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Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 
se konají ve středu 16. 9.

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva se 

uskuteční 9. 9. 2009 od 16 
hodin ve velké zasedací míst-
nosti MěÚ Tanvald (další se 
pak v tomto roce budou konat 
14. 10. a 9. 12.).

V říjnu se pojede zase rally
Automobilová soutěž Rally Bohemia, 
kterou pořádá Autoklub Bohemia Sport 
v AČR, se sídlem Sosnová 200, Česká 
Lípa, bude mít na Tanvaldsku dne 16. 
10. 2009 rychlostní zkoušku, a to v ulicích 
Popelnická, Vítězná, Český Šumburk a 
Českošumburská.  -red-

Zájezd KPOZ do Benátek
Slíbený zájezd pro důchodce se usku-
teční 17. září 2009, tentokrát směrem na 
Benátky nad Jizerou a Polabí. Přihlášky 
v Kulturní kanceláři MěÚ, Krkonošská 
350, v pondělí a ve středu. Cena 120 Kč.
 -kpoz-

V létě skončilo analogové 
vysílání ČT2

Lidé z Libereckého kraje, kteří si ještě 
nepořídili set-top-box nebo novější tele-
vizi s digitálním tunerem, v létě přišli 
o kanál České televize ČT2. Analogové 
vysílání ČT2 z Ještědu definitivně skon-
čilo v noci z 31. 7. na 1. 8. 2009. Po 
půlnoci začalo na uvolněném 43. kanálu 
fungovat digitální vysílání všech čtyř 
programů České televize. Díky přechodu 
na digitální vysílání diváci získají kromě 
standardních programů ČT také zpravo-
dajský program ČT24, ČT4 sport a 
všechny stanice Českého rozhlasu. 
Ostatní programy je zatím možné chytat 
analogově. Do roku 2011 by měla být 
dokončena digitalizace všech programů. 
Kdo chce přejít na digitální vysílání, má 
hned několik možností. Pokud má kabe-
lovou televizi, nemusí se o nic starat, 
protože za něj vše vyřeší operátor kabe-
lové televize. V ostatních případech je 
lepší poradit se s odborníkem, protože 
ne všechny televize umožňují snadné 
připojení. Například přístroje s anténním 
konektorem vyžadují set-top-box s mo-
dulátorem, a tehdy už je pro diváky lepší 
pořídit si rovnou nový televizor. Všechny 
potřebné informace o digitalizaci divá-
kům poskytne Divácké centrum ČT 
(horká telefonní linka digitalizace: 
261 137 474).  -veš-

Rekonstrukce cyklotrasy 
Tanvald –Smržovka 

dokončena 

Dne 15. 7. 2009 byla dokončena rekon-
strukce cyklotrasy 3025 v úseku Tanvald 
– Smržovka. Z místní komunikace byly 
odstraněny dopravní značky zákaz vjezdu 
a komunikace byla zprovozněna.

-red-

Po patnácti ročnících Tanvaldských 
slavností, které se konaly na sídlišti 
Výšina a ve sportovní hale, budou ty le-
tošní, které se konají ve dnech 11. až 13. 
září, trochu odlišné, a to jak umístěním, 
tak i pojetím, se snahou ušetřit finanční 
prostředky. 

Po loňském ročníku se ozývaly hlasy 
po změně, a tu městská kulturní kancelář 
připravila. Některým lidem se po ruchu 
mezi paneláky bude stýskat, jiní si od-
dychnou. Ti ze Šumburku to budou mít 
blíž a Tanvaldské slavnosti se otevřou i 
lidem, kteří v té době městem jenom 
projíždějí. Dějištěm se stane centrum 
města, zejména pak Krkonošská ulice. 
Pouťové atrakce se roztočí v prostoru u 
Koruny, a to už od začátku týdne. Pivní 
stan a občerstvení, pódium s lavicemi a 
řemeslnými stánky budou na centrálním 
parkovišti, ostatní pak v Poštovní ulici a 
podél přilehlých ulic. Na Výšině se usku-
teční sobotní dopolední hasičská soutěž, 
která nešla z technických důvodů přesu-
nout jinam. Do Eurestu na oběd budou 
moci lidé zajít v neděli. Jídelníček najde-
te na jiném místě zpravodaje. Ve dvoře 
Městského úřadu v Poštovní ulici bude 
v sobotu vystavena historická hasičská 
technika, v neděli pak auto a moto vete-
ráni. Nahlédnutí do historie bude také 
možné pomocí dobového autobusu RTO 
a vlakové soupravy s parní lokomotivou, 
která z Liberce do Tanvaldu a Velkých 
Hamrů a zpět pojede v sobotu i v neděli. 
V Městském kině Jas, které se tak letos 
ocitá v centru dění, jsou připraveny 
úspěšné filmové reprízy i pohádky. Navíc 
bude nově promítán v pátek, v sobotu i 
v neděli 3D film Cesta na Měsíc, na 
slavnostech se zvýhodněným vstupným 

60 Kč. Ve foyer kina je k vidění výstava 
fotografií Austrálie, která bude zahájena 
v pátek. Také v pátek už odpoledne bude 
otevřen pivní stan, v podvečer pak za-
hraje sku- pina Tanvaldský výběr. V 
sobotním a nedělním programu návštěv-
níci uslyší dechovku, country, hospodské 
a staropražské písně, blues i beat. 
Otevřeno v sobotu i v neděli bude měst-
ské infocentrum. Pořadatelé věří, že se 
této šance chytí i obchodníci v centru 
města, zejména v Krkonošské ulici, a 
návštěvníkům slavností tak nabídnou 
celou škálu služeb. Podrobný program 

Tanvaldské slavnosti tentokrát trochu jinak

a jízdní řád zvláštního vlaku naleznete na 
www.tanvald.cz a v infocentru. - abr - 

Centrum města letos v září ožije slavnostmi. U Koruny budou pouťové atrakce, na parkovišti pivní stan, pódium a stánky. 
Přijede historický vlak, autobus, hasiči i auta. Průjezd městem bude omezen nižší rychlostí. Na Výšině budou v sobotu 
hasiči a v neděli otevře své brány Eurest.

Jízdní řád historického vlaku 12. a 13. září Liberec – Smržovka 
– Tanvald – Velké Hamry, vlak s parní lokomotivou 423.0145 v čele
Odjezd  Příjezd Odjezd  Příjezd
Lbc. (10:15 hod.)  Tnv. (11:34 hod.) Tnv. (12:35 hod.)  V.H. (12:43 hod.)
V.H. (13:00 hod.)  Tnv. (13:08 hod.) Tnv. (13:20 hod.)  Smrž. (13:39 hod.)
Smrž. (14:15 hod.)  Tnv. (14:31 hod.) Tnv. (16:35 hod.)  V.H. (16:43 hod.)
V.H. (17:00 hod.)  Tnv. (17:08 hod.) Tnv. (18:56 hod.)  Lbc. (20:03 hod.)
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Z deníku Policie ČR
Policie hledá podvodníka 

Na důvěřivost doplatil starší muž z pen-
zionu pro důchodce, který si do bytu 
pozval mladíka, který s ním měl hrát 
šachy. Jak se ukázalo, mladík hru ne- 
uměl, šlo mu totiž o něco jiného než 
o šachy. Když asi po hodině odešel, muž 
zjistil, že mu zmizela peněženka s hoto-
vostí a veškeré doklady. Podvodník tak 
využil jeho chvilkové nepřítomnosti. 
Bohužel někteří, zejména starší lidé, si 
neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí, 
když si do svého bytu či domu pouští lidi, 
kteří jim nabízí výhodný nákup či službu. 
Jak uvedla npor. Jaroslava Poláková 
z tanvaldského oddělení Policie ČR, jde 
o celorepublikový problém.

Popis hledaného muže:
Stáří: kolem třiceti let
Výška: 175 cm
Postava: štíhlý, snědý, bez vlasů
Mluví: bez přízvuku

Lupiči dopadeni
Koncem července kolem třiadvacáté 
hodiny šla směrem k nádraží ČD šede-
sátiletá žena. Na křižovatce u prodejny 
Maja stáli dva mladíci, kterým se snažila 
vyhnout. To se jí však nepodařilo. Chytili 
ji za kabelku, které se chtěli zmocnit. 
Protože ji pevně držela, násilníci ji strhli 
na zem. Pak se jim kabelku podařilo 
vytrhnout. Žena utrpěla drobné odřeniny 
a modřiny. V kabelce měla doklady, 
peněženku s hotovostí a osobní věci. 
Žena neprodleně loupež oznámila na 
linku 158. Díky popisu a kamerovému 
systému z herny na Krkonošské ulici, kde 
se předtím zdržovali, byli hned druhý den 
oba mladíci z Tanvaldu ve věku 17 a 19 
let zadrženi. Jeden se právě nedávno 
vrátil z diagnostického ústavu a byla na 
něj hned uvalena vazba, protože toho 
měl na svědomí víc. K rychlému dopade-
ní pomohlo včasné oznámení, popis i 
kamerový systém v herně.

Truhlárna a její diskotéka
Velkým problémem je páteční noční život 
kolem Truhlárny na Horním Tanvaldě, 
kde se o prázdninách otevřela diskotéka. 
Za zábavou se sem stahují nejen mladí, 
ale i děti ve věku kolem třinácti let. Běžně 
zde pijí alkohol a kouří. Cestou na Výšinu 
lezou na soukromé pozemky a sprejují 
zdi. Policie při akci zjistila tři případy 
alkoholu v krvi u mladistvých. Policie ČR 
společně s městskou policií se na tento 
kout zaměří.

Vloupání do aut
Zloději, kteří dřív působili převážně v cen-
tru města, se přesunuli na Šumburk. 
Velmi často zde vykrádají auta. „Ve 
Vítězné ulici a v Raisově jsme například 
z 18. na 19. srpna měli hlášena tři 
vloupání do aut. Ukradena byla většinou 
autorádia a doklady,“ uvádí npor. 
J. Poláková z Policie ČR.

-abr-

Důvod k radosti mají občané jedné části Šumburku. Cesta, spojující ulici Vítěznou 
s ulicí U Herty, kterou obyvatelé zde bydlící neúnavně po dlouhá léta sami opako-
vaně opravovali, byla po nedávném přívalovém dešti už v tak špatném stavu, že 
musela být generálně odborně opravena. Úpravu provedli pracovníci technických 
služeb města. Poděkování patří nejen jim, ale především děkujeme za pochopení 
a zabezpečení této akce tajemníkoví MěÚ Richardu Seidlovi. Věříme, že úpravu této 
cesty ocení všichni místní, kteří ji používají při cestě za nákupy a při procházkách, i 
turisté, pro které je tato část města s krásným výhledem na Jizerské hory a horu 
Jizera velmi oblíbena a vyhledávána. Občané Šumburku

Hezčí vzhledem, bezpečnější pro chůzi

Začátek letních prázdnin na Tanvaldsku 
poznamenaly silné přívalové deště a 
bouřky. Prudké lijáky v mnoha domác-
nostech vytopily sklepy, suterény a za-
plavily silnice. Počasí zkomplikovalo také 
veřejnou dopravu. 2. července deště 
zastavily vlaky na trati Harrachov – 
Tanvald – Liberec. Následkem krupobití 
se na železnici mezi Tanvaldem a 
Smržovkou sesunula půda a lidé zůsta-
li odkázáni pouze na autobusovou 
dopravu. V odpoledních hodinách se 
hasičům podařilo naplaveniny odstranit 
a po páté hodině bylo vlakové spojení 
obnoveno. 

„Odpolední déšť 1. 7., kdy během ho-
diny spadlo na většině našeho území 20 
až 30 mm srážek, zvýšil průtoky. 
Zejména Mumlava zahrozila 1. SPA (až 
31 m3/s), Jizera stoupla ke 40 m3/s, což 
je pod 1. SPA, ostatní toky zůstaly na-
štěstí hluboko pod 1. SPA. Průtoky se 
dostaly brzy téměř do normálu a během 
několika dnů a nebyla zapotřebí žádná 
zvláštní opatření,“ uvádí V. Hošek z MěÚ 
Tanvald.

S ještě větší silou o sobě extrémní 
počasí dalo vědět 23. července. Přívalové 
deště s vichřicí zaměstnaly hasiče po 
celou noc. Déšť spojený s vichřicí v pod-
večer a v noci z 23. na 24. července 
způsobil v Libereckém kraji přerušení 
železniční i silniční dopravy, výpadek 
elektřiny a škody na majetku způsobené 
většinou pádem stromů. Bohužel, v této 
souvislosti došlo v kraji i k jednomu úmr-
tí a vážnému zranění. Největší hmotné 
škody po bouřce a lijáku zaznamenala 
společnost ČEZ, kdy vyhlásila kalamitní 
stav na Liberecku, Jablonecku, Tanvald-
sku, Semilsku, Jičínsku a Trutnovsku, 
když zde zaznamenala na padesát po-
ruch na vysokém napětí. „Operační 
střediska zaznamenala také požáry, 
které vznikly pádem stromů nebo jejich 
částí na vedení elektrické energie a po-
žáry trafostanic,“ uvedl plk. Roman 
Hlinovský, náměstek ředitele HZS LK pro 
IZS a operační řízení.

Živelní pohroma přerušila železniční i 
silniční dopravu a způsobila výpadek 
elektřiny ve více než padesáti tisících 
domácnostech v kraji. Kalamitní stav byl 
vyhlášen i na Tanvalsku. Energetici 
museli ještě další den pracovat na obno-
vení dodávek elektřiny zejména ve Zlaté 
Olešnici a pod Spálovem. 

„Po vichřici jsme se vraceli do 
Tanvaldu. Cestu od radnice k nemocnici 
blokoval spadlý strom. Po návratu domů 
nás čekala hotová spoušť. Bouře nám 
zničila ovocné stromy a vichřice rozbila 

skleník, odlétlo zahradní 
vybavení i květináče z 
oknem. Pár hodin jsme 
taky zůstali bez proudu,“ 
popsala své zážitky ze 
čtvrteční vichřice Dana z 
Tanvaldu.

Jednotky profesionál-
ních i dobrovolných hasi-
čů v kraji vyjeli během 
patnácti hodin k více než 
475 událostem. „Hasiči 
převážně odstraňovali 
zlámané a vyvrácené 
stromy z komunikací, 
profilů železničních tratí, 
střech domů a vozidel. 
Upevňovali a odstraňo-
vali uvolněné střešní 
krytiny, přetrhané tele-
fonní vedení a vedení elektrické energie. 
Popadané stromy uvěznily několik osob 
v osobních vozech přímo na komunika-
cích,“ informovala mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje Iva 
Michalíčková.

Kvůli popadaným stromům a elektric-
kému vedení byla uzavřena také silnice 

Navarov III/2885. Prudký vítr v kraji strhal 
střechy několika rodinných domů. 
Operační střediska zaznamenala také 
několik požárů trafostanic. Co do počtu 
ohlášených událostí hasiči následky 
vichřice srovnávají s orkánem Kyrill, 
který v kraji řádil v lednu roku 2007.

 (abr/veš)

Letošní prázdniny ve znamení extrémního počasí

Vichřice, která v červenci řádila na Tanvaldsku, napácha-
la škody na stromech i na majetku. (Autokemp a stromy 
u gymnázia.)  Foto: M.Tůma a V Černý.
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Výběr usnesení ze schůzí Rady města z 1. 7., 22. 7. a 12. 8. 2009
l RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o nájmu bufetu s terasou a sportba-
rem v Motocyklovém a sportovním are-
álu, autokempu Tanvaldská kotlina, 
s účinností od 1. 7. 2009 dle předlože-
ného návrhu.
l RM rozhodla pronajmout část staveb-
ní parcely č. 4232 o výměře cca 15 m2, 
k. ú. Smržovka, firmě EUROVIA CS, a.s., 
za účelem umístění kontejneru, na kte-
rém bude umístěna informační tabule o 
stavbě silnice I/14 Jablonec nad Nisou 
– Tanvald od 1. 7. 2009 do doby ukon-
čení stavby „Rekonstrukce silnice I/14 
Jablonec nad Nisou – Tanvald“, za ná-
jemné ve výši 500 Kč bez DPH měsíčně. 
Plnění je osvobozeno od DPH bez ná-
roku na odpočet daně dle § 56, zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 
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 
ve výši 100 Kč plus DPH za běžný metr 
liniové stavby v maximální šíři 1 metr. 
Náklady za jeho zřízení ponese opráv-
něný. Věcné břemeno bude spočívat 
v právu oprávněného k umístění, zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy – zemního kabelového vedení NN 
na části pozemkových parcel č. 219/2, 
č. 1831/4 a č. 1928, vše k. ú. Tanvald, a 
v povinnosti povinného a každého dal-
šího vlastníka dotčené nemovitosti strpět 
umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy – zemního kabelo-
vého vedení NN na dotčených nemovi-
tostech se všemi s tím spojenými zákon-
nými právy, povinnostmi a omezeními.
l RM schvaluje Ceník ubytování a slu-
žeb v autokempu Tanvaldská kotlina s 
účinností od 1. 7. 2009 dle předloženého 
návrhu a ruší ceník schválený usnese-
ním Rady města Tanvald č. 173/10/2009 
ze dne 17. 6. 2009.
l RM ruší usnesení č. 353/23/2005 ze 
dne 17. 12. 2005 a rozhodla pověřit 
stanovováním cen zboží prodávaného 
v městském infocentru a stanovováním 
cen služeb poskytovaných v městském 
infocentru vedoucího oddělení kulturní 
kancelář.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
33/2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Víceúčelové sportovní zařízení 
(motokros) – celkem
chatky  + 92 500 Kč 
zastřešení podia a prostoru 
pro grilování  + 47 500 Kč
vybavení chatek  + 10 000 Kč
projekt odlesnění a poplatek 
za odnětí pozemku z LPF  - 42 000 Kč 
Rozpočtová rezerva  - 108 000 Kč
l RM schvaluje Statut HAF – Humor 
v amatérském filmu 2009 dle předlože-
ného návrhu a jmenuje ředitelem soutě-
že Richarda Seidela.
l RM souhlasí s průjezdem rychlostní 
zkoušky automobilové soutěže Rally 
Bohemia, kterou pořádá Autoklub 
Bohemia Sport, v ulicích Popelnická, 
Vítězná, Český Šumburk a Česko-
šumburská dne 16. 10. 2009.
l RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2010 
nájemné v bytech města:
a) za byty běžné 33,05 Kč/m2/měs.
b) za byty se sníženou kvalitou
  29,74 Kč/m2/měs.

l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene v roz-
sahu tak, jak je vyznačeno v geometric-
kém plánu č. 1340-1237/2009 ze dne 
22. 4. 2009, na dobu neurčitou za jed-
norázovou úplatu 100 Kč plus DPH za 
běžný metr liniové stavby v maximální 
šíři 1 m. Náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Právo 
odpovídající věcnému břemenu bude 
spočívat v právu oprávněného k umístě-
ní, zřízení a provozování stavby zemního 
kabelového vedení a v povinnosti povin-
ného a každého dalšího vlastníka strpět 
umístění, zřízení a provozování této 
stavby na části pozemkových parcel č. 
1704/7 o délce 11 metrů a č. 1837/3 
o délce 134 m, vše k. ú. Tanvald.
l Rada města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 34/2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem 
PD lávky přes Kamenici v ul. U Lávky 
 + 187 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 187 000 Kč
l Rada města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 35/2009:
Výdaje
Nebytové hospodářství – celkem
Krkonošská 350 – soud – celkem 
 + 40 000 Kč 
Rozpočtová rezerva - 40 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
36/2009:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv  
 + 150 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
– celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
příprava a realizace stavby požární 
zbrojnice   + 150 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
37/2009:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
– celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
příprava a realizace stavby požární 
zbrojnice   - 3 000 000 Kč
Kultura – celkem, kino – celkem 
přestavba kinosálu kina na D-Cinema   
   + 3 000 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
38/2009:
Příjmy 
Převod z fondu rozvoje a rezerv
  - 3 000 000 Kč
Výdaje
Kultura – celkem, kino – celkem
přestavba kinosálu kina na D-Cinema   
   - 3 000 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
39/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na veřejně prospěšné 
práce od úřadu práce  888 390 Kč
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár 
– celkem, personální výdaje na VPP – 
platy  662 501 Kč
personální výdaje na VPP – sociální 
zabezpečení  166 372 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní 
pojištění  59 517 Kč
l RM ruší část svého usnesení č. 54/4/
2009 ze dne 11. 3. 2009, konkrétně jeho 
ustanovení uvedené v bodu 1), odst. b): 
„objekt Wolkerova 378 – výměna podla-

hové krytiny ŠJ – 15 000 Kč“ a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 40/2009:
Výdaje
Školství – celkem
Mateřská škola Tanvald – celkem
účelový příspěvek na výměnu podlahové 
krytiny ŠJ Wolkerova 378  15 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 15 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
41/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře   + 142 812 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem, činnost odborného lesního 
hospodáře  + 142 812 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
42/2009:
Výdaje
Výdaje fondu na zlepšení úrovně bydlení, 
půjčky na opravy   + 20 000 Kč
rezerva fondu   - 20 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
43/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na územní plán Tanvaldu 
z IOP EU  760 000 Kč
Výdaje
Územní plánování, projekty – celkem
podklady pro zadání a pořízení územního 
plánu  - 870 000 Kč
územní plán Tanvaldu z dotace z IOP 
EU  760 000 Kč
Rozpočtová rezerva + 870 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
44/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na nákup ochranných 
prostředků  21 000 Kč
na nákup technických prostředků 
(motorová pila)  20 000 Kč
na nákup technických prostředků 
(autobaterie, savice)  2 000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
oděvy, obuv  + 21 000 Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek
  + 22 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
45/2009:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majet-
ku – celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
oděvy, obuv  - 21 000 Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek
  - 22 000 Kč
Rozpočtová rezerva  + 43 000 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
46/2009:
Příjmy 
Účelové dotace na zajištění voleb do 
Evropského parlamentu  160 000 Kč
Výdaje
Volby do Evropského parlamentu  
 160 000 Kč
l  RM po projednání žádosti Spolku 
Občanské Sounáležitosti ZVONY, o.s., 
o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na 
úhradu nákladů na hudbu při akci 
„Rozhledna slaví sto let“ rozhodla příspě-
vek neposkytnout.
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 30. 6. 2009 ve výši 
9 779 603,27 Kč.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu, 
nacházejícího se u místní komunikace 
III. třídy v ulici Horská na p. p. č. 1831/1, 

k. ú. Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV, s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku.
l RM vydává záměr na prodej:
1. části p. p. č. 123/2 o výměře cca 
178 m2, k. ú. Tanvald; 
2. části p. p. č. 123/2 o výměře cca 
153 m2, k. ú. Tanvald. 
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
p. p. č. 1185/2 o výměře 1873 m2 a p. p. 
č. 1193/2 o výměře 970 m2, vše k. ú. 
Šumburk nad Desnou, neprodávat.
l RM rozhodla pronajmout část p. p. č. 
328/66 o výměře cca 100 m2, k. ú. 
Tanvald, manželům Jánu a Marjaně 
Benköovým na dobu neurčitou za 
účelem zřízení zahrádky s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
4 Kč/m2/rok.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
47/2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Parkoviště a cyklostezky – celkem, 
ochranná opěrná zeď u č.p. 363, ul. Pod 
Špičákem  65 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 65 000 Kč
usnesení č. 225/13/2009
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
48/2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem, 
ošetření stromů ve vlastnictví města 
 + 96 500 Kč
Rozpočtová rezerva  - 96 500 Kč
l RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. LB/0525/S na výstavbu hasič-
ské zbrojnice – SDH Tanvald Šumburk 
mezi městem Tanvald a Regionální ra-
dou regionu soudržnosti Severovýchod 
dle předloženého návrhu.
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 31. 7. 2009 ve výši 
9 848 989,87 Kč.
l RM rozhodla:
a) v důsledku snížení příjmů a v zájmu 
udržení efektivního výkonu veřejné sprá-
vy snížit celkový počet zaměstnanců 
města zařazených do MěÚ takto:
1. k 31. 12. 2009 o dva zaměstnance na 
102 zaměstnanců
2. k 31. 3. 2010 o další dva zaměstnan-
ce na 100 zaměstnanců
b) uložit tajemníkovi MěÚ provést na 
základě tohoto rozhodnutí příslušná 
personální a organizační opatření.
l RM po projednání žádosti TJ Turnov 
– Musher Club Český Ráj souhlasí s 
konáním svodu zvířat „Jizerskohorský 
dogtrekking“ dne 22. 8. 2009 dle před-
loženého materiálu.
l RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu 
nacházejícího se u místní komunikace u 
objektu č.p. 46, ul. Údolí Kamenice, 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 1855/
21, k. ú. Tanvald, 1 ks jasanu, nacháze-
jícího se u místní komunikace u objektu 
č.p. 239, ul. Údolí Kamenice, 1 ks jasanu 
nacházejícího se u místní komunikace u 
objektu č.p. 239, ul. Údolí Kamenice, 
Tanvald, 2 ks jasanů nacházejících se u 
místní komunikace v ulici Vítězná, na 
pozemkové parcele č. 2674/1, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV, s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 -měú-
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Léto se s námi pomalu loučí. Pro 
všechny školou povinné nadešel čas 
školních povinností. Rodičům skončily 
dovolené. Většině z nás opět nastaly 
každodenní povinnosti. Výjimkou není 
ani cestování.

Nový integrovaný systém IDOL přináší 
nové možnosti a ulehčení v dopravě. 
Novým pomocníkem IDOLu je bezkon-
taktní čipová karta opuscard, která 
umožňuje cestování různými dopravními 
prostředky v Libereckém kraji, a to bez 
papírových jízdenek. Majitel takové kar-
ty ušetří peníze a navíc se používáním 
karty zapojuje do „Benefitprogramu“, 
který přináší další bonusy v podobě slev 
a dárkových kupónů. 

Změny zaznamenaly také tarifní pod-
mínky, které nabízí různé výhody dle 
kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii 
„STUDENT 15–26“, která se týká všech 
studentů ve věku 15 – 26 let. Pro lepší 
představu si uveďme příklad. Bude-li 
student cestovat každý den do školy 
z Frýdlantu do Liberce, zaplatí za jednu 
jízdu 24 korun, což je 48 korun denně a 
1008 korun měsíčně. Pokud ale využije 
třicetidenní kupón „STUDENT 15–26“, 
zaplatí za měsíční cestování pouze 792 

Cestujete denně? Zkuste to s IDOLem!
korun a navíc může neomezeně cestovat 
i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí 
je možnost využívání MHD v Liberci po 
celých třicet dnů platnosti jízdenky. 
Podmínkou využití této slevy je zřízení 
opuscard a také žákovské průkazky pro 
kategorii 15-26 se jménem a fotografií 
studenta. Tu musí mít student při cesto-
vání u sebe. Průkazku lze zřídit v infor-
mačních a předprodejních kancelářích 
dopravců zapojených v IDOLu. 

Obdobných výhod může využívat i žák 
základní školy, který jezdí ještě levněji 
s tarifem žák-15. Tento zaplatí za třiceti-
denní jízdenku mezi Frýdlantem a 
Libercem pouze 396 Kč a samozřejmě i 
tento může s třicetidenní jízdenkou 
cestovat i v sobotu a v neděli.

Výhod IDOLu může využívat i zaměst-
nanec cestující do práce z Frýdlantu do 
Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jíz-
denku IDOL, nahranou na opuscard, 
pouze 960 korun, oproti kupování jednot-
livých jízdenek ušetří přibližně 380 Kč. A 
to už se vyplatí!

Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více 
informací na www.iidol.cz a pořiďte si 
vlastní opuscard!

-red-

O tom, kdo bude v příštích patnácti 
letech provozovat jizerskohorskou 
železniční trať, by se mohlo rozhodnout 
už na podzim. O provozování železnice 
mezi Harrachovem, Tanvaldem a 
Libercem, Smržovkou a Josefovým 
Dolem a v celém Frýdlantském výběžku 
usilují společnosti České Dráhy, Arriva 
a Viamont. Na začátku června ze soutě-
že odstoupily společnosti Student 
Agency a Keolis. Vítěz výběrového říze-
ní bude od roku 2011 na patnáct let 

provozovatelem železniční dopravy ve 
zhruba třetině Libereckého kraje. 
Podmínkou je také zakoupení moderních 
vlaků, které by železniční dopravu zatrak-
tivnily i pro nové cestující. Výsledky vý-
běrového řízení zatím nejsou známy. 
„Soutěž ještě stále probíhá. Výsledek by 
mohl být znám během tohoto nebo ná-
sledujícího měsíce,“ uvedl Petr Prokeš, 
ředitel společnosti Korid LK, která koor-
dinuje dopravu v Libereckém kraji. 

-veš-

Kdo bude provozovat jizerskohorskou trať

Jednou ze tří nejatraktivnějších nabí-
dek regionu se podle agentury Czech 
Tourism může pochlubit Tanvald. 
Unikátní ozubnicová trať z Tanvaldu do 
Harrachova se v soutěži o nejlepší turis-
tické nabídky České republiky umístila 
jako druhá nejlepší zajímavost Českého 
severu, hned za Brusírnou skleněných 
perlí a kozí farmou v Pěnčíně. O pořadí 
nominovaných aktivit rozhodla odborná 
veřejnost při festivalu Tourprag v Písku. 
„První ročník soutěže ukázal, že čeští 
cestovatelé dokáží dobře rozpoznat a 
ocenit kvalitní podnikatelskou nabídku,“ 
uvedl při vyhlašování výherců ministr pro 
místní rozvoj Rostislav Vondruška. 
Odborná porota při rozhodování posu-
zovala na šest a půl tisíce tipů.

Ozubnicová trať Tanvald – Harrachov 

nebyla jedinou aktivitou Tanvaldska, 
kterou návštěvníci webových stránek 
www.kudyznudy.cz do soutěže vybrali. 
Mezi deset nominovaných aktivit 
Českého severu se dostala také 
Cyklostezka Járy Cimrmana. Díky tomu 
se spolu se Zubačkou objeví v připravo-
vané knize s tipy na výlety a dovolenou 
v České republice z edice Kam. Kniha 
s názvem Kam na výlety – Kudy z nudy 
se na knižním trhu objeví už v listopadu 
letošního roku. 

Hlavní cenu za ČR získalo znojemské 
podzemí a muzeum Techmania science 
v Plzni. Vítězům jednotlivých regionů 
Agentura CzechTourism nabídne PR 
propagaci v zahraničí i Tuzemsku, včet-
ně spotů a článků na stránkách pořadu 
České televize Toulavá kamera.  (veš)

Zubačka je oblíbenou zajímavostí kraje 

Od srpna přišli cestující o autobusovou 
linku Ústí nad Labem – Pec pod 
Sněžkou. Autobus, který vyjížděl v 9.24 
hodin z Tanvaldu do Pece pod Sněžkou 
a v 16.23 hodin (ve všední den) a ve 
14.23 hodin (v sobotu) do Ústí nad 
Labem, nejezní od 1. srpna. „Linka mu-
sela být zrušena z důvodu dlouhodobé 
ztrátovosti. Linka 590032 nebyla doto-
vána, tudíž nebyla zařazena do základní 

dopravní obslužnosti, a vzhledem k vý-
raznému poklesu tržeb nelze dále tuto 
komerčně provozovat,“ zdůvodnil 
V. Krátký z Dopravního podniku 
Ústeckého kraje. Kdo nyní cestuje do 
Ústí, musí se spokojit s jedinou přímou 
linkou v 7.01 hodin z Tanvaldu. Do Pece 
pod Sněžkou z Tanvaldu nejede žádný 
jiný přímý autobus. 

(veš)

Linka do Ústí nad Labem už nevyjede

Město Tanvald vydalo novou brožuru. Barevná publikace čtenářům nabízí pohled 
do historie i současnosti města. Publikaci dominují nevšední letecké pohledy na 
město. Brožura s názvem Tanvald – město obklopené zelení a horami je k dispozici 
zdarma v tanvaldském infocentru.  -red-

Město Tanvald má novou brožuru

Medard vám poví, jaké bude počasí
Počasí a jeho výkyvy se stále častěji dostávají do centra pozornosti. Na zajímavém 
odkazu http://www.medard-online.cz/ se dozvíte, co potřebujete vědět. Naleznete 
zde předpověď počasí a předpověď koncentrací některých polutantů, například 
přízemního ozonu. Projekt vznikl v Ústavu informatiky AV ČR za podpory dalších 
subjektů.  -Net-

Doprava o slavnostech
V době Tanvaldských slavností dojde k 
dopravnímu omezení tentokrát většinou 
v centru města. Od začátku týdne začnou 
najíždět ke Koruně majitelé pouťových 
atrakcí, parkovat budou v České ulici za 
mostem u bývalé truhlárny. Od pátku 
bude uzavřeno centrální parkoviště 
v Krkonošské ulici, kde se budou stavět 
stánky, pódium a pivní stan, který bude 
již odpoledne otevřen. V sobotu přijedou 
stánkoví prodejci. Poštovní ulice bude 
v sobotu a v neděli v úseku od Krkonošské 
ulice až po trať ČD zcela uzavřena a 
vjezd bude povolen pouze dopravní 
obsluze. Také přilehlé parkoviště pod 
poštou bude z důvodu umístění stánků 
uzavřeno. Průjezd Tanvaldem, to je 
Krkonošskou ulicí, bude po dobu slav-
ností omezen na třicetikilometrovou 
rychlost. V sobotu dopoledne bude kvů-
li hasičské soutěži též uzavřen průjezd 
kolem nákupního centra Výšina, kam 
bude povolen vjezd jako v minulých 
letech jen dopravní obsluze a bude 

uzavřena i část Horské ulice. Nad hlad-
kým průběhem slavností bude dohlížet 
Městská policie Tanvald spolu s bezpeč-
nostní agenturou BESL a Policií ČR. 
 

Školní restaurace Eurest 
Den otevřených dveří
Neděle 13. 9. 2009, 11 – 13 hod.

Polévka:
1. Hovězí vývar s masem a nudlemi 
2. Dršťková
Hlavní jídla: 
1. Hovězí pečeně, smetanovo-houbová 
omáčka, houskové knedlíky 
2. Moravské uzené, bramborové knedlíky, 
dušené zelí
3. Smažený vepřový řízek, vařené 
brambory
4. Kuřecí masový závitek, dušená rýže
Moučníky i saláty 
Ceník: polévka 12 Kč, hlavní jídlo 59 Kč, 
moučník, salát 12 Kč 
Školní restaurace Eurest Tanvald zve 
na tradiční nedělní oběd.

Tanvaldské slavnosti: 11. – 13. září

Nostalgické jízdy na zubačce patří mezi vyhledávané akce veřejnosti.
Na snímku P. Prokeše jsou cestující Pohlovi do Kořenova letos v červnu.
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V září 2009
 oslaví 

narozeniny
Ježková Marie

Koldovský Miloslav
Kosina Václav

Beranová Eliška
Harmanošová Vlasta

Lufinka Václav
Marousková Věra
Pořízová Štěpánka

Šimková Marie
Sedlák Ivan

Friedrichová Jaruška
Kramář Miroslav
Nepimach Luboš
Punkert František
Sommerová Eva

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v září

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, přinášíme vám osvědče-
né lidové recepty, které pomohly vám či 
někomu z vašich blízkých či známých. 
Těšíme se i na vaše příspěvky (můžete 
vhodit do bílé schránky na infocentru nebo 
psát na labrahamova@tanvald.cz).

Špatně se hojící rány
Dnešní tip patří jitroceli kopinatému, nej-
známější léčivé rostlině, která uvolňuje 
hleny. Výborný je i na hojení ran – čerstvé 
rozmačkané listy rány „zacelují“. Na ne-
příliš hluboké řezné rány, škrábance, 
hnisající záděry a jiné oděrky přiložte 
čerstvé pomačkané listy a zalepte (na 
noc), po pár hodinách jitrocel vyměňte. Při 
hojení k oplachování pomůže také odvar 
z kýcolu. Kýcol (starček hajní), se odjak-
živa používal jako lék na špatně se hojící 
rány, spáleniny a další bolístky.   -abr-

Soutěž Humor v ama-
térském filmu má za 
sebou v Tanvaldě čtyři-
cet ročníků a vstupuje 
do další desítky. HAF 
2009 se koná ve dnech 
2. – 3. října 2009 
v Městském kinu JAS 
v Tanvaldě. Páteční 
dopolední promítání je 
určeno pro žáky a stu-
denty škol. Oficiální 
zahájení hlavní soutěže 
se uskuteční dne 3. 10. 2009 ve 13.30 
hodin. Pořadatelem soutěže HAF 2009 
je Město Tanvald a soutěží se opět ve 
třech kategoriích. Rada města schválila 
Statut HAF – Humor v amatérském filmu 
2009 a ředitelem soutěže jmenovala 
Richarda Seidela. Statut najdete na 
www.tanvald.cz. Pro filmaře je uzávěrka 
letošního ročníku v září. Do soutěže bu-
dou zařazeny filmy došlé do 14. září 2009 
na adresu MěÚ Tanvald. Také letos se 
soutěž skládá z předkola a hlavní soutě-
že. Předkolo se koná dne 21. 9. 2009. 
Filmy, postupující z předkola do hlavní 

l 3., 10., a 17. 9. vždy od 17.30 do 20.30 
– rodičovský komunikační seminář 
„S vlastními dětmi s úctou a v dobrém“, 
lektor Zdeněk Okleštěk
(www.suctou.cz).
l 21. 9. od 10 hod. – prezentace výrob-
ků firmy NESTLE s ochutnávkou, vstup 
zdarma, medical representative Jana 
Maříková, více na marikovanestle@ 
seznam.cz nebo v MDC Maják.
l 26. 9. od 15 hod. na hřišti u lesíka –
podzimní odpolede spojené s pouštěním 
draků, grilováním klobás a soutěžemi pro 
děti. Vstupné 20 Kč za soutěžícího.
Info: MDC Maják, R. Nepimachová. 

Krásnou událost zažila radnice Tanvald 18. července. To si sem přišli zopakovat 
své „ANO“ manželé Květa a Jindřich Endlerovi z Tanvaldu Šumburku, kteří se 
vzali před padesáti lety na tehdejším Městském národním výboru, v budově dneš-
ního Městského domu dětí a mládeže Ulita. Moc jim to slušelo a se svými dvěma 
dětmi, čtyřmi vnoučaty a dalšími členy rodiny tvořili harmonický celek. Přidáváme 
se ke gratulantům a do další padesátky společného života přejeme hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.  Za KPOZ Tanvald A. Lišková

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

Nabídku kroužků DDM Tanvald 
na školní rok 2009/10
l Sport: florbal, fotbal, plavá-
ní (bazén v Gymnáziu), volej-
bal dívky, volejbal chlapci, lyže 
běh, turistika (Tanvald, Desná), 
stolní tenis, taneční, šachy.
l  Estetika: výtvarně-keramický pro 
předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál 
(různé výtvarné techniky pro děti od 10 
let), výtvarný, keramický (Tanvald, 
Desná), dívčí klub (ruční práce a vaření), 
divadelní.
l Hudební obor: zobcová flétna, kytara 
k táboráku (pro začátečníky i pokročilé).
l Cizí jazyky: anglický pro děti (začá-
tečníci i pokročilí), anglický pro dospělé 
(začátečníci i pokročilí).
l Přírodověda: rybářský (od 9 let – 

kroužek bude začínat až v únoru 
2010).
l Technika: Kurz počítače pro 
dospělé.
l Logopedie
l Ulitka: zábavné a tvořivé 

dopoledne pro předškoláky od 
3 let. Každé úterý 8.30 – 11.30 hodin.
Zápis do keramiky (Tanvald), výtvar-
ného speciálu a výtvarně-keramické-
ho kroužku pro předškoláky a prvňá-
ky se koná v pondělí 14. 9. 2009 od 
15.00 v DDM - keramická dílna v pří-
zemí!!! Kroužky začínají pracovat od 
října 2009 (rybářský od února 2010). 
Do ostatních kroužků se mohou děti 
přihlásit kdykoli během září. 
Bližší informace obdržíte v DDM 
Tanvald.

Manželé Endlerovi oslavili zlatou svatbu

Ze severu z Tanvaldu
přijeli jsme do Chlumu
zaplavat si v tamním rybníce,
prospívá to tělu velice.
Svatý Petr jistě klíče ztratil
a náš záměr náhle zhatil.
Místo plavek deštník máme
a často ho otvíráme.
Nic nás však nezasáhne,
do zásoby program máme.
Do cvičení jsme jak draci,
hovíme si na matraci,

Jako draci cvičili jsme na matraci

na karimatkách cvičíme,
až se sami divíme,
a přitom se bavíme.
Do Třeboně a Jindřichova Hradce 
se rozjedeme,
krásy české vlasti si prohlédneme.
Rybičku si přitom dáme,
na sumečku si pochutnáme.
To že jsme se nekoupali,
není velká škoda
Vzpomeňme si na Moravu, 
co jim vzala voda.  -red-

Rok uběhnul jako voda a my jsme se opět vrátili z rekondičního pobytu v Chlumu 
u Třeboně, pořádaného občanským sdružením zdravotně postižených Tanvald, 
který se konal na konci června. Počasí nám dobrou náladu nezkazilo a lidé byli 
spokojeni. V básni Zdeny Rabasové je vyjádřeno vše:

soutěže, budou zveřej-
něny na www.tanvald.cz 
do 23. 9. 2009. Slavnost-
ní vyhlášení cen, které 
udělí odborná porota, 
ale i diváci, bude jako 
obvykle v sobotu vpod-
večer po promítnutí 
soutěžních snímků. 
Technickou novinkou 
v Městském kině Jas od 
září bude digitalizace 
kina a možnost promítá-

ní filmů 3D. Což se netýká samotné 
soutěže, ale dozajista programovou 
nabídku na Tanvaldsku. Další novinkou 
letošního ročníku, která se už filmařů 
týká, je příspěvek všem autorům, kteří 
do Tanvaldu na HAF přijedou a jejichž 
film postupuje do hlavní soutěže, a to ve 
výši 300 Kč. Podmínky účasti v soutěži 
a program najdete na www.tanvald.cz. 
Filmová soutěž je určena pro amatérské, 
nezávislé a neprofesionální filmaře, a 
slouží k podpoře amatérské filmové 
tvorby u nás i v zahraničí.

-abr-

MDC Maják
U školky 579, tel.: 723 464 655, 

e-mail: m.c.majak@email.cz

V září je uzávěrka soutěže HAF 2009 
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na září

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě:
17. 9.  ČT  19 h.  Ohrožené lesy v Jizerských horách
Přednáška o lesích Jizerských hor s RNDr. Františkem Pelcem, předsedou 
správní rady Nadace pro záchranu o obnovu Jizerských hor.
Vstupné dobrovolné.

Další akce:
16. 9.  ST  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
 

 Připravujeme na říjen:
 

3. 10.  41. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu HAF 2009

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

2. 9.  ST  19 h.  Všude dobře, proč být doma
Americká komedie Sama Mendese. Příběh mladého manželského páru, který
cestuje napříč Amerikou. V hlavní roli John Krasinski a Maya Rudolph.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 97)
4. 9.  PÁ  19 h.  Operace Dunaj
Polsko - česká tragikomedie. Co se stane, když se zbloudilý polský tank
nabourá do české hospody. V hl. rolích J. Menzel, E. Holubová a B. Polívka.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (104)
7. 9.  PO  19 h.  T.M.A.
Nový český horor Juraje Herze. Každej se něčeho bojí… 
V hlavních rolích Ivan Franěk, Lenka Krobotová a Andrej Hryc.
Vstupné: 70,73, 75 Kč  Přístupné od 18 let.  (90)
9. 9.  ST  17 h.  Hannah Montana
Americká rodinná hudební komedie. Žila dva životy… Teď si musí jeden z nich 
vybrat. V hlavní roli Miley Cyrus. České znění. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 102)
11. 9.  PÁ  17 h. 
12. 9.  SO  17 h. 
13. 9.  NE  15 h.  Cesta na Měsíc 3D
Americký animovaný rodinný film. I první let na Měsíc měl své mouchy.
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi. České znění.
Vstupné: 60 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 85)
11. 9.  PÁ  19.30 h.  Zažít Woodstock
Americký hudební film podle skutečnosti. Jak to vlastně všechno bylo se slavným 
rockovým koncertem z konce šedesátých let. V hlavní roli Emile Hirsch. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 110)
12. 9.  SO  10 h.  Kytice pohádek
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky. Krteček, Žofka, Mach a Šebestová
a jiné známé postavičky.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (75)
12. 9.  SO  20 h.  Mamma Mia!
Úspěšný britský muzikál s písničkami od skupiny ABBA. 
V hlavních rolích Meryl Streepová, Pierce Brosnan a Colin Firth. 
Vstupné: 63, 65, 70 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 108)
13. 9. NE 10 h. Madagaskar 2 – Útěk do Afriky
Americký animovaný rodinný film. Další bláznivé příhody zvířátek z newyorské 
zoo. České znění.
Vstupné: 55, 60, 63 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 90)
14. 9.  PO  16 h. a 19 h.
15. 9.  ÚT 17 h.  Harry Potter a Princ dvojí krve
Americký rodinný film. Další příběhy hrdinů z čarodějnické série z Bradavic.
Temná tajemství se zjevují… V hlavní roli Daniel Radcliffe. České znění.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 154)
18. 9.  PÁ  19 h.  Bruno
Americká komedie. Včera Vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. 
V hlavní roli Sacha Baron Cohen.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 81) 
21. 9.  PO  19.30 h.  Klíček
Nový český film podle skutečných událostí z padesátých let. O některé sny se 
vyplatí bojovat. V hl. rolích Norbert Lichý, Jan Přeučil a Stanislav Zindulka.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (69)
23. 9.  ST  19 h.  Dobře placená procházka
Hudební film Miloše Formana podle divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího 
Suchého. Záznam jazzové opery z Národního divadla. V hlavní roli Jiří Suchý. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 85) 
25. 9.  PÁ  19 h.  Piráti na vlnách
Britská hudební komedie. Vyplouváme. Vysíláme. A Vy si trhněte! 
V hlavních rolích P. Seymour Hoffman, Bill Nighy a Kenneth Branagh.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 134)
28. 9.  PO  19 h.  Ricky
Francouzská komedie. Z lásky dvou obyčejných lidí se narodí neobyčejné dítě
Ricky. Režie Francoise Ozon.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 90)
30. 9.  ST  19 h.  Hranice ovládání
Americké krimi Jima Jarmusche. Osamělý muž přijíždí do Španělska vykonat
práci tak trochu mimo zákon. V hlavních rolích Bill Murray a Tilda Swinton.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 116)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

Září

První kino na Jablonecku pro promítá-
ní 3D filmů D-Cinema dle standardu DCI 
bude od září v Tanvaldě. Tanvaldské 
kino Jas se svým vybaveným a nejmo-
dernější filmovou technologií, umožňují-
cí projekci i trojrozměrných velkoformá-
tových filmů, zařazuje k pokrokovým 
kinosálům v Česku. V posledních týd-
nech bylo modernizováno technické 
zařízení i vybavení kina. V kabině byla 
provedena nová ventilace přístrojů, a to 
kvůli novému digitálnímu projektoru, 
který zde bude instalován. Do kabiny 
bylo také zavedeno internetové připoje-
ní. Začátkem září ještě dojde k instalaci 
nového plátna. Při promítání filmu 3D 
dostane každý divák při vstupu do sálu 
speciální plastové 3D brýle, které ode-
vzdá při odchodu z kina. Objednáno je 
dvě stě brýlí, které umožňují sledovat 
projekci 3D filmů. Brýle obsahují čip, 
který upozorní na vynesení brýlí z kina. 
Na ochranu proti zapomětlivým divákům 
a krádežím byly v srpnu namontovány 
u vchodu do vestibulu kina ochranné 
elektronické rámy (viz foto). Použité 
brýle jsou po každém představení ošet-
řeny ve speciální myčce, která byla v kině 
k těmto účelům instalována. Diváci musí 
u filmů 3D počítat se zvýšeným vstupným 
zhruba 130 – 150 korun, vyjma filmu 
Cesta na Měsíc, který bude v rámci 

Výstava Mgr. 
Zdeny Vandoros-
Smržové obsa-
huje fotografie 
australské fauny 
a flory, tedy něco 
málo z obrovské-
ho množství uni-
kátních rostlin a 
živočichů, žijících 
na tomto konti-
nentě. Fotografie 
pocházejí z ob-
lastí Severní teritorium, kde se nachází 
„Rudý střed“ kontinentu, Kimberley, ob-
lasti na severu státu Zapadni Australie,  
z jižněji se nacházející oblasti Pilbara a 
z okolí zimního střediska Perisher Valley 
v Australských Alpách, kde fotografovala 
sněžné eukalypty.

„Společně s manželem Dr. Pavlem 
Smržem jsem měla možnost během 
posledních deseti let cestovat po 
Austrálii. S terénním vozem jsme se 
mohli dostat i do méně přístupných míst. 
Z mnoha stovek fotografií, pořízených 
během kratších i delších výletů, jsem 
některé vybrala pro tuto výstavu. Snažím 

Taneční pro mládež i dospělé až na jaře
Taneční kurzy pro mládež, ale i dospělé, vedené J. Svobodou, pořádané 
MěKK Tanvald, které se měly od září do prosince konat v Desné ve Skláři, 
se pro malý počet uchazečů přesouvají na jarní termín, který je plánován 
na první únorový týden. O konání kurzů budete informováni ve zpravo-
daji nebo na www.tanecnisvoboda.cz.

Cesta na Měsíc bude prvním filmem 3D

Tanvaldských slavností za 60 Kč. V dis-
tribuci jsou v současné době takzvané 
rodinné filmy nebo přírodovědné doku-
menty. „Tanvald tak v současné době 
získává prvenství, nejbližší podobná kina 
jsou v Liberci. Kinematografie formátu 
3D je, dalo by se říct, v plenkách, ale 
postupně se budou zhruba ve výhledu 
pěti let postupně digitalizovat ostatní 
kinosály,“ uvádí ředitel kina Petr Hampl. 
Stávající technické zařízení v kině zůstá-
vá a dál budou do programu zařazovány 
filmy v běžné distribuci. 

-abr-

se v nich ukázat 
nejenom krásu, 
ale také unikát-
nost australské 
přírody. 

Zvláště severní 
části Austrálie 
jsou „rájem“ foto-
grafů. Na tom se 
podílí většinou 
ideální počasí 
během zimních 
měsíců (červen, 

červenec, srpen), nádherné, syté a zá-
roveň elementární barvy v přírodě – rudá 
skal a písku, žlutá či zelená stromů a 
trávy a modrá oblohy – a samozřejmě 
zajímavé a exotické náměty. Krajina až 
nebezpečně přitažlivá, kam se člověku 
chce znovu a znovu vracet,“ říká Mgr. 
Zdena Vandoros-Smržová, nyní v důcho-
du. Učila na středoškolské úrovni, poz-
ději pracovala jako knihovnice. Kromě 
České republiky se Smržovi často zdr-
žují v Austrálii a v Kanadě, kde žijí jejich 
děti a vnoučata. Výstava se koná v září 
v Městském kině Jas. Vernisáž je v pátek 
11. 9. od 16 hod.  -abr-

Výstava Austrálie v městském kině Jas
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Nové služby pro vaše čtyřnohé miláčky

Stř íhání psů
Pejska vám vykoupu, vysuším, ostříhám drápky a upravím
srst, odstraním ušní chloupky, vše dle přání majitele. 
Těším se na vaši návštěvu.

Salon Iva – Krkonošská 370 (bývalá knihovna) Tel.: 724 929 082
Otevřeno od 1. 9. 2009  út – pá: 8 – 12, 13 – 17 hod.
Po tlf. domluvě možno i o víkendu.

TANREKA, realitní kancelář
Krkonošská 220, Tanvald – Šumburk

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Zprostředkování prodeje, koupě a 
pronájmu nemovitostí bytů a pozemků 
l Kompletní právní servis l Ocenění 
nemovitosti l Vypracování daňové-
ho přiznání l Stavební a inženýrská 
činnost l Poradenská činnost

Tel.: 483 394 572, 606 854 195
E-mail: josverner@seznam.cz 

HYPOTÉKY A ÚVĚRY
Nejvýhodnější hypotéční úvěry pro 
financování koupě, výstavby a rekon-
strukce nemovitosti, až do 100% 
hodnoty nemovitosti, sjednávání 
stavebního spoření, refinancování 
nevýhodných hypoték a spotřebitel-
ských úvěrů, poradenská činnost. 
Vše zdarma. 
Josef Verner, hypotéční makléř 
tel: 483 394 795, 606 854 195
e-mail: josverner@seznam.cz

Vážení motoristé, prázdniny a doba dovolených je pryč a my motoristé se 
pomalu můžeme chystat na zimu. V rámci programu prevence si Vám 
dovolujeme připomenout některé z našich plánovaných akcí v následujících 
měsících: 
září, říjen 2009 – nástřik spodků a dutin, říjen, listopad 2009 – prodej zimních 
pneu 1. jakosti za akční ceny od výrobce, listopad, prosinec 2009 – 
zvýhodněné ceny autobaterií 45 Ah, 55 Ah, 72 Ah.
Nadále využívejte našich služeb – mechanické, lakýrnické, klempířské, elektro 
opravy, TK+ME, evidenční kontroly, montáž taž. zařízení, opravy a vým. čelních 
skel, přihlášky a odhlášky na registru, opravy invalidních vozíků, prodej ND.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Karvela – Servisu, Krkonošská 580, Desná. 

Objednávky na tel. číslech: 605 961 153, 722 615 437
po – pá 8.30 – 16 h., so 9 – 12 h.

J&VC Slunce 
Tel: 603316 157, e-mail: verkahomolacova@tiscali.cz

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

R Všechny věkové kategorie, nejstarší student u nás oslavil sedmdesáté páté na-
rozeniny R Zajišťuje se výuka v mateřských školách, návaznost je zajištěna v Centru 
Slunce R Je zajištěna příprava výuky, směřující ke složení certifikátů z anglického, 
německého a francouzského jazyka, dále výuka pro úplné začátečníky R maximál-
ně 4 jednici v hodině R Cena od 3 500 Kč na rok. 
Vzhledem k individuálnímu přístupu, kdy přesný čas není předem určen, je vhodné 
kontaktovat Centrum a navrhnout časové alternativy před zápisem, který se bude 
konat v Tanvaldu 9. a 10. 9., v Jablonci bude zápis 7. a 8. 9.

MASÁŽE
Při masáži se uvolňují ztuhlé svaly a klouby. Zlepšuje se prokrvení a tím i látková 
výměna. Částečná masáž 130 Kč, celková masáž 500 Kč.

REIKY TERAPIE
Energie Reiki přirozeným a bezpečným způsobem postupně harmonizuje celého 
člověka. Cena je 200 Kč za 1 terapii (cca 1 – 2 hod). Konzultace zdarma.

Příjemné, nově zrekonstruované prostředí v Popelnické ul. 529 
v Tanvaldě. Kontakt: Kateřina Kučerová, tel.: 605 744 557

Fa Jiří Konvička Žaluzie
Vám nabízí prodej, montáž a servis

n Horizontální žaluzie n Vertikální (textilní) žaluzie n Žaluzie do plastových, 
dřevěných a kovových Euro oken n Žaluzie a roletky do střešních oken n Látkové 
rolety a roletky do interiérů n Plisé n Předokenní rolety n Sítě proti hmyzu n 
Markýzy n Plovoucí podlahy n Lamelové dveře n Těsnění oken a dveří 
(silikon Euro-strip) 

n n n Novinka: římské rolety n Japonské posuvné stěny

Kontaktujte nás na 483 706 712 nebo 603 154 430

Vedení daňové 
evidence, 
podvojné 

účetnictví, DPH, 
mzdové agendy

Renata Nepimachová
Palackého 550, 468 41 Tanvald

723 464 655

BUFET – JÍDELNA SLUNEČNICE
Krkonošská 496, Desná II. , 777 190 858

OD 1. 9. 2009 NOVÁ PROVOZNÍ DOBA!
Po – Pá: 8 –18 hod., So, Ne: 10 – 18 hod. 
MINUTKOVÁ KUCHYNĚ 
s možností posezení
Po – Pá: od 14 hod. a So, Ne: od 10 hod. 

ROZVOZ OBĚDŮ 
zdarma blízké okolí 
Cena 53,50 Kč (polévka + hlavní jídlo)

Zářijové akce v okolí
Smržovka (www.smrzovka.cz) 
l 2. 9. (Od 17) Siegfried Weiss – 
„Inspirace lesem“, zámeček: výstava 
fotografií.
l 12. 9. WOOD-CROSS MARATON,  
lesopark u Parkhotelu, 
www.beh.cz, www.spanker.cz. 
l  12. 9. Celorepubliková výstava 
Pekinézů, Parkhotel, 
www.parkhotel-smrzovka.cz. 
l 19. 9. Koncert barokní hudby, jak 
jste ji ještě neslyšeli – ENSEMBLE 
BONA FIDE, kostel sv. Archanděla 
Gabriela, www.ensemblebonafide.com.

l 20. 9. Svatomichalská poutní slav-
nost a odpolední turnaj v pétanque.
Kino Alfa v Desné
l 2. 9. od 17.00 hodin – Noc v muzeu 2 
l 16. 9. od 17.00 hodin – Harry Potter 
a princ dvojí krve 
l 23. 9. od 17.00 hodin 
– Doba ledová 3 – animovaný, USA, 
2009. Filmová představení za 50 Kč. 
l Diskotéka v Alfě pouze v pátek od 
22.00 hod.
l V Harrachově bude Hutka 20. 9. od 
16.00 hodin v tělocvičně ZŠ Harrachov 
Vstupné: 50 Kč.

Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

l Od 1. září bude knihovna otevřena 
opět bez prázdninového omezení.

Po, St: 9.00 – 11.30 12.15 – 17.00
Út, Čt: 9.00 – 11.30 12.15 – 15.00

l Výstavní sálek.
Medvědi. Výstava výtvarných prací žáků 
ZUŠ Tanvald potrvá do 11. 9. 2009. 
Medvědí stopy vás provedou bezbřehou 
dětskou fantazií.
Voda. Voda v jakékoliv podobě, skupen-
ství, nahlížená z různých úhlů pohledu. 
Projekt studenti Gymnázia Tanvald 
pojali opravdu rozmanitě. Výsledky té-
měř půlroční práce reprezentuje tato 
výstava od 14. 9. 2009 do 15. 10. 
2009.
l Soutěž pro naše malé čtenáře (do 
7 let). Napište nebo nakreslete, kdo 
je to? Ptal se chlapec sluníčka: „Mohou 
chodit jablíčka?“ Slunce na zem posví-
tilo, velice se podivilo. Opravdu tam 
jablíčka vozí jehel kulička. Dupe, funí, 
naříká, je to tíha veliká.
l Soutěž pro zdatné dětské čtenáře. 
Poznáte, ze které knihy je tato ukáz-
ka? „Tak si ji chyť, jestli to dokážeš!“ 
křikl Malfoy, vyhodil skleněnou kouli 
vysoko do vzduchu a vyrazil zpátky dolů. 
Jako ve zpomaleném záběru viděl, jak 
koule letí vzhůru a pak začíná padat. 
Nahnul se dopředu, namířil své koště 

násadou dolů a v příští vteřině se už 
stále rychleji střemhlav řítil za koulí – vítr 
mu fičel v uších a mísil se s výkřiky divá-
ků – natáhl ruku a pouhou stopu nad zemí 
kouli zachytil, právě včas, aby ještě vy-
rovnal své koště, a pak už měkce přistál 
na trávníku: Pamatováčka tiskl pevně 
v dlani." Správné odpovědi z obou sou-
těží můžete odevzdat v knihovně, poslat 
na adresu Městská knihovna Tanvald, 
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald, či na 
e-mail knihovna@tanvald.cz do 25. 9. 
2009. Nezapomeňte uvést své jméno, 
adresu, telefon nebo e-mail, a věk. Tři 
vylosovaní výherci z obou soutěží budou 
odměněni v Týdnu knihoven, který se 
letos koná 5. 10. – 11. 10. 2009. 
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Červencové mistrovství Evropy v Tan-
valdu bylo v letošní sezóně vrcholem 
trialového sportu u nás.

V sezóně 2010 se ale můžeme těšit jak 
na soutěž evropského seriálu opět 
v Tanvaldu, tak i na jeden z dílů mistrov-
ství světa, který se bude konat v Kramo-
líně u Nepomuka. Na jednom či druhém 
místě se určitě představí také spousta 
jezdců, kteří v Tanvaldě sbírali body do 
letošního kontinentálního šampionátu. 

Sobotní soutěž zkropená deštěm byla 
vypsána pro čtyři kategorie, přičemž dvě 
hlavní, započítávané do celkového hod-
nocení mistrovství Evropy, měly na se-
veru Čech své finále. 

V kategorii žen (Women) potvrdila své 
dominantní postavení mezi ženami nejen 
v Evropě, ale i na světě, Laia Sanz ze 
Španělska, která zvítězila v květnu 
v Polsku, poté v Itálii a titul evropské 
šampiónky potvrdila vítězstvím 
v Tanvaldě. Všechny letošní výsledky 
v této kategorii jsou jako přes kopírák. 
Druhá byla vždy a tedy i celkově Becky 
Cook z Velké Británie a 3x třetí v seriálu 
i celkově Iris Krämer z Německa.

V kategorii mládeže (Youth) se o ev-
ropský titul bojovalo do poslední chvíle. 
Přestože britský mladík Jack Sheppard 
v Tanvaldu zvítězil, evropský titul udržel 
Španěl Pol Tarres a pokračuje tak v ro-
dinné trialové tradici. Sheppard je nako-
nec celkově druhý a třetím nejlepším je 
v konečném hodnocení Ismael Catalin, 
kterého ale v Tanvaldu na bramborovou 
pozici odsunul jeho krajan Giacomo 
Saleri.

Nedělní počasí vyšlo mnohem lépe. 
Bylo to znát i na divácké kulise, která byla 
oproti sobotě několikanásobná. Lákad-
lem byla kategorie Championship. Ta ale 
startovala až třetí. První na trať vyrazila 
skupina jezdů v kategorii Inter, která jela 

stejnou obtížnost jako následující kate-
gorie Junior, jedoucí čtvrtý (předposled-
ní) seriálu ME. Mezi Intery se těsně pod 
stupni umístil domácí Lukáš Petráček, 
třetí místo obsadil Jan Brockmeyer, dru-
hý byl Ewould Lalkens a vítězem Mathias 
Becker.

V celosezónně hodnocené kategorii 
Junior se na třetí místo dostal Jack 
Sheppard, který se tak na tanvaldských 
sekcích představil po oba dny. Stříbrný 
byl jeho krajan Jonathan Richardson a 
upevnil si tak svou vedoucí pozici mezi 
evropskými juniory. Vítězem se stal Luca 
Cotone, průběžně v seriálu druhý.

Nejatraktivnější kategorie Champion-
ship nabídla skvělou podívanou. Do 
poslední chvíle nebylo o pořadí na stup-
ních vítězů jasno. Třetí nakonec po 
součtu třiceti sekcí, rozdělených do dvou 
kol, skončil o pouhý jeden bod britský 
jezdec Alexz Wigg, kterého porazil 
Španěl Alfredo Gomez a vedení v seri-
álu potvrdil vítězstvím Loris Gubian 
z Francie.

Nebýt čtvrteční extrémní bouře, která 
smetla část zázemí, kácela stromy v oko-
lí areálu a přidělala pořadatelům spous-
tu starostí, obešel by se trialový víkend 
bez větších komplikací. 

Fotografie a více informací z ME a 
Šlapaček najdete na www.trial.cz.

Děkujeme za podporu všem, kteří se 
podíleli na bezproblémovém zajištění 
celé akce, MUDR. Přemyslu Sobotkovi, 
předsedovi Senátu PČR za záštitu, 
Městu Tanvald, Libereckému kraji a 
všem našim partnerům, v čele s těmi 
hlavními, kterými byli SATO Tanvald, 
pivovar KONRAD Liberec, AUTO ENGE 
a elektrocentrum ELSAP PRINC.

Michal Tůma, manager 
Trialsport Tanvald v AČR

Trialové ME a Šlapačky na kotliněMĚSTO TANVALD 
POŘÁDÁ 

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2009
16. ročník

11. – 13. září 2009
BUDE:
…parní vlak s lokomotivou 423.0145 (Liberec – Tanvald – Velké Hamry a zpět), 
historický autobus z roku 1968 Škoda RTO, řemeslný jarmark, místní výrobci 
a prodejci, pouliční divadlo, jarmareční a staropražské písně, country, dechov-
ka i beat šedesátých let, představení na chůdách, kulturní program na venkov-
ní scéně, filmová představení v Městském kině Jas (nově i ve formátu 3D), 
občerstvení, pivní stan, stánkový prodej, pouťové atrakce, výstava historické 
hasičské techniky, výstava veteránů, a další…

MÍSTO:
Centrální parkoviště v Krkonošské ulici, Městské kino Jas, parkoviště u Koruny, 
Poštovní ulice a přilehlé okolí

11. 9. PÁTEK – PROGRAM:
Centrální parkoviště: 13 hod. otevření pivního stanu (pá + so do 24 hod.)
Od 18 hod. /HUDBA/ Tanvaldský výběr – hudba v pivním stanu 
Městské kino Jas: otevřena cukrárna – kavárna od 15 – 20 hod.
V 16 hod. /VÝSTAVA/ Zdena Vandoros: Austrálie 
Vernisáž výstavy. Fotografie krajiny i australské fauny a flóry (viz str. 6).
V 17 hod. /FILM/ Cesta na Měsíc (Film 3D)
V 19.30 hod. /FILM/ Zažít Woodstock (Hudební film USA) 

12. 9. SOBOTA – PROGRAM:
/VLAK/ Historická souprava z Liberce – vlak s parní lokomotivou 423.0145 
(dle jízdního řádu)
Historický autobus z r.1968 Škoda RTO
Tanvald – Výšina u nákupního centra: 
od 9 hod. /SOUTĚŽ/ O pohár starosty města Tanvaldu: 
Hasičská soutěž v požárním útoku s mezinárodní účastí – 14. ročník.
/VÝSTAVA/ Výstava historické hasičské techniky: dvůr MěÚ Tanvald v Poštovní 
ulici.
Městské kino Jas: otevřena cukrárna – kavárna od 10 – 20 hod.
Výstava Austrálie: Zdena Vandoros (otevřeno v době filmových představení)
10 hod. /FILM/ Kytice pohádek – pohádkové pásmo pro nejmenší
17 hod. /FILM/ Cesta na Měsíc (Film 3D)
20 hod. /FILM/ Mamma Mia! (úspěšný muzikál s písněmi skupiny ABBA a Meryl 
Streepovou v hl. roli) 
Venkovní scéna v Krkonošské ulici 
Dopoledne s dechovkou
10 – 12 hod. /HUDBA/ Broďanka (/www.brodanka.wz.cz ) 
Odpoledne s country 
12.30 – 17 hod. /HUDBA /(Oživení, Handl, Kaleidoskop,)
14 hod. /DIVADLO/ Otesánek – Divadlo Kvelb, představení pro děti i dospělé  
(www.kvelb.com)
16 hod. /DIVADLO/ Uličnickej Blázinec – Divadlo Kvelb, představení na chůdách
Sobotní podvečer s Domesticem 
18 do 22 hod. /HUDBA/: k tanci a poslechu hraje Domestic 

13. 9. NEDĚLE PROGRAM:
/VLAK/ Historická vlaková souprava z Liberce – parní vlak s lokomotivou 
(dle jízdního řádu)
Den otevřených dveří ve školní restauraci EUREST na Výšině (11 – 13 hod.)
/VÝSTAVA/ Výstava veteránů: dvůr MěÚ Tanvald v Poštovní ulici.
Městské kino Jas: otevřena cukrárna – kavárna od 10 – 16 hod.
10 hod. /FILM/ Madagaskar 2 – Útěk do Afriky, animovaný film USA pro děti.
15 hod. /FILM/ Cesta na Měsíc (Film 3D)
Venkovní scéna v Krkonošské ul.: 
9 hod. /DIVADLO/ Pouliční divadlo Trakař – Dva potulní rytíři 
10 hod. /HUDBA/ Dopoledne se staročeskou písní na rtech
Hudba u města Vídně (http://bandzone.cz/humev)
11 hod. /DIVADLO/ Pouliční divadlo Trakař – Kocourkov 
12 hod. /HUDBA/ Hudba u města Vídně (http://bandzone.cz/humev)
14 hod. /HUDBA/ Pohromadě na přehradě (blues-rock)
16 hod. /HUDBA/ Karel Kahovec: George and Beatovens s hostem Viktorem 
Sodomou, Vzpomínka na Petra Nováka). Písničky šedesátých let (www.karel-
kahovec.cz)

– Změna programu vyhrazena –

Koncem července 
probíhalo v Rakov-
níku již 31. mistrov-
ství České republi-
ky v minigolfu. A 
byla to pro náš 
oddíl MG SEBA 
Tanvald po něja-
kém čase opět 
akce velmi úspěs-
ná. Milouš Kašpar 
se stal v kategorii 
senioři II mistrem 
České republiky. 
Úspěch týmu pak podtrhl druhým místem 
ve stejné kategorii Libor Novák. Celkem 
se soutěžilo v devíti kategoriích. 
Vyvrcholila i soutěž extraligy družstev 
– mistrem se stal tým Tempo Praha. 
Mistrovství bylo nově obohaceno o vyřa-
zovací soutěž mužů absolutně (zvítězil 
David Bílek z Olomouce) a totéž žen 
(zvítězila domácí Dita Škaloudová).
Výsledky: muži: 1. Ivan Macho (hrající 
v Německu za Bochumer) ... 33. Luděk 
Olah (SEBA), ženy: 1. Kateřina Tietzová 
(Bystřice p. H.), seniorky: 1. Dagmar 
Hirschmannová (Cheb), senioři: Zdeněk 
Andr, senioři II: 1. Milouš Kašpar, 

2. Libor Novák (viz foto), 5. Zdeněk 
Poslušný (vsichni SEBA), junioři: 1. 
Vít Škaloud (Rakovník), juniorky: 1. 
Jana Nakládalová (Holešov), žáci: 1. Jiří 
Solar (Bystřice p. H.), žákyně: Karolína 
Jandová (Přerov).

Podobných úspěchů mohou dosáhnout 
i další z vás – oddíl minigolfu při TJ SEBA 
Tanvald přijme rád do svých řad zájem-
ce o tento dříve ušlapávaný a nyní i 
slušně ceněný  krásný sport (či hru – jak 
kdo chcete). Chybí jen hodně chuti tré-
novat, ostatní se v oddíle naučíte – jsou 
zde zastoupeni mladí i ti dříve narození. 
„Ať nám to všem padá“.  (dop.)

Milouš Kašpar mistrem České republiky!


