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Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 
se konají 13. července a 

10. srpna.

Po loňském vítězství si Tanvald 
opětovně uhájil první pozici v kraji 
v průzkumu kvality podmínek pro 
podnikání v České republice, který 
každoročně vyhlašuje týdeník Eko-
nom. Průzkumu se účastní obce 
s rozšířenou působností, kterých je 
v Libereckém kraji deset. Tanvald 
v celkovém pořadí jednotlivých kate-
gorií nebyl vždy nejlepší, ale skoro 
vždy nadprůměrný. Úspěchem je, že 
zvítězil před většími městy, jako jsou 
Semily, Trunov, Liberec či Jablonec. 
„Toto ocenění je významné tím, že se 
do něj promítá názor podnikatelů, 
tedy odborné veřejnosti. Pro vedení 
města je to cenný pohled, pohled 
zvenčí,“ uvádí starosta Petr Polák. 
V celorepublikové soutěži Tanvald 
v roce 2008 obsadil třinácté místo. Na 
letošní celkové umístění si musíme 
počkat do října.

Celkové výsledky soutěže 
Město pro byznys 2009 

v Libereckém kraji
Kdo je v Libereckém kraji oceněn?

Městem pro byznys Libereckého kraje 
2009 je Tanvald. Ocenění za nejlepší 
podnikatelské prostředí získal od společ-
nosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a 
železnic) Liberec. Ocenění za nejlepší 

Nejlepším městem v kraji pro byznys je Tanvald

webové stránky z pohledu podnikatelů 
od mobilního operátora Vodafone získal 
Jablonec nad Nisou.
Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys 
je určení pořadí měst s nejlepšími pod-
mínkami pro podnikání v České republi-
ce i v jednotlivých krajích. Pro zajištění 
co největší objektivity soutěže byla měs-
ta hodnocena na základě padesáti krité-
rií, rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem 
hodnot každého kritéria byla statistická 
data nezávislých a odborných institucí a 

odborníky garantovaný výzkum. Téměř 
polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit 
úplně nebo částečně. 

Tanvald již podruhé získal Cenu týde-
níku Ekonom Město pro byznys. V čele 
pořadí udržely Tanvald především nízké 
ceny. Na druhém místě se s vysokou 
přízní místních podnikatelů a díky dobré 
práci městského úřadu umístily Semily. 
Trojici uzavírá s příznivou situací na 
pracovním trhu a přičinlivostí veřejné 
správy Turnov.

-abr/net-

Starosta Tanvaldu Petr Polák ukazuje udělené ocenění.  (Foto: -abr-)

Opravy komunikací a chodníků. Na sídlišti Výšina se opravuje komunikace s kři-
žovatkou U školky (na snímku). Asfaltová silnice se zde bude křížit s chodníkem pro 
pěší, vydlážděným zámkovou dlažbou. V těchto místech byla provedena také rekon-
strukce veřejného osvětlení. Stožáry se kvůli vzrostlým lípám přesazují jinam, aby se 
nemusela kácet zeleň. Nový asfaltový povrch bude na místní komunikaci v Raisově 
ulici. Stávající vrstvy byly nejprve kompletně odfrézovány a odtěženy, poté pracovní-
ci nanesli nový roznášecí asfaltobetonový podklad. Komunikace byla odvodněna a 
zároveň byly upraveny nájezdy k objektům. Na závěr přijde asfaltobetonový koberec. 
Nového kabátu se dočkala také ulice K Dubu v Horním Tanvaldě v úseku od hotelu 
U Dubu po křižovatku s ulicí Lomená, kde se provedla oprava asfaltového povrchu. 
Na Šumburku ve Smetanově ulici je nové parkoviště mezi paneláky, místním obyva-
telům zde vzniklo celkem jedenáct parkovacích míst.  -abr- (Foto: -jed-)

Dopravní terminál, který se bude nachá-
zet u vlakového nádraží v Krkonošské 
ulici, je ve výhledu investičních akcí, na 
které město žádá finanční dotaci. 
„Čekáme na vypsání dotačního titulu 

z Regionálního operačního programu, 
poté Město podá žádost na realizaci 
výstavby terminálu,“ uvádí starosta Petr 
Polák. V případě úspěchu by stavba měla 
být zahájena někdy v příštím roce. -abr-

Stavba dopravního terminálu je ve výhledu

Celkové pořadí CP  PP KL  PT KVS CP PMP
 2008
1. Tanvald  1. 4. 4. 8. 4. 2. 4.
2. Semily  8. 5. 9. 4. 3. 4. 1.
3. Turnov 3. 2. 2. 1. 1. 9. 8.
4. Liberec 4. 1. 6. 7. 2. 10. 4.
5. Jablonec n. N. 2. 3. 2. 5. 8. 6. 7.
6. Nový Bor 10. 7. 7. 6. 9. 3. 8.
7. Jilemnice 9. 9. 1. 9. 5. 7. 3.
8. Frýdlant 5. 10. 10. 10. 10. 1. 2.
9. Železný Brod 7. 8. 8. 3. 6. 5. 6.
10. Česká Lípa 6. 6. 5. 2. 7. 8. 10.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008  PP = Podnikatelské prostředí 
KL = Kvalita lokality  PT = Pracovní trh 
KVS = Kvalita veřejné správy  CP = Cenové podmínky 
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Hudební léto 
v Tanvaldské kotlině
Koncerty pod širým nebem 

v areálu Autokempu
Tanvaldská kotlina

l 4. 7. v 18 h. 
country skupina Sešlost
l 25. 7. v 18 h. 
country skupina Kaleidoskop
l 8. 8. v 18 h. 
country skupina Nonstop
l 29. 8. v 18 h. 
taneční skupina Kontakt

Přijďte 
se podívat
a poslechnout 
dobrou 
muziku. 

Občerstvení, točené pivo
a dětský koutek. 

Vstupné 25 Kč
Změna programu vyhrazena.

Město je plátcem DPH
Město Tanvald se od 1. července 2009 
stává plátcem DPH, což se bohužel 
dotkne i jeho občanů a návštěvníků 
v podobě zvýšených cen některých slu-
žeb a zboží. Hlouběji do kapsy bude 
nutno sáhnout například v Městském 
infocentru, v ubytovně č.p. 1309 na Dolní 
Smržovce, na veřejném WC či při koupi 
Tanvaldského zpravodaje, který bude od 
září stát 6 Kč. Změny cen se v souvislos-
ti s plátcovstvím DPH naopak vyhnou 
sociálním a kulturním službám a všem 
místním i správním poplatkům, jakož i 
dalším činnostem, kde Město Tanvald 
působí jako subjekt veřejné správy.

-red-



Tanvaldský zpravodaj /2

Do jednoho roku by měl mít Tanvald 
nové zbrojnice: hasičskou zbrojnici SDH 
Šumburk a výjezdovou stanici HZS 
Libereckého kraje. Půjde o jednu stavbu, 
ale dva samostatné objekty. Jeden 
výjezd bude situován do ulice Proti-
fašistických bojovníků a druhý do 
Krkonošské ulice.

Pozemek musel být před prodejem 
připravený k výstavbě, proto v květnu 
začalo kácení a odstraňování zeleně.

Autokemp a sportovní areál Tanvaldská kotlina leží v klidné lokalitě na úpatí 
Tanvaldského Špičáku. Autokemp je od svého otevření komfortně vybavené zaříze-
ní s asi třiceti místy pro kempování. Samozřejmostí je možnost napojení karavanů 
na elektřinu s odpočtem spotřeby, rozvod pitné vody a možnost vypouštění zásob-
níků odpadních vod nebo chemických WC z karavanů. Kemp je vybaven večerním 
osvětlením a nočním orientačním osvětlením. Vedle recepce, umýváren se sprcha-
mi, WC a možností praní prádla je zde bufet a Sportbar s letní terasou a předzahrád-
kou. Ve Sportbaru naleznete příjemné posezení s občerstvením. V celém areálu 
autokempu je hostům umožněno bezdrátové připojení k internetu – WiFi.  -abr-

Na městské lince z autobusového nádraží na Výšinu můžete potkat od června 
autobus ČSAD Jablonec nad Nisou ve žlutozelených barvách a se znakem města 
Tanvald.  Foto: -abr-

Hasičské zbrojnice se brzy začnou stavět

Na hořením obrázku pohled na hasičské zbrojnice z Krkonošské ulice, na spodním 
pohled z ulice Protifašistických bojovníků Do obou ulic bude výjezd požárních aut. 

Proběhlo společné výběrové řízení na 
zhotovitele obou staveb. Zhotovitelem 
stavby obou hasičáren byla vybrána fir-
ma STAVBY, a.s., Praha. Zahájení je 
plánováno na červen 2009 a termínem 
dokončení šumburské zbrojnice je 31. 
červenec 2010. Podle Jiřího Onderky, 
vedoucího odddělení rozvoje MěÚ 
Tanvald, stavba nebude jednoduchá 
z důvodu stísněných prostor v centru 
města. -abr-

Novinky v autokempu na kotlině

Chatky nabízí spaní v posteli. Od nové letní sezóny 2009 jsou v areálu auto- 
kempu dvě dřevěné zateplené chatky, elektricky vytápěné. Každá má osm lůžek na 
palandách ve dvou pokojích. Sociální zařízení, kuchyňku a další mohou využívat 
s ostatním zařízením v autokempu. Nové chatky, které budou využity také při 
sportovních akcích, ještě vylepší nabídku moderního sportovního areálu.

Nové pódium je zastřešené. O prázdninách zde hudbou ožívá i letní scéna. Každou 
druhou sobotu se tu konají koncerty pod širým nebem, vesměs ve stylu country, 
v rámci programu Léto na Tanvaldské kotlině. Kvůli provozně klimatickým podmín-
kám bylo nedávno vybudováno nové zastřešené pódium a prodlouženo zastřešení 
na venkovním sezení, takzvané salaši. Velká zastřešená salaš je oblíbeným místem 
na grilování. V areálu nechybí ani plocha se skluzavkou a prolézačkami a pískoviš-
těm pro děti. Sportovní motokrosový areál Tanvaldská kotlina je každoročně dějiš-
těm populárních mototrialových závodů republikového i evropského významu. 
Mistrovství Evropy se letos jede ve dnech 25. - 26. července a mistrovství ČR 1. - 2. 
srpna. Autokemp „Tanvaldská kotlina“ je v provozu po celý rok a v zimních měsících 
zde lze za výhodných cenových podmínek i dlouhodobě umístit karavany. 

Začal jezdit autobus v barvách města

Záchranka bude 
v České ulici

Rychlá záchranná služba bude mít 
v Tanvaldě nový objekt. „Město Tanvald 
tuto myšlenku Libereckého kraje podpo-
ruje,“ uvedl Jiří Onderka z odboru rozvo-
je MěÚ Tanvald. Město zakoupilo poze-
mek od pozemkového fondu, který bude 
následně prodán Libereckému kraji 
k výstavbě nového výjezdového stano-
viště zdravotní záchranné služby LK. Ta 
se bude nacházet u truhlárny v České 
ulici. Dosavadní základna RZS vyjíždí 
z objektu nad nemocnicí naproti ordinaci 
MUDr. Poláčka.

-abr-

Plynofikace Horního 
Tanvaldu nedopadla

Žádost na přidělení financí na třetí 
etapu plynofikace, která se měla týkat 
Horního Tanvaldu, byla Státním fondem 
životního prostředí zamítnuta. V žádosti 
o podporu plynofikace byla zahrnuta také 
budova základní školy v Horním 
Tanvaldu, kde měl být zakoupen nový 
kotel  a provedeno zateplení. Podle slov 
Jiřího Onderky, vedoucího odboru rozvo-
je MěÚ Tanvald, jde o nákladnou inves-
tiční akci, která je bez státní podpory 
neproveditelná.  -abr-

Přístavba Masarykovy 
školy bude

Rozšíření výukových prostor na 
Masarykově ZŠ a OA již před časem 
odsouhlasili zastupitelé. Smlouva mezi 
městem a zhotovitelem prací firmou CL-
EVANS, s.r.o., Česká Lípa, byla již po-
depsána. „Zahájení stavby je podmíněno 
přidělením státní dotace z Ministerstva 
financí ČR. Začátkem června jsme pod-
klady na přiznání dotace na ministerstvo 
odeslali, nyní už jen čekáme na vyrozu-
mění o přidělení dotace,“ říká Jiří Onderka 
z odboru rozvoje MěÚ Tanvald.  -abr-

Výzva 
ubytovatelům

Jablonecké kulturní a informační 
centrum, o.p.s., připravuje na sklonku 
roku další vydání katologu ubytování, 
tentokrát pro celý region Jizerské 
hory. Tímto se obracíme na všechny 
ubytovatele a provozovatele ubytova-
cích zařízení, aby nám pomohli vytvo-
řit kompletní databázi a kontaktovali 
nás na adrese:JKIC, o.p.s., Mírové 
náměstí 3100, Jablonec nad Nisou, 
tel.:774 667 677 nebo 
herkommerova@jablonec.com. 
Uzávěrka katalogu je 30. 9. 2009!
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Deštivé jaro 
zvýšilo průtoky řek

Počasí jako na houpačce:bouřky a 
deště, vyjasnění a zas déšť. Většinou 
deštivé víkendy. Tak vypadalo pozdní 
jaro v Jizerských horách. Popravdě pro-
měnlivé počasí. Srážky leckdy dosaho-
valy vysokých hodnot. „Během poslední-
ho květnového víkendu spadlo v oblasti 
Jizerských hor kolem 100 mm srážek. 
Nejvyšší průtoky byly zaznamenány 
v pátek večer: Kamenice = 26 m3/s - krátce 
překročen 1. SPA, Mumlava = 19 m3/s - 
hluboko pod 1. SPA. Jizera = 53 m3/s - 
těsně pod 1. SPA. Zvýšený odtok zazna-
menala i obě VD (Josefův Důl 2,5 a Souš 
5,5). Všechny ostatní průtoky se pomalu 
vrátily k normálu,“ uvedl Václav Hošek 
z MěÚ Tanvald.

  -abr-

Po kraji opět 
jezdí cyklobusy

Po turisticky atraktivních oblastech 
Libereckého kraje se opět rozjely letní 
cyklobusy. Speciální autobusy upravené 
pro přepravu kol rozvážejí cyklisty po 
Jizerských horách, Krkonoších i Českém 
ráji. Díky nim se lidé mohou nechat po-
hodlně dopravit na vrcholky hor nebo do 
míst, kam by se jinak dlouho či obtížně 
dostávali. Zpáteční cestu už si pak 
mohou užívat v sedle svého kola. 

Jizerskohorské cyklobusy jezdí tradič-
ně na trase Jablonec nad Nisou – Turnov 
– Bedřichov – Liberec. Z Jablonce cyk-
lobusy vyjíždějí vždy v 7.45, 8.30 nebo 
v 10.00 hodin. Cyklisty oblíbená je také 
linka na Hamr na Jezeře. Z Jablonce 
vyjíždí v 7.10 a v 8.20 hodin. 

Kompletní jízdní řády jsou k vyzvednutí 
v tanvaldském infocentru nebo na 
www.csadjbc.cz.

Posledního května nastartovaly motory 
také krkonošské cyklobusy. Pravidelné 
linky každý den projíždějí tam a zpět 
nejvyšší české hory. Příznivci cyklovýle-
tů mohou využít třeba spoj z Harrachova 
přes Rokytnici nad Jizerou, Vrchlabí, 
Janské Lázně a Pec pod Sněžkou až do 
Horní Malé Úpy. Odjezd z Harrachova je 
vždy v 7.05 a 16.25 hodin. Cyklobus 
z Rokytnice na Horní Mísečky vyjíždí 
v 8.20 hodin. Na hlavní spoje krkonoš-
ských cyklobusů navazují také autobusy 
do některých dalších horských středisek. 
Tím se v letní sezoně výrazně zlepšuje 
dostupnost krkonošských měst a obcí 
turistům i obyvatelům, kteří zde žijí. Jízdní 
řády jsou opět k dispozici v infocentru.

V Českém ráji se kolaři mohou nechat 
dovézt třeba z Turnova na Hrubou Skálu 
nebo do Jičína. Linka je v provozu každý 
den během letních prázdnin. Ve směru 
na Hrubou Skálu a Jičín vyjíždí vždy 
v 9.20 a 15.20 hodin. Z Turnova na Malou 
Skálu nebo dále do Koberov, Rovenska 
pod Troskami, Prachova a Jičína v 10.35 
a 17.25 hodin. Všechny trasy a jízdní řády 
cyklobusů nalezte v IC Tanvald nebo na 
webových stránkách ČSAD Semily. 

-veš-

Jára Cimrman v mlze, to je název so-
chy Petra Šuty, jejíž model byl slavnost-
ně odhalen a představen letos při 
Spanilé jízdě stezkou JC 13. 6. před 
šumburským kostelem (viz foto Zdeňka 
Svěráka s modelem sochy po jeho od-
halení). S nápadem umístit sochu právě 
v Tanvaldě přišli samotní herci Divadla 
Járy Cimrmana. Tato unikátní socha by 
měla být instalována a slavnostně odha-
lena na městském kině za rok v červnu 
při příležitosti této pravidelné akce. Se 
jménem našeho génia J. Cimrmana je 
spojováno ledacos, ale pouze Tanvald 
bude mít takovouto sochu v životní veli-
kosti. Navíc by i městské kino mělo být 
nově pojmenováno Kino Jas Járy 
Cimrmana. Peníze na tento projekt se 
přijímají od obcí i jednotlivců. Na sochu 
můžete přispět i vy v Městském kině Jas 
nebo v infocentru částkou 200, 500, 1000 
či 2000 Kč. Za darovanou částku získá 
každý pamětní certifikát a také je možné 
na požádání dostat darovací smlouvu. 
„Příjemcem peněžitých darů na sochu je 
město, mělo by se sejít zhruba dvě stě 
padesát až tři sta tisíc korun, uvádí sta-
rosta Tanvaldu Petr Polák s tím, že do 
kasiček se během červnové sobotní akce 
u kostela vybralo 2 527 korun. Také tyto 
finance budou použity na sochu J. 
Cimrmana. Rovněž je možné posílat fi-
nanční dary na číslo účtu, které je u ko-
merční banky, pobočka Tanvald:19-
0001423451/0100, variabilní symbol 
21412321.  -abr- (Foto: -kaš-)

Na sochu může 
přispět každý

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Tanvald se 
uskutečnilo ve velké zasedací síni radnice Tanvald 29. května.  Foto: A. Lišková

Maturity v kapse, další životní krok

Od července by v Libereckém kraji 
měla začít fungovat čipová karta 
Opuscard. Cestujícím může posloužit 
jako elektronická peněženka při placení 
jízdného. Předcházející zkušební provoz 
odhalil řadu komplikací, které se zave-
dením nového dopravního systému 
souvisí. Teď už by ale mělo vše fungovat, 
jak má, a zahájení provozu, alespoň 
podle provozovatelů, nestojí nic v cestě. 
„Prvního července začínáme, ať se děje 
cokoliv. Opuscard se vyplatí třeba lidem, 
kteří cestují hodně do Jablonce nebo 
kupříkladu do Liberce. Mohou si totiž 
zakoupit jízdné z Tanvaldu do Liberce a 
v Jablonci si klidně přestoupit na tramvaj, 
aniž by si museli kupovat další jízdenku, 
nebo v Liberci přesednout na městskou 
hromadnou dopravu. Tím je cesta vyjde 

Zlevněné letní vlaky
Po nedávném zdražování vlaků se 

ceny jízdného opět snížily na původní 
výši. Levnější jízdné platí pouze do 22. 
září. Výhodnější cestování o prázdninách 
má ulevit rodinným peněženkám. 
Základní jízdné zlevnilo o dvě koruny. 
Protikrizová nabídka zahrnuje také 
výhodné turistické jízdenky SONE+. Ty 
doposud umožňovaly celodenní cesto-
vání dvěma dospělým a až třem dětem 
o víkendu. Během léta platí společná 
jízdenka v hodnotě 150 korun mimořád-
ně po celý týden. Zlevnění se také týká 
krajských síťových jízdenek REGIONet, 
které jsou o 51 korun levnější. Vnitrostátní 
jízdenky je zase možné zakoupit za 
loňské ceny.   -veš-

V minulých týdnech bylo upraveno nové veřejné osvětlení na trase. Dodělávají se 
asfaltobetonové koberce, odvodnění a upravují krajnice v celém úseku. „Práce na 
rekonstrukci cyklotrasy 3025 v úseku Tanvald - Smržovka pokračují dle harmono-

Okolo autokempu bude otevřena od 
15. července nová cyklotrasa 3025

také levněji,“ informoval Jiří Hruboň 
z Liberecké IS. Bezkontaktní čipová 
karta umožní svému majiteli cestovat 
v rámci celého Libereckého kraje na je-
den doklad. Jedním z cílených výsledků 
má být také zefektivnění odbavení 
cestujících, kteří nebudou muset čekat 
na vydání jízdenky. Opuscard může 
sloužit také jako elektronická peněženka, 
na kterou se nahraje určitý obnos a ten 
se postupně čerpá. Vklady lze provést 
na předprodeji zapojených dopravců, 
u řidičů příměstské autobusové dopravy 
nebo na stanicích Českých drah, ozna-
čených logem IDOL. Do Integrovaného 
dopravního systému Libereckého kraje 
jsou zapojeni dopravci ČSAD Jablonec 
nad Nisou, ČSAD Semily, ČSAD Liberec, 
ČSAD Česká Lípa, DPML a České dráhy. 

-veš-

Od července se jízdné může platit elektronicky

Vítání nových 
občánků

Vítání nových občánkú proběhlo na rad-
nici 28. května. Fotografie můžete zhléd-
nout na http://jablonecky.denik.cz. 

-ali-

gramu tak, aby mohlo dojít 
k ukončení stavby a otevření 
cyklostezky v půlce července. 
Trasa vede z Tanvaldu od te-
nisových kurtů na Výšině po 
ulici Údolí Kamenice.
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Výběr usnesení ze schůzí Rady 
města ze dne 20. 5. a 3. 6. 2009

l RM doporučuje zastupitelstvu města 
pozemkovou parcelu č. 877/5 o výměře 
181 m2 a pozemkovou parcelu č. 877/9 
o výměře 4017 m2, vše katastrální území 
Šumburk nad Desnou, do doby schvále-
ní nového Územního plánu Tanvaldu 
neprodávat.
l RM vydává záměr na prodej pozem-
kové parcely č. 1435/1, výměra 2438 m2, 
katastrální území Tanvald.
l RM vydává záměr na pronájem po-
zemkové parcely č. 2374/2 o výměře 150 
m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou.
l RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 395/5 o výměře 
cca 710 m2, katastrální území Tanvald, 
manželům Heleně a Petrovi Beranovým 
za účelem rozšíření zázemí pro Penzion 
Bobovka. 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
26/2009:
Příjmy
Účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře
  135 583 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře
  135 583 Kč
l RM schvaluje Ceník palivového dříví 
s účinností od 1. 6. 2009 dle předlože-
ného návrhu.
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 30. 4. 2009 ve výši 
9 593 194,79 Kč.
l RM:
1. schvaluje pronájem části stavební 
parcely č. 4232 o výměře cca 15 m2 k.ú. 
Smržovka firmě EUROVIA CS, a.s., za 
účelem umístění kontejneru, na kterém 
bude umístěna informační tabule o stav-
bě silnice I/14 Jablonec nad Nisou – 
Tanvald na dobu určitou od 4. 6. 2009 
do 30. 6. 2009 za nájemné ve výši 500 
Kč.
2. vydává záměr na pronájem části sta-
vební parcely č. 4232 o výměře cca 15 
m2 k. ú. Smržovka firmě EUROVIA CS, 
a.s., za účelem umístění kontejneru, na 
kterém 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“.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
zřízení věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč bez 
DPH za běžný metr liniové stavby v ma-
ximální šíři jednoho metru. Náklady za 
jeho zřízení ponese oprávněný. Právo 
odpovídající věcnému břemenu bude 
spočívat v právu oprávněného ke zřízení, 
provozování, údržby a oprav vedení 
veřejné komunikační sítě na části pozem-
kových parcel č. 1960/1 a č. 1798/1, vše 
katastrální území Tanvald.
l RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o provozování autokempu v „Moto-
cyklovém a sportovním areálu, autokempu 
Tanvaldská kotlina“ dle předloženého 
návrhu.
l RM ukládá odboru rozvoje a KV nechat 
vypracovat projektovou dokumentaci na 
realizaci lávky přes Kamenici v ulici 

U Lávky s nosností do 3,5 tuny v termínu 
do 31. 10. 2009.
l RM po projednání žádosti obyvatel ul. 
Myslivecká nesouhlasí se zprůjezdněním 
ulice Horská v úseku od křižovatky s uli-
cí Mysliveckou po křižovatku s ulicí 
U Lesíka pro obyvatele ulice Myslivecká 
a rozhodla ponechat současný stav.
l RM
1. na základě odborného posudku firmy 
„Homo arboreus“, Ing. Miloslav Wach, 
stanoviska odboru životní prostředí a 
stavební úřad MěÚ Tanvald a doporuče-
ní odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald 
rozhodla souhlasit s provedením bezpeč-
nostního řezu v celém objemu koruny a 
redukce některých kosterních větví javo-
ru klenu, nacházejícího se v ulici 
Palackého u Masarykovy základní školy 
a Obchodní akademie na stavební par-
cele č. 580, katastrální území Tanvald, a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 29/
2009:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
Ošetření stromů ve vlastnictví města 
 + 10 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 10 000 Kč
2. ukládá odboru rozvoje a KV provést 
vizuální kontrolu stromů rostoucích mimo 
les na veřejných prostranstvích města, 
provést případná opatření k jejich ošet-
ření a nápravě stavu a vytvořit rejstřík 
k evidenci odborných posudků a ošetřo-
vání stromů na pozemcích ve vlastnictví 
města v termínu do 31. 12. 2009.
l RM schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města, které se uskuteční 
dne 24. 6. 2009, s tím, že program může 
být dle potřeby doplněn:
Zahájení
Činnost rady města 
Činnost výborů zastupitelstva města
Činnost organizací s majetkovou účastí 
města
Majetkoprávní záležitosti
Náměty, připomínky, diskuze
Závěr
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

-měú-

Ceník inzerce v Tanvaldském zpravodaji
Od července 2009 se Město Tanvald stává plátcem DPH, to se promítá 
také do cen za inzerci v Tanvaldském zpravodaji.
Rozměry jsou předem dané, inzerenti si mohou vybrat z různě velkých ploch, 
ze kterých se bude vycházet při účtování. Inzeráty se platí PŘEDEM vždy do 
patnáctého v měsíci, a to bezhotovostně nebo v hotovosti přímo v MěKK Tanvald, 
Krkonošská 350 (po + st 8 – 11,30 12,15 – 17 hod.), kde jim bude vystavena 
stvrzenka. Inzeráty přijímáme ve formátu WORD nebo JPG. 
(Tištěná podoba Tanvaldského zpravodaje je černobílá s možností použití 
zeleného písma.)
Číslo účtu:19-0001423451/0100 KB Tanvald, variabil. symbol ../3349.
(Váš variabilní symbol vám sdělíme.)

Rozměry inzerátů a ceny od 1. 7. 2009:
A)  5,55 x 5,15 cm 170 Kč  (menší inzeráty nebudou možné)
B) 11,5 x 5,15 cm  328 Kč
C)  11,5 x 7,8 cm  620 Kč
D)  16,1 x 11,5 cm  1 313 Kč  (čtvrtina strany)
E)  16,1 x 23,4 cm  2 685 Kč (polovina strany)
F)  23,4 x 32,4 cm  5 370 Kč (celá strana)
G)  5,55 x 7,8 cm  310 Kč
H)  5,55 x 16,1 cm  640 Kč
Ceny jsou uvedené včetně 19% DPH.

Objednávky telefonicky na 483 369 653 
nebo e-mailem: labrahamova@tanvald.cz.

Již tradičně pořádá KPOZ na jaře zájezd pro důchodce. Ten letošní se uskutečnil 
21. května a cílem byl státní zámek v Zákupech u České Lípy. Počasí se pro tento 
den umoudřilo, zastavení v Novém Boru všechny potěšilo a překrásný zámek se 
stropy, které maloval Josef Navrátil, všechny nadchl. Po dobrém obědě jsme jeli 
krajem K. H. Máchy a krajem K. Světlé přes Ještědský hřeben do Liberce, kde si 
účastníci zájezdu mohli dát něco dobrého a nakoupit v nákupním centru Globus. 
Někteří zde byli poprvé. Ale jistě nebyli naposledy na výletě s KPOZ. Další je pláno-
ván na podzim a informace najdete v Tanvaldském zpravodaji.  Text a foto: A. Lišková

Senioři na zámku v Zákupech

Mezi velmi oblíbené patří výměnné 
zájezdy seniorů do partnerských měst, 
a to oboustranně. Během pár dní je 

Tanvaldští senioři navštívili Wittichenau

zhruba padesátka míst obsazená a dal-
ší čekají v pořadí. Podobně tomu je i ve 
Wittichenau. Letos se nakonec, kvůli 
nemocem, dostalo při zájezdu tanvald-
ských důchodců do Německa téměř na 
všechny náhradníky.

Po uvítání starostou města panem Udo 
Popellou a malém občerstvení na radni-
ci následovala prohlídka města. Sloup 
na náměstí, obnovená socha Krabata, 
kostel a také místo partnerských kame-
nů, kde nechybí ani tanvaldská žula (viz 
foto ve výřezu), to vše zahrnoval dopo-
lední program. Cestou na oběd do rybář-
ské restaurace pana Dr. Zeldera autobus 
na chvilku ještě přibrzdil před obchodem 
s nábytkem a bytovými doplňky Maja. 
Sladkovodní i mořské ryby podávané 
s marinádou a saláty, servírované ve 
stylové restauraci, nadchly snad všech-
ny účastníky zájezdu. Po obědě pohodl-
ný žlutý autobus Scandia, vypravený 
jabloneckým ČSAD, zamířil do kraje je-
zer. Seeland je rekultivovaná oblast po 
povrchové těžbě. Prohlubně se nechá-
vají zatopit vodou a v budoucnu tu vznik-
ne velmi rozsáhlá rekreační oblast, která 
má přilákat tisíce turistů (viz foto). Smělý 
projekt, financovaný z EU, se začíná 
v některých místech rýsovat už i v reálu.

Text a foto: L. Abrahamová
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Téměř celý školní rok jsme se setká-
vali s činností studentů 3. ročníku 
Obchodní akademie a jejich studentské 
společnosti FimArt. Mnoho z nás si kou-
pilo pěknou bižuterii nebo přívěsek 
k mobilům z jejich nabídky. Od října do 
května se učili podnikat a na vlastní kůži 
zakusili, že realita je někdy mnohem 
složitější, než čas strávený ve školních 
lavicích. Svými aktivitami podpořili i han-
dicapované sportovce z klubu Sluníčko.

V červenci 
a srpnu 2009

 oslaví 
narozeniny

Červenec
Jarý Václav

Hájková Helena
Jeriová Jarmila

Mužíček Jiří
Ničová Jiřina

Zeman Oldřich
Franclíková Libuše
Zachrová Jarmila
Adolfová Anna

Koldovská Hedvika
Lešáková Jarmila
Pecka Jaroslav

Srpen
Hofmanová Jana 

Jenček Viktor 
Ducháčková Marie 
 Pavlovec Jaroslav

Hájková Margita 
Preisler Josef

Janovská Bohumila 
Janovský Miroslav 

Sodomková Jaruška
Žantová Hana 

Strnádková Eva
Červený Blahomír 

Šír Miroslav
Pohořalá Ludmila 
Tilšerová Anelies

Fejfar Josef 
Tykalský František
Marcinová Serina 
Waňková Ludmila
Mikulášek Miloslav

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se narodili
v červenci a 

srpnu.

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).

DDM ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301 

e-mail: ddmtnv@iol.cz

Úspěch studentské společnosti OA

 Předání cen na slavnostní akademii JA Award Ceremony, která se konala v rezi-
denci amerického ambasadora.  (Foto: archiv OA Tanvald)

Požár v základní škole, naštěstí jen 
cvičný, vypuknul ve čtvrtek 18. června 
dopoledne. V 9,04 hodin byl vyhlášen 
požární poplach, ještě tou minutou 
začala evakuace žáků a pedagogů. A 
minutu poté městská policie zajišťova-
la prostor a řídila dopravu kolem školy. 
V 9,06 už přijel první profesionální vůz 
HZS z Velkých Hamrů a o dvě minuty 
později druhý. V součinnosti se 
Sborem dobrovolných hasičů ze 
Šumburku, Horního Tanvaldu, Desné 
I a Desné II, byli zranění na nosítkách 
odneseni do  prostor, kde jim byla 
poskytnuta první pomoc. Po odborném 
ošetření lékařem ze záchranné služby 
byli zranění lidé odvezeni. Vše naštěs-
tí jenom JAKO. V 9,40 mohlo být cvi-
čení Integrovaného záchranného 
systému na ZŠ Sportovní ukončeno. 
 -abr-/hoš

Požární poplach v ZŠ Sportovní

Pozvánka na 
seminář pro rodiče
„S vlastními dětmi s úctou 

a v dobrém“
Úvodní seminář se koná 3. 9. 2009 od 
17,30 do 20,30 hod. Cena 90 Kč jednot-
livec, 80 Kč rodičovský pár.
Přihlášky: specialista komunikace 
Zdeněk Okleštěk, tel: 776 548 860,
elektronicky na www.suctou.cz. 

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, přinášíme vám  osvěd-
čené lidové recepty. Těšíme se i na vaše 
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky 
na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz).
Tentokrát přinášíme recept, který nám 
zaslala A. Lišková.

Zelí pomůže proti rakovině
Oblíbené kysané zelí účinně chrání před 
vznikem rakoviny jater, plic, tlustého 
střeva a prsu. Věděli jste to? Látky za-
braňující nádorovému bujení však neob-
sahuje zelí jako takové, ozdravné účinky 
mu dodává až proces kysání. Během něj 
totiž v zelí vznikají takzvané izotiokyaná-
ty, látky, které mají silně protirakovinné 
účinky. 
Uchování celých zelných hlávek nasole-
ním už znali staří Římané. Dnešní způsob 
výroby kysaného zelí údajně převzali ve 
středověku Slované od Tatarů. Při ob-
jevných cestách po světových mořích se 
dávní mořeplavci chránili požíváním ky-
saného zelí před obávanými kurdějemi, 
nemocí vznikající z nedostatku vitaminů. 
Obsah vitaminu C je v kysaném zelí 
dokonce vyšší než v čerstvém, což je 
důsledek činnosti bakterií mléčného 
kvašení. Již 200 g kysaného zelí pokryje 
denní potřebu vitaminu C. Zelí působí 
také proti depresím a obsah vitamínu B12 
je dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké 
množství vitamínu C zvyšuje imunitu a je 
velice potřebný ke tvorbě hormonů. 
V kysaném zelí najdeme také draslík, 
železo, vápník, zinek, hořčík, fluor a 
enzymy. Kysané zelí rovněž podporuje 
tvorbu krve a hormonů. Aktivuje imunitní 
systém v boji proti virům a bakteriím, 
posiluje organismus proti infekcím. 
Snižuje také vysoké hodnoty krevního 
tlaku a zároveň aktivuje funkci střev a 
vylučování toxických látek. Podporuje i 
látkovou výměnu a má odvodňující 
účinek, a proto umožňuje rychlé 
odstraňování odpadních látek z těla.

Rychlokvašené zelí
2 kg bílého hlávkového zelí, 1 bram-
bora, trochu chleba, kmín, sůl a pepř, 
bobkový list.
Zelí omyjeme a nakrouháme. Na dno 
většího hrnce dáme chlebovou kůrku, 
syrovou bramboru vcelku a navrch na-
pěchujeme zelí. Jednotlivé vrstvy zelí 
posypeme solí, pepřem, kmínem a na 
vrch přidáme bobkový list. Nakonec zelí 
přelijeme převařenou vlažnou vodou a 
zakryjeme. Necháme kvasit dva až tři 
dny. Takto připravené zelí je třeba hned 
zkonzumovat, jinak by se zkazilo.

Tip
Zelí dodají zajímavou chuť borůvky, 
ananas, jablka, hroznové víno, rozinky, 
sušené datle či fíky.

V soutěži pořádané Junior Achievement 
se z pětaosmdesáti studentských spo-
lečností z České republiky probojovali až 
do finále. Jen o malý kousek jim uniklo 
evropské finále. Největšího úspěchu 
dosáhli v soutěži O nejlepší studentské 
webové stránky, kde získali dvě první 
místa ze tří vyhlášených kategorií. Kvalitu 
můžete sami posoudit na www.fimart.cz. 
Gratulujeme!

ZJ

O prázdninách pořádá
DDM tyto tábory:
l 1. – 10. 7. 
Příměstský tábor 
„Toulavé boty“ – každodenní výlety 
do blízkého i vzdálenějšího okolí.
l 26. 6. – 5. 7. – Dolomity 
vysokohorská turistika pro mládež.
l 20. – 27. 8. – Jeseníky – turisticky 
zaměřený tábor pro děti od 9 do 17 let.
Bližší informace obdržíte v DDM. 
Přejeme dětem i rodičům pěkné léto 
plné sluníčka a krásných zážitků!
Nezapomeňte se hned po prázdninách 
informovat na zájmové kroužky DDM.
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Uvádíme přesný přepis záznamu z kro-
niky města Tanvaldu z let 1930 – 1931. 
Psáno tehdejším stylem. U některých 
není přesné datum. 
l 22. března

Obecní zastupitelstvo se usnáší na 
stavbě měst. biografu podle návrhu ar-
chitekta Richarda Broscheho z Boru 
u České Lípy.
l Do výboru pro stavbu budovy měst. 
bia zvoleni: starosta Mitlehner, Václav 
Frič, Josef Hartig, Emil Drda, J. Picek, 
František Zeman. Stavební náklad na 
stavbu budovy k provozu schopné nesmí 
překročit částku Kč 1 500 000,- Kč.
l 19.dubna 

Zakoupen pozemek pro budovu bia od 
Jul. a Gisely Rohnové parcela čk 216/1 
v šíři 20 metrů od hranice směrem 
k Bartonickovi za Kč 250 000,- Kč. 
Poplatky spojené převodem nese obec. 
Kromě toho přistupuje se na služebnost 
zákazu nabytí hostinské koncese po 
dobu života Rohnových a syna Juliuse. 
Bude-li prodán další pozemek, je vyhra-
ženo právo, aby zůstal prostor v šíři dvou 
metrů nezastaven. Je třeba poznamenat, 
že proti stavbě biografu hlasoval jen 
ředitel Bedřich Hoffman.
l 31. května

Uzavřena zápůjčka ve výši 1. 600 000,- 
Kč, a to 1. 300 000,- na stavbu bia a 
250 000,- na zakoupení pozemku a 
50 000,- na nepředvídané výdaje. 
l 5. července

Zadaná stavba městského bia stavitel-
ské firmě br. Redlichové z Vídně (26 
hlasů), s dozorem pověřen projektant 
architekt Brosche. Místní dozor vykoná-
vali: Gilb. Brož, Jos. Hartig, Vilém 
Kaulfus, Líbal a ing. Wollmann. Topení a 
větrací zařízení zadáno firmě ing. W. Wild 
z Liberce za 140 000,- Kč; sedadla do-
dala firma R. Wagner z Brniště a to kus 
za 93,- Kč, křesla pro lože 103,- Kč.
l Jednání o zakoupení biografní apara-
tury od firmy Klangfilm v Berlíně za 

276 000,- Kč. Částka má býti jako půj-
čovné a po zaplacení přechází strojní 
zařízení v majetek obce.
l Název městský biograf změněn na 
Zvukový film Tanvald. Jako jednatel 
přijat Oscar Stumpe od 1. ledna 1931 za 
roční plat 18 000,- Kč a volný byt o dvou 
pokojů a kuchyni. Jeho pokladní Berta 
Šarfová za 1000,- Kč měsíčně. Za ope-
ratéra Otto Neumann a Jan Burgert, a 
domovníkem ustanoveni manželé 
Klignerové. 
l Prosinec 1930 

Pro stavbu kina učiněna další zápůjčka 
ve výši 500 000,- Kč. 
l 17. ledna

První slavnostní představení v biografu 
s tímto pořadem zahájení: Orchestr:
Streifzug durch Wiener Opperetten, pro-
slov starosty Fritsche, proslov architekta 
Brožeho, árie z opery Robert ďábel, ta-
neční vložka Trůdy Stumpové, předání 
klíčů vedoucímu Stumpeovi, intermesso 
od Kotelberg a pochod Regime od 
Linkeho, na to předveden první zvukový 
film „4 děvčata hledá štěstí“.
l Městský biograf pronajat Lucii Frey 
Friedmanové z Ústí nad Labem za roční 
nájemné 60 000,- Kč dnem 1.3. Lucii Frey 
Friedmanové se snižuje nájemné z bia 
ze 60 000,- na 30 000,- a vychází se jí 
vstříc dalšími koncesemi. 
l 13. prosince

Shledáno při revizi 21. 6. hospodářství 
biografu vedeno paní Freyovou nedoplat-
ku na běžných účtech Kč 36 752,-. Při 
druhé revizi 13. prosince nedoplatky ve 
výši 49 564,- Kč, proto přikročeno ke 
zrušení nájemného poměru s paní Frey 
Friedmanovou a 15. prosincem převzato 
vedení bio do správy města. Jako vedou-
cím ustanoven starosta obce Doubek, 
který tuto funkci vzhledem k neutěšené-
mu stavu finančnímu vykonává úplně 
bezplatně. 

Do kroniky nahlížela 
Mgr. Anna Lišková

Městské kino Jas: včera, dnes a zítra

Městské kino včera: rok 1931. Foto archiv A. Liškové.

Vedení města Tanvaldu se rozhodlo 
počátkem nového tisíciletí vložit do re-
konstrukce kina osmnáct miliónů korun. 
Zastupitelé rozhodli, že financování bude 
uskutečněno z prostředků města, získa-
ných prodejem akcií SČP a.s. a SČE a.s., 
a to ve výši deseti miliónů korun. Zbývající 
částka měla být pokryta z úvěru či 
z jiných volných prostředků města nebo 
z dotace. 

Rekonstrukce Městského kina Jas byla 
zahájena v září 2000 přístavbou zázemí 
pro účinkující. Samostatně vytápěná 
přístavba s šatnami a moderním sociál-
ním zařízením je přímo propojena s jeviš-
těm v hlavní budově kina. Také vstupní 
hala se dočkala nové podlahy, obkladů 
stěn a vyměněno bylo i osvětlení. V pro-
storách bývalé videopůjčovny vznikla 
nová pokladna. Moderně zbudované WC 
je bezbariérové, stejně jako celé přízemí 
kinosálu. V sále byl proveden nový akus-
tický obklad stěn. Kino bylo vybaveno 
pohodlnými celočalouněnými kinokřesly. 
Technologie filmového i zvukového zaří-
zení byla zmodernizovaná, což spočíva-
lo zejména v instalaci ozvučení stereo 
– dolby digital. Instalace nového plátna 
s vyšší odrazivostí zkvalitnila obraz. 
Provoz v tanvaldském kině se už tak 
dostává na vysokou úroveň.

Samostatné ozvučení má sál i při kon-
certech, divadelních vystoupeních a 
dalších akcích. V sále byly instalovány 
ruchové mikrofony a v promítací kabině 
pult pro zvukaře. Kino také v této době 
získalo zařízení na velkoplošnou video-
projekci, která o příčku posunula technic-
kou úroveň HAFu, a tím zvýšila kredit této 
amatérské filmové soutěže. Během této 
přestavby bylo zvětšeno jeviště, a to 
směrem do sálu zhruba o 1,5 m. Nové 
osvětlení, opona a dva horizonty pak 
umožnily v kině uvádět představení 
takzvaných menších forem.

Městské kino Jas dnes: fotografie z března 2009.  Foto: -abr-

Velká rekonstrukce městského 
kina v roce 2001

Pokračování na str. 7

Téměř sedmitisícový Tanvald má kino, jaké mu mohou i mnohem větší města v kraji závidět. Čeká ho další modernizace. Jak je patrné z historie, městské 
kino v každé době šlo s technickým pokrokem a dobou. Mělo vždy štěstí na prozíravé vedení, které o tom rozhodovalo.

Kino v Tanvaldě se začalo stavět v době hospodářské krize na podporu zaměstnanosti, stejně jako tehdy městské koupaliště nebo škola na Českém 
Šumburku, zavzpomínal nedávno Jaroslav Rýdl. V kronice města Tanvaldu, uložené v archívu v Jablonci nad Nisou, se první záznamy o kině datují k ro-
ku 1930. Na stejné straně, kde je první záznam o stavbě kina, je například uvedeno: 7. března - U příležitosti narozenin T. G. M. se konala slavnostní schů-
ze městského zastupitelstva a odeslán byl blahopřejný telegram. Dále 22. března - Požár u pekaře Bukvice, který byl včas lokalizován…

Vybíráme z nejstarší historie 
městského kina (roky 1930 – 1931)

Kino slavnostně zahajuje provoz po 
rekonstrukci
Zvuk s mnoha efekty

V sobotu 5. května 2001 se začíná psát 
nová historie modernizovaného kina, 
hodná 21. století. V kině Jas byl zahájen 
nový filmový provoz, a to s novým zaří-
zením umožňujícím reprodukci zvuku 
DOLBY STEREO SR – SPECTRAL 
RECORDING. „DOLBY STEREO dává 
filmové výrobě poprvé naprostý standard 
reprodukce zvuku tím, že je zaručeno 
v kině i zvukovém studiu jeho stejné 
znění. Filmový program DOLBY 
STEREO je tvořen za stejných poslecho-
vých podmínek, které jsou zaručeny také 
v kinech označených DOLBY STEREO. 
V protikladu dřívější praxi si může být 
nyní režisér jist, že diváci v každém kině 
DOLBY STEREO slyší filmový zvuk tak, 
jak byl zaznamenán při vzniku filmového 
programu,“ uvedl tehdy pan Oldřich 
Sobotka, technickoorganizační ředitel 
společnosti Moravafilm. Právě společ-
nost Moravafilm Brno byla generálním 
dodavatelem rekonstrukce Městského 
kina v Tanvaldě v roce 2001. Kvalita 
reprodukce zvuku vyžaduje dokonalou 
akustiku kinosálu a ta byla v Tanvaldě 
vytvořena. Pouze tehdy reprodukce 
zvuku plně uspokojuje vlastnosti sluchu 
bez rušivých vlivů, jako jsou šum, zkres-
lení a nedostatečný rozsah kmitočtu. 
Vzhledem k přizpůsobení reprodukce 
zvuku akustickým vlastnostem kina je 
značně zlepšena i reprodukce u dřívěj-
ších filmových programů, neopatřených 
stereofonním a ambiofonním záznamem 
zvuku DOLBY STEREO. Zejména 
u starších filmů se výrazně zlepšila sro-
zumitelnost řeči. 

V České republice bylo do roku 2001 
uvedeno do provozu přes třicet kin 
„DOLBY STEREO“, z toho téměř třetina 
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Čerstvou novinkou je od podzimu 2009 
možnost využívat i nejmodernější projek-
ci v digitální kvalitě 3D dle současných 
hollywoodských standardů DCI. Úroveň 
D-Cinema dle standardu DCI nabízí 
kvalitnější promítání ve vyšším rozlišení 
než Full HD. Díky této nové technologii 
jsou během několika dní přístupné nejen 
hollywoodské premiéry, ale například i spor- 
tovní přenosy nebo přenosy z Metropolitní 
opery v New Yorku. Městské kino Jas 
svou technickou vybaveností a moderním 
příjemným interiérem daleko přesahuje 
význam podobných jednosálových kin. 

všech byla uvedena do provozu v roce 
1995. Mezi nimi se ocitlo i tanvaldské 
kino. Obdobná situace byla ve světě. 
Každým rokem počet kin „DOLBY 
STEREO“ přibývalo. V roce 2001 bylo ve 
světě v provozu padesát tisíc kin DOLBY 
STEREO, z toho polovina v USA a téměř 
polovina v Evropě a Japonsku. V České 
republice bylo z osmi set kin skoro ve 

Tanvaldské kino Jas se jednoznačně 
zařadilo k nejmodernějším kinosálům 
v naší zemi. 

Navíc v roce 2010 bude z balkónu 
shlížet socha našeho velikána Járy 
Cimrmana v životní velikosti na všechny 
příchozí, projíždějící i ty, co ještě stojí 
opodál. Na sochu je možné přispět v po-
kladně kina i v infocentru. V červnu 
příštího roku by se měl také pozměnit i 
název na: Kino Jas Járy Cimrmana. 
O tom rozhodovali zastupitelé na své 
schůzi 24. června 2009.

Lída Abrahamová

Pokračování ze str. 6

Od podzimu čeká diváky v městském kině 
Jas projekce v 3D kvalitě 

Městské kino zítra: nejmodernější projekce v kině Jas Járy Cimrmana.
(Vizualizace Petr Šuta) 

 3. 7.  PÁ  19 h.  Star Trek 
Americký sci-fi film. Budoucnost začíná. Další dobrodružství osazenstva 
vesmírné lodi Enterprise. V hlavních rolích E. Bana, W. Ryder a S. Pegg.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 127)
 6. 7.  PO  17 h.  Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
Nová česká animovaná pohádka nejen pro děti. Tajemný svět na zapadlé
půdě. Režie filmu Jiří Barta.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (74)
 8. 7.  ST  19 h.  Občan Havel přikuluje
Český dokumentární film o vzniku slavné hry Audience. Ve filmu účinkují
V. Havel, J. Bohdalová, P. Landovský, Vladimír Merta a další.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (74)
10. 7.  PÁ  17 h.  Noc v muzeu 2
Americká rodinná komedie. Další dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. 
V hlavních rolích Ben Stiller, Owen Wilson a Robin Williams. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 105) 
13. 7.  PO  19 h.  Proměny
Drama Tomáše Řehořka. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného, ale přesto 
je osud svede dohromady. V hlavních rolích D. Zábranská a J. Zadražil.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (79)
15. 7.  ST  19 h.  Terminator Salvation
Americké akční sci-fi. Zapomeňte na minulost… 
V hlavních rolích Christian Bale a Anton Yelchin.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 116)
18. 7.  SO  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)
20. 7.  PO  19 h.  Na odstřel
Americký thriller. Vše, co řeknete, bude použito. Napínavý příběh reportéra,
který se snaží vypátrat vraha. V hlavních rolích Russell Crowe a Ben Affleck.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 127) 
22. 7.  ST  19 h.  Krvavý Valentýn
Americký horor. V den desátého výročí krvavého masakru se znovu vrací zlo.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 18 let.  (t – 101)
24. 7.  PÁ  19 h.  Poslední dům nalevo
Americký thriller. Co byste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším?
V hlavních rolích Monica Potter a Tony Goldwyn.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 109)
27. 7.  PO  19 h.  Jménem krále
Nový český historický detektivní film. Píše se 13. století. Na trůnu vládne 
Přemysl Otakar II. V hlavních rolích Karel Roden, Klára Issová a Jan Kanyza.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 77)
29. 7.  ST  19 h.  Kámoš k pohledání
Americká romantická komedie. Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy
pozdě. V hlavních rolích Paul Rudd a Jason Segel.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 105)
31. 7.  PÁ  19 h.  Stáhni mě do pekla
Americký horor Sama Raimiho. Naštvat starou cikánskou čarodějnici se 
nevyplácí. V hlavní roli Alison Lohman.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 99)
 3. 8.  PO  19 h.  Až tak moc tě nežere
Americká romantická komedie. Film o věčném tématu odlišností mužského
a ženského pohlaví. V hlavních rolích J. Connelly, B. Affleck a J. Aniston.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 129)
 5. 8.  ST  19 h.  Gran Torino
Americký film. I mezi cizími můžeme objevit své lepší já. 
V hlavní roli a režie filmu Clint Eastwood.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 117)
 7. 8.  PÁ  19 h.  Krvavé pobřeží
Čínský velkofilm režiséra Johna Woo. Konflikty v Číně za vlády dynastie Han. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 147)
10. 8.  PO  17 h. a 19 h.  Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Americký animovaný film. Příběhy mamuta, lenochoda a tygra. České znění. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 96)
12. 8.  ST  19 h.  Znovu 17
Americká komedie. Co byste dělali, kdyby vám život nabídl druhou šanci?
V hlavní roli Zac Efron a Leslie Mann.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let. (t – ŠÚ – 102)
15. 8.  SO  17 h.  Kletba Měsíčního údolí
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobrodružství a odvahy.
Napínavý příběh odvážné třináctileté dívenky. České znění.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 102)

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 8

červenec - srpen

čtyřiceti zařízeno DOLBY STEREO. Na 
Slovensku byly tou dobou tímto systé-
mem vybavena pouze tři kina. „Věříme, 
že tato modernizace přispěje k větší 
návštěvnosti a že si nejen občané 
Tanvaldu zase najdou cestu do kina a 
ocení jeho po všech stránkách vysokou 
úroveň,“ uvedl tehdy Richard Seidel, 
tajemník MěÚ Tanvald.

Městské kino Jas je v současné době 
vybaveno moderním zvukovým systé-
mem Dolby stereo SR, které umožňuje 
kvalitní zážitek z promítaných filmů. Patří 
k nejmodernějším kinosálům nejen v kra-
ji, ale i v zemi. Celková kapacita je tři sta 
šest míst, na balkoně najdete sto jede-
náct a v přízemí sto devadesát pět křesel. 
Kino je víceúčelové s možností konání 
divadelních představení, koncertů, vý-
stav, přednášek a velkoplošného promí-
tání z různých nosičů. Interiér kina i 
zázemí pro herce si pochvalují profesio-
nálové i amatéři z řad herců, zpěváků, 
tanečníků a koncertních mistrů. Kino Jas 
v Tanvaldě promítá v průměru třikrát 
týdně. Například v roce 2008 se uskuteč-
nilo celkem 146 filmových představení, 
která shlédlo celkem 6 764 diváků. Velmi 
oblíbené jsou také dětské a české filmy. 
Kromě filmových představení se kino 
pravidelně stává dějištěm festivalu vážné 
hudby Tanvaldské hudební jaro. Dlouhé 
jeviště a vynikající akustika vynikne také 
při divadelních představeních. V kině Jas 
se každoročně koná amatérská filmová 

soutěž Humor v amatérském filmu za 
účasti zahraničních tvůrců, kteří si po-
chvalují technickou i organizační úroveň 
soutěže. Městské kino se během roku 
stává pravidelně svědkem řady dětských 
a školních pořadů, koncertů místní ZUŠ 
nebo cestopisných přednášek. V Měst-
ském kině Jas se několikátým rokem 
koná filmový festival dokumentárních 
filmů „Jeden svět“, který pořádá Masary-
kova základní škola a Obchodní akade-
mie Tanvald. O víceúčelovosti tohoto 
kulturního stánku hovoří také mnoho 
uskutečněných výstav, které se konají 
ve foyer kina. Za připomenutí stojí např. 
výstava Cesta do pravěku televizní skříň-
ky k šedesátému výročí prvního zkušeb-
ního televizního vysílání na území naší 
republiky, které se uskutečnilo právě v 
Tanvaldě, vánoční výstava Zima a lidé 
na horách, soubor dobových fotografií a 
starých betlémů, zapůjčených ze sou-
kromé sbírky, nebo současně probíhajíci 
Kabinet JC.  Městské kino Jas v Tanvaldě 
je mnohoúčelovým kulturním stánkem 
pro občany všech věkových kategorií. 

Městské kino Jas Tanvald – nejen 
digitální kino
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Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 7

17. 8.  PO  19 h.  Pařba ve Vegas
Americká bláznivá komedie o loučení se svobodou, při kterém se ztratí budoucí 
ženich. V hlavních rolích Bradley Cooper a Heather Graham.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 100)
19. 8.  ST  19 h.  Případ nevěrné Kláry
Nový česko – italský film podle románu Michala Viewegha. Příběh milostného
trojúhelníku, který má nebezpečně ostré hrany. 
V hlavních rolích Laura Chiatti, Miroslav Šimůnek a Anna Geislerová. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 95) 
21. 8.  PÁ  18 h.  Transformers: Pomsta poražených
Americký akční sci-fi film. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou
zpátky. V hlavní roli Shia LaBeouf a Megan Fox. České znění.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 147)
24. 8.  PO  19 h.  Pokoj v duši
Nový slovenský film. Silný příběh přátelství a zrady. 
V hlavních rolích Roman Luknár, Jaromír Hanzlík a Jan Vondráček.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 97)
26. 8.  ST  19 h.  Život je boj
Americké akční drama. Drsný příběh mladíka, který se účasní ilegálních
pěstních soubojů na ulicích New Yorku. V hlavní roli Channing Tatum. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 105)
28. 8.  PÁ  19 h.  Admirál
Nový ruský válečný velkofilm o bojích mezi Rudou Armádou a bělogvardějci.
Admirál Kolčak a jeho spojenci z řad čs. legií v bojích na Sibiři v Irkutsku. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 124)
31. 8.  PO  19 h.  Veřejní nepřátelé
Americkýfilm z období hospodářské krize v třicátých letech. Příběh slavného 
bankovního lupiče Johna Dillingera. V hlavních rolích J. Depp a Ch. Bale.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 143)

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. 

červenec - srpen

l Prázdninový provoz
Červenec – srpen
Otevřeno pouze v pondělí a ve středu 
9.00 – 11.30 a 12.15 – 17.00
l Výstavy v knihovně
Ve výstavním sále si můžete během 
prázdnin prohlédnout dvě výstavy. To,  
že studenti Gymnázia Tanvald se musí 
hodně učit, vědí všichni. Ale abyste ne-
mysleli, že jenom sedí nad knížkami a 
šprtají. Gymnazisti se věnují také jiným 
činnostem. Mají nejrůznější koníčky, 
které vyžadují spoustu času, zručnosti, 
trpělivosti, nápaditosti. O tom se můžete 
přesvědčit sami, prohlédnete-li si výsta-
vu Šikovné ruce gymnazistů, která se 
koná v červenci. Výstavu připravila Mgr. 
Ilona Bůtová. 
Medvědi – tak se jmenuje výstava 
výtvarného oboru ZUŠ Tanvald, která 
proběhne v srpnu. Výstavu připravila 
učitelka Jana Hadravová.
l Přijďte si vybrat do knihovny 
zajímavé tituly pro letní dny a na 
dovolenou.
Výlety po ČR:
Kempy 2009 v České republice
Tipy na výlet – Po rozhlednách a starých 
hradech - V. Pohorecký
Na lodi křížem krážem po Čechách a 

Moravě – V. Jancar
Křížem krážem po českých horách pěšky 
i na kole – T. Feřtek
S dětmi křížem krážem po Čechách 
– T. Feřtek
Na kolem křížem krážem po Moravě a 
Slezsku – A. Halada
Cestujeme po světě:
Au pair praktický rádce pro práci
v zahraničí – S. Griffith
Švédsko – průvodce Lonely Planet
Bulharsko – kapesní průvodce – O. Němec
Průvodce Lonely Planet:
Jadranské pobřeží 
Řecké ostrovy
Karibské ostrovy
Odpočinková četba:
Kočka,která sklidila aplaus – L. Braun 
(detektivka)
Není hluchý jako hluchý – Ed Mac Bain 
(detektivka)
Blázni umírají v pátek – E. S. Garder, 
(detektivka)
Strážce boleslavského mysteria 
– V. Vondruška (detektivka)
Hrdá otrokyně – P. Quinn, (román pro 
ženy)
Vražedná léčba – L. Goldberg (román 
z lék. prostředí)
Merde – S. Clarke (humoristický román)

 ... a mnoho dalších.

Výstavy v Městském kině Jas
Kabinet Járy Cimrmana. Výstavu „Kabinet Járy Cimrmana“ v Městském kině Jas 
můžete zhlédnout v době filmových představení v podvečer (většinou od 18 hod.: 
po, st, pá) po celou dobu prázdnin (www.tanvald.cz). 
Zdena Vandoros: Austrálie. Výstava obsahuje fotografie krajiny i australské fauny 
a flóry, něco málo z obrovského množství unikátních rostlin a živočichů žijících na 
tomto kontinentě. (Vernisáž výstavy bude během Tanvaldský slavností.) 
Více v TZ 9/09.

l 1. 7. St 
Hejnice – Česká poutní mše, bazilika 
Navštívení Panny Marie, www.mcdo.cz
l 3. 7. Pá
Sychrov – Blackmore´s Night, koncert, 
zámek Sychrov
l 4. 7. So
Jablonec n. N. – Přehrada 2009, 
hudební festival spojený s festivalem 
extrémních sportů, přehrada JBC
Radvánovice – Oběhneme zeměkouli, 
areál Šťastná země, 
www.stastnazeme.cz
Turnov – Parním vlakem na Hejnickou 
pouť, zvl. vlaky na trase Turnov – Liberec 
– Hejnice, více info: 721 404 011
Hejnice – Hejnická pouť, 
www.mestohejnice,cz
l 4. – 5. 7.
Bozkov – Bozkovská pouť, večer 
pouťový mejdan alá 70., 80. a 90. léta, 
náměstí Bozkov
Turnov – Kámen a šperk v Českém 
ráji, dobové tržiště, ukázky broušení 
drahých kamenů a výroby šperků, rýžo-
vání granátů, Náměstí Českého ráje
l 5. – 6. 7.
Turnov – Vítejte ve starých časech, 
móda sedmi staletí, prohlídky zámku 
s průvodkyněmi v dobových kostýmech 
a s výkladem o dobové módě, zámek 
Hrubý Rohozec
Liberec – Abfahrtaus Reichenberg, 
setkání a jízda historických automobilů, 
jízda na Sychrov, sraz v Liberci před 
radnicí, www.automuzeum.cz
l 6. – 11. 7.
Jablonec n. N. – Léto tančí, taneční 
dílna, Eurocentrum, více info na www. 
eurocentrum.cz
l 11. 7. So
Tanvald – Historickým vlakem na 
Svijanské slavnosti piva, zvláštní vlaky 
na trase Tanvald – Železný Brod – 
Turnov – Příšovice
Jizerka – 4. výročí otevření turistic-
kého hraničního přechodu Jizerka – 
Orle, akce pro pěší i cyklisty, Jizerka – 
Orle, od 14 hod.
Jablonec n. N. – Jizerskohorský muž 
2009, 6. ročník kvadriatlonu, start pře- 
hrada Mšeno, 11 hod., cíl parkoviště 
u lanovky Špičák
Josefův Důl – O pohár starosty 
Josefova Dolu, jízda pravidelnosti mo-
tocyklových a automobilových veteránů, 
start u pily Josefův Důl, od 10 hod.
Jizerské hory – Oberlausitz Rallye 
2009, mezinárodní jízda historických 
vozidel do Žitavy, www.automuzeum.cz
Turnov – Parním vlakem Českým 
rájem, zvl. vlaky Turnov – Semily a zpět, 
Turnov – Rovensko p. T. a zpět
Svijany – Slavnosti svijanského piva, 
pivovar Svijany
Radvánovice – Cesta do historie, akce 
pro děti – jak se žilo v pravěku, starově-
ku a středověku, areál Šťastná země
l 12. 7. Ne
Liberec – Výjezd veteránů na Ještěd, 
jízda spolehlivosti historických vozidel 
starších 60 let, www.automuzeum.cz
Turnov – Loutkaři dětem – Červená 
Karkulka, zámek Hrubý Rohozec, od 11, 
13 a 15 hod.
l 13. 7. – 9. 8.
Rotštejn – Dny sv. Markéty, výstava 
– výklad o obilí a pečení chleba, zřícenina 
hradu Rotštejn
l 16. 7. Čt
Jablonec n. N. – Watermania, freesty-
le skoky na lyžích do vody (12 m skok), 

přehrada Mšeno, www.watermania.cz
l 17. 7. Pá
Trosky – Divadelní festival na 
Troskách, žertovné i vážné ztvárnění 
hradních pověstí, hrad Trosky, 
www.trosky.cz
l 17. – 18. 7.
Dolánky u Turnova – Folková noc, 
hudební festival folku a příbuzných 
žánrů, Dolánky u Turnova
l 18 – 19. 7.
Sychrov – Slavnosti lovu a ohně, 
vystoupení šermířů, tanečníků, hudební-
ků, velkolepá večerní ohňová show, 
zámek Sychrov, od 10 hod., 
www.zamek – sychrov.cz
l 18. 7. So
Harrachov – 6. Harrachovské pivní 
slavnosti, historická jízda Aero moto 
clubu, YO YO BAND, příjezd Krakonoše, 
ochutnávka piva, sklářský jarmark, areál 
harrachovské sklárny, od 10 hod.
Radvánovice – Dřevěná sobota, co a 
jak lze vyrobit ze dřeva, areál Šťastná 
země
l 24. – 26. 7.
Malá Skála – Benátská noc, 17. ročník 
hudebního festivalu,
www.benatskanoc.cz
Velké Hamry – Hamrská pouť, pose-
zení u táboráku, ohňostroj, V. Hamry II 
Hamrska, v pá od 20 hod., v neděli 
koncert Rokkajl, od 14 hod.
l 25. 7. So
Tanvald – Historickým vlakem na 
Pouť na Jizerce, zvláštní vlaky na trati 
Liberec – Tanvald – Harrachov
Jizerka – Anenská sklářská slavnost 
na Jizerce, příjezd F. A. Riedla, výroba 
sklářských výrobků, ukázky řemesel, 
divadlo, jízda historických kol z Orle, atd., 
Jizerka, od 10 hod.
Turnov – Parním vlakem Českým 
rájem, historické vlaky na trati Turnov 
– Železný Brod – Semily
Radvánovice – Pohádkový den, sou-
těže s pohádkovými postavami, areál 
Šťastná země
l 25. – 26. 7.
Tanvald – Mistrovství Evropy v trialu, 
víceúčelový sportovní areál Tanvaldská 
kotlina, od 9 hod.
Kořenov – Šmajdání za historií opev-
nění z roku 1938 na pomezí Jizerských 
hor a Krkonoš, 12 km trasa, sraz v 8.40 
na nádraží v Kořenově
l 6. – 7. 8.
Harrachov – Keltská noc 2009, festival, 
Horkýže slíže, Vypsaná fixa, Wohnout, 
Tři sestry a další, www.keltskanoc.cz
l 15. 8. 
Tanvald – Parní sobota na zubačce, 
zvláštní vlaky s parní lokomotivou na 
trase Tanvald – Harrachov, 
www.zubacka.cz
l 22. 8.
Železný Brod – Michal Tučný revival, 
vzpomínkový koncert k 15. výročí 
zpěvákova úmrtí, areál muzea Běliště, 
od 19 hod.
Bedřichov – Písničky Karla Kryla, 
koncert, kostel sv. Antonína Bedřichov, 
www.bedrichov.cz
l 22. – 23. 8.
Josefův Důl – Josefodolská pouť, 
pouťové atrakce, stánkový prodej atd, 
fotbalové hřiště Josefův Důl.
Bez záruky – změna vyhrazena

Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629
Tel: 483 369 670 – 1, 

infocentrum@tanvald.cz

Prázdninové akce v okolí
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Za technickými památkami a vojenskou historií
Délka: do 8 km, náklady: vstupné 50 Kč
Klášter – smržovský viadukt – Muzeum obrněné techniky: Na výpravu do vá-
lečné historie se můžete vydat do sousední Smržovky. V areálu bývalého JZD se 
ukrývá soukromá sbírka obrněné vojenské techniky. Kolekce zahrnuje obrněnou 
pásovou techniku a výbavu protiletadlového dělostřelectva. Od roku 1999 se pro-
vozovatelům muzea podařilo nashromáždit přes 30 velkých exponátů, přičemž do 
sbírky neustále přibývají nové přírůstky, které jsou postupně restaurovány místními 
nadšenci. Na venkovní ploše areálu se pravidelně pořádají ukázky jízdy a rekon-
strukce bojových operací. Muzeum je otevřeno každý víkend od 9 do 17 hodin. Při 
cestě k muzeu je bohužel nutné počítat s částečnou chůzí po silnici. Trasu do 
Smržovky je možné obejít přes Horní Tanvald. Ze sídliště Výšina se dostanete na 
Horskou ulici postupně klesající k barokní kapličce sv. Anny, okolo zahrádkářské 
kolonie až k řece Kamenici. Pokud patříte k obdivovatelům technických památek, 
držte se řeky. Zanedlouho dorazíte k impozantní budově továrny Seba Klášter, 
která se honosí přezdívkou průmyslový zámek. Právě tady se během 2. světové 
války začal psát příběh první československé televize. Německá firma Fernseh se 
do Kláštera přemístila z bombardovaného Berlína. Kromě samonaváděcích zaříze-
ní pro rakety V2 zde vyvíjela také televizní techniku. Po osvobození se s výzkumem 
seznámili Češi a o několik let později v Tanvaldě uskutečnili první pokusný televiz-
ní přenos. Pokračujte dále podél Kamenice až na křižovatku, kde se dáte vlevo a 
dojdete k jednomu z nejkrásnějších železničních viaduktů v Čechách. Devítiobloukový 
viadukt přemosťuje hluboké údolí ve výšce 23 metrů nad silnicí. Stavba z roku 1894 
se objevila například v americkém koprodukčním filmu Hartova válka. Silnice vás 
navede do centra Smržovky. Nedaleko restaurace Slavia začíná zelená turistická 
značka, která vás zavede k penzionu V Zatáčce – tady se musíte napojit na silnici 
a poté zahnout doleva. Jste téměř u cíle. Po pravé straně silnice je areál bývalé 
JZD, kde již najdete upoutávku na muzeum.

Délka: cca 3 km na Štěpánku a cca 2,5 km do Kořenova, náklady: vstupné dobro-
volné, vlak 16 Kč (jedna cesta)
Muzeum lehkého opevnění: Do Kořenova se můžete nechat dovézt vlakem. Po 
unikátní železniční trati z Tanvaldu se můžete vydat třeba v 8.23, v 9.40 nebo v 10.21 
hodin. Z nádraží pokračujte do Dolního Kořenova, odkud již vede zelená turistická 
značka. Po ní se dostanete až k Turnovské chatě, ležící pod jednou z nejkrásnějších 
jizerskohorských rozhleden – Štěpánkou. Na novogotickou stavbu s nádherným 
kruhovým výhledem je možné vystoupat po modré značce. Na rozcestí u Štěpánky 
se dočtete informace a navigaci k muzeu lehkého opevnění z doby před vypuknutím 
2. světové války. V oblasti okolo Štěpánky je roztroušeno několik opevnění typu 37, 
které byly navrženy tak, aby díky svým bočním střílnám znemožnily průchod nepřá-
telským vojskům. Jeden z objektů je upraven jako malé muzeum a částečně vyba-
ven vojenským materiálem. V červenci a v srpnu máte možnost si ho prohlédnout 
vždy od úterý do neděle v době od 9 do 18 hodin. Můžete se podívat, jak bunkr 
vypadá uvnitř a poslechnout si zajímavý výklad o hraničním opevnění na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš. Zpět do Kořenova se dostanete po modré značce přes 
Příchovice. Odpolední vlaky jezdí v 13.07, 15.05, 16.03, 17.05 nebo 18.04 hod. 

Po stopách jizerskohorských pověstí
Pohádková výprava pro děti

Tanvald – Terezínka – Muchov – Dolní Smržovka – Špičák – Tanvald
Délka: do 10 km, náklady: cca 22 Kč (vlak)
Stačí přejít silnici k vile Bálovka, sledovat červenou turistickou značku směřující na 
Černostudniční hřeben a rázem se ocitnete v kraji pověstí a legend. Prvním zasta-
vením je vyhlídková skála Terezínka, která se tyčí nad Tanvaldem ve výšce přes 
620 metrů nad mořem. Podle jedné pověsti zde kdysi stával dřevěný hrádek nebla-
ze proslulého loupežníka Šoufa, který odtud podnikal své loupeživé výpravy do 
kraje. Další legenda vypráví příběh o pocestném, který tu kdysi našel přikovanou 
dívku, jíž u nohou ležela přilba. Vězenkyně mladíka poprosila, aby helmu vyčistil a 
tím z ní sejmul kletbu. Mládenec ji osvobodil a dívka se mu bohatě odměnila. 
V novodobější historii se skalnatá vyvýšenina stala oblíbeným odpočinkovým místem 
turistů i obyvatel Tanvaldu. Továrník Johann Mayer zde nechal v roce 1853 postavit 
kamennou vyhlídku Terezínku. V jejím prostranství se hrávalo divadlo a kamenný 
sklípek na vyhlídce posloužil k chlazení piva. 
Když se vydáte dále po červené, narazíte na další tajemné místo – vyhlídku Muchov. 
Z vyprávění pamětníků se dochovala pověst o loupežnících, kteří si z Muchova 
udělali skrýš pro svůj bohatý lup. Historka o pokladu ukrytém v nitru hory se brzy 
rozkřikla i mezi místními lidmi. Věřilo se, že skála se zlatem se otevírá v poledne na 
svatého Jana. Ať se ale lidé snažili jakkoliv, honba za pokladem dopadla bezvýsled-
ně. Na Muchově také sídlí dobrý duch Jizerských hor Muhu. Jeho jméno je údajně 
odvozeno od pohanského boha skal Mugu. Muhu se lidem zjevoval pokaždé v jiné 
podobě. Jednou jako poustevník, podruhé jako mnich, jindy zase v podobě rytíře. 

Jméno dobrotivého ducha hor je zmiňováno třeba v souvislosti s poustevníkem 
Filipem. Ten se prý kdysi usadil v lesích okolo Muchova a pomocí bylinek léčil 
nemocné. S příchodem prvního hamerského lékaře ale záhadně zmizel. 
Z Muchova sejdete po žluté stezce (napravo) k vlakové zastávce Dolní Smržovka. 
Tady se vydáte po modré, která vás povede přes hlavní silnici, po mostě přes 
Kamenici až k novorenesanční stavbě kostela sv. Petra a Pavla. O něco výše, přímo 
u cesty, stojí pomník věnovaný Theodoru Körnerovi, německému básníkovi a hrdi-
novi napoleonských válek. Překročte místní silnici a vystoupejte až na vrchol Špičáku. 
Podle dávných legend žil v mohutné hoře obr. Uvnitř měl schovaný obrovský poklad 
a za krásných dnů ho vynášel ven. Líbilo se mu, jak se ve slunečních paprscích 
blýská. Občas na sebe také upozorňoval tím, že odnášel dobytek pasákům krav 
nebo vyléval vodu z rybníka, když se v něm koupalo nejvíce lidí. Když už budete na 
vrcholu Špičáku, neváhejte navštívit zdejší kamennou rozhlednu, která letos v létě 
slaví sté narozeniny (slavnostní otevření 4. 7. 1909). Pokud už máte našlapaných 
kilometrů dost, stačí sejít dolů do Albrechtic a do Tanvaldu se svézt vlakem ze za-
stávky Tanvaldský Špičák (odjezdy: 15.44, 16.24, 17.04, 17.44 atd – ve Smržovce 
se musí přestoupit). Komu se nechce ani z kopce, může využít letního servisu lanové 
dráhy. Vlaková zastávka je od dolní stanice lanovky „coby kamenem dohodil“.

Palackého stezkou na exkurzi vodní elektrárny
Délka: do 15 kilometrů, náklady: cca 27 Kč (vlak) 
Palackého stezka: Po pomyslných stopách Františka Palackého, po němž je stez-
ka pojmenovaná, se můžete vydat z Tanvaldu přes Velké Hamry, Jesenný, Návarov 
a Spálov. Z Tanvaldu stezka vede Popelnickou ulicí nad hotelem Grand. Červená 
turistická značka vede divokým údolím řeky Kamenice až pod zříceninu středově-
kého hradu Návarov. Téměř nedobytný hrad mohl po staletí čelit svým nepřátelům 
díky mohutným zdím, hluboko do skály vytesaným příkopům a dvěma baštám. 
Nakonec z něj však zbyly pouze trosky. Během třicetileté války se zde usadili 
Švédové a po jejich odchodu Návarov „pro jistotu“ zničila císařská vojska. Po pro-
hlídce trosek kdysi majestátní pevnosti můžete pokračovat dále do Návarova. Řeka 
zde přišla o část svých peřejí kvůli splavování dřeva, při kterém největší kamenné 
překážky zničil dynamit. Milovníci novodobějších technických unikátů si na své 
mohou přijít v závěru Palackého stezky, ve Spálově. V letech 1921 – 25 zde byla 
postavena na svou dobu pozoruhodná vodní elektrárna, k níž je voda přiváděna 
štolou vylámanou ve skále. Malá vodní elektrárna Pod Spálovem, u jejíhož slavnost-
ního spuštění byl i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, se letos poprvé otevírá 
zvědavým návštěvníkům. Prohlídka je každé pondělí a pátek od 14 hodin, o víken-
du vždy od 10 a od 14 hodin. Vstup do elektrárny je zdarma. Hromadné exkurze je 
ale nutné objednat na tel: 492 112 845. Po prohlídce elektrárny se můžete občer- 
stvit v restauraci Pod Spálovem. Pár kroků od ní je vlaková zastávka, takže zpět do 
Tanvaldu se můžete dopravit bez námahy v režii Českých drah. Vlaky jezdí každé 
dvě hodiny, vždy v celou a čtyři minuty (15.04, 17.04 atd).

Za vodním osvěžením
Délka: 
do 1 km
Náklady: 
vstupné 20 Kč 
děti, 40 Kč 
dospělí 
Koupaliště 
Tanvald: 
Nejrychlejší 
cesta za letním 
osvěžením 
vede na okraj 
města, kde se 
v přírodním 
zákoutí ukrývá 
městské kou-
paliště. Volné
chvíle zde zpříjemňuje také hřiště na volejbal a stánek s malým občerstvením. 
Areál je v létě otevřený každý den od 10 do 18 hodin.

Délka: do 20 km
Náklady: cca 18 Kč (autobus); cca 22 Kč (vlak)
Přehrada Mšeno: Neomezené vodní radovánky čekají na hosty jablonecké přehra-
dy Mšeno. Přehrada návštěvníkům poskytuje také sportovní zázemí i občerstvení. 
Na přehradu je možno se dopravit vlakem nebo autobusem, které staví v Jabloneckých 
Pasekách. Odtud je to na přehradu zhruba půl kilometru. Poslední autobus z Pasek 
do Tanvaldu jede v 19.45, o víkendu v 17.59 hodin.

Náklady: vstupné: 35 Kč dospělí; 15 Kč děti; doprava: cca 22 Kč (autobus)
Koupaliště Harrachov: Přírodní koupaliště v Harrachově je pověstné osvěžující 
teplotou, díky níž je vhodné zejména pro otužilce. Zahřát se můžete při ping-pongu, 
minigolfu nebo na cvičné horolezecké stěně. Otevírací doba je 9 do 18 hodin. Poslední 
autobus z Harrachova do Tanvaldu jede v 19.37 hodin. 

Náklady: vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
doprava: cca 29 Kč (vlak); cca 28 Kč (autobus)
Koupaliště Železný Brod: Dětský bazén, skluzavka, tobogán nebo hřiště na tenis, 
to vše nabízí areál Městského koupaliště v Železném Brodě. Otevírací doba koupa-
liště je od 10 do 19 hodin. Vlaky zpět do Tanvaldu jezdí pravidelně až do 23.04 
hodin.

Dovolená vašich snů může být za humny
Nechystáte se nikam do ciziny ani po vlasti, neláká vás 
exotika, nemáte na ni peníze? Nevadí. Zasloužené dny 
volna si můžete užít v pohodě i doma, při poznávání svého 
nejbližšího okolí. Můžete se vydat na vycházky a výlety, na 
které není přes rok čas. Dovolené v Čechách začínají být 
v kurzu, ať již z finančních důvodů, nebo ze zájmu poznat 
krásu, co nám leží u nohou. Pracovnice infocentra pro 
čtenáře prázdninového zpravodaje připravily trochu inspirativních vycházek 
a výletů po Tanvaldě a blízkém okolí. Další informace naleznete v infocentru. 
Pěkné počasí a hezké zážitky! 
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150 – hasiči, oheň jenom zasyčí.
155 – lékař je tu hned.
158 – znám, policii zavolám.

Tato básnička byla mottem minulých 
dnů v Mateřské škole Tanvald, Wolke-
rova. Děti se nejen naučily, jaká telefon-
ní čísla mají použít v určitých situacích, 
ale také se prakticky seznámily s prací 
záchranného systému. Při návštěvě 
rychlé záchranné služby si děti prohléd-
ly vybavení sanitky a všechny dotazy 
typu „Co to je, na co se to používá...“ jim 
byly pečlivě vysvětleny. 

Další den jsme byli na návštěvě u hasi- 
čů. Po promítnutí filmu o požární ochraně 

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 

kraje – CZP LK 
 

Poslání – umožnit lidem se zdravotním 
postižením a seniorům plnohodnotný 
život v přirozeném prostředí.
Naše služby jsou poskytovány ve čtyřech 
oblastech libereckého kraje, a to v České 
Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou a 
Semilech. Z těchto středisek zajišťujeme 
ještě kontaktní místa – v jablonecké ob-
lasti – Desná a Tanvald, kde poskytuje-
me uživatelům odborné sociální poraden-
ství. V jednotlivých centrech dále 
půjčujeme kompenzační pomůcky, pro-
dáváme tiskoviny a baterie do sluchadel, 
poskytujeme osobní asistenci a odlehčo-
vací službu klientům, jakož i osobám 
pečujícím o ně. Pro neslyšící je v prosto-
rách centra bezplatná poradna 1x měsíč-
ně na všech centrech. Asistenční služba 
je prováděna v přirozeném prostředí 
klientů a je přímo vázána na uzavřenou 
smlouvu a momentální požadavky klien-
tů. Ve spolupráci s klientem a rodinnými 
příslušníky jsou sestavovány Individuální 
plány, které jsou pravidelně vyhodnoco-
vány. Věnujeme se i pořádání aktivizač-
ních činností – vzdělávací a rekvalifikač-
ní kurzy, výtvarné činnosti, sportovní hry, 
prezentační výstavy. Naše sdružení vy-
dává časopis Sdruženáček (dvojčíslo), 
do kterého přispívají i jednotlivé svazy a 
jejich členové – předplatné na tento rok 
činí 25 Kč. Tak se mohou lidé třeba 
v České Lípě dočíst, co dělají členové 
svazů v dalších oblastech libereckého 
kraje v Jablonci, Liberci či Semilech.
Aktuální pozvání patří všem tvořícím li-
dem s handicapem k jedinečné soutěžní 
celostátní akci o Cenu Modrého slona 
2009. Je to již IV. ročník v rámci projektu 
„Tvoříme duší“ , který vyhlašují Sdružení 
Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje. Soutěží se 
v deseti kategoriích – malba, keramika, 
fotografie, textilní tvorba, kombinovaná 
technika, literární tvorba, divadlo, tanec, 
hudební tvorba a jiné formy umělecké 
činnosti /sochařství, řezbářství apod./ 
Přihlášky můžete obdržet na jednotlivých 
centrech a bližší informace na 
www.czp.az4u.info . Uzávěrka přihlášek 
byla 30. 4. 2009. Výstava se uskutečnila 
v ZOO Liberec (v prostorách mezi žira-
fincem a slonincem) v týdnu od 23. 6. do 
28. 6. 2009. V sobotu 27. 6. bylo slav-
nostní vyhlášení a předání cen nejúspěš-
nějším tvůrcům doprovázené kulturním 
programem.
Další informace můžete obdržet ve 
všech zastoupeních CZP LK, a to:
V Jablonci nad Nisou ve Spolkovém 
domě u vedoucí D. Šormové, telefon 
731 653 006, 483 356 218, v Liberci 
Růžodole v Zahradní ul. č. 415/10, tele-
fon 485 104 044, vedoucí D. Pisková, 
v Semilech v Archivní ul. č. 570, telefon 
488 577 841, vedoucí Z. Albrechtová, a 
v České Lípě v Konopeově ul. č. 812, tel. 
487 853 481, vedoucí A. Pacholíková.

-red-

si děti prohlédly hasičské auto, jeho 
vybavení i s praktickými ukázkami a na 
závěr si děti na hasiče zahrály. 

Jako poslední k nám zavítala Městská 
policie Tanvald. Po krátké besedě s pří-
slušníky měly děti možnost prohlédnout 
si policejní auto i pomůcky, které policie 
používá. Většina dětí už má po těchto 
dnech jasno, čím budou, až vyrostou. 

Všem, kteří tyto zážitky dětem umož-
nili, bychom chtěli moc poděkovat, 
především za jejich trpělivost a ochotu. 

Jiřina Pecháčková, 
VOP MŠ Tanvald – Wolkerova

I dítě musí znát, co dělat, když jde o život

Poděkování za 
uspořádání Dne dětí

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
studentům z tercie Gymnázia Tanvald, 
jmenovitě Eleně Hulcké, Anně Vyhnál-
kové, Tereze Fejklové, Patricii Nguye-
nové, Oscarovi Preislerovi, Tereze 
Martinovské a Petře Krištofové za přípra-
vu a uspořádání Dětského dne pro děti 
naší mateřské školy. Dopoledne plné her 
a soutěží se jim moc vydařilo a dětem se 
to líbilo.

Poděkovat chceme také vedení školy 
a třídní profesorce za uvolnění studentů 
na tuto akci z vyučování.

Jiřina Pecháčková, 
MŠ Tanvald Šumburk

S kropicí hadicí právě pracuje Vendulka Betková. (Foto: archiv MŠ Tanvald.)

Takhle to vypadá, když někdo dostane pouta. (P. Smoleňák a J. Horáček ve školce)

Společensko-sportovní 
vyžití o dovolené 

BOWLING
l Hotel BON Tanvald– Bowling
Pod Špičákem 621
468 41 Tanvald 
Telefon. +420 483 302 276 
150 Kč po – čt, ne, 180 Kč pá, so
l Hotel Příchovice a.s. 
Kořenov – Příchovice č.p. 560
468 48 Příchovice
tel.: +420 483 399 666
fax: +420 483 399 555
mob.: +420 736 666 600
300Kč/hod
l Bowling Konírna
Josefův Důl 958
Tel.: 602 322 487,
483 300 598 (po 14 hod)
220 Kč do 18 hod., 250 Kč po 18 hod.
l Excalibur Bowling
Smržovka, Rooseveltova 840
Tel.: 777 718 818
14.00 – 17.00: 99 Kč 
17.00 – 19.00: 119 Kč
19.00 – 23.00: 149 Kč 
23.00 –?: 119 Kč 
TENIS
l Tenisový klub Tanvald
Pod Špičákem 592, Tanvald
Tel.: +420 773 564 446
tenis–tanvald@volny.cz 
květen – říjen 8.00 – 21.00 
listopad – duben 8.00 – 22.00 
Letní sezóna – pronájem dvorce 
po – ne 8.00 – 21.00 100 Kč/hod. 
Celoroční ceník 
Půjčení rakety 20 Kč/ks/hod. 
Půjčení míčů 10 Kč/3ks/hod. 
Půjčení koše míčů 80 Kč/40ks/hod. 
Vyplétání raket od 100 Kč 
Trenér – cena dohodou
l Lanové centrum PROUD
– Harrachov
M. Kubín – tel.: 604 213 630, 
H. Prašivka – tel.: 603 777 255 
www.lanovecentrum.cz, 
www.classicoutdoor.cz 
E–mail: harrachov@lanovecentrum.cz, 
info@classicoutdoor.cz 
Otevírací doba: 15. 4. – 31. 10. denně 
l Bobová dráha
Nový Svět 603, 512 46 Harrachov
Tel.: +420 481 528 248
GSM: +420 602 389 534
web. www.bobovka.cz
email. bobovkaharrachov@quick.cz
Otevřeno od 10 do 20 hod.
Od 15. 7. od 10 do 22.00 hod.
Dospělí: 
1 jízda 80 Kč 
5 jízd 330 Kč 
Děti do 140 cm: 
1 jízda 60 Kč 
5 jízd 220 Kč 
Skupina 5 osob – 330 Kč
Platnost vstupenek je časově neomezená. 
Platí se za každou osobu. Děti mohou 
jezdit samostatně od osmi let.
V ceně je zahrnuto 9% DPH.
l Čtyřkolky – půjčovna Harrachov
Centrum – cvičná louka
Kontaktní osoba: Jaroslav Hroch 
Tel.: +420 608 400 699 
Ceny:
10 min / 200 Kč 
20 min / 350 Kč 
30 min / 500 Kč
l Chata a rozhledna Špičák
(u Tanvaldu) 22. 8. 2009
Oslava stého výročí otevření rozhledny, 
více na www.rozhledna-spicak.cz
(stránka se postupně připravuje).  

Rozhledna na Špičáku 
má 100. let

Oslava 100. výročí 
otevření rozhledny 

sobota 22. srpna 2009
Další informace postupně 

na www.rozhledna-spicak.cz



Tanvaldský zpravodaj /11

Smržovka, 
náměstí TGM

603 378 969

Po – Pá: 10 – 12 I 13 – 17
So: 9 – 12      Út: zavřeno

OPRAVY
PRODEJ

JÍZDNÍCH KOL
A DOPLŇKŮ
KONTROLA
SEŘÍZENÍ

CENTROVÁNÍ

Nabídka trávy
Usilovně hledám farmáře, chovatele dobytka, který by měl zájem o trávu 
či seno z louky v Desné II č.p. 2O2 (pod „Parlamentem“ vedle rodinného 
domku Stanislava Klingera). Jedná se o pozemek o rozloze asi 1 ha. 
Eventuální zájemce by si seno pokosil, usušil a odvezl, samozřejmě bez-
platně. Alternativní možností je i pasení dobytka přímo na louce. Je zde 
možnost elektrického vytýčení pozemku z našeho zdroje. Na louce je i 
zdroj vody k napájení. Louka byla v minulých letech užívaná k pasení ovcí 
(bližší informace rád poskytnu). Možnost obhlédnutí o víkendech.

MUDr. Michal Vašíček,  tel.: 606 404 492, spolumajitel rekreační chalupy

  NÁBYTEK ARNOŠTOVÁ 
  NÁBYTEK OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

KUCHYŇSKÉ STUDIO
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
DĚTSKÉ POKOJE
SEDACÍ SOUPRAVY

 l 40% sleva na vestavěné skříně.
 l výprodej kuchyňských linek 
    z prodejny, spotřebiče zdarma

tel.: 483 382 900, Smržovka, Havlíčkova 878, www.nabytek-arnostova.cz
1. patro vedle ordinace 

krční, ušní.
1 x 30 m2

1 x 50 m2

Volné ihned
Tel.: 736 683 187

Pronajmu prostory 
k podnikání 

v centru Tanvaldu 
Odvoz 

a likvidace 
fekálií

Telefon 777 822 890

DETOA Albrechtice s.r.o. 

přijme pracovníka 
do obchodního 

oddělení
se znalostí cizího jazyka. 

ŘP sk. B vítán. 

Bližší informace 
na tel. 483 356 310 
nebo 721 660 522

INSTALATÉR nabízí:

l  Montáž topení, rozvodů, 
 vody a odpadního 
 potrubí, výměnu kotlů, 
 opravy topení.

l 24 hodin NONSTOP služba.

Tel.: 721 676 294

na
 m

íru

ak
ce

14. – 16. 8. Letní slavnost Eurion 2009. Info: 483 369 325, www.smrzovka.cz
14. 8. od 17.30 Hudební festival Parkhotel Smržovka: Mňága a Žďorp, Garage a 
Tony Ducháček, Andrew McCubbin and the Hope Addicts (Autrálie), Nuck Chorris 
Gang, Myši, Dva, Čoko Voko. 15. – 16. 8. od 10.00 letní slavnost na náměstí T. G. 
M.: Hudba – dixieland, swing, country, cimbál a další, pantomima a pohádky pro 
děti, Olympic revival, večerní veselice pod širým nebem, Petra Janů, kouzelník, 
footbag, irský tanec atd. Bohatý doprovodný program.

Prázdninové akce v okolí: Eurion
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V sobotu 16. května uspořádala TJ 
Seba Tanvald, Česká asociace extrém-
ních sportů a skupina nadšenců 6. ročník 
štafetového závodu družstev a jednotlivců 
Muchovman 2009.

 Všem přihlášeným týmům i jednotliv-
cům poprvé v celé historii závodu poča-
sí nepřálo. Déšť od samého rána smáčel 
lezcům skály, cyklistům trať a běžcům už 
tak kluzké kořeny a kameny. I přesto se 
však na start postavil rekordní počet 
závodníků. Ať už to byli jednotlivci, kteří 
všemi disciplínami procházeli sami, nebo 
členové družstev v jednotlivých katego-
riích - Tým, Tým Senioři, Tým Veteráni, 
Tým Ženy nebo Tým Rodina. Dohromady 
tedy 290 závodníků odhodlaných porazit 
nejen soupeře, ale i počasí. 

 Nejrychlejším družstvem a tedy držite-
lem titulu MUCHOVMAN 2009 se nako-
nec stal časem 1:12:22,4 tým JESETERS 
ve složení Jan Rykr, Dušan Kožíšek a 

Vítězové jednotlivých kategorií Běhu Českým Šumburkem
Kategorie Jméno Jednota Čas
Předžákyně ročník 2003 a ml. Hausová Tereza SETA 0:54
Předžáci ročník 2003 a ml. Kochánek Jaroslav  0:52
Žákyně 2001-2002  Křemenová Natálie SWSL Lučany 1:35
Žáci 2001-2002 Horák Ondřej HSK Benecko 1:31
Žákyně 1999-2000  Suchá Petra Sokol Skuhrov 2:41
Žáci 1999-2000 Beran Kryštof SETA 2:26
Žákyně 1997-1998 Beranová Tereza SETA 5:48
Žáci 1997-1998 Bartůněk Lukáš SETA 5:34
Žákyně 1995-1996 Kunzová Karolína SETA 6:32
Žáci 1995-1996 Šírek Adrian SETA 6:11
Dorostenci 1991-1994 Titěra Jan SKI Klub Jablonec 15:47
Ženy Hrubá Lucie Rolnice 39:20
Muži do 40 let  Čivrný Jiří ml. Semily 30:20
Muži nad 40 let Čivrný Jiří st.  Slovan Liberec  32:41

Mistrovství Evropy
v trialu 2009

25. – 26. 7. 2009
www.trialtanvald.cz

Již se stalo tradicí, že první prázdnino-
vý týden hostí Tanvald trenérskou elitu 
v basketbalu. Právě trenéři a hráči NBL 
zde vedou basketbalový kemp, určený 
pro mladé talenty tohoto stále populár-
nějšího sportu. Basketbalový kemp se 
koná od 1. 7 do 6. 7. 2009. Hlavní část 
probíhá v tanvaldské sportovní hale a 
přilehlých sportovištích. Ubytování je 
zajištěno v hotelu Bon.

Kempu, který organizuje TJ SEBA 
Tanvald, se účastní mladí adepti basket-
balu ze Smržovky, Jablonce, Liberce, 
Turnova a Prahy. Zkušenosti jim předá-
vá 13 trenérů z celé ČR. Hlavním trené-
rem kempu je tradičně Petr Treml (trenér 
USK Praha), mezi dalšími se představu-
jí např. Radek Treml (trenér BC Vyšehrad 
a reprezentace ČR do sedmnácti let), 

Přespolní běh Českým Šumburkem

Na osmdesát dětiček a třicet čtyři do-
spěláků se postavilo na start Běhu 
Českým Šumburkem 16. června, který 
pořádá každoročně TJ Sokol Český 
Šumburk. Závod se vydařil, a to nejen 
vysokým počtem účastníků, ale celkovou 
atmosférou a dobrou náladou.

Nejmladšímu závodníkovi byly tepr- 
ve tři roky, ten nejstarší měl padesát 
šest let (ten přitom obsadil první místo 
v kategorii mužů nad čtyřicet let). 

Krásné počasí, hezké ceny, diplomy, 

čaj, pivo a buřty v cíli potěšily závodníky 
i jejich doprovod. Přinášíme vítěze jed-
notlivých kategorií, podrobné výsledky 
najdete na www.tanvald.cz.
Děkujeme následujícím sponzorům: 
Městský úřad Tanvald, Polák Petr, sta-
rosta města Tanvald, Pekařství Jan 
Mašek Smržovka, Elektroinstalace mon-
táž, prodej, Ladislav Martínek Plavy, 
SEBATEX Smržovka, LEVELS Plavy, 
Sport Jan Čermák Tanvald.

A. Lišková

Jan Hamr. Vyhlášeni a odměněni byli i 
vítězové ostatních kategorií a kdo nestál 
na bedně, tajně doufal v tradiční tombo-
lu. V ní byl losován, jako hlavní cena, 
cykloturistický zájezd do Itálie od CK 
TRIP. Závěrečnou afterparty s videopro-
jekcí z loňského ročníku letos ozdobilo 
famózní vystoupení skupiny HUDBA 
TANVALD a konírna tradičně patřila Chilli 
bandu. 

 Závěrem je třeba poděkovat všem 
závodníkům za excelentní výkony, zdra-
votní službě Petru Jakoubkovi a Mudr. 
Zdeňku Poláčkovi za vzornou péči, spon-
zorům a partnerům za přízeň a Městu 
Tanvald, Městu Smržovka a Městu Velké 
Hamry za podporu. Velký dík pak náleží 
generálnímu partneru celé akce – 
stavební společnosti SIZ s.r.o. Více 
informací o celé akci na:

www.muchovman.net.
-red-

Muchovmanu letos počasí nepřálo

Jan Hošek (trenér BC Vyšehrad a roz-
hodčí Mattoni NBL), Pavel Richtr (trenér 
žen LOKO Liberec), Ivo Lukš (dříve USK, 
dnes Sokol Pražský), Michal Šob (USK 
Praha) a další. 

Je potěšitelné, že jak účastníci kempu, 
tak i trenéři se každý rok vracejí „na 
místo činu“. To svědčí o velmi dobré 
organizaci, kterou zajišťuje TJ SEBA 
Tanvald ve spolupráci s firmou PEAK 
(www.basketmax.cz).

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

Za TJ SEBA Tanvald 
Vladimír Vyhnálek

Basketbalový kemp opět v Tanvaldu

O pohár starosty 
Josefova Dolu

Jízda pravidelnosti motocyklových a 
automobilových veteránů se koná 11. 7. 
2009. Start u pily Josefův Důl od 10 hod. 
Mezi 13. a 15. hod. tudy projedou stovky 
veteránů z NDR v rámci Oberlausitz 
Rallye 2009, která míří do Žitavy.
www.automuzeum.cz.

Pravidelně se zůčastňujeme přespolních běhů v okolí a posbíráme většinu medailí. 
Michal Bartůněk nás úspěšně reprezentuje v duatlonu a triatlonu. Povedl se nám 
Muchovman, druhé a třetí místo v týmech žen. Jezdíme také cyklistické závody, 
Adrian Šírek vyhrál malou Jizerskou. Tým Lucka Doležalová, Kája Preislerová a 
Michal Bartůněk se umístil na prvním místě v Jablonecké šestihodinovce. Neztrácíme 
se ani v cyklistickém seriálu O krále vrchařů Jizerek, ale teď nás čekají prázdniny 
a pak dáme vědět, jak se vydařily.  Karolína Preislerová

Lyžaři TJ Seba Tanvald v létě nezahálejí

Fa Kümpers Textil, s.r.o., provoz Plavy 
přijme k okamžitému nástupu zaměstnance do funkce

technolog přádelny
POŽADAVKY:
Ü VŠ/SŠ vzdělání textilního oboru Ü  praxe v oboru min. 5 let
Ü NJ případně AJ Ü řidičský průkaz sk. B

Nabízíme finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu zařazení, 
vzdělání a praxi. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 604 219 833 

a životopis zasílat na email: podzimkova@ktc.tfnet.cz

Start jedné z dětských kategorií.  Foto: A. Lišková


