
l RM rozhodla vydat záměr na prodej 
části pozemkové parcely č. 919/2 
o výměře 1 m2, k.ú. Tanvald.
l RM rozhodla vydat záměr na prodej 
pozemkové parcely č. 2370/3 o výměře 
350 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zřízení věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu. 
Právo odpovídající věcnému břemenu 
bude spočívat v právu oprávněného 
k umístění, zřízení a provozování stavby 
zemního kabelového vedení a v povin-
nosti povinného a každého dalšího 
vlastníka strpět umístění, zřízení a pro- 
vozování této stavby na části pozemkové 

parcely č. 1704/7, k.ú. Tanvald, o celkové 
délce cca 149 m se všemi s tím spojený-
mi zákonnými právy, povinnostmi a 
omezeními.
l RM rozhodla:
a) ponechat své usnesení č. 192/12/2008 
ze dne 25. 6. 2008 beze změny,
b) další autobusové čekárny na katastru 
města v současné době nebudovat.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
43/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na projekt „Rekonstrukce 
a výstavba hasičské zbrojnice, Město 
Tanvald“ 5 000 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
příprava a realizace stavby požární zbroj-
nice   5 000 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
44/2008:
Příjmy 
Účelové dotace na projekt „52. ročník 
Tanvaldské hudební jaro 2008“ 
 25 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem
Kulturní kancelář – celkem
Koncerty vážné hudby
služby   + 25 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
45/2008:
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
– celkem
Účelový příspěvek na zakoupení kober-
ce do sportovní haly  40 0000 Kč 
Rozpočtová rezerva  – 40 0000 Kč 
l RM rozhodla o jednostranném zvýše-
ní nájemného dle zákona č. 107/2006 
Sb. a dle Sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 214/2008 Sb. za byty běžné 
a se sníženou kvalitou, a to počínaje 
dnem 1. 1. 2009 takto:
byty běžné skupina a)  22,42 Kč/m2

byty běžné skupina b)  20,86 Kč/m2

byty se sníženou kvalitou skupin 
a)  18,11 Kč/m2

byty se sníženou kvalitou skupina 
b)  16,64 Kč/m2

l RM rozhodla souhlasit s pokácením 5 
ks náletové zeleně – bříz na pozemkové 
parcele č.375/66, k.ú Tanvald, v době 
vegetačního klidu s tím, že na pozemko-
vé parcele č.375/66, k.ú Tanvald bude 
provedena vhodná náhradní výsadba a 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
Upraveno dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.   -mu-

Začíná nový školní rok 2008/2009. Do škol-
ních lavic se po prázdninách vrací žáci a stu-
denti. Těch, kteří se v Tanvaldě chystají do 
prvních tříd, bude kolem osmdesáti. Přesný 
počet je znám vždy až po prvním zářijovém 
týdnu, protože některé děti budou mít odklad. 
K zápisu letos přišlo celkem 88 dětí. V ZŠ 
Sportovní celkem 47 dětí, z toho 21 dívek, ZŠ 
Masarykova celkem 22 dětí, z toho 9 dívek, a 
ZŠ Masarykova – Šumburk celkem 19 nových 
žáčků, z toho 7 dívek,“ uvádí Věra Hnídková 
z MěÚ Tanvald.     -abr-

(Ilustr. foto ze zápisu v ZŠ Masarykova.)

Více než osmdesát dětí přijde do prvních 
tříd Aneb „Hola, hola, škola volá!“ 
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Tanvaldští skauti již dvacet let táboří na 
Vošmendě. V létě roku 1988 vyráží 
z Tanvaldu podivný průvod. Turistický 
oddíl mládeže Modrá hvězda po vzoru 
zakladatele českého skautingu A. B. 
Svojsíka s tábornickým vybavením nalo-
ženým na ručně zkonstruovaných vozí-
cích pěšky vyráží na svůj třetí letní tábor. 
Turistický oddíl mládeže Modrá hvězda, 
po revoluci roku 1989 – 1. oddíl Junáka 
Tanvald, je skautingem zatím jen v srd-
cích. Stále si musíme připomínat, že 
skauting v té době je nejen zakázaný, ale 
i pronásledovaný. Jinak je Modrá hvězda 
od roku 1985 odnoží TOMu Zálesák, 
který letos oslavil čtyřicet let turistické 
činnosti. Skauti gratulují!

Cílem tábora tenkrát i dnes je krásné 
údolí říčky Vošmendy u Bozkova, nyní už 
však bez vozíků, romanticky se postupně 
rozpadávajících. Tenkrát díky vstřícnosti 
majitele, místního JZD, dnes jako již 
tradiční setkávání se odchovanců tan-
valdského skautingu s přibývajícími 
dětičkami (letos nepřekonatelný věkový 

Před sedmdesáti lety přinesl podzim 
v měsících září a říjnu 1938 vážnou me-
zinárodní politickou krizi, na kterou velmi 
doplatila Československá republika, a to 
právě v době, kdy se připravovala na 
oslavy výročí dvaceti let od svého vzniku. 
Vážná politická situace byla vyvolána 
velkou světovou hospodářskou krizí 
a politickým vývojem v sousedním 
Německu, také často označovaném jako 
Třetí říše. Připojení sousedního Rakouska 
k Německu v březnu 1938 vyvolalo i 
u německých obyvatel v ČSR, soustře-
děných okolo Henleinovy Sudeto-
německé strany (SdP), snahu stát se 
také součástí Říše. Sudetoněmecká 
strana od dubna 1938 zvyšovala, podle 
pokynů německé vlády, při jednáních 
s vládou ČSR své požadavky až k poža-
davku připojení pohraničních okresů s 
většinou německých obyvatel k Říši. 
Následná vnitropolitická situace v ČSR 
přinesla změnu vlády i mobilizaci dne 23. 
září 1938. Konečné ultimátum dala nové 
vládě konference v Mnichově dne 29. 
září 1938 za přítomnosti zástupců Anglie, 
Francie, Itálie a Německa. Osamocená 
vláda ČSR měla rozhodnout, zda při-
jmout ultimatum, nebo bojovat. Vést 
válku s Německem se sudetoněmeckou 
stranou v zádech by bylo nezodpovědné, 
a tak bylo ultimatum Mnichovské konfe-
rence 30. září 1938 vládou přijato. 
Zástupci Anglie, Francie i Itálie si přisvo-
jili zásluhu o zachování světového 
míru!

Část Těšínska také okupovalo Polsko 
a část jižního Slovenska a Podkarpatské 
Rusi Maďarsko.

Po Mnichovu bylo české pohraničí 
okupováno po zónách. Jako první byla  
2. října 1938 okupována zóna u Aše. 
Města Tanvald a Šumburk n. D. byla 
okupována dne 8. října 1938 o půl desá-
té dopoledne jako součást páté zóny. Tím 
mělo německé obyvatelstvo několik dní 
na výzdobu města na počest vstupu 
německé armády, oddělení od Česko-
slovenské republiky a připojení k Třetí 
říši.  Tento čas byl využit v plné míře. Obě 
hlavní ulice v Tanvaldě a v Šumburku n. 
D. byly vyzdobeny záplavou říšských 
vlajek a vlajek Sudetoněmecké strany. 
Všechny výklady obchodů byly vyzdobe-
ny obrazy Adolfa Hitlera v různých veli-
kostech a záplavou květin. Přes ulici 
vlála řada transparentů, jimž vévodily 

dva. Jeden: Ein Reich, ein Volk, ein 
Führer (Jedna říše, jeden národ, jeden 
vůdce) a druhý: Wir danken unserem 
Führer (Děkujeme našemu vůdci). 
Radost německého obyvatelstva nebylo 
možno přehlédnout, včetně nezvyklého 
pohledu na zdvižené pravice a nezvyk-
lého pozdravu Heil Hitler. Nebylo možné 
také přehlédnout smutek českého 
obyvatelstva, našich otců a dědů.

Vidět vyzdobené ulice a tu radost ně-
meckých obyvatel, vidět u hotelu Koruna 
vojenskou kuchyni, jak z ní rozdávají 
polévku. Vidět, jak radostně pospíchají 
s nejrůznějšími nádobami ke kuchyni, 
jako by několik dní v ČSR nejedli. Vidět 
ty ověnčené výklady obchodů a celé 
ulice a při tom vědět, že čs. armáda 
opustila pohraniční opevnění, že řada 
rodin opustila své byty a s nejnutnějším 
vybavením odchází do nitra Čech. 
Myšlenky byly plné obav z budoucnosti, 
zvlášť když byl znám německý názor na 
Čechy, že podle rasových Norimberských 
zákonů nejsou plnohodnotní…

Německý Photo atelier pana Gross-
manna, který sídlil v domě čp. 342, nad 
dnešní lékárnou čp. 83, zachytil příjezd 
německé armády do Tanvaldu a 
Šumburku n. D. z balkónu kina. Snímek 
zachycuje nadšené vítání před kinem a 
městskou spořitelnou. Nová státní hrani-
ce přerušila silnici pod vodním zámkem 
a elektrárnou v Popelnicích. Tím již 9. 
října 1938 nebyla umožněna zaměstnan-
cům Velkých Hamrů, Plavů, Haratic, 
Bohdalovic i Zlaté Olešnice cesta do 
práce ke svým firmám v Tanvaldě, 
Šumburku n. D. i Smržovky. Německým 
firmám ale chyběly kvalifikované pracov-
ní síly a tak zajistily propustky přes nové 
hranice. Složitou situaci měla firma 
Johann Liebieg v osadě Svárov, která 
jako součást Šumburku n. D. měla pod-
le nové hranice spojení pouze silnicí přes 
osadu Popelnice. Tato situace byla ře-
šena na úkor II. republiky v listopadu 
1938. Nová příslušnost Tanvaldu k Říši 
se projevila přejmenováním hlavní ulice 
na Adolf Hitler Straße a hlavní ulice 
Šumburku n. D. na Konrad Henlein 
Straße. 

Jaroslav Rýdl 

(Jaroslav Rýdl byl svědkem okupace 
Tanvaldu 8. října 1938, kterou sledoval 
ze 4. sálu přádelny Tanvaldských 
textilních závodů. Poz. red.)

rekord drží pětiměsíční Magdalenka naší 
rodinky Žantů) opět na soukromé louce 
Náčelníka: tož opět Díky!

Děti zdraví -JETI-

Taneční kurzy vedené J. Svobodou, 
pořádané MěKK Tanvald pro mládež i 
dospělé, se budou konat každý pátek od 
září do prosince v KD sklář v Desné. 
Závěrečný věneček obou tanečních 
kurzů se uskuteční 19. 12. 2008. 
Info: http://www.tanecnisvoboda.cz
Taneční hodiny jsou každý pátek 
od 12. 9. 2008 (19. 9. + 26. 9.)
17,45 – 19,45 kurzy pro mládež
20,00 – 21,45 kurzy pro dospělé
Základní kurz pro mládež
Celkem 13 lekcí, cena kurzu je 1500 Kč
Oblečení chlapci: společenský oblek 
(s vázankou, nebo motýlkem), lehké 
polobotky na měkké podešvi. 
Oblečení dívky: společenské šaty, sukně 
s halenkou nebo kostýmek, lehké lodičky 
na středně vysokém podpatku.
Tradiční taneční kurzy pro mládež i pro 
dospělé začínají v pátek 12. září. První 
hodinu se bude platit kurzovné, které činí 
1 500 Kč na jednu osobu. Vstupné pro 
doprovod na jednotlivé lekce je 30 Kč. 
Základní kurz pro dospělé
Celkem 10 dvouhodinových lekcí, cena 
2000 Kč za pár.
Oblečení dospělí: takzvané lehké spole-
čenské (muži raději bez obleku)
Kurzovné lze zaplatit v MěKK Tanvald 

Nabízíme dětem a 
mládeži činnost 
v těchto zájmových 
kroužcích:
Sport – florbal, fotbal, 
plavání, volejbal dívky, 

volejbal chlapci, lyže běh, turistika 
(Tanvald, Desná), stolní tenis, aerobik 
(Smržovka), šachy, taneční (Smržovka)
Estetika – výtvarně-keramický pro před-
školáky a žáky 1. tříd, výtvarný, výtvarný 
speciál (různé výtvarné techniky pro děti 
od 10 let), keramický (Tanvald, Desná), 
divadelní, dívčí klub (ruční práce a vaření)

Začátek okupace 1938 v Tanvaldě

Záběr pořízený 8. 10. 1938 z balkónu kina (archiv).

V létě jedině na Vošmendu

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

Začínají taneční pro mládež i dospělé 
(Krkonošská 350) v pondělí a ve středu: 
v době 7 – 11,30 hod. a 12,15 – 17 hod. 
nebo hned před první hodinou. Proto 
přijďte na první taneční hodinu včas a s 
předstihem. Pro blízké známé a příbuzné 
jsou první společenské kroky lákavou 
podívanou. Věříme, že pokud budete 
chtít mládež doprovodit, přizpůsobíte 
večeru i oděv a sportovní oblečení 
necháte doma. 
Spojení (autobus, vlak): 
Tanvald (aut.nádr.):  17.20 hod. 
 (Pha –  Harrachov, bus)
Desná Centrum:  17,27 hod.
Tanvald:  17,25 hod.
 (Jbc –  Kořenov, Rejdice, bus)
Desná, Sklář:  17,31 hod.
Kořenov:  17,14 hod. 
 (Harrachov – Tanvald, vlak)
Desná (Dol. Polub.):  17,24 hod.
Zpět:
Desná, Sklář:  20,00 hod. 
 (Harrachov – Jablonec, bus)
Tanvald:  20,08 hod.
Desná (Dol. Polub):  20,05 hod.
  (Harrachov – Jablonec, vlak)
Plavy:  20,33 hod.
Desná (Dol. Polub.):  20,23 hod. 
 (Tanvald - Harrachov, vlak)
Kořenov:  20,34 hod.

-abr- 

Hudební obor– zobcová flétna, kytara 
k táboráku pro začátečníky a pokročilé
Cizí jazyky – angličtina pro děti, anglič-
tina pro dospělé
Přírodověda – rybářský (od 9 let) začíná 
již 3. 9. od 15.00 v DDM.
Dále: logopedie, Ulitka – zábavné a 
tvořivé dopoledne pro předškoláky od 
3 let – každé úterý od 8.30 do 11.30.
Zápis do keramických kroužků a výtvar-
ně-keramického pro předškoláky a prv-
ňáčky v Tanvaldě bude 8. 9. od 15.00 
v DDM. Ostatní kroužky pracují od října, 
přihlášky v DDM od začátku září. 

Poslední informace je pro dospělé: pokud nejste na taneční kurzy 
přihlášeni a nakonec jste se se svým partnerem rozhodli podzimní 
pátky věnovat tanci, můžete se přihlásit i na místě, pokud přijdete 
do Skláře na první hodinu před dvacátou hodinou. Kursovné bude 
hrazeno až na 1. taneční lekci.
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Narozeniny 
v září 2008 oslaví
své narozeniny

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v září

Ježková Marie
Svárovská Věra
Endler Vladimír

Grundzová Pavlína
Habová Ernestýna
Tomanová Emilie
Bartel Vítězslav

Vacková Markéta
Cermánková Hana

Gubík Daniel
Hodbod Alfred

Jakoubě Jaroslav
Vondra Josef

V Tanvaldském zpravodaji jsou zveřejňová-
ni jubilanti, kteří se dožívají kulatého či 
"polokulatého" výročí od 70 do 90 let, od 
90 let pak všichni. Pokud si občané nepře-
jí být v této souvislosti TZ zmíněni, nechť 
zavolají do MěKK (tel.. 483 369 653).

Významného životního jubilea se letos 
dožil dobře známý občan našeho města, 
pilný spolupracovník Tanvaldského zpra-
vodaje a bývalý dlouholetý vedoucí 
pracovník n. p. Seba Tanvald Jaroslav 
Rýdl. Celý svůj život zůstal věrný našemu 
městu a podhůří Jizerských hor. 

Narodil se na Českém Šumburku, kde 
také vychodil obecnou školu a své zá-
kladní školní vzdělání dokončil v Masary-
kově měšťanské škole v Tanvaldu v roce 
1938 v nástavbovém čtvrtém ročníku. 
Masarykova měšťanská škola v Tanvaldu 
měla velmi vysoké renomé a navštěvo-
vali ji žáci i ze vzdáleného okolí, ze Zlaté 
Olešnice, Jesenného a dalších míst. Na 
studium bylo tehdy u Rýdlů sotva možno 
pomýšlet a mladý Jaroslav nastupuje do 
učení do skláren v Harrachově. Osobně 
jako patnáctiletý prožíval národní vzepě-
tí a nadšení k obraně naší republiky 
v roce 1938. Citově prožíval také bran-
nou pohotovost v květnu roku 1938 a 
zejména mobilizaci Československé 
armády v září téhož roku i trpké zklamá-
ní nad tím, že západní spojenci ztratili na 
zachování jediného demokratického 
státu ve Střední Evropě zájem a 
Československo vložili jako úlitbu 
Hitlerovi. 

V důsledku převratných politických 
událostí opustil mladý Rýdl Harrachov a 
nastoupil do tehdejšího velkopodniku 
Tanvaldských textilních závodů. S výjim-
kou základní vojenské služby v letech 
1945 – 1947 zůstal tomuto podniku věren 
až do roku 1983, kdy odešel do důchodu. 

Padesátník v číslech
– razily se v Jablonci nad Nisou ve spo-
lečnosti Bižuterie Česká Mincovna
– minci tvoří 990 dílů hliníku a 10 dílů 
hořčíku
– autorem návrhu je akademický sochař 
Vladimír Oppl
– ke konci roku 2007 jich bylo v oběhu 
422 160 400 kusů a jejich hodnota tak 
činí 211 milionů korun
Jak se budou rušit
– od 1. září 2008 s nimi nebude možné 
platit v obchodech
– do 31. srpna 2009 bude možné pade-
sátihaléře měnit v jakékoli komerční 
bance
– až do konce srpna 2014 je bude brát a 
měnit zdarma na svých pobočkách ČNB 
(v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, Brně a 
Ostravě)
Jak se bude platit 
– v cenách zboží zůstanou padesátiha-
léře zachovány, nákupy se budou zao-
krouhlovat až na pokladně, většinou od 
0,50 Kč nahoru
– při platbě kartou naúčtuje obchod 
přesnou částku i s padesátníky
– obchody musí přijímat padesátníky až 
do konce pracovní doby 31. srpna 2008, 
mohou je odmítnout jen tehdy, když jejich 
počet při jednom nákupu přesáhne deset 
kusů
Stejně jako poslední haléřové 
mince od září přestávají platit
i papírové dvacetikoruny. 
Bankovní rada České národní banky 

Z historického
kalendáře

4. 9. 1890. Stoletá voda pobořila pražský 
Karlův most
13. 9. 1968. Byly přijaty dva zákony: 
první dovoloval činnost jen stranám a 
organizacím spojeným s Národní frontou 
a druhý umožňoval národním výborům 
zakázat nebo rozpustit veřejné shromáž-
dění.
23. 9. 1938. Byla vyhlášena všeobecná 
mobilizace československé branné 
moci.
28. 9. 935. Ve Staré Boleslavi byl zavraž-
děn kníže Václav svým bratrem 
Boleslavem I.
28. 9. 995. Byla dobyta Libice nad 
Cidlinou a vyvražděni všichni 
Slavníkovci.
28. 9. 1929. U příležitosti výročí smrti 
svatého Václava byla otevřena Katedrála 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě.
28. 9. 1931. Otevřena Zoologická zahrada 
v Praze.
28. 9. 1941. Reinhard Heydrich vyhlásil 
stanné právo a rozpoutal vlnu represí.
29. 9. 2005. Televizní vysílač a hotel na 
Ještědu byl prohlášen národní kulturní 
památkou.
30. 9. 1938. Československá vláda 
přijala Mnichovský diktát a postoupila 
Sudety Třetí říši.
8. 10. 1938 Okupace Tanvaldu. Poděkování

Touto cestou chci poděkovat paní učitel-
ce Rykrové, která mimo jiné pracuje pro 
Jazykové a vzdělávací centrum Slunce 
v Tanvaldu, za přípravu směřující ke 
složení certifikátu z německého jazyka. 
Na hodiny s ní jsem se vždy těšil, byly 
přínosné a pohodové.

Jiří Brabec ze Smržovky

V současné době si většina rodičů uvě-
domuje, jak je pro budoucnost jejich dětí 
důležitá znalost cizích jazyků. Proto je 
přihlašují do jazykových kurzů při studiu 
prvního stupně ZŠ. Dítě tak může získat 
certifikát z angličtiny již v osmi letech. 
Jeden absolvent kurzu paní učitelky Věry 
Homoláčové, která je lektorkou JaV 
Centrum Slunce, letos zúročil tento cer-
tifikát při přijímacím řízení na střední 
stavební školu v Liberci. Byl přednostně 
přijat před ostatními žáky, Doporučuji 
rodičům, kteří chtějí umožnit dětem stu-
dium, aby neváhali a přesvědčili své děti 
o výhodách studia jazyků a následném 
složení certifikátu. Zkoušející z British 
Council z Prahy přijeli a zkoušení se 
konalo přímo v Tanvaldě. Touto cestou 
chci paní Homoláčové poděkovat.

Jana Marková

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem ing. Josefem Horynou. 
Též velký dík patří panu Maturovi za 
důstojný obřad.

Manželka Vlasta Horynová

Vlastní pílí, houževnatostí a hloubavostí 
získal pověst uznávaného znalce v obo-
ru přádelnictví bavlnářského průmyslu a 
dlouhá léta s úspěchem vykonával funk-
ci vedoucího závodu (ředitele) závodu 
01 n. p. Seba Tanvald. Prosadil v tomto 
závodě řadu rekonstrukcí a modernizací, 
směřujících především k ulehčení neleh-
ké práce přadlen i přadláků. Ještě při 
zaměstnání, ale zejména po odchodu do 
důchodu se začal věnovat shromažďo-
vání a uspořádávání dokumentů o histo-
rii Tanvaldska a jeho průmyslu. Stal se 
skutečným lidovým písmákem, který ale 
publikuje jen to, co si skutečně ověří 
v pramenech. (Nebo co sám prožil. Pozn. 
redakce.) Svědčí o tom i jeho kniha 
Svědomí Tanvaldska, která jistě nebyla 
jeho poslední.

Doc. ing. Jan Šálek

Jaroslav Rýdl slaví životní jubileum

(dále jen ČNB) rozhodla o ukončení 
platnosti bankovek v nejnižší nominální 
hodnotě – 20 Kč, a to ke dni 31. srpna 
2008. Hlavním důvodem je, že bankovky 
podle vyjádření centrální banky již neplní 
funkci oběživa. Papírové dvacetikoruny 
bude možné vyměňovat (za hotovost či 
vkladem na bankovní účet) od 1. září 
2008 do 31. srpna 2009 pobočkách 
všech bank provádějících pokladní ope-
race, ale i v pobočkách ČNB. Od 1. září 
2009 až do 31. srpna 2014 pak bude 
výměnu provádět jedině ČNB. Pozvolna 
mizí padesátikorunové bankovky, z na-
šich kapes a peněženek se pomalu vy-
trácejí. Tento vývoj můžeme sledovat už 
od roku 2006, kdy ČNB začala vydávat 
do oběhu větší množství mincí v hodnotě 
50 Kč. (http://fincentrum.idnes.cz/)

-net- 

Jazykové bariéry 
se zmenšují

Některé články a informace na internetu 
nemají českou verzi. Text vám za několik 
málo vteřin přeloží na níže uvedeném 
odkazu, alespoň zhruba. Je třeba být 
shovívavý a třeba mít základy daného 
jazyka. Překlady do několika jazyků a zpět 
do češtiny, včetně celých web stránek, 
najdete na: http://translate.google.cz. 

-red- 

Končí papírové dvacetikoruny i padesátníky
Prvního září přestávají platit padesátníky. Jejich zánik bude historickou udá-
lostí: haléřové mince zmizí z českých zemí po 116 letech. „Haléře se začaly 
v Česku razit roku 1892 za Františka Josefa,“ říká Roman Veselý z numizma-
tické prodejny Aurea. Padesátníky v hodnotě více než dvě stě milionů korun 
čeká podobný osud jako desetníky a dvacetníky před několika lety. Skončí 
v peci a zpracují se zřejmě v některém hutním závodě. 

Malý ostrov ve Středozemním moři s bohatou historií a nádhernou přírodou – to je 
Menorca. Přijďte si 4. 9. v 19 hodin do Městského kina Jas poslechnout zajímavé 
informace a zhlédnout fotografie, jež vám budou brát dech. 

Cestopisná přednáška o Menorce

Zájezd do Litoměřic
20. 9. 2008 – Litoměřice 

– Zahrada Čech
V 6,30 hod z Harrachova, návrat z Lito-
měřic v 17 hodin, cena za autobus je 170 
Kč za osobu. Autobus bude vypraven 
v uvedenou dobu ze zastávek Harrachov 
– autobusové nádraží, Centrum, Sklárna, 
Motejlek. V Litoměřicích rozchod. 
Vstupné: Dospělí 80, důchodci, studenti 
50 a děti do patnácti let 30 korun. 
Rezervace na tel. 481 528 133 Městský 
úřad Harrachov, Radka Bališová 
Zamlarová. Pro případné zájemce, kteří 
nejsou z Harrachova, zastavíme dle 
domluvy na zastávkách po trase jízdy 
z Harrachova směr Liberec – Česká Lípa 
– Litoměřice.

Přednáška
Téma: „Tvore lidského stupně, staň 
se člověkem.“
Beseda s filosofem a léčitelem Tomášem 
Pfeifferem se koná 16. 9. 2008 v Jablonci 
nad Nisou ve Spolkovém domě, ul. Emílie 
Floriánové, od 18 hodin (blízko Kina 
Radnice).  
Pořádá: Duchovní universita Bytí, 
www.dub.cz,tel.: 222 311 141.



Tanvaldský zpravodaj /6

3. 9.  ST  19 h.  Smutek paní Šnajderové
Nová česká milostná romance. Příběh lásky albánského režiséra a české dívky. 
V hlavních rolích Anna Geislerová, Tomáš Töpfer a Michele Placido.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (104)
 5. 9.  PÁ  19 h.  Kopačky
Americká romantická komedie. Jaké to je dostat kopačky od své milé. 
V hlavní roli Jason Segel a Kristen Bellová.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 110)
8. 9.  PO  19 h.  Paříži, miluji Tě
Francouzský koprodukční povídkový film. Jak vidí Paříž slavní režiséři v krátkých 
epizodách. Hrají například J. Binocheová, Nick Nolte a Elijah Wood.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 121)
10. 9.  ST  17 h.  Kung Fu Panda
Americký animovaný rodinný film. I tlustý a líný medvídek panda se může stát
mistrem bojových umění a zachránit svět. České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 92)
12. 9.  PÁ  19 h.  Neuvěřitelný Hulk
Americký akční komiksový film. Další příběh komiksového hrdiny. 
V hlavních rolích Edward Norton a Liv Tylerová. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 112) 
15. 9.  PO  19 h.
16. 9.  ÚT  17 h. Bathory
Nový historický velkofilm Juraje Jakubiska. Vzkříšení čachtické legendy.
V hlavních rolích Anna Friel, Karel Roden, Bolek Polívka a Franco Nero.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 140)
17. 9.  ST  19 h.  Wanted
Americký akční film podle komiksu. Vyber si svůj osud. 
V hlavních rolích James McAvoy, Angelina Jolie a Morgan Freeman. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 109)
19. 9.  PÁ  19 h.  Temný rytíř
Americký akční komiksový film. Další příběhy neohroženého Batmana.
V hlavních rolích Christian Bale, Heath Ledger a Michael Caine.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 152)
22. 9.  PO  19 h.  Soudný den
Britský akční sci–fi film. Smrtící vir útočí. Boj o záchranu životů začíná.
V hlavních rolích Bob Hoskins a Malcolm McDowell.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 109)
24. 9.  ST  17 h.  Lovci draků
Francouzský animovaný rodinný film. Boj malých hrdinů proti zlému draku.
České znění.
Vstupné: 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 80) 
26. 9.  PÁ  19 h.  Hancock
Americká akční komedie. Existují hrdinové… Existují superhrdinové… A pak
je tu Hancock. V hlavních rolích Will Smith a Charlize Theronová.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 92)
29. 9.  PO  19 h.  Akta X: Chci uvěřit
Americký sci–fi thriller. Pravda je tam uvnitř. Další záhadný případ dvojice
agentů FBI, známých ze slavného TV seriálu. 
V hlavních rolích David Duchovny a Gillian Andersonová.
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 105)

Telefon do kina je 483 394 324, internet. www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Září

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na září

4. 9. v 19 h. Městské kino Jas 
Perla Baleárských ostrovů – Menorca
Cestopisná přednáška Lucie Buriánkové. Vstup zdarma.
12. – 14. 9. 15. ročník Tanvaldské slavnosti 2008
Pestrý kulturní program pro všechny generace. Program viz str. 1.
Taneční kurzy 2008 ve Skláři v Desné
Zahájení 12. 9. Další lekce 19. a 26. 9. 2008. Kurz vede taneční mistr Josef
Svoboda (viz str. 4).
17. 9. v 8 hodin Zájezd do Jelení Gory. Cena 100 Kč.

Připravujeme na říjen:
4. 10. v 13,30 hodin Městské kino Jas Tanvald 
HAF 2008: Humor v amatérském filmu 40. ročník 
Soutěžní přehlídka amatérských filmařů.

Připravujeme na listopad 2008
9. 11. “LO STUPENDO“ aneb Tenor na roztrhání (Ken Ludwig)
Divadelní představení v 19 hodin Městské kino JAS Tanvald. 
Převzaté představení Divadla na Vinohradech. Bláznivý příběh talentovaného, 
ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. 
Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky. Svižný 
sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do 
sebe zapadajících omylů a náhodných shod. Režie: Jan Novák, hrají: Václav 
Vydra, Martin Zahálka, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Gabriela Vránová, 
Jana Malá/ Eva Janoušková, Zlata Adamovská /Jana Boušková, Michal Novotný 
/Ladislav Hampl.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 653, 
Petr Hampl, Lída Abrahamová, 

v budově bývalého soudu, 1. patro.

Mìstská knihovna 
Tanvald

Tel.. 483 369 650, 
www.tanvald.cz/knihovna

Školní restaurace 
EUREST 

o slavnostech
13. + 14. 9. Den otevřených dveří 

ve školní restauraci EUREST 
od 11 do 14 hodin. 

JÍDELNÍ LÍSTEK
Sobota 13. 9. 2008

Polévka:
l  Krkonošská cibulačka s masem
Hlavní jídlo: 
l  Selský talíř (2 druhy masa, 
 2 druhy knedlíků, dušené zelí) 
l  Kuřecí závitek, dušená rýže
l  Rybí filé na roštu, vařené brambory,
 tatarská omáčka

Neděle 14. 9. 2008
Polévka: 
l  Dršťková
l  Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
 a nudlemi
Hlavní jídlo:
l Svíčková na smetaně, 
 houskové knedlíky
l  Zvěřinový guláš, bramboráčky
l  Smažený kuřecí řízek, vařené brambory
l Kynuté borůvkové knedlíky 
 s cukrem a tvarohem
Zeleninové a ovocné saláty
Moučníky

CENÍK 
Polévka  12 Kč
Hlavní jídlo  58 Kč
Moučník  12 Kč
Salát zeleninový, ovocný  12 Kč
Limo  10 Kč
Soda    3 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 
DPH 19%

Provozní doba: 11,00 – 14,00 hodin 

Kromě široké nabídky nejrůznějšího 
občerstvení na Tanvaldských slavnos-
tech můžete letos mimo jiné ´ochutnat´ i 
vystoupení cimbálovky, dechovky, pro-
gramů pro děti a hudební kapely a se-
skupení, které voní dálkami a jsou známé 
za hranicemi naší vlasti. 
Jednou z nich je Tam – Tam 
Batucada 

Orchestr sestavený pouze z bubeníků, 
hrající hudbu bicích nástrojů. Strhující 
bubenické show v kostýmech. Může být 
doprovázena sborovým zpěvem a taneč-
nicemi. Hraje hlavně brazilské samby, 
ale v repertoáru jsou i rytmy Afriky a 
Kuby. Používá postupů velkých 
Batucadových kapel z Rio de Janeira. 
Podle přání se orchestr může rozrůst i 
na vyšší požadovaný počet bubeníků. 
Samba Batucada je rytmus brazilské 
samby, která zní celé dny při velkém 
karnevalu v Rio de Janeiru.

Světové umělce vám ŽIVĚ přiblíží 
skupina HOLLYWOOD 

Je složena z pěti muzikantů, kteří ovlá-
dají dohromady jedenadvacet hudebních 
nástrojů. Každý z nich je zároveň i sólo-
vým zpěvákem. Hrají pouze živě – bez 
použití computeru a playbacku. Celá 
devadesátiminutová show se skládá 
z komických imitací a parodií na umělce 
světových jmen. Pestrý program graduje 
až do poslední minuty.
Ivan Hlas 

Mnohé návštěvníky potěší určitě Ivan 
Hlas, tento všestranný muzikant. 
Skladatel, textař, zpěvák a kytarista vešel 
do povědomí asi největšího počtu oby-
vatel začátkem devadesátých let, když 
zkomponoval hudbu k filmu Šakalí léta. 
(Ceny z roku 1993: Gramy 1993 – cena 
Akademie pop. hudby – zpěvák roku, 
Gramy 1993 – hudební počin roku, Český 
lev 1993 – nejlepší hudba k filmu: Šakalí 

léta.) Ivan Hlas spolupracuje s řadou 
hudebníků a interpretů naší populární 
hudby, např. Yo-Yo band – (Velbloud ten 
to zná, Lehkou chůzí, Prachy na klobouk, 
Karviná aj.), BSP (Baláž, Střihavka, 
Pavlíček – spolupráce na anglické první 
desce, Země vzdálená a další), Kamil 
Střihavka (Kovboj z Teplic aj.), Věra 
Martinová (Sedím pod měsícem, Máš ho 
akorát aj.), Lenka Filipová (Čas je jen 
modrej dým, Noc je jak satén), Aleš 
Brichta (Malostranská). Koncert sestavy 
„Ivan Hlas Trio“, (ve složení Norbi Kovács 
– ak. kytara, Jaroslav Olin Nejezchleba 
– violoncello, Ivan Hlas – ak. Kytara), 
bude v podvečer v neděli 14. září tou 
správnou tečkou patnáctého ročníku 
Tanvaldských slavností. 

Podrobný program Tanvaldských slav-
ností program na straně 1, na plakátech, 
v infocentru a na www.tanvald.cz.

                                 -abr-

Doporučujeme z nabídky Tanvaldských slavností

Na slavnostech vystoupí i Ivan Hlas Trio 
ve složení Norbi Kovács, Ivan Hlas a Olin 
Nejezchleb (nahoře) a kapela Ponožky 
pana Semtamťuka (dole).
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Kulturní tipy na září

VIDEOPŮJČOVNA 
Otevřeno denně do 20 hodin

Poslední novinky
Hvězdná brána - Archa pravdy, Jumper, Clona, 

Tohle je Sparta, Nakaženo smrtí, Nikdy to nevzdávej,
Venkovský učitel, Václav. 

Mnoho dalších.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Využijte přímo v Tanvaldu možnost výběru 

dovolené těch nejlepších cestovních kanceláří.
Fischer, Exim, Firo, Čedok, Victoria, 

Ancora, Mediteran, Bulgariatour, Planet.

Allianz pojišťovna, a.s.
Nejvýhodnější pojištění motorových vozidel.

Klára Mihalová 
Krkonošská 90, 468 41 Tanvald

Tel.. 777 037 702

BUDOVA SEBY TANVALD BUDOVA SEBY TANVALD

BUDOVA SEBY TANVALD BUDOVA SEBY TANVALD
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Desná
l 6. 9. Desenská dechovka – XVI. 
ročník festivalu amatérských dechových 
hudeb v zahradě Riedlovy vily od 13.00 
hodin (za nepříznivého počasí od 14.00 
hodin v kulturním domě Sklář). Vstupné: 
dospělí 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč.
l 7. 9. Slavnosti města Desná – 
desenské setkání k významným výročím 
města v areálu Riedlovy hrobky od 14.00 
hodin.
l Kino Alfa v Desné
17. 9. Mamma Mia
24. 9. Bathory 
Diskotéky v nočním klubu Alfa se konají 
každý pátek od 21.00 hodin. 
Součástí kina Alfa je i Videostudio 
Sebastián. 

KADEŘNICTVÍ
www.kadernictvi-nel.cz

pondělí:  9 – 16 hod.
úterý:  9 – 16 hod.
čtvtek:  13 – 18 hod.
pátek:  13 – 18 hod.
sobota: pouze předem 
objednané

Objednávky jsou možné i mimo pracovní dobu.
Dárkové poukazy (vánoce, svátek, narozeniny)

Nela Pospíšilová, Sportovní 554, Tanvald
Tel.: 731 464 674

l prodlužování vlasů (možné i do melíru)

l vizážistka (líčení na plesy l svatby)

l proměny, svatební a společenské účesy 

(po dohodě možno až domů) 

l stříhání dámské l pánské l dětské

J a VC SLUNCE
603 316 157, 483 394 498,verkahomolacova@tiscali.cz

 VÝUKA V JABLONCI n. N., LIBERCI, TANVALDU
R angličtina R němčina R francouzština R italština R čeština R

 R matematika R
R všechny věkové kategorie, nejstarší student u nás oslavil své 74. 
narozeniny R zajišťuje se výuka v mateřských školách, návaznost je 
zajištěna v Centru Slunce R je zajišťena příprava výuky směřující ke 
složení certifikátů z anglického, německého a francouzského jazyka, 
dále výuka pro úplné začátečníky R maximálně 4 jedinci na hodině

Cena od 3 500 Kč na rok.
Vzhledem k individuálnímu přístupu, kdy přesný čas není předem pevně určen, 
je vhodné kontaktovat Centrum a navrhnout časové alternativy před zápisem, 
který se bude konat  v Jablonci n. N.  8. a 9. 9. ve Spolkovém domě – Floriánova 
ulice od 14.00 do 17.00 a v Tanvaldu dne 10. a 11. 9. ulice Slunná 496. 

l Výstava v Riedlově vile
2. – 30. 10. Jizerkám k narozeninám
Výstava vybraných prací z fotografické 
soutěže „Jizerkám k narozeninám“. 
Vernisáž: 2. 9. v 17.00 hodin. 
l 4. 10. Hodně smíchu a pár slz aneb 
Co život dal a vzal Betty Mac 
Donaldové. Předprodej vstupenek od 
1. 9. v Riedlově vile. Vstupné: 100 Kč 
l 5. 10. O přátelství
Pohádka v Riedlově vile od 15 hod
Železný Brod, Malé náměstí
 l 20. – 21. září : Skleněné městečko 
2008. II. ročník slavností sklářského ře-
mesla. Předvádění výroby skla, sklářský 
veletrh – prezentace sklářských firem 
z blízka i daleka, doprovodný program, 
občerstvení.

Smržovka
l 20. 9. Oslava 140 let od založení 
dobrovolných hasičů ve Smržovce
l 28. 9. Svatomichalská poutní 
slavnost.
Jizerské hory
l 6. 9. od 14.00 hodin Přehrady 
Jizerek 2008 – přednáška o přehradě 
Jablonec n. N. (ukázka štoly), počet 
účastníků je omezen. 
Rezervace na martin.jarousek@volny.cz 
nebo tel.: 602 111 752.
l 26. 9. – 28. 9. Den dravců – přednáš-
ka s ukázkou lovu a letu dravců, 27. 9. 
kroužkování ptáků, přednáška o Jizerce, 
výlet do Orle, večer oheň, 28. 9. odjezd 
domů. Rezervace na tel.: 602 111 752, 
nebo martin.jarousek@volny.cz.
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V sobotu 17. května uspořádala skupi-
na nadšenců pod hlavičkou TJ Seba 
Tanvald a patronací České asociace 
extrémních sportů 5. ročník štafetového 
závodu družstev a jednotlivců 
MUCHOVMAN 2008 – letos prezentova-
ného jako Přebor Čech štafet.

Od časného rána se ve Zbytkách v are-
álu Hospody ve Vrších scházely týmy 
složené z lezce, cyklisty a běžce, ale také 
jednotlivci, kteří si na všechny disciplíny 
troufli sami. Krásné letní počasí a možná 
i věhlas celé akce přilákal na start přes 
dvě stě padesát závodníků, ochotných 
pro parťáky v týmu a co nejlepší umístění 
vypustit třeba duši.

Závod začínal startem lezce. Ten mu-
sel ze sedla v Beranech vyběhnout 
k Čertovým skalám, vylézt na všechny 
čtyři věžičky a odtud se vrátit zpět až do 
předávacího území k Hospodě ve Vrších, 
kde na něj čekala ještě umělá lezecká 
stěna. Po jejím zdolání už předával štafetu 
svému cyklistovi. 

Ten vyrazil na čtnáctikilometrový okruh 
vedený jižními partiemi Černostudničního 
hřebene. Lahůdkou této části závodu je 
tradiční průjezd cestou plnou kamení a 
potokem. Po zdolání celé trasy předával 
biker štafetu poslednímu z týmu – běžci. 

Ten musel vyběhnout na hřeben, po 
něm na vrchol Muchova a stejnou cestou 
zpět. Celkem sedm kilometrů těžkým 
terénem plným nerovností a kamení. 
V momentě, kdy proběhl cílem, se zasta-
vil čas celého týmu. Jednotlivci absolvo-
vali to samé jako borci v družstvu, byli 
na to ale sami. 

Titul MUCHOVMAN 2008 a právo 
zvednout putovní pohár nakonec získalo 
družstvo BIKESERVIS ve složení Zdík 
Duňka, Jarda Stadtherr a Tomáš 
Jakoubek (1:09:53,5 s). Na druhém 

Již se stalo tradicí, že první prázdnino-
vý týden hostil Tanvald trenérskou elitu 
v basketbalu. Právě trenéři a hráči NBL 
zde vedou basketbalový kemp, určený 
pro mladé talenty tohoto stále populár-
nějšího sportu. Hlavní část probíhala 
v tanvaldské sportovní hale a přilehlých 
sportovištích. Ubytování bylo zajištěno 
v hotelu Bon.

Kempu, který organizovala TJ SEBA 
Tanvald, se zúčastnili mladí adepti bas-
ketbalu ze Smržovky, Jablonce nad Nisou, 
Liberce, Turnova a Prahy. Zkušenost jim 
předávalo třináct trenérů z celé ČR. 
Hlavním trenérem kempu byl tradičně Petr 
Treml (trenér USK Praha), mezi dalšími 
se představil například Radek Treml (tre-
nér BC Vyšehrad a reprezentace ČR do 
17 let), Jan Hošek (trenér BC Vyšehrad a 

Pořadatelé z TJ SEBA, DDM a 
Gymnázia Tanvald opět připravují pro 
nejmladší sportovní nadšence předškol-
ního a mladšího školního věku náročnou 
soutěž, Pohár běžce Tanvaldu. Seriál 
závodů je v letošním ročníku složen 
z osmi částí: dvou závodů v přespolním 
běhu (podzimní a jarní maratónský), at-
letického trojboje (sprint, hod míčkem, 
skok daleký), běhu na lyžích (krátké a 
dlouhé tratě), běhu do vrchu, závodu 
v alpském lyžování (slalom) a cyklokrosu 
(pouze kategorie 1. –  5. třída). V každém 
závodu prvních patnáct závodníků získá 
pohárové 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 čokoládový jackpot!!! Ten si 
rozdělí závodníci, kteří absolvují všechny 
uskutečněné závody (bez ohledu na 
umístění). V letošním roce se jedná o ju-
bilejní, desátý ročník těchto závodů, 
který považujeme za ideální způsob 
výběru talentů.    Vladimír Vyhnálek

Sbor dobrovolných 
hasičů Tanvald 

– Šumburk
Hledáme mladé a fyzicky zdatné členy 
pro doplnění výjezdové jednotky a sou-
těžních družstev. Zájemci o činnost ve 
sboru dobrovolných hasičů se mohou 
přijít informovat do hasičské zbrojnice 
(pondělí, středa, pátek od 18 hodin).

Výsledky soutěží
14. 6. O Jizerský pohár v Desné: ženy i 
muži – 1. místo. 
26. 7. Noční soutěž v požárním sportu 
v Jesenném – pohár za 3. místo – ženy.
Noční soutěž v p.s. – Jablonec nad 
Jizerou – ženy 3. místo.
Oslavy 125 let hasičů ve Zlaté Olešnici 
2. 8. – děti 4. místo.

Sportovní pozvánky 
l V rámci seriálu O Pohár krále vrchařů 
Jizerek 2008 se v neděli 21. 9. 2008 koná 
závod MTB UP HILL RIDE Svárov – 
Štěpánka. Prezentace je na fotbalovém 
stadionu ve Velkých Hamrech od 8.30 
do 9:30 hod, start tamtéž v 10.00 hod. 
Cíl u Turnovské chaty pod rozhlednou 
Štěpánka. Trasa je dlouhá 10 km 
s převýšením 580 m. Podrobnější info 
o závodu na www.muchovman.net.
 l V sobotu 27. 9. 2008 se pak koná 
poslední závod celého seriálu – Havírnou 
na Štěpánku. Prezentace je u Turnovské 
chaty pod Štěpánkou od 8.30 do 9.30 
hod. Start v 10.00 hodin z Vilémova, cíl 
u rozhledny Štěpánka. Trasa je dlouhá 
6 km s převýšením 440 m. 
Podrobnější info o závodu na:
www.muchovman.net.

rozhodčí Mattoni NBL), Pavel Richtr (tre-
nér žen LOKO Liberec), Ivo Lukš (dříve 
USK, dnes Sokol Pražský), František 
Peleška (dříve USK, dnes Sokol Pražský), 
Vlasta Bártl (BC Jičín), Michal Šob (USK 
Praha) a další. Je potěšitelné, že jak 
účastníci kempu, tak i trenéři se každý 
rok vrací „na místo činu“. To svědčí o vel-
mi dobré organizaci, kterou zajišťuje 
TJ SEBA Tanvald ve spolupráci s firmou 
PEAK (www.basketmax.cz).

Zvláštní poděkování patří dr. 
Paulinymu, majiteli hotelu Bon, vedení 
ZŠ Sportovní a ZŠ Masarykova a městu 
Tanvald, bez jejichž podpory by nebylo 
možné takto významnou akci pro mládež 
zorganizovat.

Za TJ SEBA Tanvald 
Vladimír Vyhnálek

PEAK basket camp opět v Tanvaldu Muchovman 2008 – poslední ohlédnutí

místě skončil HUDY TEAM – Petr 
Roubíček, Jan Kopka a Radek Linhart 
(1:10:59,5 s) a na třetím tým JESETERS 
– Jan Rykr, Dušan Kožíšek a Jan Hamr 
(1:11:53,7 s).

Vyhlášeni byli i vítězové kategorií: tým 
nad třicet let, tým nad čtyřicet let, tým 
ženy a tým rodina. Jednotlivci muž i žena 
a také nejrychlejší borci jednotlivých 
disciplín. Poté následovala tradiční tom-
bola se spoustou zajímavých cen, která 
vyvrcholila losováním zájezdu od CK 
TRIP. 

 Den plný impozantních výkonů završi-
la pravidelná afterparty s DJ a videopro-
jekcí loňského Muchovmana. Paralelně 
s ní probíhal v konírně i živý koncert 
skupiny Kladívko Band.

 Poděkování náleží všem závodníkům 
za excelentní výkony, sponzorům za 
přízeň a městu Tanvald a městu Velké 
Hamry za významnou podporu. Zvláštní 
poděkování pak náleží generálnímu 
partneru celé akce – společnosti SIZ s.r.o. 
Podrobnější info na www.muchovman. 
net.

Text + foto: - kuna -

V rámci štafetového závodu zdolávali 
lezci Čertovy skály.Za basketbalem se hráči do Tanvaldu rádi vracejí.   (Foto: V. Vyhnálek)

Maškova vánočka opět s jackpotem

Součástí závodů je i cyklokros.

Dráhový minigolf
V posledním extraligovém turnaji 5. – 6. 7. 
v Tanvaldě obsadili golfisté MG Seba T 
předposlední místo a spolu s družstvem 
MGC Holešov budou hrát v nové sezóně 
1. ligu, která začíná 30. – 31. 8. v Tanvaldě 
a pokračuje 20. + 21. 9. v Chomutově.

L. Nepimach


