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7-814. července a 11. srpna se 
konají pravidelné prodejní 

trhy na centrálním parkovišti.

Profesní řidičské 
průkazy

Všichni profesionální řidiči si již mohou 
na dopravním odboru MěÚ Tanvald po-
dávat žádosti o vydání nových Průkazů 
profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ). 
Profesní řidičské průkazy mají podobu 
plastové kartičky a nahrazují osvědčení, 
která byla do dubna letošního roku vydá-
vána. Odbornou způsobilost řidiče, tedy 
průkaz (PPZŘ) mají mít od 1. dubna 2008 
řidiči, kteří řídí auta nad 3,5 t. „K podání 
žádosti o PPZŘ je třeba si přinést jednu 
fotografii. Na místě je pak účtován správ-
ní poplatek dvě stě korun,“ říká Soňa 
Plešingerová z odboru dopravy MěÚ 
Tanvald.  – abr – 

Nejvíc škodí 
motorkáři a borůvkáři

Na příchod letní sezony a davů turistů 
se v horách připravují terénní strážci 
Správy CHKO Jizerské hory. Ještě než 
léto oficiálně oznámilo svůj příchod, 
kontrolovali všechna značení v chráně-
ném území. Ochranáři se během léta 
nejvíce potýkají s motorkáři a borůvkáři, 
kteří často ignorují pravidla a nešetrným 
chováním ničí vzácnou přírodu Jizerských 
hor. Neukázněné chování je ale může 
přijít pěkně draho. Vykoledovanou poku-
tou si totiž mohou ztenčit účet až o sto 
tisíc korun.

Návštěvníci hor by měli respektovat 
zákaz vjíždění do terénu mimo silnice a 
vyhrazená místa, zákaz táboření a odha-
zování odpadků nebo poškozování 
půdního povrchu, které způsobují zejmé-
na cyklisté. „Největší problémy nám pů-
sobí nedisciplinovaní návštěvníci poru-
šováním zákazu vstupu a ničením 
dochovaného stavu životního prostředí 
– například při komerčním sběru borů-
vek,“ říká koordinátor Stráže ochrany 
přírody na Správě CHKO Jizerské hory 
Jan Dolak. Loni se v zakázaných lokali-
tách nejvyšších českých hor denně po-
hybovaly stovky lidí. Škody, které svým 
chováním napáchaly, jsou nevyčíslitelné, 
protože budou mít následky i pro příští 
generace. Jenom v Krkonoších podle 
odhadu ochranářů každý rok zmizí dvě 
stě tisíc litrů borůvek. Sběrače neodradí 
ani hrozící sankce.

Vrásky dělají strážcům také party motor-
kářů, kteří při svém řádění pustoší krajinu. 
„Nepovolené vjezdy motorkářů, čtyřkolek 
nebo skútrů na území CHKO jsou trvalým 
problémem. Stráž ochrany přírody provádí 
průběžné kontroly, při kterých informuje 
návštěvníky a dohlíží na dodržování pravi-
del,“ doplnil Dolak. Pokud dojde k poruše-
ní zákona, má stráž pravomoc udělit pro-
vinilci na místě blokovou pokutu ve výši až 
dva tisíce korun. Při správním řízení může 
přijít i o sto tisíc korun.

Kdo nechce přírodu zatěžovat, ale 
naopak jí ulehčovat, pro toho mají stráž-
ci snadnou radu. „Lidé mohou pomoci 
prostým respektováním pravidel, upo-
slechnutím výzev členů stráže. Pokud 
má někdo vážný zájem se připojit ke 
členům stráže ochrany přírody, může se 
obrátit na telefonní číslo 482 482 999,“ 
dodal Jan Dolak.  – veš – 

Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2008
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina

 5. 7.  v 18 h.  Country skupina MODROTISK
 26. 7.  v 18 h.  Taneční skupina KONTAKT
  9. 8.  v 18 h.  Country skupina NONSTOP
 23. 8.  v 18 h.  Skupina TANVALDSKÝ VÝBĚR 

Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku do areálu Tanvaldská kotlina.

Občerstvení, točené pivo a dětský koutek. Vstupné. 20 Kč, změna programu vyhrazena.

Po Sprévě jeli Tanvalďáci
Malebnou krajinu Spreewaldu, přezdí-

vanou též Benátkami severu, navštívila 
v úterý 27. května zhruba padesátka 
důchodců z Tanvaldu. Zájezd pro své 
seniory uspořádalo Město Tanvald. Na 
programu měli nejhezčí turistickou atrak-
ci, projížďku na loďkách po říčních rame-
nech Sprévy a přilehlých kanálech, 
spolu s obědem na břehu řeky v jedné 
z mnoha místních restaurací. Spréva zde 
tvoří mnohakilometrovou síť vodních 
kanálů, které vedou svěží malebnou 
přírodou a tvoří mnohdy jedinou přístu-
povou cestu k domkům. Přirozené i 
umělé říční kanály mají délku 970 km. 
Oprávněně byl v roce 1991 Spreewald 
vyhlášen biosférickou rezervací 
UNESCO. Během celého zájezdu pano-
vala přátelská a veselá nálada. Přispělo 
k tomu i krásné a slunečné počasí.

Důchodci z Wittichenau 
si zase vyjeli na Ještěď

Na tradiční jarní návštěvu zavítala do 
Tanvaldu v úterý 10. června 2008 osm-
ačtyřicetičlenná výprava seniorů 
z Wittichenau s doprovodem. Přivítáni 
byli ve velké zasedací místnosti tanvald-
ské radnice tajemníkem úřadu Richardem 
Seidelem. Prohlédli si prostory krásné 
secesní radnice, od jejíž stavby uplynulo 
právě sto let. Obdivovali se zejména 
vitrážím v oknech, které zdobí zasedací 
místnost i chodbu. Při malém občerstve-
ní si poslechli několik zajímavostí z dění 
ve městě a poté absolvovali připravený 
program, který díky příznivému sluneč-
nému počasí směřoval k vyhlídkám do 
kraje, a to na oběd na jablonecký Petřín 
a odtud na Ještěd a posléze do ulic 
Liberce. Zájezd z partnerského města 
Wittichenau se konal recipročně, v rám-
ci partnerství obou měst, které mezi 
oběma městy nepřetržitě trvá již patnáct 
let. Zájezdy seniorů patří v obou městech 
k velmi oblíbeným akcím, protože tato 
věková skupina nemá tolik příležitostí 
k cestování do sousední země.

-abr-

Senioři z partnerských měst přijeli na návštěvu

 Zájezdy důchodců do partnerských měst se opět vydařily. (Foto: - abr-)

Ještě foto před radnicí a už se jede na Petřín. (Foto: - abr - )



Tanvaldský zpravodaj /2

–

Městská policie 
v květnu

l V ulici Krkonošská „u fontány“ byla 
nainstalována kamera, která monitoro-
vala pohyb v přilehlém parčíku z důvodů 
častých stížností na nepořádek. Od doby, 
kdy byla kamera v provozu, se situace 
rapidně zlepšila, MP tedy počítá i do 
budoucna s její instalací.
l Za měsíc květen MP řešila celkem tři 
případy toulavých psů. Dvěma se poda-
řilo vypátrat majitele a jeden pes byl pes 
převezen do útulku v Krásném lese.
l Dne 16. 5. 2008 se MP úspěšně podí-
lela při pátrání po nezletilé dívce společ-
ně s PČR Tanvald. Díky velmi dobré 
místní znalosti strážníků byla dívka 
v pořádku objevena a předána rodině.
l V květnu MP dvakrát dopadla při krá-
deži zloděje kovů. Byli ze svých činů 
usvědčeni a na místě řešeni blokovou 
pokutou. Problematika těchto krádeží je 
aktuální, dochází k ní často na mnoha 
místech veřejnosti přístupných a za bílé-
ho dne. MP apeluje na občany, aby si 
všímali svého okolí a jakýkoli podezřelý 
pohyb nebo výskyt „specifické skupiny 
obyvatelstva“ ihned oznamovali MP.
l Strážníci MP také v květnu dvakrát 
řešili problém s bezdomovci, kteří zne-
čišťovali veřejná prostranství ve městě, 
zejména v parku u sochy TGM a v ul. 
Krkonošská u fontány. Postihovat tyto lidi 
nemá cenu, jelikož jsou bez prostředků. 
Často se stává, že jsou cizími státními 
příslušníky, většinou ze Slovenska, a 
k tomu bez dokladů. V takovýchto přípa-
dech je dotyčná osoba vykázána z měs-
ta, jako tomu už ve dvou případech bylo. 
Jakmile poruší zákaz vstupu do města, 
MP oznámí tuto osobu na oddělení 
cizinecké policie.
l Strážníci MP chodí i za dětmi do škol. 
V červnu uskutečnili v ZŠ Sportovní 
Tanvald besedu v 7. třídě. Hovořilo se na 
téma drogy a alkohol. Ve volné besedě 
se žáci zajímali, co mají dělat, uvidí-li 
kamaráda požívat drogy, nebo jsou-li 
nabízeny přímo jim. Po prázdninách by 
měly besedy na školách zase pokračovat. 
l Městská policie kromě výše zmíněné-
ho řeší běžné úkony a úkoly, které se řeší 
celoročně (dopravní přestupky, veřejný 
pořádek, čistota města, atd…).  - mol - 

Tanvaldsko – riziková oblast, psalo se 
v novinách již před deseti lety. Kromě 
vykrádání chat se stále častěji stává 
problémem vandalismus a ještě častější 
krádeže, a to i za bílého dne. „Odpoledne 
cestou do kina jsme zahlédli podezřelé 
chování dvou mladíků poblíž budovy, 
kteří slézali ze stráně nad kinem. Jakmile 
nás spatřili, tak vzali nohy na ramena. 
V rukou jednoho z nich jsem zahlédl 
velké štípací kleště. Na budově byl 
odstřižený a ukradený hromosvod. 
Přivolaná hlídka městské policie se 
vydala po nich pátrat,“ říká Petr Hampl. 

Kradou se nejen barevné kovy, ale i 
zboží v obchodech, a to bez rozdílu 
národnosti, napříč sociálními skupinami. 
V Tanvaldě je to však velký problém. To 
vědí všichni. „Jsem Róm, do České re-
publiky jsem přišel s rodinou v roce 2002 

Jedním z prvních měst na severu, kte-
ré se zapojilo do sběru a recyklace tex-
tilu, byl v roce 2007 Tanvald, který tak 
chtěl přispět k zlepšení životního prostře-
dí (viz TZ 11/07). Vytříděný textil se re-
cykluje. Vhodné, méně obnošené šatstvo 
je prostřednictvím broumovské Diakonie 
určeno pro sociálně slabé a potřebné. 
Sběrné bílé nádoby na staré oděvy a 
textilní materiál si občané oblíbili a hned 
od začátku je hojně využívali. Nádoby 
jsou rozmístěny na několika stanovištích 
ve městě. Bohužel, například od parčíku 
u vodotrysku poblíž marketů musela být 
nádoba odstraněna. To, co by se zdálo 
neskutečné, je v Tanvaldě realitou. 
Kontejnery jsou rabovány a věci v nich 
znečišťovány a rozházovány v okolí ná-
dob. Podle náhodných svědků se toho 
dopouštějí někteří spoluobčané z Tan-
valdu, Dolní Smržovky a Velkých Hamrů, 
z „sociálně slabších vrstev“. Avšak 

Letní období obvykle láká k vodě či do 
přírody. Zloděje vábí k rekreačním cha-
tám, které mnohdy bývají přes týden 
opuštěné. Policie na Jablonecku se jim 
ale letos rozhodla zatnout tipec. Do války 
proti kriminálníkům vyrukovala s tradičně 
nejúčinnějšími zbraněmi, a to preventiv-
ním bezpečnostním opatřením. 

„Skupiny služební kynologie ve spolu-
práci s policisty jednotlivých obvodních 
oddělení postupně obcházejí a kontrolu-
jí chaty, nacházející se v našem okrese. 
Policisté se zaměřují nejen na kvalitu 
zabezpečení chat, ale součastně pátrají 
i po podezřelých osobách,“ informovala 
jablonecká policejní mluvčí Ludmila 
Knopová.

Někteří chataři bezpečnostní opatření 
podceňují a nevědomky si tak koledují 
o vykradení. „Při jedné z akcí policisté 
zjistili, že u jedné z chat jsou pootevřeny 
balkónové dveře a u druhé je nedosta-

tečně zajištěné okno. Chaty ale naštěstí 
nestihl žádný zloděj zatím navštívit, takže 
majitelé měli štěstí,“ uvedla Ludmila 
Knopová.

Mnozí chalupáři se díky policii mohou 
po příjezdu na rekreaci vyhnout nepříjem-
nému zjištění, že už tu někdo byl a 
všechno hodnotné zmizelo spolu s ním. 
Pokud policisté majitele chaty při kontro-
le zastihli, zkonzultovali s ním kvalitu 
zabezpečení, a když to bylo nutné, do-
poručili její zlepšení. V případě, že byla 
chata opuštěná, prověřili její zajištění a 
jestliže objevili nedostatky, zanechali na 
místě leták s doporučením, co je třeba 
zdokonalit.

„V průběhu jedné akce policisté zkon-
trolovali až dvacet rekreačních chat a 
chalup. Všichni oslovení rekreanti přiví-
tali kladně iniciativu policistů,“ dodala 
mluvčí policie. 

V. Hošková

Policisté si posvítili na vykradače chat

V Tanvaldě rabují kontejnery na textil
sociálně slabší jen do té míry, že svou 
existenci velkých rodin staví většinou na 
sociálních dávkách, vybíraných od státu, 
bez nejmenší námahy či úsilí pracovat. 
Rabováním kontejnerů se dopouštějí 
rozkrádání majetku a znečišťování veřej-
ného prostranství. Avšak házení dětí, 
které jsou díky sociálním dávkám pro 
rodiny hlavním zdrojem příjmu, do kon-
tejneru, jako se tomu děje v Tanvaldě, je 
doopravdy už jen pro otrlé povahy. 

Pro upřesnění, do sběrných nádob na 
textil patří čistý použitý a nepotřebný 
textil zabalený v igelitových taškách nebo 
pytlích. Mohou to být záclony, ložní prá-
dlo, ručníky, ošacení, rovněž obuv v pá-
rech. S tímto textilním materiálem je při 
sběru a zpracování ručně manipulováno, 
proto do kontejnerů nepatří špinavé, 
mokré nebo volně ložené hadry. 

 - abr - 

Dopis z firmy
Dimatex CS

Dobrý den, 
dnes jsme provedli další svoz textilu 

z Vašeho města. Celková váha činí 
1 650 kg materiálu. Bohužel jsme 
nuceni konstatovat, že ve Vašem 
městě dochází k rabování našich 
kontejnerů na textil. Konzultovali jsme 
tuto skutečnost ze zástupcem MP, 
který tuto skutečnosti potvrdil. Jeden 
Váš občan nám sdělil, že byl svěd-
kem rabování. Ke kontejneru na 
textil byl přistaven plastový kontejner 
a dítě za asistence dospělého bylo 
vstupním otvorem „vhozeno“ do 
kontejneru.

Z kontejneru vrchem podává pytle 
s textilem a nakonec vyleze (nechápu 
jak) samo. Pytle s textilem se roztr-
hají, vhodné věci odnesou a zbytek 
(ponožky, spodní prádlo, kabáty, 
syntetické bundy, apod.) nechá ležet 
okolo kontejneru (v lepším případě se 
volně vhodí zpět do kontejneru). 
Například u fontány naháží zbytky po 
rabování do kontejnerů na plasty 
(stojí vedle), pracovníci TS zbytky 
hadrů vhodí zpět do našeho kontej-
neru, případně, když je plný, nechají 
před kontejnerem. Tyto hadry jsou 
pro nás většinou již nepoužitelné. 
Další způsob rabování je pomocí 
drátěných háčků (dva jsme našli za 
kontejnery). Vrcholem bylo, když se 
někdo po vyrabování kontejneru ještě 
unvitř vymočil (u fontány).

Dnes jsme měli pocit, že jsme pra-
covníky technických služeb, vykládá-
ní a úklid kolem kontejnerů nám trval 
dvakrát delší dobu než obvykle. 
Z ekonomického hlediska je za těch-
to podmínek naše činnost vysoce 
ztrátová.

Doporučení. prosíme obratem od-
stranit oba kontejnery od fontány (tam 
je situace neúnosná) a zkusit najít 
jiné vhodné místo pro jejich umístění. 
Navrhnout opatření, jak zabránit 
rabování kontejnerů.

Po projednání vzniklé situace se 
budeme kontaktovat.

Zdraví Dieter Boenisch

P.S. Dnešní svoz jsem prováděl 
osobně.

za lepším životem, za prací a tak trochu 
za podnikáním. Já a moje rodina chodí-
me do marketů nakupovat, nikoliv krást. 
Vím, že jakmile se objeví Romové na 
nákupech v marketech, tak prodavačky 
mají oči na pozoru. Prodavačky i perso-
nál nechají všeho a hlídají Rómy, aby nic 
neukradli. Ne však každý Róm si zaslou-
ží při nákupu takové garde. Co dělat, aby 
se tak už nestávalo? Jsme černý a to u 
bílých vyvolává katastrofu. Jednou jsem 
našel u pokladny dětskou peněženku, 
podal ji prodavačce a za to jsem nedostal 
ani zázračné slovo díky. Černé hlídají, 
zatímco bílí mají větší šanci ke krádeži. 
Nejsme však všichni stejní a tak nás 
neházejte do jednoho pytle. Romští 
obyvatelé Dolní Smržovky a Tanvaldu 
dělají ostudu slušným Rómům. Kradou 
poklopy a měděné okapy z budov,“ říká 
jeden z tanvaldských obyvatel, který o 
problému ví a své lidi vyzývá. „Rómové, 
dokažte svým jednáním, že jste syny 
kulturního národa, nebojte se práce! 
Dneska poklopy, měděné okapy, co 
bude zítra? Práce vám neuškodí, ale 
prospěje. Nepřekážejte nám slušným 
Rómům. Nechci, aby naše pověst byla 
pošramoce- na. Jsem jeden z vás. 
Vyzývám všechny Rómy, přestaňte kazit 
naše jméno a nedělejte ostudu slušným 
Rómům. Ostuda je na celý život, ne na 
pár minut. Nechci se za vás stydět.“ 

  -abr- 

Zloději, kteří na budově soudu poškodili 
okapové svody, byli dopadeni. 

(Foto: V. Černý)

Normální je nekrást...

S novými jízdními řády 
konec přestupů 

Nové vlakové jízdní řády, které České 
dráhy nachystaly k 15. červnu v Libe-
reckém kraji nepřinesly žádné radikální 
změny. Jednu z kosmetických úprav si 
mohou vychutnat cestující ve směru 
Harrachov. Těm se totiž usnadnila jízda 
– od poloviny června už nemusí 
přestupovat v Tanvaldě.

„Jedná se o osobní vlaky z Liberce do 
Harrachova s odjezdy v 9.08 a 12.28 
hodin a o vlak na trati z Kořenova do 
Liberce s odjezdem v 9.57. Přestup je 
v Tanvaldu zrušen i u víkendového osob-
ního vlaku z Harrachova do Liberce 
s odjezdem v 11.50,“ informoval mluvčí 
Českých drah Ondřej Kubala.

Trasy ani časy odjezdů se nijak nemě-
ní. Smutnou zprávou pro mnohé cestu-
jící ale může být zrušení některých sle-
vových bonusů. „Zanikne aplikace all 
inclusive síťové jízdenky In – gold, množ-
stevní sleva na kilometrické banky nebo 
SC Net. Změny se týkají jen malého 
počtu zákazníků,“ uvádí tiskové centrum 
ČD.

Důvodem pro rušení cestovních výhod 
je podle Českých drah očekávaný růst 
cen ropy. Prioritou společnosti je udržet 
se mimo černá čísla, což by se bez těch-
to úprav údajně nemuselo podařit. 
Zdražení se nevyhnula ani síťová jedno-
denní jízdenka ČD Net, která z 390 Kč 
povýšila na 440 Kč a síťová víkendová 
jednodenní jízdenka SONE+.

 - veš - 



Tanvaldský zpravodaj /3

Výběr usnesení ze schůzí Rady města Tanvald z 28. 5. a 11. 6. 2008
l  RM v působnosti valné hromady 
TABYS s.r.o. bere na vědomí zprávu 
o hospodaření společnosti TABYS s.r.o. 
Tanvald za rok 2007 a schvaluje účetní 
závěrku společnosti TABYS s.r.o. 
Tanvald za rok 2007 a převedení účetní-
ho zisku ve výši 438 495 Kč na neuhra-
zenou ztrátu minulých let.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit pořízení nového územního plánu 
Tanvaldu.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
pozemkovou parcelu č. 1269/1 o výměře 
5303 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, do doby zpracování nového 
územního plánu města neprodávat.
l RM schvaluje výpůjční smlouvy mezi 
Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje jako půjčitelem a Městem Tanvald 
jako vypůjčitelem za účelem realizace 
staveb „Rekonstrukce ulic Nemocniční a 
Pod Špičákem, Tanvald“ a „Rekonstrukce 
ulice Česká, Tanvald“ dle předložených 
návrhů.
l RM souhlasí.
1. s využitím uvolněné bytové jednotky 
v budově školy č.p. 238, ul. Údolí 
Kamenice, Tanvald, o celkové výměře 
106,3 m2 jako nebytových prostor pro 
potřeby Základní školy Tanvald, Údolí 
Kamenice 238,
2. s uzavřením dodatku smlouvy uzavře-
né mezi Městem Tanvald a Základní 
školou Tanvald, Údolí Kamenice 238 o 
nájmu nebytových prostor, kterým se od 
1. 7. 2008 zvýší výměra nebytových 
prostor o 106,3 m2 a celková výše 
nájemného o 23 484 Kč/rok.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 22/2008.
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
Obrubníky u DDM, MK Protifašistických 
bojovníků  60.000 Kč 
Rozpočtová rezerva  – 60.000 Kč
l Rada města nesouhlasí s návrhem 
zřídit novou autobusovou zastávku 
v ulici U Stadionu.
l  Rada města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 24/2008.
Výdaje
Příspěvky neziskovým organizacím 
– celkem
Příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na 
realizované projekty  + 40 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 40 000 Kč
l RM projednala žádost Základní školy 
Tanvald, Sportovní 576, a nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na stravování 
pracovníků školy v souvislosti s krácením 
příspěvku ONIV.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 25/2008.
Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
příspěvek na dopravu pro tematický zá-
jezd do Osvětimi a Krakova  15 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 15 000 Kč 
l  RM vydává Knihovní řád Městské 
knihovny v Tanvaldě s účinností od 1. 6. 
2008 dle předloženého návrhu
l RM.
1. bere na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy, uzavřené mezi Městem Tanvald 
a Irenou Gurbovičovou, a ukončení pro-
nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 
583, ul., Horská, ke dni 31. 8. 2008;
2. vydává záměr na pronájem nebyto-
vých prostor o celkové výměře 88,5 m2 
(provozní prostory 63 m2, sklad 15 m2 a 
sociální zařízení a chodba 10,5 m2) ve 

2. N.P. objektu č.p. 583, ul. Horská, 
Tanvald, od 1. 9. 2008.
l RM postupuje zastupitelstvu města 
rozhodnutí o žádosti firmy G & G 
FUTURE SOLUTIONS, s.r.o., o prodej 
části pozemkové parcely č. 1808/5 a 
části pozemkové parcely č. 1818/3, vše 
katastrální území Tanvald, za účelem 
realizace stavby malé vodní elektrárny a 
o zřízení věcného břemene na částech 
pozemkových parcel č. 1808/5,1812/1, 
1813, 1818/3 a 1960/2, vše katastrální 
území Tanvald, spočívajícího v umístění 
podzemního převaděče o délce cca 140 
m, který bude propojovat vtokový objekt 
se strojovnou.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 225/10, katastrál-
ní území Tanvald, Jiřímu Jónovi a Aleně 
Žantové za účelem zajištění přístupu na 
pozemkovou parcelu č. 225/7, katastrální 
území Tanvald.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 27/2008.
Příjmy 
Účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře
  271 580 Kč

Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře
  271 580 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 28/2008.
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt Masarykovy ZŠ a OA 
„Vybavení učeben PC a multimediální 
zařízení“  232 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Vybavení 
učeben PC a multimediální zařízení“
  232 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 29/2008.
Příjmy 
Účelové dotace
na projekt „Oprava podlah v budově 
Gymnázia Tanvald“  300 000 Kč

Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
oprava podlah ve třídách  + 300 000 Kč
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
č. 30/2008.
Příjmy 
Účelové dotace
na projekt „ZŠ Horní Tanvald – oprava 
střechy“  200 000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní škola Údolí Kamenice 238
– celkem
oprava střechy č.p. 331 a nátěr stávají-
cích klempířských prvků  + 200 000 Kč
l  Rada města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 31/2008.
Výdaje
Bytové hospodářství – celkem
Hlavní 531, Dolní Smržovka – celkem
výměna nepřímotopného bojleru 
 25 000 Kč
Rozpočtová rezerva  – 25 000 Kč

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

 – mú – 

l ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 30. 4. do 11. 6. 2008.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města.
1. TABYS s.r.o. Tanvald
2. Teplárenství Tanvald s.r.o.
3. Nemocnice Tanvald s.r.o.
l ZM schvaluje pořízení nového územ-
ního plánu Tanvaldu.
l ZM k majetkoprávním záležitostem.
1. na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 6 vel. 1+2, 
Vančurova 34, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou, žadatelům v pořadí.
1) panu Michalu Galbavému za nabídnu-
tou cenu 670 000 Kč;
2) panu Martinu Šandovi za nabídnutou 
cenu 650 000 Kč;
3) slečně Romaně Galbavé za nabídnu-
tou cenu 629 000 Kč.
2. na základě zveřejněných záměrů 
rozhodlo prodat.
a) část pozemkové parcely č. 1847/1, 
katastrální území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1204 – 55/
2006 ze dne 16. 5. 2006 jako pozemko-
vá parcela č. 1847/4 o výměře 274 m2, 
katastrální území Tanvald, Antonínu 
Lipšovi za smluvní cenu 48 600 Kč za 
účelem stavby rodinného domu s tím, že 
prodej bude uskutečněn po nabytí práv-
ní moci územního rozhodnutí, nejpozdě-
ji však do 30. 6. 2009.
b) pozemkovou parcelu označenou pod-
le geometrického plánu č. 1294 – 92/
2008 ze dne 15. 5. 2008 jako pozemko-
vá parcela 602/5 o výměře 383 m2, ka-
tastrální území Tanvald, manželům Janu 
a Radmile Hamříkovým za účelem vybu-
dování odstavné plochy a umístění čis-
tírny odpadních vod s kanalizací pro 
provozovnu čp. 584, Údolí Kamenice, 
Tanvald, za smluvní cenu 64 300 Kč.
c) pozemkovou parcelu označenou pod-
le geometrického plánu č. 1294 – 92/
2008 ze dne 15. 5. 2008 jako pozemko-
vá parcela 602/12 o výměře 210 m2, 
katastrální území Tanvald, do podílového 

spoluvlastnictví, a to jednou ideální polo-
vinou do společného jmění manželům 
Ladislavu a Miluši Chlupáčovým a jednou 
ideální polovinou do společného jmění 
manželům Miloši a Věře Haklovým za 
smluvní cenu 26 800 Kč. 
d) pozemkovou parcelu č. 494/5 o výmě-
ře 97 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, manželům Zdeňkovi a Ireně 
Hynkovým za smluvní cenu 10 000 Kč. 
e) pozemkovou parcelu č. 81/17 o výmě-
ře 220 m2, katastrální území Šumburk 
nad Desnou, do podílového spoluvlast-
nictví, a to jednou ideální polovinou Jitce 
Pospíšilové a jednou ideální polovinou 
Janu Bervicovi za smluvní cenu 19 300 
Kč. 
3) rozhodlo část pozemkové parcely 
č. 1808/5 a část pozemkové parcely 
č. 1818/3, vše katastrální území Tanvald, 
v současné době neprodávat.
4) ruší své usnesení č. VI/4a ze dne 16. 4. 
2008 a rozhodlo na základě zveřejněného 
záměru prodat.
a) část pozemkové parcely č. 309/2 
o výměře 247 m2, katastrální území 
Tanvald, manželům Miloši a Monice 
Marčíkovým za cenu 195 Kč/m2.
b) část pozemkové parcely č. 309/2 
o výměře 24 m2, katastrální území 
Tanvald, do podílového spoluvlastnictví 
Simoně Hejskové a Janě Procházkové 
za cenu 10 Kč/m2. Cena je stanovena 
s ohledem na skutečnost, že tuto část 
pozemku užívají vlastníci objektu č. 281, 
Pod Špičákem, Tanvald, v dobré víře od 
roku 1948.
5) schvaluje podání žádosti Pozem-
kovému fondu ČR o pronájem části po-
zemkové parcely č. 171/1 o výměře cca 
74 m2, katastrální území Tanvald na dobu 
deseti let pro účely dočasného záboru 
(úprava břehu) při provádění akce 
„Rekonstrukce ulice Česká“.
6) schvaluje ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., zřízení věcného 
břemene v rozsahu dle situačního nákre-
su na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu 100 Kč za běžný metr liniové 
stavby v maximální šíři 1 metr. Náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Právo odpovídající 

věcnému břemenu bude spočívat v prá-
vu k umístění, zřízení a provozování 
stavby EP – 12400084 – „JN, Tanvald 
(Nemocniční) – přeložka vedení VN, NN“ 
a v povinnosti povinného a každého 
dalšího vlastníka strpět umístění, zřízení 
a provozování této stavby na částech 
pozemkových parcel č. 256/4, č. 352/17, 
č. 352/18, č. 1839/1, č. 1941/1, vše ka-
tastrální území Tanvald, v celkové délce 
cca 60 běžných metrů se všemi s tím 
spojenými zákonnými právy, povinnostmi 
a omezeními.
7) rozhodlo nesouhlasit s prodejem.
a) pozemkové parcely č. 602/10 a po-
zemkové parcely č. 1989/2, vše katast-
rální území Tanvald, do doby vyřešení 
majetkoprávních vztahů v souvislosti se 
stavbou mostu přes Kamenici.
b) pozemkové parcely č. 1269/1, katas-
trální území Šumburk nad Desnou, do 
doby pořízení nového územního plánu 
Tanvaldu.
8) po projednání žádosti manželů Jiřího 
a Radmily Bucharových rozhodlo pro-
dloužit termín prodeje pozemkové par-
cely č. 1704/9, katastrální území Tanvald, 
schválený usnesením zastupitelstva 
města č. V/1d ze dne 13. 9. 2006, nej-
později do 30. 9. 2008.
9) schvaluje rozpočtové opatření č. 26/
2008.
Výdaje.
Místní hospodářství
Silnice a místní komunikace
oprava ulice Popelnická  3 000 000 Kč
Příjmy.
Fond rozvoje a rezerv  + 3 000 000 Kč
10) schvaluje
a) přílohu č. 2 Zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Dům dětí a mládeže, 
Protifašistických bojovníků 336, příspěv-
ková organizace ze dne 31. 10. 2007, 
kterou příspěvkové organizaci svěřuje do 
správy movitý majetek dle přílohy v cel-
kové hodnotě 233 417,60 Kč;
b) přílohu č. 2 Zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Základní umělecká 
škola Tanvald, Nemocniční 339, příspěv-
ková organizace, ze dne 31. 10. 2007, 

Ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald dne 18. 6. 2008

Dokončení na str. 9
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Narozeniny 
v červenci a srpnu 

2008 oslaví

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

červenci a 
srpnu

Červenec
Blumrich Günter
Matoušková Hana

Řezáč Ladislav
Vilušínská Zdena

Jankovská Jaroslava
Strnadová Viera
Tejček Miroslav
Vágnerová Irena

Hrabálková Růžena
Šimůnková Milada

Srpen
Blažková Ludmila
Ceéová Kateřina
Hnyková Božena

Kunc Jiří
Plíšková Ludmila
Zeidler Bernhard
Jakoubek Eduard
Poprová Dagmar
Hrašková Marie
Kožíšek Čestmír
Tomášová Alena
Morávková Miluše
Hofmanová Jana

Rehovičová Katarina

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).

Nedopatřením ze seznamu SPOZ 
vypadli nejmladší z červnových jubi-
lantů. Dodatečně, stejně upřímně 
a vřele, jim přejeme zdraví a další 
šťastná léta!

Červen
Kuchová Helena

Matoušková Libuše
Prokorátová Ingeborg

Bartelová Hanička
Hasa Bohumil

Tanvaldští důchodci vyjeli 12. června na jarní výlet, který pro ně tradičně připravuje 
KPOZ a KK Tanvald. Tentokrát byl cílem zámek v Libochovicích, kde kromě vlastní 
prohlídky zámku dostali bonusem představení, na které budou dlouho vzpomínat. 
Jeden z pávů, kterých je v překrásném zámeckém parku několik, se jim totiž před-
vedl hned za branou a zapózoval ze všech stran. S dobrým obědem a návštěvou 
Litoměřic při zpáteční cestě byli všichni spokojeni a těší se již nyní na výlet na podzim.

- ali -

Před padesáti lety dne 7. června za krásného, slunného počasí si řekli tehdy na 
MNV Velké Hamry své „ANO“ Jaroslava a Václav Hůzovi. Za dobu jejich společné-
ho života se leccos změnilo. Narodili se jim synové Petr a Pavel a časem přibyla 
vnoučata Jakub, Tomáš, Pavel, Honza a Petra. Ti všichni se svými partnery a part-
nerkami přišli oslavencům popřát k významnému jubileu. Ke zlaté svatbě jim za 
město Tanvald ještě hodně krásných společných let popřála také předsedkyně 
KPOZ Tanvald a my se k tomuto přání připojujeme.  - ali - 

Zlatá svatba u Hůzů

Senioři na výletě v Libochovicích 

Srpen
l 20. - 21. 8. 1968.
Invaze do Československa
Vojenský zásah armád pěti států 
Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, 
Maďarska, NDR a Polska) v Česko-
slovensku v noci z 20. na 21. 8., a ná-
sledná okupace Československa, která 
zastavila reformní proces Pražského 
jara.

40. výročí okupace
(1968 – 2008)

Báli jsme se západu, napadli 
nás z východu

Ve středu 20. srpna 1968 kolem 23. 
hodiny večer překročila vojska SSSR, 
Polska, Maďarska a Bulharska státní 
hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí 
prezidenta republiky, předsednictva 
vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez 
vědomí těchto orgánů. V noci na 21. srpna 
se začaly psát dějiny okupace naší země. 

21. srpna se rozezněly sirény ve všech 
koutech vlasti. Nejinak tomu bylo 
v Tanvaldě. Vojenské vozy přijíždějící od 
Harrachova pokračovaly z Tanvaldu 
oběma směry. Většina jich směřovala na 
Jablonec nad Nisou. Podle vzpomínek 
pamětníků vojenské kolony projížděly 
v klidu a ve městě nedošlo k žádným 
násilnostem. Neštěstí, které zdaleka 
nebylo zapomenuto, se však odehrálo 
v Desné. „Právě jsem se na svém 
Pionýru vracel z pracovní směny 
z Desenské huti, když zazněla ohromná 
rána. Naproti mně začal téct hořící ben-
zín. Od místa výbuchu mě dělilo asi dvě 
stě metrů a zhruba dvacet vteřin. 
Urychleně jsem se vydal přes řeku, za-
dem, k místu výbuchu, vzpomíná na 
osudný den před čtyřiceti lety Jiří Pelc a 
dodává. „Pod Sklářem havarovala vo-
jenská cisterna s vlekem, která vezla 
minimálně padesát hektolitrů paliva a 
vazelíny. Auto, které jelo od Harrachova, 
mělo asi přehřáté brzdy. V levotočivé 
zatáčce bokem narazilo do zdi. V oka-
mžiku, kdy došlo k výbuchu, procházela 
kolem Dáďa Straková s babičkou. Děvče 
jsem znal, protože chodila za dědou do 
kina, kde jsem tehdy vypomáhal. Šofér 
s velitelem vozu stačili ještě vyskočit. 
Obě nešťastnice uhořely na místě. 
Bezprostředně po výbuchu se tam se-
běhlo možná dvacet lidí. Ještě jsme 
pomáhali lidem, kteří bydleli v domku 
před vrátnicí. Zbytek toho neblaze pro-
slulého vozidla ZIL je pohřben dodnes 
na skládce v Merklově. V Desné nadska-
kovaly poklopy od kanálů, protože unik-
lý benzín vytekl do kanálu a země dočis-
ta duněla. Vzpomínám si na tu dobu, lidé 
byli připraveni se bránit. Vzpomínám si 
na zbraně rozmístěné po střechách de-
senských budov,“ uzavírá své vyprávění 
o jednadvacátém srpnu J. Pelc. 

Zemi obsadily tanky, obrněná vozidla 
a tisíce vojáků. Výzvy, rezoluce, prohlá-
šení, stanoviska, nóty od státních orgá-
nů, podniků, zájmových organizací i od 
občanů nikdo nevyslyšel. Jak bylo psáno 
na jednom z dobových nápisů: „Sovětské 
automaty nás obsloužily rychle a bez 
čekání“. Okupace trvala neuvěřitelných 
dvaadvacet let.

Pozvánka do kina:
Nezávislý černobílý snímek Petra 

Nikolaeva o době normalizace ́ ...a bude 
hůř´ můžete vidět 18. 8. 2008 od 19 hod. 
v Městském kině Jas Tanvald.

L. Abrahamová

Poděkování
Rád bych poděkoval panu Milanu 
Šourkovi z Velkých Hamrů II, manželům 
Strýčkovým z Tanvaldu a Městskému 
úřadu v Tanvaldě za sponzorský dar, 
díky kterému jsme mohli v budově 
gymnázia vybavit čtyři učebny okenními 
žaluziemi. 

Mgr. František Brus,
ředitel Gymnázia Tanvald

 

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala 
neznámým manželům, kteří zastavili, 
pomohli a pečovali o mne až do příjezdu 
sanitky, kterou též zavolali. Na hlavní 
silnici v Dolní Smržovce se mi v říjnu 2007 
stal úraz. Jistě také spěchali, ale nepře-
hlédli mne a pomohli. Patří jim uznání a 
velký dík. Ráda bych jim poděkovala 
osobně. Ozvěte se! Tel.. 731 626 710.

 E. Bryknarová.

l  3. 7. 1938. V Praze byl zahájen 
X. všesokolský slet přijímaný jako de-
monstrace na podporu obrany republiky.
l 4. 7. 1968. Vedení KSČ bylo pozváno 
do Varšavy na jednání s ostatními země-
mi Varšavské smlouvy o poměrech 
v ČSSR.
l 10. 7. 1968. Poslanci Národního shro-
máždění zvolili sto padesát poslanců 
České národní rady.
l 12. 1908. V Praze byl zahájen II. slo-
vanský sjezd (k 60. výročí slovanského 
sjezdu roku 1848), jehož cílem bylo sjed-
notit Slovany proti velkoněmeckým 
tendencím.
l 13. 7. 1918. Podle dohody českých 
politických stran se nefungující Národní 
výbor přetransformoval na Národní výbor 

Československý, který měl za úkol 
připravit převzetí moci a organizování 
budoucího státu.
l  14. 7. 1968. Zahájena dvoudenní 
schůzka představitelů Bulharska, 
Maďarska, Polska a SSSR ve Varšavě. 
Jejím tématem byla „kontrarevoluce“ 
v ČSSR.
l 20. 7. 1938. Anglická vláda nabídla 
prezidentu Benešovi nezávislého zpro-
středkovatele pro jednání se Sudeto-
německou stranou. Na nabídku prostřed-
níka (lorda Runcimana) česká vláda 
přistoupila.
l 21. 7. 1948. Byl přijat zákon, kterým 
byla veškerá činnost akčních výborů 
Národní fronty prohlášena za legální, i 
kdyby byla v rozporu s platnými zákony.

Vybíráme z historického kalendáře
Červenec
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Na trase z Tanvaldu do Jablonce musí řidiči počítat s omezením provozu ještě do 
konce října. Na komunikaci 1/14 se sešly dvě stavební akce, a to rekonstrukce 
železničního mostu v Dolní Smržovce (na snímku) a práce na kanalizaci ve Smržovce 
od Lidického náměstí k Bílému mlýnu po novoveskou odbočku. „Od 1. 7. pokračují 
práce na úpravě kanalizační přípojky pro dešťové povrchové vody ze silnice. Doprava 
bude stále řízena semafory. Další omezení je kvůli rekonstrukci mostu, kdy starý 
kamenný se nahrazuje novým betonovým. Zde dojde rovněž k narovnání silnice a 
provoz bude plynulejší,“ uvádí ing. Jakubička z KÚ Liberec s tím, že provoz po této 
komunikaci je umožněn pouze osobním vozům a autobusům. Nákladní doprava 
bude až do konce října vedena objízdnou trasou na Železný Brod přes Maršovice 
a Bratříkov, a to obousměrně. Během prázdnin bude na trase do Jablonce n. N. 
čekat na řidiče ještě jedno částečné dopravní omezení kvůli rekonstrukci mostu přes 
Nisu u kruhové křižovatky ulic Mostecká a Podhorská. Od Tanvaldu bude provoz 
jednosměrný, od Jablonce povede ulicemi 5. května, SNP a u bývalé vojenské 
správy zpátky do Podhorské. Výluka na železnici potrvá do 4. července. „Od 
5. července bude obnovena průjezdnost na železniční trati Jablonec n. N. – Tanvald 
v plné míře dle platných jízdních řádů,“ uzavírá ing. Jakubička.  -abr- 

(Foto: P. Hampl)

I o prázdninách počítejte s omezením

Nostalgické jízdy v roce 2008
Zvláštní vlaky jsou sestaveny z historických vozidel a průvodčí vlaků budou oble-
čeni v historických uniformách. Ve všech vlacích je možné si koupit drobné občer-
stvení, brožurky či pohledy s tématikou ozubnicové trati. Ve zvláštních vlacích 
platí tarif vyhlášený Železniční společností Tanvald, o. p. s. Cestující budou odba-
veni historickými lepenkovými jízdenkami přímo ve vlaku (www.zubacka.cz/zst.).
12. 7. 2008 – Vlakem na Svijanské slavnosti piva
Zvláštní historický vlak na slavnosti piva do Svijanského Újezdu
Trasa: Tanvald – Železný Brod – Turnov – Příšovice, Turnov – Železný Brod –
Tanvald. Vozidla: motorové vozy M240.056 a M240.057
26. 7. 2008 – Pouť na Jizerce
Zvláštní vlak u příležitosti tradiční pouti na Jizerce
Trasa: Tanvald – Kořenov – Harrachov a zpět
Vozidla: ozubnicová lokomotiva T426.003, motorový vůz M240.056, historické 
vozy 
16. 8. 2008 – Parní sobota na zubačce
Zvláštní vlaky s parní lokomotivou, s ozubnicovou lokomotivou a s historickým 
motorovým vozem
Trasa: bude upřesněna
Vozidla: parní lokomotiva (bude upřesněna), ozubnicová lokomotiva T426.003, 
motorový vůz M240.056 a historické vozy

Půjčovně kol na tanvaldském nádraží 
definitivně odzvonilo. České dráhy ji 
k 1. dubnu zrušili s tím, že její provoz byl 
dlouhodobě ztrátový. Za nejbližší půjčov-
nou kol ČD se teď milovníci cykloturistiky 
musí vydat až do Turnova.

Před pár lety zavedený servis, díky 
němuž mohli turisté vyrazit na cyklovýlet, 
aniž by se museli do hor tahat s vlastním 
kolem, v Tanvaldě nepřinesl takový 
ohlas, jaký České dráhy očekávaly. 
„Půjčování kol si tu nenašlo dostatečnou 
popularitu. V Tanvaldu si za celou loň-
skou sezonu půjčilo kolo pouze šestnáct 
lidí,“ informoval manažer komunikace ČD 
Radek Joklík. V celé České republice 
přitom půjčovny ČD zapůjčily téměř dva 
tisíce osm set kol.

České dráhy letos půjčovnu vzhledem 
k její ztrátovosti neotevřely. Čísla totiž 
mluvila jasně v její neprospěch. „Po vy-
hodnocení výsledků celé sítě půjčoven 
jsme některé již neotevřeli a kola jsme 
převedli do půjčoven, o které zájem je,“ 
uvedl Radek Joklík.

Nejbližší turisticky atraktivní lokalitou, 
kde si lidé mohou kola vypůjčit, je teď 
Turnov. „Se začátkem turistické sezony 
jsme opět zprovoznili půjčovnu v Turnově. 
Tam byl zájem o tuto službu mnohoná-
sobně vyšší. Už teď se přijímají rezerva-
ce. Hlavní nápor ale teprve přijde, a to až 
se zlepší počasí. V Turnově je celkem 
devatenáct kol, která nyní postupně 

procházejí povinnou servisní prohlídkou,“ 
dodal manažer komunikace.

Nově otevřený servis turnovského 
nádraží bude v provozu až do 31. října. 
Turisté díky němu mohou na kole pro-
zkoumat krajinu Českého ráje i 
Jizerských hor a zároveň se nemusí 
starat o jeho mnohdy komplikovanou a 
náročnou přepravu. Pro zapůjčení kola 
cestujícím stačí předložit dva platné 
průkazy a zaplatit zálohu, která jim po 
vrácení neponičeného kola bude zase 
vrácena. Vzhledem k tomu, že turnovská 
půjčovna o zákazníky nemá nouzi, její 
provozovatelé doporučují si kolo předem 
zarezervovat. 

České dráhy nové klienty lákají i na 
řadu výhod. „Na předem daných tratích 
je možno vypůjčené kolo přepravovat 
zdarma. Bezplatná je úschova na nádra-
žích a ve vlacích,“ popisuje ředitelka 
Odboru osobní dopravy a přepravy ČD 
Luďka Hnulíková. Bezplatná přeprava se 
týká tratí Turnov – Semily, Smržovka – 
Josefův Důl, Tanvald – Harrachov, 
Železný Brod – Liberec, Jičín – Turnov, 
Lomnice nad Popelkou – Dolní Bousov 
a Turnov – Mnichovo Hradiště. Všechny 
půjčovny jsou vybaveny trekkingovými a 
horskými koly s odborně prováděným 
servisem. Otevřené jsou denně od 7 do 
17.30 hodin.

 -veš- 

České dráhy už v Tanvaldě kola nepůjčují

Muzeum „zubačky“
Fanoušci unikátní ozubnicové dráhy 

z Tanvaldu do Harrachova se mohou 
radovat. Železniční společnost Tanvald 
pro ně v Kořenově otevřela Muzeum 
ozubnicové dráhy, které vzniklo v prosto-
rách železniční stanice Kořenov. 
Návštěvníci se zde mohou dozvědět, jaká 
slavná i ponurá minulost železniční dráhu 
provází, jaká zajímavá vozidla byla na 
trať nasazována, nebo si prohlédnout 
exponáty, které s ozubnicovou kolejnicí 
souvisí. Nejcennějším exponátem výsta-
vy je kus kolejí i s ozubnicí a ozubeným 
kolem z lokomotivy. Díky němu se lidé 
mohou na vlastní oči přesvědčit, jak 
ozubnicový mechanizmus funguje. 
Většinu exponátů muzeu věnovali sbě-
ratelé. Nechybí zde ani dobové fotografie. 
Muzeum má přispět k popularizaci želez-
nice, která je od roku 1992 kulturní pa-
mátkou. Otevřeno je od července do 
konce září od 9 do 17 hodin denně.

Záchranu jizerskohorských lesů si 
ochranáři slibují od postupného vápnění 
lesních porostů severních Čech. 
Ozdravnou injekci v podobě leteckého 
vápnění si v červnu dopřály také lesy na 
Černostudničním hřebenu.

Dolomitický vápenec se postupně 
snese na celkem 241 hektarů lesa. Letos 
proběhlo ošetření východní části 
Černostudničního hřebene. Turisté ani 
pejskaři se při svých túrách na Černou 
studnici nemusí obávat žádných zdravot-
ních následků, přírodní vápenec je totiž 
bez chemických přísad a pro lidi a zvěř 
je neškodný. „S vápněním se na 
Jablonecku začalo v roce 2005 a pokra-
čovalo se i v pozdějších dvou letech. 
Důvodem tohoto opatření je neuspoko-
jivý stav lesních půd, které jsou vlivem 
emisí a kyselých dešťů minulých deseti-
letích nesmírně kyselé. Umělá aplikace 
zásaditého vápence pomáhá nastolit 
rovnováhu v chemizmu půdy,“ informoval 

mluvčí Lesů ČR Radek Drahný. Postupná 
devastace lesů Jizerských hor, které jsou 
od druhé poloviny 20. století bičovány 
tunami síry a dalších škodlivin z tepel-
ných elektráren a podobných podniků, je 
odbornou veřejností považováno za 
ekologickou katastrofu. V 70. a 80. letech 
byla při likvidaci těchto kalamit prakticky 
kompletně odtěžena celá náhorní plošina 
Jizerských hor. Na lepší časy se lesům 
začalo blýskat až v posledním desetiletí 
20. století. Lesníci a ekologové se pusti-
li do boje za jejich záchranu. Jednou 
z možností, jak toho docílit, je i vápnění. 
„Jeho hlavním cílem je kromě snížení 
kyselosti půd a dodání chybějícího váp-
níku také zvýšení obsahu hořčíku. Právě 
proto je používán výhradně vápnitý do-
lomit se zvýšeným obsahem hořčíku. Po 
technické stránce je vápnění prováděno 
prakticky výhradně letecky,“ dodal Radek 
Drahný.

-veš- 

Vápnění. Spása našich lesů?

I starší lidé chtějí umět na kompu 
aneb Březen měsíc internetu

Vše začalo jednoho dne, kdy nás paní 
profesorka Moravcová navštívila v hodi-
ně fyziky a my se více či méně dobrovol-
ně přihlásili, abychom své počítačové 
schopnosti předali „starší generaci“.

Nejprve jsme byli zaskočeni neschop-
ností našich žáků, ale brzo jsme se zori-
entovali a začali jim vysvětlovat věci nám 
tak samozřejmé. Pevně doufáme, že si 
z toho něco odnesou a naše snažení 
nepřišlo nazmar.

Vždy nad námi pilně dohlížela knihov-
nice Irena Šulcová, která nám pokaždé 
ochotně udělala čajíček a pohostila nás 
sušenkou. A dokonce byla poděkovat 
našemu panu řediteli a poslala nám 
sladké i praktické odměny, za což jí velmi 

děkujeme. Tohoto projektu se zúčastni-
lo celkem devět žáků, a to z kvarty Eliška, 
Nikča, Lucka a Áďa, ze septimy Bára a 
Věrka, ze třeťáku Dan a konečně ze 
sexty Petra s Tomášem. Našim žákům 
přejeme úspěšnost a málo „errorů“ 
v počítačovém světě.

Eliška a Šmitka

Setkání generací nad počítačem
„Naši studenti obvykle ze školy spěchají za sportem, do kroužků hudby, tance či 

keramiky, ti starší do autoškoly, na brigádu či na rande, mají toho prostě za den 
dost. Jsem proto ráda, že mi nedali košem, když jsem za nimi přišla s prosbou 
o pomoc v rámci akce knihovny v Desné pro zdejší seniory – Březen měsíc inter-
netu“, říká učitelka informatiky Gymnázia v Tanvaldě. „Fandím našim studentům, 
ale musím říci, že můj ještě větší obdiv patří seniorům, kteří si zachovali mladého 
ducha a jsou schopni a ochotni učit se technické novinky, které doba přináší, a 
srdečně je tímto zdravím“, uvádí Moravcová. 
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2. 7.  ST  19 h.  Až na krev
Americký oskarový film podle románu U. Sinclaira. V hl. roli Day – Lewis.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 150)
4. 7.  PÁ  19 h.  V údolí Elah
Americký thriller o iráckém konfliktu podle skutečné události.
V hlavních rolích Tommy Lee Jones a Charlize Theronová.
Vstupné. 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 120)
7. 7.  PO  17 h.  Winx Club – Výprava do ztraceného království
Italský animovaný film. Osud celého světa je v rukou šesti odvážných děvčat. 
Vstupné. 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 89)
9. 7.  ST  16 h.  Mach a Šebestová na prázdninách
Vstupné. 15, 18, 20 Kč  Pro nejmenší diváky.  (60)
11. 7.  PÁ  19 h.  Suprhrdina
Americká bláznivá parodie na Spidermana. V hlavní roli Leslie Nielsen.
Vstupné. 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 85)
14. 7.  PO  19 h.  Mejdan v Las Vegas
Americká romantická komedie. V hl. rolích C. Diazová a A. Kutcher.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 99)
16. 7.  ST  19 h.  Sex ve městě
Americká komedie. V hl. rolích Sarah Jessica Parkerová a Kim Cattrall.
Vstupné. 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 140)
18. 7.  PÁ  19 h.  Penelope
Americký romantický film. Moderní pohádka. V hlavní roli Christina Ricciová.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 100)
21. 7.  PO  19 h.  Lovec draků
Americký film o přátelství, vině a o výčitkách. Osud afghánského emigranta.
Vstupné. 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 127)
23. 7.  ST  19 h.  U mě dobrý
Nová česká komedie J. Hřebejka. V hl. rolích B. Polívka, J. Schmitzer a J. Somr.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (102)
25. 7.  PÁ  19 h.  Oko bere
Americké drama. V hlavních rolích Kevin Spacey a Laurence Fishburne.
Vstupné.70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 123)
28. 7.  PO  19 h.  Kuličky
Nová česká komedie O. Dabrowské. V hl. roli V. Škultéty a M. Procházková.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (75)
30. 7.  ST  17 h.  Horton
Americký animovaný film o hodném slonovi a jeho kamarádech. 
Vstupné. 60, 63, 65 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 85)
4. 8.  PO  19 h.  Karamazovi
Nový český film Petra Zelenky. Netradiční zpracování románu F. M.
Dostojevského. V hlavních rolích Ivan Trojan, Igor Chmela a Radek Holub.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 110)
6. 8.  ST  19 h. V Bruggách
Britská černá komedie o dvou nájemných zabíjácích. V hlavních rolích Colin 
Farrell, Brendan Gleeson a Ralph Fiennes.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 107)
9. 8.  SO  18 h.  Indiana Jones a Království křišťálové lebky
Americký dobrodružný film. V hl. rolích Harrison Ford a Cate Blanchettová.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 122)
11. 8.  PO  17 h.  Letopisy Narnie: Princ Kaspian
Americký rodinný film. Další dobrodružství v tajemné říši. České znění.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupné.  (ČV – ŠÚ – 140)
13. 8.  ST  16 h.  S krtkem do pohádky
Vstupné. 15, 18, 20 Kč  Pro nejmenší diváky.  (60)
15. 8.  PÁ  19 h.  Tajemství prstenu
Britský romantický film o lásce. V hl. roli Sh. MacLaine a Ch. Plummer.
Vstupné. 60, 63, 65 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 117) 
18. 8. PO 19 h.  …a bude hůř 
Český generační film o hledání životních hodnot a jistot podle knihy J. Pelce.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (Černobílý – 86) 
20. 8.  ST  19 h.  Stalo se
Americký sci – fi thriller. Napínavý boj se zákeřnou epidemií. Vstupné. 63, 65, 70 
Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 90)
22. 8.  PÁ  19 h.  Útěk do divočiny
Americký dobrodružný film podle skutečné události. V hl. roli Emile Hirsch.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 148)
25. 8.  PO  19 h.  František je děvkař
Nová česká komedie. V hlavních rolích Josef Polášek a Petr Čtvrtníček.
Vstupné. 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (95)
27. 8.  ST  19 h.  Skafandr a motýl
Francouzské autobiografické drama. Příběh mladého úspěšného muže, který 
ochrne na celé tělo. V hlavní roli Mathieu Amalric.
Vstupné. 60, 63, 65 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 120)
29. 8.  PÁ  19 h.  Dostaňte agenta Smarta
Americká bláznivá akční komedie. V hl. roli Steve Carell a Anne Hathaway.
Vstupné. 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 110)

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

Červenec a srpen

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na červenec a srpen
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2008

Koncerty pod širým nebem v Autokempu Tanvaldská kotlina (viz str. 1)

Připravujeme na září
12. – 14. Tanvaldské slavnosti
Město Tanvald pořádá XV. ročník. Podrobný program najdete v příštím čísle 
zpravodaje, na www.tanvald.cz, v programech a na plakátech.

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

Jsem prý blázen jen, Rybitví, Sametová, 
Jasná zpráva, Čo bolí, to prebolí, Voda 
živá... a další populární písně, známé 
z rádií, má ve svém pestrém stopísňovém 
repertoáru tanvaldská skupina Kontakt, 
která vystupuje v různých proměnách již 
více než třicet let. „Iniciátorem a tahou-
nem vzniku skupiny byl v roce 1976 
Deseňák Vašek Dolenský. Skupina za-
čínala pod ochrannými křídly podniku 
Elektropraga a zpočátku hrála převážně 
pro zpestření firemních večírků svého 
patrona,“ uvádějí na svých webových 
stránkách. Po odmítnutí vtipného názvu 
Zástrčky přišel Kontakt a ten už skupině 
zůstal. Karel Petr, Míra Šourek, Pavel 

Chmelař, V. Dolenský, Ivan Strnádek - to 
byla první kompletní sestava kapely. V ní 
se vystřídali v průběhu let další muzikan-
ti, později i zpěvačka. V nezměněné 
sestavě působila dlouhá léta a obrážela 
i několikrát týdně regionální i vzdáleněj-
ší pódia. Téměř do poloviny devadesá-
tých let vydržela zlatá éra tanečních 
zábav s živou muzikou. V průběhu let 
přišly výměny, rozchody, ale i odchody 
některý členů kapely, v případě Pavla 
Chmelaře pak odchod smutný a nená-
vratný do muzikantského nebe. Byla to 
zkouška, skupina se však opět postavila 
na nohy a v nové sestavě začala hrát. 

V rámci zábavových kapel Kontakt 
před pár lety uspěl jako nejlepší kapela 
Libereckého kraje v pořadu regionální 
televize RTM. V aktuální sestavě najde-
te Ivana Strnádka, Petra Dvořáka, Pavlu 
Strnádkovou, Karla Petra, Josefa 
Řebeňáka. 

O dalších zajímavostech a pestrých 
historkách, jako byl například nákup 
nástrojů v době totality na „Západě“, 
následné udání a poté vyšetřování krimi-
nálky a odsouzení za tento podvratný čin 
se dočtete na stránkách skupiny Kontakt 
www.skupinakontakt.cz. V současné 
době je možno skupinu Kontakt slýchá-
vat pravidelně každý třetí pátek v restau-
raci Country Saloon Juventus v Jablonci 
nad Nisou. Tanvaldským posluchačům 
se skupina Kontakt představí 26. července 
v Tanvaldské kotlině v rámci hudebního
léta.  -abr-

Kontakt, stále dobrá zábavová kapela 

l Prázdninový provoz
Červenec – srpen
Otevřeno pouze v pondělí a ve středu.
9.00 – 11.30 a 12.15 – 17.00
l Ve výstavním sále si můžete během 
prázdnin prohlédnout výstavu prací dětí 
ze Základní umělecké školy, kterou při-
pravila paní učitelka Jana Hadravová.
l Přijďte si vybrat do knihovny zajímavé 
tituly pro letní dny.

Prezentační foto původních členů kapely 
(r.1981).

Pomozte nám 
zhmotnit dějiny

Pro připravovanou výstavu, zamě-
řenou na zrod československého 
televizního vysílání, které se váže 
k Tanvaldu, sháníme jakékoliv ma-
teriály, fotografie nebo součástky, 
vztahující se k vývoji, výrobě a po-
čátkům televize v našem městě. 
Pokud nějaké tematické materiály 
vlastníte a máte zájem je k příleži-
tosti krátké výstavy zapůjčit, můžete 
je donést do městského infocentra. 

Bližší informace 
na tel. 483 369 671.

Amatérská filmová soutěž HAF 2008 se 
blíží. Celostátní filmová přehlídka se 
koná 4. října 2008 v tanvaldském kině 
Jas. Letos se můžete se svým filmem či 
filmy zařadit hned do tří kategorií:
1. Filmy humorné a satirické do patnác-
ti minut; 2. Filmy s neomezenou temati-
kou do jedné minuty – Minuta film; 
3. nová kategorie: Parodie na reklamu 

Filmaři, už se to blíží!
(do 3 minut). Své snímky zasílejte na 
adresu Městské kulturní kanceláře 
Tanvald, Palackého 359, 46841 Tanvald. 
Uzávěrka přihlášek je 22. září. Filmy do 
soutěže pak koncem září vybere odbor-
ná porota. Inu, jak mezi sebou filmaři 
říkají. „Co se přes léto neurodí, podzim 
těžko dohání“. Hezké léto s kamerou a 
plné nápadů!  -abr-
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Obyvatelé i návštěvníci 
Tanvaldu se za vodním osvě-
žením letos opět mohou vydat 
na místní koupaliště, umístěné 
v přírodním zákoutí na okraji 
města. Koupaliště je otevřené 
každý den od 10 do 18 hodin. 
Vstupné zůstává na čtyřiceti 
korunách pro dospělé a dva-
ceti korunách pro děti. V areá-
lu jsou také převlékárny, hřiště 
na volejbal i malé občerstvení.

Jablonecká přehrada letos 
vyrukovala s novinkou v podo-
bě vodních záchranářů. Jen 
vlásek dělil nedávno jablonec-
kou přehradu od další tragédie. 
Třináctiletému chlapci, který se s kama-
rády rozhodl okusit květnovou teplotu 
vody, se jarní koupel málem stala osud-
ným. Od utonutí ho zachránily dvě opodál 
se opalující ženy a kamarád. Podobným 
situacím by letos v létě měli čelit vodní 
záchranáři. Město uzavřelo smlouvu s 
jabloneckou skupinou Vodní záchranné 
služby ČČK. Tři záchranáři budou bdít 
nad bezpečím plavců každý den od 9 do 
19 hodin. Kolem přehrady vyroste také 
šest stanovišť s prvky pro takzvanou 
pasivní bezpečnost. Tady se lidé dozvě-
dí základy první pomoci. Hlavní stanoviš-
tě záchranářů bude u Slunečních lázní.

Železnobrodské koupaliště vstoupilo 
do nové sezony v novém. Město na 
opravy bazénu uvolnilo tři miliony korun. 
Z koupaliště unikala voda, takže bylo 
nutné vyspravit všechny praskliny. Do 

Cyklisté mají od července jedinečnou 
možnost udělat si výlet na kole až k Luční 
boudě. Správa KRNAP jim dočasně 
povolila přístup na úsek v nejpřísněji 
chráněné zóně Krkonošského národního 
parku z Výrovky na Luční boudu. Výjimka 
ale platí pouze na jeden rok. O jejím 
prodloužení rozhodnou sami cyklisté, a 
to tím, jak se budou v chráněném území 
chovat.

Ochranáři vyhověli mnohaletým pros-
bám turistů o zpřístupnění trasy z Výrovky 
směrem k polským hranicím. Do míst, 
která až dosud mohli navštívit pouze pěší 
turisté, tak 1. července proniknou i cyk-
listé. „Byli jsme řadu let kritizováni za 
vjezd automobilů až k Luční boudě a 
cyklistům jsme výjimku na tuto trasu 
z hlediska ochrany přírody nemohli dát,“ 
říká ředitel Správy KRNAP Jan 
Hřebačka.

Do nedávna museli kolaři na rozcestí 
u Výrovky zahnout doprava a sjet do 

Vyrazit na kole do hor a přitom se ne-
trápit zdoláváním krkolomných kopců? 
Dnes už žádný nesplnitelný sen. Vstříc 
kolařům letos opět vyjely cyklobusy – 
speciální autobusy přizpůsobené k pře-
pravě kol. Cyklisté se díky nim mohou 
v pohodlí a bez námahy nechat vyvést 
na vrcholky kopců a užívat si bezstarost-
nou jízdu dolů. Díky stále přibývajícím 
linkám mají také šanci projet převážnou 
část hor během jediného dne.

Posledního května nastartovaly motory 
i krkonošské cyklobusy. Pravidelné linky 
každý den projíždějí tam a zpět celé 
Krkonoše. Na hlavní spoje navazují au-
tobusy do některých dalších horských 
středisek. „Tento projekt výrazným způ-
sobem zlepšuje dostupnost krkonoš-
ských měst a obcí turistům, cykloturistům 
i obyvatelům, kteří tu žijí,“ říká mluvčí 
Svazku měst a obcí Krkonoše Dáša 
Palátková.

Turisté se díky cyklobusům vyhnou 
jízdě po frekventované silnici i prudkému 
stoupání a mohou tak snadněji využít 
dlouhých sjezdů vhodných pro méně 
zdatné cyklisty a rodiny s dětmi. Takových 
horských tras je v Krkonoších devět, 
v délkách od dvanácti do třiceti kilometrů.

Příznivci cyklovýletů se i letos mohou 
těšit na osvědčené linky Harrachov – 
Malá Úpa. Odjezdy jsou vždy v 7.05 a 
16.25 hodin z Harrachova a v 11 a 19.55 
hodin nazpátek. Spoj z Jilemnice vyráží 
v 9.30 ve směru Horní Mísečky a zpět se 
vrací v 17.15 hodin. Další jízdní řády jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách 
www.krkonose.eu nebo v tanvaldském 

Koupání přinese víc bezpečnosti i pohodlí

budoucna se zvažuje i možnost přihřívá-
ní, aby se koupací sezona mohla pro-
dloužit. „Vzhledem k probíhající opravě 
dna, bude provoz koupaliště zahájen 
v polovině července,“ informoval Tomáš 
Rezler. Cena vstupného v Železném 
Brodě zůstane stejná. Dospělí zaplatí 
padesát korun a děti třicet korun.

Přírodní koupaliště v Harrachově, které 
je známé zejména svou osvěžující tep-
lotou, je otevřené od 15. června. 
Návštěvníci zde kromě koupání mohou 
vyzkoušet také ping – pong, minigolf 
nebo cvičnou horolezeckou stěnu. 
„Otevírací doba je od 9 do 18 hodin. 
V případě koupacího počasí do 20 hodin. 
Za vstupné si dospělí zaplatí pětatřicet 
korun, děti do 12 let patnáct korun a děti 
do tří let mají vstup zdarma,“ dodal pro-
vozovatel Miloš Balabán.  -veš-

Cyklobusy už nastartovaly motory

infocentru. Od prvního června je také 
v provozu speciální letní linka 
z Harrachova do Kořenova.

Už od začátku května brázdí české 
silnice také cyklobusy Českého ráje. 
Jizerskohorskými cyklobusy se turisté 
mohou svézt z Jablonce nad Nisou do 
Bedřichova. Cyklobusy odjíždí v 7.45, 
10.00 a 12.30 z Jablonce. V 8.40 ze 
stejné stanice odjíždí také cyklobus do 
Turnova. V 8.20 se můžete svézt do 
Hamru na Jezeře.

Všechny spoje jsou během prázdnin 
v provozu každý den. Jízdní řády cyklo-
busů jsou k vyzvednutí v infocentru 
Tanvald. -veš-

Cyklisté už mohou i k Luční boudě
Pece pod Sněžkou. Nyní ale mohou 
pokračovat dál až k nejvýše položenému 
hotelu v Krkonoších. „Zkušební provoz 
v letošní sezoně ukáže, zda budou ná-
vštěvníci ochotní využívat novou trasu za 
určitých podmínek, která toto povolení 
s sebou nese,“ upozornil Jan Hřebačka. 
Úsek bude doplněn informačními panely 
s podmínkami provozu.

Zpřístupnění cesty uvítala i majitelka 
Luční boudy. „Je to další rozšíření nabíd-
ky pro naše hosty. Cykloturistů je 
v Krkonoších hodně, takže jim budeme 
chtít nabídnout i speciální programy pro 
pobyt a relaxaci po náročném výšlapu,“ 
uvedla Klára Sovová. Domnívá se také, 
že Luční bouda se tak pro turisty stane 
milníkem při projíždění hor. V areálu 
vznikne i úschovna kol.

„Z hlediska bezpečnosti bude nutné, 
aby k sobě všechny skupiny návštěvníků, 
tedy jak pěší, tak cyklisté, byli ohleduplní,“ 
dodal Jan Hřebačka.  -veš-

Mýtus o severočeském Faustovi, dok-
toru Kittelovi, se stal námětem pro ote-
vření nové naučné stezky v jizerských 
horách. Naučná stezka Kittelovsko začí-
ná v obci Krásná nedaleko Pěnčína, kde 
legendami opředený lékař postavil své 
velkolepé sídlo Burk. Na pěti zastave-
ních, která jsou rozmístěna mezi Burkem 
a kostelem sv. Josefa, se turisté mohou 

Desítky opevnění, jejichž úkolem bylo 
zabránit vpádu nacistických divizí do 
českého pohraničí, jsou dodnes rozese-
ty po Jizerských horách. Obdivovatelé 
vojenské historie si během léta mohou 
udělat výlet po jejich stopách. Částečně 
vybavený objekt lehkého opevnění v ob-
lasti Tesařova na Tanvaldsku bude ve-
řejnosti otevřený ve dnech 12. a 13. 
července, 16. a 17. srpna a 20. září. 
Cesta na pevnost bude vyznačená na 
trasách v okolí rozhledny Štěpánky. 

Otevírací doba je od 9 do 17 hodin.
Při akci s názvem Šmajdání po objek-

tech lehkého opevnění úseku CH2 – 
Polubný, na pomezí Jizerek a Krkonoš, 
kterou pořádají členové klubu vojenské 
historie Praha, se zájemci mohou vydat 
na dvanáct kilometrů dlouhou výpravu 
Za obranou Československé republiky. 
Uskuteční se ve dnech 19. a 20. červen-
ce, 23. a 24. srpna a 21. září. Sraz bude 
na vlakovém nádraží v Kořenově od 8.44 
do 9 hodin.   -veš-

Po stopách vojenských bunkrů

Slavnostní derniéra – happening – filmu 
Eleazar Kittel se koná 9. 8. v provizorním 
letním kině na Bělišti v Železném Brodě. 
V 19.00 hodin začíná program, ve kterém 
vystoupí herci a autoři filmu s videopří-
spěvky, týkajícími se filmu, i se zajíma-
vostmi a veselými příhodami z natáčení. 
Dále vystoupí Petr Linhart, písničkář & 
krajinář (album Sudéta, dotýkající se 

Řeky a potoky byly lidmi odjakživa 
využívány nejen jako zdroje pitné vody, 
ale jejich síla sloužila odpradávna i pro 
pohon nejrůznějších zařízení – mlýnů, 
pil, hamrů. V případě Žernovníka to bý-
valy nejčastěji mlýny. Rozvoj sklářského 

Stezka vypráví příběh doktora Kittela
dozvědět o Kittelově životě i díle. Nechybí 
ani některá z nejznámějších pověstí, jež 
o tajemném lékaři z 18. století mezi lidmi 
dodnes kolují. Stezka je přístupná celo-
ročně. K dalším místům, spojených 
s Kittlem, patří i Čertovy kameny, ležící 
na jižním okraji Jablonce nad Nisou. Zde 
se Kittel podle pověstí upsal ďáblu. 

 -veš- 

Slavnostní derniéra filmu Eleazar Kittel
mimo jiné Jizerských hor a Kittelovy 
Krásné, bylo nominováno na žánrovou 
cenu Anděl 2007). Domácí koláče a Kitl 
Šláftruňk zdarma, všichni mohou přispět 
na společný stůl. V 21 hodin bude napo-
sledy na veřejnosti promítnut fillm 
Eleazar Kittel. Zváni jsou všichni herci, 
v kostýmech, zpěváci, účinkující a hlavně 
diváci. Vstupné 40 korun.   -red- 

a textilního průmyslu v 19. století s sebou 
přinesl i nutnost výstavby dalších provo-
zoven – textilních továren, brusíren. Ty 
vznikaly nejen jako novostavby, ale 
v některých případech i přestavbou a 
úpravou starších budov, například oněch 
zmiňovaných mlýnů. S velkou částí těch-
to zajímavých technických památek se 
budete moci na výstavě seznámit pro-
střednictvím historické technické doku-
mentace a fotografií v Železném Brodě 
na Běliště od 1. 7. do 28. 9. 2008. 
Výstavu připravil Mgr. Miroslav Kolka 
z libereckého pracoviště Národního 
památkového ústavu.  -red-

Pozvánka na Běliště aneb Vodní díla a 
technické stavby na potoce Žernovníku

l  V 10.30 hod. příjezd F. A. Riedla. 
O svaté Anně a patronech sklářství pro-
mluví a slavnosti požehná V. Novák l 
Prodej tradičních lidových výrobků a 
ukázky řemesel. l Tanec a zpěv soubo-
ru Šafrán, žongléři. l Loutkové divadlo 

Rolnička. l Soutěže a hrátky, zábavné 
i vážné. l Občerstvení l Spanilá jízda 
přátel z Orle na historických kolech. l 
Kolem 16 hodiny amatérský film Mír jejich 
duši. l Po celý den otevřeno Muzeum 
na Jizerce l Výstava fotografií „Jizerka 

26. července 2008 Anenská sklářská slavnost na Jizerce
– genius loci“. l Od 9 do 18 hod. kyva-
dlová autobusová doprava z Kořenova 
nádraží přes Horní Polubný na Jizerku a 
zpět. Jízdné 9 Kč pro děti a 18 Kč pro 
dospělé. l Večer Anenský bál v chatě 
Pyramida s libereckou kapelou Nonstop. 

Koupaliště v Tanvaldě. Foto: archiv
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Srážky
Jizerské hory i Krkonoše jsou oblastí 

bohatou na srážky. Roční srážkové úhr-
ny se zde pohybují kolem 1 400 mm, 
tj. 1 400 litrů na metr čtvereční.

Intenzívním sledováním četnosti srá-
žek bylo vypozorováno, že při hodnotách 
30 – 40 mm srážek během čtyřiadvace-
ti hodin, musíme očekávat 1. SPA (stu-
peň povodňové aktivity) na většině toků, 
jestliže déšť ve stejné intenzitě vydrží po 
oba dny, očekáváme 2. SPA, místy se 
průtoky mohou blížit 3. SPA. Tyto hod-
noty však samozřejmě nelze brát jako 
dogma. Do hry vstupuje i řada dalších 
faktorů, jako je nasycenost půdy, výška 
sněhové pokrývky, výšky hladin v pře-
hradních nádržích. Jinak se budou řeky 
chovat během jarního tání, jinak po 
období dlouhotrvajícího sucha.

Zajímavý obrázek nám poskytnou data 
ze zatím poslední povodně v srpnu 2006. 
Srážky trvající po dva dny dosáhly hod-
not až 200 mm během osmačtyřiceti 
hodin. Na všech tocích byl výrazně pře-
kročen 3. SPA, na Jizeře dokonce více 
než dvojnásobně. V západní části 
Tanvaldska byly škody vzhledem k re-
gulaci odtoku z vodních děl minimální, 
ovšem východní část, Harrachov, kde 
k žádnému výraznému zadržení vody 
nedochází, utrpěla obrovské škody, 
zejména na menších přítocích řeky 
Mumlavy.

Vodní díla
Na Tanvaldsku jsou dvě větší vodní 

díla, VD Josefův Důl a VD Souš. Obě 
díla slouží především vodárenským úče-
lům a nejsou tedy prioritně určena 
ochraně před povodněmi, nicméně jejich 
úloha je i v tomto účelu nezastupitelná, 
jak se dále dozvíte. Nelze však očekávat 
preventivní předvypuštění hladin o něko-
lik metrů, protože správce VD musí mít 
vždy na zřeteli dostatečné množství a 
kvalitu pitné vody.

Souš a Josefův Důl, to jsou tedy dva 
základní kameny vodního režimu 
Jizerských hor, a také dva hlavní důvody 
toho, proč od roku 1916 kraj pod horami 
již nestihla žádná ničivá povodeň, jak 
tomu v devatenáctém století pravidelně 
bývalo. Tyto nádrže na rozdíl od rašelinišť 
jsou schopny zachytit vydatné několika-
denní srážky, regulují jarní tání sněhu a 
nekontrolovatelný odtok vod. Dnes si již 
bez nich vodní režim krajiny neumíme 
představit, spoléháme se na ně a hledí-
me na ně s důvěrou, ale také jim věnu-
jeme náležitou pozornost a ostražitost, 
vycházející ze zkušeností minulých 
generací.

Vodní dílo Souš
Nádrž je hrazena sypanou hrází opev-

něnou kamennou dlažbou. Dílo prošlo 
v minulém století následnými úpravami 
zaměřenými na bezpečnost provozu. 
Kóta koruny hráze je v nadmořské výšce 
771 m n.m., její délka činí 364 m a výška 
nade dnem 21 m. Maximální výška hla-
diny činí 766,45 m n.m. Nádrž o ploše 68 
hektarů běžně zachycuje 4 – 5 miliónů 
m3, ovšem při maximálním naplnění zde 
může být akumulováno více než šest 
miliónů m3 vody, sloužící jako zásobárna 
pitné vody pro celou oblast včetně téměř 
padesátitisícového Jablonce nad Nisou. 
Ve srovnání s kapacitou protržené pře-
hrady tedy vidíme, že Souš má zhruba 
patnáckrát větší objem a srovnáme – li 
tento objem se situací v okamžiku protr-
žení, pak dojdeme dokonce k číslu více 
než dvacetinásobnému, to znamená, že 
kdyby se dnes zcela zaplněná přehrada 
Souš protrhla, zaplavilo by údolí dvacet-
krát více vody, než při katastrofě v roce 
1916, proto je bezpečnost provozu 
vodního díla prvořadou věcí. 

Vzhledem ke spojení s Bílou Desnou 
podzemní štolou je Souš schopna při 
větších deštích zachycovat rovněž vody 
z této říčky, takže k obnově zničeného 

díla již nikdy nebylo přistoupeno. V pří-
padě přeplnění nádrže je tato štola 
pochopitelně uzavřena. Dvě výpusti 
mají kapacitu 22 m3/s a jsou schopny 
vyprázdnit nádrž do čtyř dnů.

Vodní dílo Josefův Důl
Největším vodním dílem Jizerských hor 

je nádrž Josefův Důl, ležící na říčce 
Kamenici. Byla vybudována v osmdesá-
tých letech minulého století, leží ve 
správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Jablonec nad Nisou, ale spádo-
vě směřuje, stejně jako Souš, do oblasti 
Tanvaldska. Plocha nádrže činí 140 
hektarů. Dvě mohutné sypané hráze v 
nadmořské výšce 735 m n.m., hlavní a 
boční, každá o délce 360 m a výšce 44 
a 15 m, zadržují při maximálním naplně-
ní téměř 22 milióny m3, zásobujících pit-
nou vodou stotisícový Liberec. Běžný 
objem zadržované vody se však obvykle 
pohybuje mezi 19 – 20 milióny m3. 
Maximální výška hladiny je 732,20 m 
n.m. Stejně jako Souš je vodní dílo 
Josefův Důl opatřeno dvěma výpustmi 
o celkové kapacitě 42 m3/s. Minimální 
doba vyprázdnění nádrže je téměř sedm 
dnů.

Bezpečnost vodních nádrží
Na závěr kapitoly o vodních dílech 

Jizerských hor mi to nedá, abych se 
nezmínil o často diskutované otázce 
poslední doby, a to o bezpečnosti 

vodních nádrží z hlediska možnosti 
teroristického útoku. Naše přehrady 
samozřejmě nejsou střeženy četami 
ozbrojených mužů, na to nemáme ani 
fyzické, ani finanční prostředky, ale ne-
nechte se mást hrdiny akčních filmů, 
kteří s několika malými batohy výbušnin 
na zádech slaňují z vrtulníku, kladou a 
zapalují nálože a během několika minut 
se již ohromná hráz bortí a nesmírné masy 
vody likvidují zlé pavouky, mravence, 
popřípadě agresivní mimozemšťany. Tak 
jednoduché to naštěstí není.

Uvedu jeden příklad z roku 1943. 
Německá vojska ustupující na ruské 
frontě z předmostí u Záporoží držela do 
poslední chvíle hydroelektrárnu na 
Dněpru, která zásobovala elektrickou 
energií celou oblast kolem Krivoj Rogu. 
Těsně před odchodem z těchto pozic 
Němci vyhodili hráz tohoto vodního díla 
do povětří a spotřebovali přitom téměř 
300 tun dynamitu a nespočet metrů 
elektrických kabelů. Třebaže byli sovět-
skými vojsky tísněni, připravovali se na 
tuto akci dopředu, takže to nebyla zále-
žitost několika minut, ale spíše mnoha 
hodin. Jejich dílo se jim sice zdařilo, 
ovšem v mohutné hrázi vytvořili pouze 
průrvy. Jinými slovy není tak jednoduché 
zlikvidovat pevné vodní dílo, nepozoro- 
vaně už vůbec ne. A to platí i pro teroristy 
dnešních dnů. Naštěstí.

V. Hošek

Vodní bohatství našich hor 

Voda v řekách, přehradách i ve srážkách na Tanvaldsku je tématem útlé 
odborně – populární práce, nazvané Řeky Tanvaldska, kterou najdete 
například v knihovně, v infocentru nebo na www.pantherclub.ic.cz. 
Autorem je Václav Hošek, pracovník krizového řízení MěÚ Tanvald. 
Čtenářům Tanvaldského zpravodaje přinášíme úryvek z tohoto díla, 
mapující vodní díla a letní dešťové srážky. V některém dalším čísle pak 
zajdeme k místním řekám.

Vodní dílo Souš. Překrásné přehradní jezero ležící přímo v centru Jizerských hor. 
Jeho okolí láká k pěším výletům a vyjížďkám na kole i na lyžích v kteroukoliv roční 
dobu, ovšem pozor, koupání je zde zakázáno. Silnice vedoucí po východní straně 
jezera je přes zimu dopravě uzavřena.                                   Foto: p. Senohrábek

Josefův Důl. Největší vodní dílo Jizerských hor a Krkonoš zadržuje přibližně 
dvacet milionů kubických metrů vody. V popředí vidíme hlavní hráz, vpravo boční 
hráz. Obě jsou sypané. Mezi oběma hrázemi se nacházejí budovy správce povodí. 
Na levé části snímku se nachází objekt pro odběr pitné vody. Odtud je zásobován 
stotisícový Liberec. Úpravna vody se nachází v obci Bedřichov, přibližně 2,5 km 
jihozápadně. Koupání, jiné vodní sporty a rybolov jsou zde zakázány, avšak okolí 
přehrady je vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku a v zimě pro lyžařské túry na 
běžkách po trase Královka – Hrabětice – přehrada – Kristiánov. Nedaleko odtud je 
start proslulé Jizerské padesátky.     Foto: Ing. Papež

Infocentrum Tanvald
www.tanvald.cz, infocentrum@tanvald.cz

Tel.: 483369670-1, fax 483369672,
otevřeno po – pá: 9 – 12.30 + 13 – 17 hod, so: 9 – 12 hod

l Sezónní noviny: Krkonoše (ZDARMA) l Sezónní noviny Jizerské hory 
(ZDARMA) l Eleazar Kittel – Amatérský film o legendě Jizerských hor (190 Kč) 
l Karta českého turisty (25 Kč) l Sezonní turistické noviny Český ráj 2008 
(20 Kč) l Turistický deník (40 Kč) l Turistické vizitky (12 Kč) l 3D a lentiku-
lární pohlednice Jizerských hor a Krkonoš (25 Kč) l Krkonoše, Průvodce na 
víkend, Marco Polo (168 Kč) l Svatební katalog Forte l Česká republika 
vstupuje do Schengenu (ZDARMA)
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V dobrém jsme se sešli - tentokrát v 10 hodin u kostela na Šumburku 7. 6. 2008 
u příležitosti „Cyklostezky Járy Cimrmana“ a odpoledne na příchovické rozhledně 
Štěpánka při odhalování pamětní desky výstupu na Altaj. V počtu dvaceti sedmi 
studentů a tří pedagogů jsme písněmi Bývali Čechové, Čeština a písní ze hry „Cesta 
na severní pól“ – Píseň proti trudomyslnosti – přivítali v cíli účastníky jízdy na histo-
rických kolech. Na prostranství u Štěpánky pak šestice neohrožených chlapců 
předvedla svoji sestavu s tyčemi v sokolském duchu. Následovalo několik proslovů, 
odhalení desky panem Svěrákem a její svěcení desenským panem farářem. Na 
závěr opět zazpíval pěvecký sbor tanvaldských gymnazistů písně Hej, Slované a 
Lví silou. Svým vystoupením jsme výrazně pobavili sebe a doufáme, že i všechny 
přihlížející.  E. Mojšová

Z Navarova ze zastávky JC Stavitel, 
přes Zlatou Olešnici (JC – Vizionář) do 
Tanvaldu (JC Svědek) k šumburskému 
kostelu se po Cyklostezce Járy 
Cimrmana se už třetím rokem vydala 
skupinka pošetilců v dobových oblecích, 
doprovázená pelotonem horských kol. 
U kostela už na bicyklisty čekalo přivítá-
ní s písní na rtech v podání sboru 
z Gymnázia Tanvald. Do Tanvaldu také 
letos přijeli herci Divadla Járy Cimrmana 
i se Zdeňkem Svěrákem. Lidé se pak 
mohli přidat k závodu s kufry a v zimní-
cích, který před dvěma lety vzniknul na 
čtvrté zastávce stezky JC na Českém 
Šumburku (JC – pedagog a sportovec), 
kdy se uhánělo od sokolovny ke škole. 
Tentokrát se běželo silnicí, vedoucí od 
nádraží ke škole stihnout přeci první 
zvonění… Vtipně vystrojení „kufříkáři“ 
pak kopec zdolávali každý po svém. 
Startovači s megafonem, trojvrstvá cílo-
vá páska a „odpočítávačky“ nesměli 
chybět ani v tomto závodě. Odměnou 
běžcům byl diplom s pochvalou. K pří-
jemné pohodě, poslechu, ale i tanci 
hrála před kostelem liberecká kapela 
O.V.J. Dixie, která po odchodu většiny 
účastníků přes Sladkou díru (JC – 
Objevitel) na Štěpánku trochu osiřela. 
Odpolední program před Štěpánkou, 
v jejíž blízkosti se konala přírodní výstava 
fotografií z loňské Expedice Altaj – Jára 
Cimrman 2007, zahájilo vtipné tělocvičné 
vystoupení chlapců, které zpěvem a na 
bubínek doprovázela děvčata ze sboru 
se svými profesorkami. Hlavním bodem 
programu na Štěpánce bylo odhalení 
pamětní desky na skále pod rozhlednou 
k Expedici Altaj. Po slovech náčelníka 
expedice Václava Kotka z Divadla JC a 
Zdeňka Svěráka k přítomnému lidu, na 
kolech i pěších, byla pamětní deska vy-
svěcena. Den věnovaný našemu veliká-
novi J. Cimrmanovi byl zakončen ve 
vyprodaném tanvaldském Městském 
kině Jas divadelním představením Akt. 
Fotoreportáž z celého dne naleznete na 
www.tanvald.cz ve fotogalerii.  – abr – 

Spanilá jízda po stopách Járy Cimrmana 

kterou příspěvkové organizaci svěřuje do 
správy movitý majetek dle přílohy v cel-
kové hodnotě 1 278 403,90 Kč.
11) v návaznosti na své usnesení č. IV/3 
z 5. 9. 2007 rozhodlo vykoupit.
a) od pana Václava Melicha
– část stavební parcely č. 518, katastrál-
ní území Tanvald, označené podle geo-
metrického plánu č. 1298 – 126/2/2008 
ze dne 22. 5. 2008 jako pozemková 
parcela č. 2005 o výměře 5 m2, katast-
rální území Tanvald, za smluvní cenu 
425 Kč;
– část pozemkové parcely č. 537/6, ka-
tastrální území Tanvald, označené pod-
le geometrického plánu č. 1298 – 126/2/
2008 ze dne 22. 5. 2008 jako pozemko-
vá parcela č. 537/22 o výměře 3 m2, k.ú. 
Tanvald, za smluvní cenu 255 Kč;
– část pozemkové parcely č. 537/19, 
katastrální území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1298 – 
126/2/2008 ze dne 22. 5. 2008 jako 
pozemková parcela č. 537/23 o výměře 
17 m2, katastrální území Tanvald, za 
smluvní cenu 1 445 Kč.
b) od Tenisového klubu Tanvald část 
pozemkové parcely č. 409/7, katastrální 
území Tanvald, označené podle geome-
trického plánu č. 1298 – 126/1/2008 ze 
dne 22. 5. 2008 jako pozemková parce-
la č. 409/30 o výměře 12 m2, k.ú. 
Tanvald, za smluvní cenu 1 020 Kč.
12) rozhodlo souhlasit s podáním žádos-
ti Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod po-
zemkové parcely č. 1111/13 o výměře 
127 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, za účelem majetkoprávního 
vypořádání místní komunikace.
l ZM v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, navrhuje do 
Dozorčí rady ČSAD Jablonec nad Nisou 
Petra Poláka.
l ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, na 
valnou hromadu ČSAD Jablonec nad 
Nisou, a.s., konanou dne 26. 6. 2008, 
Richarda Seidela. 
l ZM rozhodlo souhlasit s podáním žá-
dosti o dotaci na přístavbu k objektu č.p. 
351, Školní ul., Tanvald, která by měla 
sloužit pro potřeby nově vzniklé vyšší 
odborné školy a schvaluje uvolnit částku 
do 3 mil. Kč na spolufinancování stavby. 
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ze zasedání 
Zastupitelstva...

Dokončení ze str. 3

„Tak zase za rok,“ mává u šumburského kostela pan Zdeněk Svěrák (vlevo). 
Někteří běžci s kufry, snad z pólu se vraceli… cestou ke škole pak stihli i povolený 
doping.

Velmi využívané a vytížené 
schodiště od parkoviště marke-
tů, které je spojnicí Krkonošské 
a Poštovní ulice, bylo během 
čtyř dnů opraveno. Celá kovová 
konstrukce byla demontována. 
Ochozené schodnice byly na-
hrazeny novými. Celé schodiš-
tě pak pracovníci Technických 
služeb města Tanvaldu natřeli. 
Starší, dosud ještě funkční 
schodnice, budou využity jinde, 
kde není tak velká frekvence 
procházejících osob. 

 – abr – 

Kovové schodiště je opraveno

Foto: A. Lišková, K. Šírek‚ L. Abrahamová
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DDM ULITA Tanvald
Tel.. 483 394 301, 

e – mail. ddmtnv@iol.cz

I tento rok se podařilo Mateřskému a 
dětskému centru Maják připravit pro děti 
známou a oblíbenou Cestu lesem pohá-
dek. Startem prošlo 1 060 platících 
účastníků, na které v průběhu 3,5 km 
dlouhé trasy čekalo dvanáct stanovišť se 
známými pohádkami. U nich děti plnily 
připravené úkoly a získávaly tak nějaké 
dobroty a razítka. V cíli pak obdržely di-
plom a keramickou medaili. Po namáha-
vé výpravě čekala na účastníky zaslou-
žená bramboračka. Významným prvkem, 
který činí akci úspěšnou, je počasí, které 
se letos opravdu vydařilo. Akci zajišťo-
valo na osmdesát pořadatelů, a to z řad 

l 30. 6. – 10. 7. Toulavé boty 2008, 
příměstský tábor. Výlety do blízkého i 
vzdáleného okolí (Riegrova stezka, 
Krkonoše, Hrad Grabštejn, ZOO Dvůr 
Králové n. L., Smržovka, Buková hora a 
Josefův Důl, Malá Skála, Suché skály, 
Hrubý Rohozec, Potoční mlýn Klapáč a 
„Šťastná země“ v Radvánovicích.
l 30. 6. –11. 7. Dolomity, tábor pro 
mládež
l Po prázdninách v pondělí 8. 9. od 
15.00 hod. zápis do kroužků keramiky, 
výtvarného speciálu a výtvarně – kera-
mického, kroužku pro předškoláky a 
prvňáčky. Více informace v zářijovém 
čísle TZ. l Těšíme se na vás a přejeme 
krásné léto plné pohody a sluníčka!

ddm

Taneční kurzy pro 
mládež i dospělé
Taneční škola Josefa Svobody otevírá 

od září každý pátek ve spolupráci 
s MěKK Tanvald základní taneční kurzy 
pro mládež (18 – 20 hod.) i pro dospělé 
(20,15 – 22 hod.). První vyučovací hodi-
na se uskuteční v pátek 12. září od 18 
hodin v KD Sklář. Naučíte se či si připo-
menete nejznámější společenské tance. 
Taneční hodiny pro mládež jsou naplně-
ny, zbývá posledních několik míst. 
Otevření kurzů pro dospělé závisí na 
počtu přihlášených, kterých ještě není 
dost. Přihlásit se můžete také elektronicky 
na www.tanecnisvoboda.cz nebo osobně 
v MěKK Tanvald, tel.: 483 369 653. 
Kurzovné se bude platit od začátku září, 
popř. během první hodiny.

 -red- 

Poslední dny v kolektivu MŠ Šumburk si užívají předškoláci, kterým už rodiče po-
malu chystají aktovky a školní pomůcky do školy. Po prázdninách jim už přibudou 
povinnosti, ale to si zatím nepřipouštějí, většinou se do školy opravdu těší. Těší se 
hlavně na to, že se naučí číst a psát, a ještě více se naučí na počítači, protože už 
dnes umějí na počítači možná víc, než jejich rodiče, a jistě víc než jejich babičky a 
dědové. Ať jim touha poznávat a učit se vydrží!  Text a foto: A. Lišková

Děti z MŠ Šumburk se chystají do školy

Ve velké zasedací síni radnice přebírali 29. května absolventi víceletého i čtyřletého 
studia Gymnázia Tanvald svá maturitní vysvědčení. Tento krásný okamžik si s nimi 
přišli prožít jejich rodiče, příbuzní, kamarádi, a bylo jich tolik, že se málem do zase-
dací místnosti ani nevešli. Studentskou hymnou Gaudeamus igitur zahájili a další-
mi dvěma písněmi tento krásný akt ukončili studenti gymnázia nižších ročníků pod 
vedením profesorky paní Vlasty Dittrichové.    -ali-

Maturitní vysvědčení v kapse

TOM Zálesák, KČT Tanvald, Sluníčko 
Jablonec n/N a mnoho dalších dobrovol-
níků. Domnívám se, že letošní Cesta 
lesem pohádek byla úspěšná a doufám, 
že děti z ní měly mnoho zážitků a velikou 
radost.  Věra Vacková

Poděkování
Akci by nebylo možné zrealizovat bez 
těchto sponzorů: především PEKÁRNA 
MAŠEK, TISKÁRNA SATO, dále pak MÚ 
Tanvald, Detoa, pekárny Schneider, 
Ecoobchůdek Zásada, železářství Sato, 
A. Prašivková. 
Všem sponzorů děkujeme!

Karkulka, kouzelník, kovář, Dlouhý, Široky, Bystrozraký, ba i lesní žínky si na děti 
v pohádkovém lese počíhali.   (Foto: V. Vacková)

Červená Karkulka čekala na děti

Od března do května letošního roku 
probíhal na našem gymnáziu projekt We 
help to educate the world (Pomáháme 
vzdělávat svět). Pochází z Liberce a jeho 
zakladateli jsou žáci (Jakub Čanda a 
Tomáš Kučera) Gymnázia F. X Šaldy, 
kde se také tento projekt poprvé usku-
tečnil. Cílem programu je zajistit vzdělá-
ní dětem v rozvojových zemích formou 
adopce na dálku, zprostředkovanou 
Arcidiecézní charitou v Praze. Žáci naší 
školy byli seznámeni s problematikou 
vzdělávání v rozvojových zemích. 
Dozvěděli se více o možnostech adopce 
na dálku a o tom, jak se do projektu 
zapojit a potřebným dětem pomoci. Poté 
byla uspořádána sbírka, ve které mohli 
studenti přispět částkou 150 Kč. 
Profesorský sbor se do sbírky také za-
pojil, a to podstatně vyšší částkou. Od 
učitelů se vybralo 23 000 Kč a od stu-
dentů školy 23 950 Kč. Pak probíhala ve 
škole anketa, která měla rozhodnout, 
z jaké země a jakého pohlaví dítě bude. 
Převážná většina se vyslovila pro dvě 
holčičky z Indie. Dne 9. června 2008 byla 
jejich adopce potvrzena v Arcidiecézní 
charitě v Praze. Monica D. (viz foto) a B. 
C. Sumithra tak mají zajištěno vzdělání 
na následující čtyři roky. A protože se 
podařilo vybrat více peněz, než bylo k 
adopci dvou dětí třeba, rozhodli jsme se 
adoptovat ještě holčičku z Ugandy, Saru 
Naggayi. Ta má zatím zajištěno vzdělá-
ní pouze na jeden rok, ale další tři jí bu-
dou doplaceny po opakování sbírky v 
příštím školním roce. Na nástěnce ve 
škole se nyní objevily fotografie „našich“ 
dětí, spolu s informacemi o jejich zá-
jmech a rodinách. Postupem času budou 
na gymnázium přicházet dopisy a pře-
hledy o studijních výsledcích dětí. Díky 

projektu We help to educate the world 
(Pomáháme vzdělávat svět) dostaly tyto 
tři děti naději na lepší život.

Karolína Jelínková

Adopce na dálku na gymnáziu

Dálková adopce PLUS
aneb 

Podpora vzdělávání dětí
l podporovat může kdokoliv (jed-
notlivci, skupiny) l sponzorování 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně 
l délka podpory alespoň 2 – 3 roky 
l dítě si můžete vybrat sami podle 
fotografie nebo z webu l kontrola 
využití peněz
Místní pobočka: 
Nadace Mezinárodní potřeby, 
Hlavní 91, Smržovka, 
468 41 Tanvald. 
Tel.: 483 394 202, 732 373 573 
www.incz.info 
e-mail: incz@ incz.info 
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l 15. – 17. srpna Smržovka
Letní slavnost Eurion 2008
Pořádá město Smržovka, Informace na 
tel. 483 369 325, www.smrzovka.cz.
15. 8. pá, 17.00, hudební festival 
Parkhotel (www.parkhotel-smrzovka.cz) 
Hudba Praha, Tomáš KOČKO a 
ORCHESTR, Alamaailman Vasarat/
Finsko a další 
www.smrzovka.cz/eurion).
16. – 17.8. so, ne od 10.00 
náměstí T.G.M., Lidické nám., lesopark 
Hudba a zpěv – od všeho kousek, 
módní přehlídka, pohádky pro děti, ve-
černí veselice pod širým nebem, divadlo, 
autosalon, diskotéka v lesoparku, břišní 
tanečnice, ohňová show atd.
Doprovodný program so + ne: folk a 
country v parku, vertical park, trampolí-

Kulturní a sportovní tipy na prázdniny

Nábytek Arnoštová – býv. Elben nábytek
Smržovka, Havlíčkova ul. 878 (u Kina)

Nabízí:
Ü Kuchyně na míru. P.C návrh, zaměření zdarma!!!

Ü Vestavné skříně. Dle vašeho rozměru.

Ü Dětské pokoje v mnoha barvách.

Ü Sedací soupravy – velikost na přání.

Ü Skříně, stoly a židle, komody a další…

VŠE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ!!!

 Tel. 483 382 900, 721 209 207.
 nabytek.arnostova@seznam.cz

VIDEOPŮJČOVNA 
Otevřeno denně do 20 hodin

Poslední novinky
Jumper, Než ďábel zjistí, že jsi mrtvej, 

Hitman, Dr. Dolittle 4, Medvídek, Beowulf. 
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

ny, horolezecká stěna, autosalón, jízda 
na koních, stánky, pouť, soutěž ve střel-
bě. Zámeček – Muzeum místní historie 
a výstava fotografií Jizerky slaví čtyřicet 
let, běh Smržovská 5, program v kostele 
sv. Archanděla Michaela a další. 
l  30. 8. 2008 Hudební festival 
Smržfest 
3. ročník Smržovka, areál U Pramene 
více na www.smrzfest.cz 
23.20 – 00.05 TEMPERAMENTO
22.05 – 22.55 HORKÝŽE SLÍŽE
20.50 – 21.40 WOHNOUT
19.35 – 20.20 UDG
18.25 – 19.10 COCOTTE MINUTE
17.15 – 18.00 VYPSANÁ FIXA
16.00 – 16.50 ANETA LANGEROVÁ
14.00 – 15.30 BABYPUNK – 
 „kašpárek v rohlíku“

KADEŘNICTVÍ EVA
ČUMPELÍKOVÁ

KOMENSKÉHO 827 SMRŽOVKA 
Tel.č.: +420605415758
e-mail: kadernictvieva@atlas.cz
SLUŽBY: střihy, barvy, melíry, trvalé,
             společenské a svatební účesy
NOVINKA: prodlužování, melírování
            a zahušťování vlasů 
            keratinem.
Na výhodné splátky s 10% akontací, bez
dokazování příjmů, stačí 2 pl. doklady 
totož. (také pro ženy na M.D.)

K DISPOZICI DĚTSKÝ KOUTEK
A OBČERSTVENÍ ZDARMA

BUDOVA SEBY TANVALD BUDOVA SEBY TANVALD

BUDOVA SEBY TANVALD BUDOVA SEBY TANVALD
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Aerobik je v současné době oblíbeným sportem. Mnozí možná netuší, jakou má 
Tanvald mladou naději právě v tomto sportovním odvětví. Miss aerobik 2008 
v kategorii KADET se stala Bára Nedvědová, žákyně 6. třídy Sportovní školy v Tan-
valdě. Soutěž se konala 1. června 2008 ve sportovní hale Lužiny v Praze. Bára má 
výborné výsledky ze soutěží republikových i ze zahraničí.     -red-

Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald bojovali úspěšně na 
tatami při prvním ročníku otevřeného 
turnaje Czech Open Fighting Kladno. 
Závodilo se v disciplínách Fighting, 
Grappling, Hard formy (Kata.karate, 
teakwondo, allkampf – jitsu apod.) 
Duokata Freestyle (cvičení ve dvojicích). 
Závodů se mohli účastnit žáci kterých-
koli škol bojových umění (Karate, Jiu – 
Jitsu, Allkampf – Jitsu, Judo, Kickbox, 
Taekwondo, Aikido, Sambo apod.) 
Závodů se účastnilo na sto padesát 
borců z oddílů české republiky, jeden tým 
rakouských závodníků a nechyběl ani 

MDC Maják 
U školky 579, Tanvald – Výšina

Tělovýchovný program
v průběhu prázdnin vždy

v úterý a v pátek
Úterý. 
8.30 – 9.30 
maminky s miminky 3 – 12 měsíců
9.45 – 10.45 R+D 1 – 2 roky
11.00 – 12.00 R+D 2 – 4 roky
13.30 – 14.30 zdravotně oslabené 
dívky od 15 let a ženy
14.45 – 15.45 těhotné
16.00 – 17.00 děti 5 – 15 let
17.15 – 18.15 R+D 3 – 6 let
18.30 – 19.30 zdravotní cvičení ženy
19.45 – 20.45 zdravotní cvičení ženy
Pátek. 
8.30 – 9.30 R+D 2 – 4 roky
9.45 – 10.45 R+D 1 – 2 roky
11.00 – 12.00 
maminky s miminky 3 – 12 měsíců
13.30 – 15.30 R+D 2 – 7 let 
s dočasným nebo trvalým zdravotním 
oslabením nebo vývojově opožděné
16.00 – 17.00 těhotné
17.15 – 18.15 zdravotně oslabené 
dívky od 15 let a ženy
18.30 – 19.30 
gynegymnastiky a relaxace 
Kontakt. 723 233 806, L. Hlaváčková

Miss aerobik 2008 je z Tanvaldu
brazilský mistr ju – jistu Fernando Araujo 
se svými žáky. Žáci naší školy v silné 
konkurenci obstáli a vezli si domů opět 
cenné kovy. 

Výsledky jmenovitě: Polman Jan 
(1. Fighting, 1 místo Grappling), Vadym 
Všetečka (2.F 2.G), Fišer Dominik (2.G), 
Patková Klára (1.F).

Dobře zabojovali i naši ostatní závod-
níci, i když na cenné kovy v těžké 
konkurenci tentokrát nedosáhli (D. 
Kouřil, J. Lipský, M. Oliynik, M. Kohout, 
A. Nigrin.) 

A. Nigrin, SOSHIKI, 
škola bojových umění a sportů Tanvald

SOSHIKI na Czech Open Figting Kladno

Na fotografii tanvaldští borci se svými trenéry (A. Nigrín, J. Horáček). Mezi stopa-
desáti borci obstáli dobře a přivezli čtyři medaile.   (Foto: -archiv-) 

Léto s břišním tancem
Týdenní kurz břišních tanců v Tanvaldě bude probíhat v DDM Ulita každý den od 
7. 7. do 11. 7. 2008.
 17.00 – 17.45 holčičky 5 –9 let
 8.00 – 19.00 dívky 10 – 15 let
 19.00 – 20.00 ženy 16 – 99 let
Cena kurzovného je 425 Kč/5 lekcí (holčičky 375). Náplní kurzu bude výuka základ-
ních pohybů břišního tance. Navazovat bude od září pravidelný kurz, kde se již 
naučíte taneční kombinace a jednodušší choreografie. Od září rovněž kurz pro 
začátečnice. Tanec je určen ženám všech váhových i věkových kategorií.

Přihlášky: tel. 608 363 685, Míla Chaloupková.


