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Rozsáhlé změny 
jízdních řádů

Věnujte pozornost novým jízdním řádům. 
Více informací: www.iidol.cz. 
KORID LK, s.r.o., Moskevská 640/4, 
460 04 Liberec 4; tel.: 485 110 074; 
e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz. 
(Více viz str. 7)

12.7. a 9.8. 2010
Trhy

na centrálním parkovišti

Milí čtenáři Tanvaldského zpravodaje, 
s plnou hrstí borůvek bych vám ráda 
popřála krásné slunečné léto plné 
slunce a pohody, abyste načerpali 
energii do druhé půlky roku. Ráda 
bych se s vámi, jako s čtenáři, rozlou-
čila. Řečeno ústy klasika: "Závod 
je nekonečný, není-li nikde cílová 
páska."

Bylo mi potěšením informovat vás 
o dění v Tanvaldě i okolí, i když ne 
vždy se všechny články, ale i příspěvky 
od vás čtenářů, do zpravodaje vešly. 
Bylo mi potěšením potkávat a i setká-
vat se s vámi na kulturních a dalších 
akcích. Věřím, že to bude i nadále. 

Své nástupkyni, Veronice Hoškové, 
přeji hodně zdaru a zajímavých 
událostí v Tanvaldě. 

Redakci Tanvaldského zpravodaje 
najdete od srpna opět v Infocentru, 
v Krkonošské ulici (tel.: 483 369 671, 
e-mail: redakce@tanvald.cz).

Lída Abrahamová

Ahoj léto, 
ahoj prázdniny…

V sobotu 12. června se konal pátý 
ročník Spanilé jízdy cyklostezkou Járy 
Cimrmana. Do sedel starých vyleštěných 
bicyklů a kostitřasů se vyhoupli vystroje-
ní pánové, dámy s kloboučky i jejich 
drobotina. Někteří stateční vyjeli již od 
Navarova. Ve Vrších ve Zlaté Olešnici, 
na druhé Cimrmanově zastávce, nazva-
né Místo vize, se přidávají další cyklisté. 
Stezka skýtá mnoho malebných pohledů 
na rozkvetlé louky, kopce i vzdálené 
vrcholky hor. U šumburského kostela už 
na cyklisty čekají stovky diváků, herci 
Divadla J. Cimrmana a letos také anděl-
ský pěvecký sbor se svými profesorkami 
z gymnázia. Andělé tu letos byli na 
místě, to pro tichou vzpomínku všech 
na nezapomenutelného Ladislava 
Smoljaka. 

Stejně jako sbor, tak i bicyklisté i lidé 
v historických kostýmech každoročně 
podtrhují slavnostní atmosféru dne. 
Jakoby s dobovým oděvem na sebe 
oblékli kus té zapadlé slávy dávných 
časů, kdy muži zase mají glanc a ženy 
půvab. Pokynem „Pochodem v chod!“ se 
v 15 hodin vydal průvod na cestu městem 
od kostela ke kinu, na slavnostní odha-
lení sochy našeho Mistra. V čele průvodu 
jela stařičká červená Aerovka s čestným 
pasažérem Zdeňkem Svěrákem, pak 
cyklisté a pěší lidé. Na parkovišti před 
kinem už k tanci i poslechu vyhrávala 
hudba U města Vídně, smažily se buřty 
a teklo pivo a limo. 

Ze široka a daleka přijížděli lidé, aby 
jako jedni z prvních viděli tu tajemnou 
sochu v životní velikosti Jára Cimrman 
v mlze, která se vypíná na balkóně tan-
valdského kina. Autorem sochy je Petr 
Šuta. A už přichází ta chvíle, diváci upí-
rají své zraky ke kinu, které je ostřelová-
no hledáčky fotoaparátů a kamer. 
Půvabné písně sboru doplnily slavnostní 
proslovy starosty Tanvaldu P. Poláka a 
Z. Svěráka z balkónu kina. Považte, 
sochu Járy Cimrmana nemají ani v Praze. 
„Co v Praze zavrhováno, bude v Tanvaldu 
aplaudováno,“ poopravuje pan Zdeněk 
Svěrák Cimrmanovo rčení. Odhalení 
sochy Jára Cimrman v mlze se ujímá pan 
Zdeněk Svěrák s podporou ostatních 
herců Václava Kotka, Bořivoje Pence, 
Miloně Čepelky a Petra Bruknera, kmo-
trem sochy se stává starosta Tanvaldu 
Petr Polák. „Byl to ten slavný den, kdy 
k nám byl zaveden elektrický proud,“ 
zpívají po odhalení všechny rozzářené 
tváře, které byly této slavnostní chvíli 
v Tanvaldě přítomny. Socha našeho 
velikána a nově i vítěze celonárodní 
ankety ČT 7 divů Česka je odhalena a 
kino od této chvíle už ponese jméno Kino 
Jas Járy Cimrmana. „Velmi děkuji 

hercům divadla Járy 
Cimrmana, kteří do 
Tanvaldu pravidelně 
přijíždějí, také andě-
lům tanvaldského 
gymnázia s jejich pro-
fesorkami Věrou An-
derovou, Věrou Moj-
šovou a Evou Dittri-
chovou. Poděkování 
patří všem organizáto-
rům, kulturní kancelá-
ři, paní Preusslerové i 
všem kostýmovaným 
účastníkům," říká sta-
rosta města Tanvaldu  
Petr Polák.

Lída Abrahamová
Foto: Petr Prokeš

K. Preusslerová  

Tanvald má sochu a kino Járy Cimrmana

Opět Rally Bohemia
3. 7. So: Tanvaldsko – Rally Bohemia, 
časový harmonogram: předpokládaný 
průjezd přes Smržovku v 9.23 hod, přes 
Velké Hamry v 9.57 hod., přes Šumburk 
v 10 hod., demonstrační jízda historic-
kých soutěžních vozidel – Historic Show 
pojede přes Šumburk ve 12 hod., info: 
www.rallybohemia.cz (více na str. 6)

Neurologie v Tanvaldě 
prozatím skončila

Neurologická ordinace MUDr. Jany 
Matějkové v Tanvaldě skončila. Pacienti 
tanvaldské neurologie naleznou náhrad-
ní ordinaci v Jablonci nad Nisou v ulici 
Boženy Němcové 3914/7 v budově bý-
valé mateřské školy, kde ordinuje MUDr. 
Markéta Redlová. Ordinační hodiny jsou 
od pondělí do pátku od 7 do 12 hodin. 
Před vyšetřením je ale nutné se objednat, 
a to na telefonním čísle 483 316 052. 

-hoš-

Městská policie Tanvald, 
 

tel.: 725 095 123

Sochu odhaluje Zdeněk Svěrák a Petr Polák

Snímky z celého dne najdete ve fotogalerii 
na www.tanvald.cz
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Závěr výstavby hasičské zbrojnice SDH Tanvald se blíží. V současné době 
finišují práce na výstavbě hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Tanvald 
Šumburk. Dokončuje se vnější plášť, provádějí se vnitřní omítky, dlažby, obklady a 
sádrokartonové podhledy. Na posledním kontrolním dnu stavby byla dořešena ko-
ordinace jednotlivých subdodávek, včetně vybavení objektu a úprav interiéru. 
Následně budou prováděny dokončující práce a kompletace včetně terénních úprav 
s cílem dokončení výstavby stanice pro dobrovolné hasiče do konce srpna 2010. 
Současně s výstavbou zbrojnice pro dobrovolné hasiče Tanvald probíhají práce na 
výstavbě stanice pro hasičský záchranný zbor Libereckého kraje, která se stavbou 
zbrojnice bezprostředně sousedí. Vzhledem k rozsahu a složitosti stavby je její 
termín dokončení stanoven až v desátém měsíci tohoto roku.   Jar. Pech

O ukončení úhrady regulačních poplat-
ků za pacienty v krajských zdravotnic-
kých zařízeních a lékárnách v červnu 
rozhodla Rada Libereckého kraje. 
Liberecký kraj se tak připojil k dalším 
českým regionům, které poplatky 
z úsporných důvodů přestaly hradit.

Zbrusu nový, plně vybavený sanitní vůz je od června v pohotovosti na výjezdovém 
místě záchranné služby v Tanvaldě. Moderní vozidla pro Tanvald a Frýdlantsko byla 
pořízena díky Projektu příhraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb 
v rámci Euroregionu Nisa. Oproti stávajícím vozidlům má nový Volkswagen T5 
Transporter přednost především ve větší bezpečnosti za snížených světelných 
podmínek. Na sanitách byl totiž použit novější materiál reflexní fólie. „Oba vozy 
o celkové pořizovací částce 6 390 000 korun jsou z devadesáti procent hrazeny 
z financí Projektu příhraniční spolupráce a deset procent spolufinancuje Zdravotnická 
záchranná služba LK spolu s Libereckým krajem,“ informovala tisková mluvčí ZZS 
LK Lenka Moravcová. V akci se vozidla předvedla i na červnovém mezinárodním 
cvičení složek Integrovaného záchranného systému v Krásném Lese u Frýdlantu. 

-hoš-

Nový sanitní vůz na Tanvaldsku

Třicetikorunový poplatek za pacienty 
kraj hradil od loňského února. Nárok na 
jeho úhradu měli klienti liberecké a čes-
kolipské nemocnice a také v krajských 
lékárnách. V tanvaldské nemocnici si lidé 
poplatky platili sami i v předchozích mě-
sících, takže se pro ně nic nemění.

-hoš-

Poplatky už si opět hradí pacienti

Nový ráj dětských her do léta vyrostl na 
sídlišti Výšina. Město Tanvald nechalo 
nejmenším občánkům postavit jedno 
nové dětské hřiště a dvě stávající hřiště 
byla doplněna o nové houpačky a další 
herní prvky. Na výstavbu a revitalizaci 
dětských hřišť město vyčlenilo ze svého 
rozpočtu pět set padesát tisíc korun. 
Zakázka byla zadána přednímu světové-
mu výrobci originálních dětských hřišť, 
společnosti Tomovy parky. „Nové oplo-
cené hřiště vzniklo na sídlišti Výšina pod 
ulicí Vnitřní, mezi školkou a bývalou sa-
moobsluhou,“ uvedl starosta města Petr 
Polák. Houpačky, prolézačky, pískoviště 
nebo malovací tabule, na to vše se mo-
hou děti z Výšiny na moderní hrací ploše 
těšit. Plot hřiště ochrání před znečišťová-
ním zvířaty. Nového vybavení se dočka-
jí i děti na Šumburku, kde bude novými 

herními prvky doplněno dětské hřiště pod 
parkem. „Před pár lety město získalo 
dotaci na hřiště v mateřských školách na 
Výšině. Tehdy se na hřišti Mateřské 
školy Šumburk nainstalovalo pouze nové 
pískoviště. Na květnovém zasedání za-
stupitelstva se proto rozhodlo také o do-
vybavení hřiště u této mateřské školy,“ 
doplnil starosta Tanvaldu Petr Polák. A 
tak i na šumburských hřištích přibudou 
houpačky, malovací tabule nebo pruži-
nová houpadla. Hřiště splňují všechny 
normy. Přes svou originalitu mají všech-
ny atrakce certifikáty dle ČSN –EN 1176, 
jež zaručují bezpečnost pro děti. Herní 
prvky jsou navíc vyráběny z akátového 
dřeva – jednoho z nejtvrdších evrop-
ských dřevin, které se vyznačuje 
odolností vůči povětrnostním vlivům i 
působení houbových chorob.  -hoš-

Tanvald má nová hřiště pro děti

Nové hřiště na sídlišti Výšina ožilo dětským smíchem.           (Foto: -hoš-)

Ladil rádio a havaroval. Stačila chvíle 
nepozornosti při ladění rádia a násled-
kem byla hromadná dopravní nehoda, při 
níž byli zranění tři lidé. Čtyřiasedm-
desátiletý muž z Humpolce, jedoucí 
z Tanvaldu na Velké Hamry, se 27. květ-
na místo řízení vozidla věnoval výběru 
hudebních stanic. Nepozornost se mu ale 
nevyplatila. V pravotočivé zatáčce vjel do 
protisměru, čelně narazil do protijedou-
cího vozidla Škoda Fabia a poté ještě do 
dalšího vozidla Renault 5, které jelo hned 
za Fabií. „Při nehodě vznikla značná 
škoda – 215 tisíc korun a došlo ke třem 
zraněním. Zranil se provinilý řidič a řidič 
i spolujezdec z vozidla Škoda Fabia. 
Nehoda zůstává v šetření Skupiny do-
pravních nehod,“ informovala tisková 
mluvčí Policie ČR Ludmila Knopová. 

Nádraží pokusu o krádež odolalo. Se 
záměrem obohatit se vyšplhal devětapa-
desátiletý muž z Tanvaldu na budovu 
místního vlakového nádraží. Pomocí 
kovového vytahováku odmontoval hřebí-
ky ze šablon na střeše budovy a svou 
kořist následně snesl ze střechy. Noční 
loupežná výprava se mu ale nezdařila. 
Horečná práce na střeše neunikla pozor-
nosti zaměstnanců Českých drah, kteří 
přivolali policisty a ti si na lapku počíhali. 
„Muž se svým činem spáchal přestupek 
a dále je vyšetřován na svobodě,“ infor-
movala tisková mluvčí Policie ČR Ludmila 
Knopová. 

Trhaviny. Policisté hledají pachatele, 
kteří nejprve ve Velkých Hamrech a po-
tom i v Plavech umístili trhavinu do kon-
tejnerů. Nálož potom na dálku odpálili. 

Místní mají strach, kde by se trhavina 
mohla objevit příště. 
Zloděj „vybílil“ restauraci. Hotovost, 
alkohol, cigarety, prázdné pivní sudy, 
nádobí a další restaurační zařízení si ze 
své výpravy odnesl neznámý zloděj, 
který se v noci z 9. na 10. června vloupal 
do restaurace v Údolí Kamenice. Celková 
škoda se pohybuje okolo tří set pěti tisíc 
korun. „Na zařízení restaurace způsobil 
škodu ve výši deset tisíc pět set korun. 
Pachatel se tímto jednáním dopustil 
trestných činů krádeže a poškození cizí 
věci, za které mu hrozí trest odnětí svo-
body až na pět let,“ uvedla mluvčí Police 
ČR Dagmar Sochorová.  -hoš-

Zprávy z MP
l V květnu hlídka městské policie (MP) 
celkem čtyřikrát řešila krádeže potravin 
v obchodních domech. Všem pachate-
lům byly uděleny blokové pokuty.
l Hlídky MP zpřísnily dohled u základ-
ních škol na Výšině, kde se před vyučo-
váním scházejí hloučky pokuřujících 
školáků. Na tuto skutečnost byla upozor-
něna škola i rodiče dotyčných školáků.
l V květnu požádala kriminální policie MP 
Tanvald o spolupráci při domovní prohlíd-
ce v domě u jednoho podezřelého.
l Dne 9. 6. 2010 v ranních hodinách 
zjistila hlídka poškození hlavních vcho-
dových dveří u hotelu Bon v Tanvaldě. 
Bylo podezření ze spáchání trestného 
činu, objekt byl hlídkou zajištěn a na 
místo byla přivolána hlídka PČR, která 
na místě zjistila násilné vniknutí. Byl 
vyrozuměn majitel hotelu.  jh

Stalo se aneb z černé kroniky
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l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podle předloženého návrhu 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
číslo IE-12-4000518/3 uzavřenou mezi 
Městem Tanvald a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., s tím, že úplata za zříze-
ní věcného břemene bude ve výši 1 000 
Kč včetně DPH. 
l RM v návaznosti na své usnesení č. 
139/8/2010 ze dne 5. 5. 2010 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 25/2010:
Výdaje
Příspěvek o.s. Babybox pro odložené 
děti – STATIM  10 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 10 000 Kč
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 použití in-
vestičního fondu v roce 2010 takto:
- pořízení žaluzií a zatemňovacích rolet 
do tříd vybavených interaktivními tabule-
mi a dataprojektory  30 000 Kč
- vícenáklady na pokračování výměny 
oken v ZŠ  47 436 Kč
l  RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 30. 4. 2010 ve výši 
10 169 925 Kč a stav ke dni 14. 5. 2010 
ve výši 10 161 005 Kč.
l RM bere na vědomí zprávu odboru 
rozvoje a KV o posouzení zdravotního 
stavu stromu javor-klen, který se nachá-
zí na s. p. č. 580, k. ú. Tanvald, v blíz-
kosti přístupové komunikace k zadnímu 
vchodu Masarykovy ZŠ a OA Tanvald. 
Rada města ukládá odboru rozvoje a KV 
předložit zprávu o posouzení stavu 
tohoto stromu znovu v letním období, 
v termínu do 30. 9. 2010.
l RM projednala návrh na schválení 
přechodu vlastnického práva p. p. č. 
77/6, k. ú. Tanvald, z majetku České 
republiky do majetku města Tanvald a 
doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto 
skutečnost na vědomí.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit bezúplatný převod části p. p. č. 
1932/5 a p. p. č. 1932/6, č. 1951, vše 
k. ú. Tanvald, zastavěných tělesem sil-
nice č. III/29046a a p. p. č. 2588, k. ú. 
Šumburk nad Desnou, zastavěné těle-
sem silnice č. III/29048 Libereckému 
kraji za účelem narovnání majetkopráv-
ních vztahů.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene spočí-
vajícího v položení kanalizačního potrubí 
na části p. p. č. 1459/1, č. 1677/5, č. 
1897/1 a č. 1961, vše k. ú. Tanvald, 
v rozsahu vyznačeném v geometrickém 
plánu č. 1385-10/2010 ze dne 30. 3. 
2010 a v právu vstupu na tyto pozemky 
za účelem údržby, oprav a odstranění 
havárií na položeném zařízení ve pro-
spěch každého vlastníka domu č.p. 88 
Žďár, Tanvald, na stavební parcele č. 79, 
k. ú. Tanvald, a jeho právních nástupců. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu ne- 
určitou za jednorázovou náhradu ve výši 
100 Kč za 1 bm + DPH.

l RM schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 26/2010:
Výdaje
Školství, Dům dětí a mládeže
účelový příspěvek na odpisy 24 851 Kč
Rozpočtová rezerva  - 24 851 Kč
2. příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Tanvald, odpisový plán na rok 
2010, dle předloženého návrhu.
l RM po projednání schvaluje Nařízení 
č. 1/2010, kterým se vyhlašuje záměr 
zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov Harrachovsko.
l RM souhlasí s Prohlášením o partner-
ství s Libereckým krajem k záměru pro-
jektu Dopravně informační centrum 
IDOL.
l RM rozhodla souhlasit s pokácením 
2 ks modřínů pod parkovištěm nemocnice 
v blízkosti č.p. 422, Nemocniční ul., 
Tanvald na p. p. č. 256/1, k. ú. Tanvald a 
1 ks habru obecného v městském parku, 
na p. p. č. 484/1, k. ú. Šumburk n. D. dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a 
KV, s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit nové znění usnesení zastupitel-
stva města č. 1 ze dne 27. 1. 2010 násle-
dovně: Zastupitelstvo města schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu životního 
prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace 
úspor energie a uvolnění finančních pro-
středků na předfinancování akce „Oprava 
a zateplení mateřské školy Radniční 540, 
Tanvald“ ve výši 5 457 604 Kč, s tím, že 
z toho náklady města na tomto projektu 
budou ve výši do 2 900 000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2010:
Výdaje
Místní hospodářství, oprava a zateplení 
MŠ Radniční 540 5 457 604 Kč
Financování převod z fondu rozvoje a 
rezerv  5 457 604 Kč
usnesení č. 168/11/2010
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
27/2010:
Příjmy
Účelové dotace na projekt Rekonstrukce 
cyklotrasy 3025 v úseku Tanvald – 
Smržovka  7 122 170,51 Kč
Financování převod z fondu rozvoje a 
rezerv  - 7 122 170,51 Kč 
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
28/2010:
Příjmy
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře  + 142 812 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy, 
činnost odborného lesního hospodáře 
 + 142 812 Kč
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 použití 
investičního fondu v roce 2010 takto:
malování MŠ Radniční  55 000 Kč

U jednotek sboru dobrovolných hasičů 
Tanvald došlo letos na jaře k zásadním 
změnám ve velení:
JPO III, Tanvald-Šumburk
velitel: Malý Petr

Pozor na alkohol
Tak k nám konečně dorazilo pěkné 

počasí. Takřka jedním krokem ocitli jsme 
se ze zimy v parném létě. Někteří to ví-
tají, jiní lamentují, ostatně jinak to ani 
v českých končinách nejde. Každopádně 
naše ulice jako by rozkvetly odhalenými 
ženskými půvaby, což každé mužské oko 
vždycky rádo ocení.

S horkým počasím však rovněž stoupá 
potřeba tekutin, které musíme vstřebat, 
abychom byli schopni alespoň jakýchs 
takýchs pracovních či sportovních výko-
nů. Někdo na to zapomíná, kdežto jiný si 
naopak dopřeje. 

„Čím více, tím lépe,“ říká si takový vý-
tečník a posilněn krabicovým vínem 
bezstarostně vběhne pod kola nákladní-
ho vozu. To je tedy ta horší varianta. 
Ovšem ono někdy stačí jenom podívat 
se na takového opilce, jak se rozvaluje 
na lavičce v parku nebo rovnou na tráv-
níku, kolem sebe spoustu odpadků či, 
nedejbože, něčeho ještě horšího, a hned 
nás přejde chuť posadit se vedle.

Známe dobře takové ty živoucí skulp-
tury, hyzdící naše město. Co s nimi? 
Nevšímat si jich? Překročit a jít zas dál? 
Nu, také řešení, ovšem mějme na pamě-
ti, že na takové ptáčky už páky máme. 
Vyhláškou města je totiž popíjení alko-
holických nápojů na veřejnosti zakázáno. 
Stačí trochu si všímat a upozornit měst-
skou policii, která už zjedná nápravu. 
Alespoň u těch křiklavých případů. Nejde 
nám přece o buzeraci lidí, nýbrž o pořá-
dek ve městě a bezpečnost obyvatel. A 
když to jinak nejde, na hrubý pytel hrubá 
záplata.  V. Hošek

Usnesení z Rady města Tanvald dne 19. 5., 2. 6. a 16. 6.

V letošním roce Svazek obcí Mikro-
region Tanvaldsko uspěl v Grantovém 
fondu Libereckého kraje s projektem 
Zkvalitňování informací na www.tanvald-
sko.info v oblasti cestovního ruchu. Jde 
v něm o zkvalitnění webu, který je již 
napojený na Datový sklad Libereckého 
kraje, redesignem webu – rozšířením a 
získáním více prostoru v hlavní obrazo-
vé části, zobrazováním cizojazyčných 
informací, vznikem Kalendáře akcí. Web 
bude takto připraven v červenci 2010.

Na Tanvaldsku přibyla nová železnič-
ní zastávka ve Smržovce, další vyrůsta-
jí v Desné a ve Velkých Hamrech. Ve 
všech těchto městech byly také obno-
veny čekárny na autobusových zastáv-
kách. Tyto stavby jsou realizovány díky 
společnému projektu svazku obcí 
Mikroregion Tanvaldsko s názvem 
Zlepšení dopravní obslužnosti území 
Mikroregionu Tanvaldsko. Uspěl v Regio- 
nálním operačním programu EU a je 
financován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Na vlakové zastávce 
Smržovka – Luční již byl povolen zku-
šební provoz k 1. 1. 2010, v současné 
době se zkušební provoz vyhodnocuje 
a je požádáno o kolaudaci. Vlaková 
zastávka ve Velkých Hamrech a také 
Desná Pustinská jsou dokončovány. 
I ony projdou procesem zkušebního 
provozu. Na zastávce Desná Riedlova 
vila budou zahájeny stavební práce 

v září a bude zde nucená výluka. Celý 
projekt bude ukončen do konce roku 
2010.

Mikroregion Tanvaldsko také uspěl se 
svojí žádostí do Fondu mikroprojektů 
v Programu příhraniční spolupráce 
Česko – Polsko na realizaci projektu 
Společný česko – polský marketing ces-
tovního ruchu v příhraničním regionu. 
V rámci tohoto projektu budou znovu 
vydány propagační materiály Stezky 
kulturního a historického dědictví 
Tanvaldska mapující kulturní dědictví 
v regionu v jazykových mutacích a reali-
zovány další marketingové aktivity, na-
příklad česko – polský kalendář akcí i 
prezentační akce. Projekt bude realizo-
ván ve spolupráci s městem Szklarska 
Poreba.

V rámci svazku obcí byl dále připraven 
projekt na zlepšení infrastruktury a slu-
žeb cestovního ruchu, v rámci kterého 
by měly být turistické trasy i cyklotrasy 
regionu v okolí všech obcí vybaveny 
přístřešky, odpočinkovými místy pro tu-
risty i navigačními tabulemi. Dále by měla 
být doplněna síť cyklotras Tanvaldskem 
o novou trasu Tanvald – Desná. O tom, 
zda projekt s názvem Doprovodná turis-
tická infrastruktura Tanvaldska podpoří 
Regionální operační program EU, bude 
rozhodnuto v prodlouženém termínu, 
pravděpodobně v září 2010.

Kateřina Preusslerová

Krátce z Mikroregionu Tanvaldsko

Zástupce velitele: Patera Miroslav
JPO V, Horní Tanvald
velitel: Bukvic Karel mladší
velitel družstva: Šourek Vladimír

-red-

U hasičů ze změnilo vedení

Centrum pro zdravotně postižené
 Libereckého kraje o.s.

Vážení spoluobčané, chceme vás tímto pozvat 1x měsíčně na sociální odbor 
Tanvald, kde nás najdete každý první pátek v měsíci od 9.00 do 11.00 hod. Zde 
vám můžeme poradit ve věci baterií do sluchadel, výběru kompenzačních po-
můcek (například mechanické vozíky, chodítka apod.) a další. Když budete mít 
chuť a čas, přijďte si jen popovídat. Těšíme se na vás. 

Pracovníci CZP LK o.s. 

rolety na nová okna v MŠ Radniční
  78 000 Kč
l RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném 
znění, schválit příspěvkové organizaci 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 
použití investičního fondu v roce 2010 
takto: oprava rozvodného potrubí UT
  452 173 Kč
l RM projednala žádost občanského 
sdružení Hand for Help Europe o příspě-
vek na provoz polní nemocnice na Haiti 
a rozhodla tento neposkytnout. 
l RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 31. 5. 2010 ve výši 
10 128 195,17 Kč.
l RM jmenuje členy komise pro oteví-
rání obálek a výběr zhotovitele na akci 
„Oprava a zateplení objektu mateřské 
školy Radniční 540, Tanvald“ takto: Jiří 
Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV, 
Monika Brezarová, úřednice odboru 
rozvoje a KV, Ing. Martin Dušek, pracov-
ník Agentury regionálního rozvoje, s. r.o. 
Liberec. Náhradník: Ing. Miroslav 
Prašivka, člen Rady města Tanvald
l RM rozhodla souhlasit s pokácením 
8 ks jedlí a 2 ks smrků u MŠ v Radniční 
ulici, na p. p. č. 265/24, k. ú.Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a 
KV, s tím, že dřevo bude použito pro 
potřeby města nebo prodáno dle platné-
ho ceníku.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Rok 2005 
l Na Tanvaldsku vzniká síť cyklostezek, 
z nichž má být pojmenována nová pá-
teřní cyklotrasa. Pracuje na tom při 
Mikroreginu Tanvaldsko pracovní skupi-
na cestovního ruchu
l Objevují se první návrhy: Tanvaldskem 
na kole, Stezka textiláků a sklářů a také 
Stezka Járy Cimrmana
l Na zasedání starostů obcí Mikroregionu 
Tanvaldsko byl přednesen návrh na 
pojmenování nové cyklotrasy Stezka 
Járy Cimrmana
l Cyklostezka Járy Cimrmana je sou-
částí rozsáhlé nové sítě cyklotras na 
území Tanvaldska, kterou mohl v roce 
2005 svazek obcí Mikroregion 
Tanvaldsko vyznačit díky projektu 
Partnerstvím k naplňování vize nového 
mezinárodního česko – polského cyklo-
koridoru spolufinancovaného z programu 
SFMP Phare CBC. Realizací tohoto 
projektu vznikla páteřní cyklotrasa 
Mikroregionem Tanvaldsko, která byla 
nazvána Cyklostezka Járy Cimrmana. 
Celkové náklady projektu byly kolem tří 
set šesti tisíc korun, z toho byl finanční 
podíl svazku obcí třicet šest tisíc a podíl 
Phare CBC dvě stě sedmdesát tisíc ko-
run. Projekt byl zpracován pod názvem 
Euroregionem Nisa na kole.

Rok 2006 
l V sobotu 10. června první Spanilá 
jízda a slavnostní otevření Cyklostezky 
Járy Cimrmana
l  Divadelní představení herců D. J. 
Cimrmana v kině Jas Posel z Liptákova
l V sobotu 1. 7. na Č. Šumburku první 
Závody vesnické mládeže s kufry a 
v zimnících od sokolovny ke škole a zpět

Rok 2007
l  V sobotu 9. června Spanilá jízda 
Cyklostezkou Járy Cimrmana a běhy 
u kostela
l Cvičný výstup na Altaj (výstup na horu 
Hvězda Sladkou dírou na Štěpánku)
l  Divadelní představení herců D. J. 
Cimrmana v kině Jas Záskok

Rok 2008
l  V sobotu 7. června Spanilá jízda 
Cyklostezkou Járy Cimrmana
l Závody s kufry a v zimnících u kostela
l Výstup na Hvězdu, Sladkou dírou na 
Štěpánku 
l  Odhalení pomníku u Štěpánky: 
Expedice Altaj – Cimrman 2007
l Výstava Expedice Altaj na Štěpánce

l  Divadelní představení herců D. J. 
Cimrmana v kině Jas: Akt

Rok 2009
l V sobotu 13. června Spanilá jízda
    Cyklostezkou Járy Cimrmana
l Krasojízda bicyklistů
l Živé obrazy ze zastávek JC 
l Odhalení modelu sochy Jára Cimrman
    v mlze 
l Mistrovství světa zimních radovánek
l Výstava fotografií z her Divadla
    J. Cimrmana v parku u kostela
l Zubačkou do Kořenova
l Výstava Kabinet Járy Cimrmana v kině
l Divadelní představení herců
    D. J. Cimrmana v kině Jas Lijavec

Rok 2010
l V sobotu 12. června Spanilá jízda
    Cyklostezkou Járy Cimrmana
l Krasojízda bicyklistů
l Výstava fotografií Na kole kolem
    Liptákova po Cimrmanově stezce
    v kině
l Odhalení sochy Jára Cimrman v mlze
    na Kině Jas Járy Cimrmana
l Divadelní představení herců D. J.
    Cimrmana v kině Jas České nebe

  -abr-

Cyklostezka Járy Cimrmana: Jak to bylo

Letos zazpíval u kostela andělský pěvecký sbor gymnázia Tanvald. Nahoře zleva 
přihlížejí Z. Svěrák, B. Penc, P. Polák a V. Kotek.

Co by to bylo za putování důchodců 
České televize po Jizerských horách, 
kdyby si kromě nezaměnitelných přírod-
ních krás nevšimli také míst bezprostřed-
ně souvisejících s počátky televizního 
vysílání, bez nichž by nikdy nebyli těmi, 
kterými pak byli – tedy zaměstnanci 
tohoto významného media!

Němci, pracující na vývoji televize, se 
před spojeneckými nálety z Berlína roku 
1943 uchýlili do relativního klidu pod 
Jizerské hory. V textilce Dolní Smržovky 
(která stejně za války neměla surovinu 
pro výrobu) osm set pracovníků pokra-
čovalo ve vývoji projektu Seedorf, což 
byla kamera pro ověřování dopadu raket 
V3, ale současně i na vývoji veřejného 
televizního vysílání (zřejmě i z důvodů 
nacistické propagandy). A to byla první 
zastávka: ještě nedávno textilka SEBA 
v reprezentativní budově zvané pro svůj 
vzhled též Klášter.

Současně se pracovalo též ve staré 
textilce v Tanvaldě. Dnes již nestojí. Zde 
tedy pracovali Němci ve firmě Fernseh 
na vývoji. Jenže válka skončila a Němci 
se narychlo přesunuli do Bavorska. 
S nimi byl vypraven nákladní vlak s dů-
ležitými zařízeními. Většina vagonů však 
zůstala nakonec na našem území.

Po osvobození podnik, přejmenovaný 
na Televid, obsadili Sověti. Umožnili sice 
pětadvaceti československým odborní-
kům, aby sem nastoupili na stáž (lidé 
z Československého rozhlasu, Univerzity 
Karlovy a ministerstev pošt a obrany), 
ale po dvou měsících fabriku zavírají a 
zbylé zařízení a Němce nakládají do 
vlaku směr Leningrad, kde pak tito mu-
seli pracovat na výstavbě televizního 
střediska v Moskvě. Vše zbylé Rusové 
hází okny ven.

Iniciativy se však ujímá českosloven-
ská vojenská správa a vytváří podmínky 
pro pokračování v práci i pro naše odbor-
níky. V rámci armády je totiž zřízen 
Vojenský technický ústav (VTU) 
v Tanvaldu. Do laboratoře se vrátila i část 
odborníků ze stáže. V té době se na 
našem území podařilo najít podstatnou 
část vagonů vypravených do Bavor před 
rokem. Vývoji pak již nic nebránilo, a tak 
ještě s přispěním posil z nově vzniklé 

Tesly Pardubice tu již na konci roku 1947 
byly slibné výsledky. Na tuto skutečnost 
upozorňuje i pamětní deska na bývalé 
soudní budově. Z VTU se vysílalo do 
protilehlého hostince U Müllerů – viz foto. 
Tento první přenos zhlédli obyvatelé 
Tanvaldu.

První televizní přenos pro pozvané 
zástupce tisku i odborníky se však usku-
tečnil až 23. 3. 1948 a vysílalo se naopak 
z hostince U Müllerů do VTU. Mladší 
spolupracovníci improvizovali jakýsi te-
levizní kabaret (písně s kytarou a veselé 
vyprávění). Dnes zde již hostinec nesto-
jí a z historické kresby (viz foto) zůstal 
jen obytný dům. Na paměť tohoto první-
ho přenosu zde stojí panel, popisující tuto 
událost. Je jen škoda, že stojí napospas 
vandalům opřen o zeď bez ukotvení a 
ještě k tomu úplně jinde: o dvě stě metrů 
výše směrem k Desné. 

Pak již následovalo úspěšné pražské 
předvádění na Mezinárodní výstavě 
rozhlasu Mevro a v červnu 1948 se 
vysílalo již z XI. Všesokolského sletu na 
Strahově.

A jak je spojeno třetí z měst s touto 
skoro šedesát pět let starou historií? 
Tím, že tu v Desné, ve staré Riedlově 
sklárně, vyráběli první československé 
obrazovky.

Můj dík patří všem, kteří nám v pozná-
vání prehistorie televize u nás pomáhali 
a do míst výše zmíněných nasměrovali 
či i doprovázeli: ve Smržovce to byli 
pamětníci bratranci Jan a Julius 
Bitmanovi, v Tanvaldu pak významně 
zejména písemnými materiály slečna 
Hošková a milým osobním doprovodem 
pan Kuna a v Desné pracovnice 
městského INFO centra.

Věřím, že až pojedeme do Jizerských 
hor s pracovníky ČT podruhé, třeba zde 
již najdeme k tomuto významnému tech-
nickému primátu v ČR i nějakou expozi-
ci či pamětní síň. Myslím, že by si to 
město Tanvald zasloužilo. Přece bylo 
doslova a do písmene kolébkou prvního 
československého televizního vysílání!

Vilém Urbánek, 
Česká televize

Putování za počátky televize u nás

Představujeme vám redakční radu Školních novin Masarykovy základní školy 
v Tanvaldě. Tito žáci mají zásluhu na dvou oceněních, které získaly naše noviny 
v letošním školním roce. Na podzim to bylo 2. místo za grafiku novin a v květnu 1. 
místo v soutěži, kterou spolu s partnery Microsoft, Hewlett Packard, AV Media, Student 
Agency, Nakladatelství Fraus a 74 cz vyhlásil časopis Moderní vyučování. Kromě 
diplomu získala Masarykova škola zájezd v hodnotě 10 000 Kč, který se uskutečnil 
dne 16. června a cílem byly památky Kutné Hory a okolí.  Mgr. Jarmila Kolzrtová

Ocenění Redakční rady Školních novin
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Po stopách přírodních a historických 
zajímavostí Tanvaldska se můžete vydat 
na Tanvaldském vyhlídkovém okruhu. 
Zhruba desetikilometrová trasa je vyzna-
čená modrým a bílým trojúhelníkem a 
začíná u Hotelu Koruna, odkud pokraču-
je na kruhový objezd ve směru Jablonec. 
Pokud jdete po pravé straně ulice, po pár 
metrech minete zajímavou stavbu z kon-
ce 19. století, kde dříve sídlil okresní soud 
a četnická stanice. Jednoho dne zde 
mohli slavnostně vyvěsit bílý prapor, 
protože nastala unikátní situace, kdy ve 
vězení nebyl ani jeden trestanec. Ještě 
dodnes jsou ve sklepích prostory, které 
sloužily jako cely. U kruhového objezdu 
přejdete silnici k vile Bálovka, kterou si 
v minulosti nechal postavit vídeňský to-
várník Mayer. Ten na Tanvaldsku zave-
dl první mechanické tkaní, a protože sám 
pocházel ze skromných poměrů, snažil 
se svým zaměstnancům vytvořit co nej-
lepší podmínky k životu. Ze svých finan-
cí nechal vybavit dvě třídy s první českou 
výukou v Tanvaldu. Na dnešním autobu-
sovém nádraží (od Bálovky je dobře vi-
dět) svým zaměstnancům nechal posta-
vit také první firemní spořitelnu v Českém 
království. Pokud budete pokračovat dále 
po červené na Černostudniční hřeben, 
dorazíte na kamennou vyhlídku Tere-
zínku, která ve výšce 625 metrů nad 
mořem poskytuje krásný výhled na měs-
to i panorama Jizerských hor. Nad 
Tanvaldem ji nechal upravit továrník 
Mayer pro svou manželku Terezii, která 
si skalní výšinu velice oblíbila. Když se 
vrátíte zpět na vyhlídkový okruh, zavede 
vás do Svárova, odkud pokračuje po 
mostě přes Kamenici a k další vyhlídce 
s podivným názvem Šulíkova skála. 
Jméno odkazuje na špatnou pověst 

zdejších obyvatel, kteří prý rádi „šulili“ při 
kartách. Ze skalní plošiny ve výšce 650 
metrů je krásný výhled na Černostudniční 
hřeben, Bramberk nebo Špičák nad 
Tanvaldem. Značená cesta vás dále 
zavede přes ulici Na Balkáně na silnici 
ve směru Desná. Tady dorazíte přibližně 
na místo, kde stávala Hospoda U Müllerů, 
která se před více než šedesáti lety sta-
la svědkem prvního oficiálního televizní-
ho přenosu v historii Československé 
republiky. O tehdy nový technický zázrak 
se postarali zaměstnanci Tanvaldského 
výzkumného ústavu, který stál na protěj-
ší straně. Více informací zjistíte z neda-
leko instalované informační tabule. 
Z Desné pokračujete dále přes malebnou 
tanvaldskou osadu Žďár. Tady se trasa 
napojuje na zeleně značenou turistickou 
cestu. Po ní se můžete vydat na vrchol 
Špičáku a stejnojmennou kamennou 
rozhlednu, která nedávno oslavila již sté 
narozeniny. Kopec je možno zdolat i 
s pomocí lanové dráhy, jejíž nástupní 
stanici naleznete v Albrechticích. Ze 
Špičáku se vrátíte zpět na okruh a po-
kračujete lesem na silnici do Tanvaldu. 
Při východu z lesa se před vámi rozevře 
každoroční dějiště mistrovství v trialu – 
Tanvaldská motokrosová kotlina. Při 
cestě do centra si můžete na levé straně 
povšimnout penzionu Bobovka, kde 
kdysi končila slavná bobová dráha, na 
níž závodily světové i domácí špičky to-
hoto zimního sportu. Nyní část dráhy 
slouží jako freerideová trať pro cyklisty. 
Při cestě přes sídliště si ještě můžete 
všimnout jedné zajímavosti – a sice im-
pozantní secesní budovy z počátku 20. 
století. V současnosti zde sídlí Městský 
úřad. V centru města okruh končí.

-hoš-

Výlet po tanvaldských zajímavostech
Tanvaldský vyhlídkový okruh aneb Co možná nevíte – cca 10,5 km

Terezínka, v nadmořské výšce 625 metrů, nabízí výhled na Tanvald i Jizerské hory.
 Foto: -hoš-

Na dobu, kdy z jizerskohorských kopců 
začali sjíždět první lidé s podivnými pr-
kýnky na nohou, tehdy známé jako „ski“, 
vzpomíná nově otevřené muzeum 
v Jiřetíně pod Bukovou. Expozice ve 
Schowankově vile zahrnuje sbírku více 
než padesáti párů lyží a holí, lyžařskou 
obuv, vosky, historické plakáty, fotografie 
a lyžařskou literaturu. Vystavené lyže 
různých výrobců sahají od časů prvních 

Za poznáním po Tanvaldsku

lyží do roku 1945. Nejstarší pár lyží z roku 
1890 pochází z Finska. Výstava se po-
stupně doplňuje a v budoucnu by k ní 
měla přibýt i expozice věnovaná sklář-
ství, tesařskému a truhlářskému řemes-
lu. Dosud je možné lyžařskou expozici 
zhlédnout jednotlivě i po skupinách po 
domluvě na obecním úřadě v Jiřetíně pod 
Bukovou, tel.: 483 381 687, nebo přímo 
u M. Pěničky, tel.: 724 358 052.

Jizerské hory na české a polské straně 
od loňského roku spojuje první 
Mezinárodní rezervace tmy na světě. 
Oblast, která je minimálně znečištěna 
umělým osvětlením a umožňuje návštěv-
níkům pouhým okem spatřit více než tisíc 
hvězd (zatímco ve městě jich máte mož-
nost vidět pouze několik desítek), se 
rozkládá podél horního toku řeky Jizery. 
Na české straně od Mariánského údolí a 
Václavíkovy studánky přes osadu Jizerka 
po horu Smrk, v Polsku pokračuje po 

Za počátky lyžování do Jiřetína

Jak v Detoe vznikají dřevěné hračky
Uvnitř továrny Detoa v Jiřetíně pod 

Bukovou je od letošního roku otevřena 
unikátní naučná stezka, která zvědavcům 
odhalí, jak se dřevěná kulatina promění 
v tahacího šneka, tučňáka nebo třeba 
mrkací mašinku. Na zhruba čtyřicetimi-
nutovém okruhu návštěvníky čeká něko-
lik zastavení, kde spatří výrobu hraček 
od zpracování dřeva až po finální podo-
bu, výtvarnou dílnu nebo dosud funkční 

prvorepublikové stroje, které jsou dnes 
již technickým unikátem. 
Exkurze probíhají na základě předchozí 
domluvy: tel: 483 356 322 nebo e-mailu: 
exkurze@detoa.cz. 
Otevírací doba: 
po – pá 8.00 – 10.00  12.00 – 13.00
Minimální počet účastníků je osm, 
maximální patnáct. 
Doba prohlídky: 30 – 40 minut.

Životnímu příběhu a legendám o tajem-
ném doktoru Kittelovi je věnováno nově 
otevřené muzeum v Krásné u Pěnčína. 
Muzeum vzniklo v domě č.p. 11 mezi 
Burkem a kostelem sv. Josefa. 
Návštěvníci se zde mohou seznámit se 
životem a dílem výjimečného lékaře, 
kterému se přezdívalo Faust Jizerských 
hor, spatřit expozici věnovanou historii i 

současnosti lidového léčitelství nebo 
nahlédnout do alchymistické dílny, kde 
je k vidění i kopie záhadné knihy zaklí-
nadel, přezdívané podle místa nálezu 
smržovský grimoár. Muzeum bude ote-
vřeno každoročně od května do září 
v době od 9 do 17 hodin. Během letních 
prázdnin každý den, jinak pouze o víken-
dech. Více informací na www.kittel.cz.

Za legendárním doktorem Kittelem

Za nebem plným hvězd na Jizerku
Vysokém Jizerském hřebenu, obepíná 
Velkou Jizerskou louku a Orle. Kromě 
ochrany noční oblohy má rezervace za 
poslání také upozornit na kouzlo astro-
nomie. Proto se na Jizerce budou pravi-
delně konat zajímavé akce pro veřejnost. 
Jedna z nich se uskuteční 24. července 
v rámci Anenské sklářské pouti na 
Jizerce. Návštěvníci zde budou mít mož-
nost pozorovat s pomocí dalekohledů 
Slunce a dozví se o rezervaci tmy více 
podrobností.

 Fyzicky zdatnější cyklisté se mohou 
vydat z Tanvaldu po zelené turistické 
značce od restaurace Mexiko podél 
městského parku přes Český Šumburk 
až do Příchovic. Kdo si chce kousek 
cesty ušetřit, může se vydat vlakem po 
unikátní ozubnicové trati do Kořenova, 
odkud do Příchovic vede cyklostezka č. 
3018. V Příchovicích se vyplatí udělat si 
malou zastávku a vystoupat na půvab-
nou novogotickou rozhlednu Štěpánku, 
která skýtá uchvacující výhled na 
Jizerské hory, Krkonoše i Český ráj. 

Tanvaldsko ze sedla kola
Na kole rodištěm Antala Staška a cyklostezkou Járy Cimrmana

Z Příchovic vyjedete na jih po cyklotrase 
č. 3026 do Zlaté Olešnice. V místní čás-
ti Stanový stojí za prohlédnutí rodný dům 
významného českého spisovatele Antala 
Staška. Ze Stanového můžete sjet do 
Návarova a tady navázat na recesistic-
kou cyklostezku, která kopíruje pomyslné 
kroky Járy Cimrmana a jeho odkaz v re-
gionu (cyklostezka č. 4248). Při jízdě 
z Návarova do Tanvaldu vás čeká něko-
lik zastavení, kde si můžete přečíst, jak 
se světoznámý český všeuměl zapsal do 
místních dějin. 

Kozí farna, sídlo tajemného doktora 
Kittela nebo pramen řeky Nisy, to vše vás 
čeká na cyklovýletu kolem Černo-
studničního hřebenu. Z Tanvaldu vyjede-
te po cyklostezce od Hotelu Grand 
údolím Kamenice až k památníku 
Svárovské stávky, odtud pokračujete 
podél Kamenice po trase č. 4249 k mos-
tu, přejedete řeku a vystoupáte na silnici 
do Zásady. Při jízdě přes Pěnčín můžete 
zajet nakouknout do místní Kozí farmy a 
mačkárny perel. Při jízdě na Maršovice 
si zase můžete udělat menší odbočku na 
Krásnou, architektonicky zajímavé sídlo 

tajemného doktora Kittela, který v 17. 
století omračoval veřejnost svým lékař-
ským uměním, přestože postrádal lékař-
ské vzdělání. Pověsti, které o jeho živo-
tě kolují, se dozvíte na malé naučné 
stezce. Od letošního roku je v areálu 
otevřeno i malé muzeum (více info viz Za 
poznáním po Tanvaldsku). Poté se vrať-
te zpět na cyklostezku a trasou č. 4247 
dojedete do Dolní Černé Studnice. Ze 
sedla už pak sjedete po trase č. 3038 
přes Novou Ves (tady si můžete odpoči-
nout u pramene Nisy) do Smržovky a 
Tanvaldu. -hoš-

Cyklotrasa kolem pramene Nisy a kozí farmy (cca 40 km)

Rozhledna U Borovice, která se vypíná 
na návrší v Roprachticích u Vysokého 
nad Jizerou od konce minulého roku, je 
během letních prázdnin otevřena každý 
den. Panoramatický výhled po Jizerských 
horách, Krkonoších a Českém ráji zatím 
návštěvníci mohli obdivovat pouze o ví-
kendech. Po dobu letních prázdnin však 
mohou turisté po schodech na vyhlídko-
vý ochoz stoupat denně, a to od deseti 
do sedmnácti hodin. V případě velké 
návštěvnosti může být otevírací doba 

prodloužena i do osmnácti hodin. 
Roprachtická rozhledna byla pojmeno-
vána na počest tří borovic, které na ná-
vrší v minulosti stály. Nestojí sice na 
nejvýraznějším vrcholu, jak to u rozhle-
den většinou bývá, ale díky své výhodné 
poloze na průsečíku Jizerských hor, 
Krkonoš i Podkrkonoší poskytuje výhled 
na Ještědsko-kozákovský hřbet, Lužické 
hory nebo třeba Zvičinu a Novopacké 
hory. 

-hoš-

Výhled od borovice v létě každý den



Tanvaldský zpravodaj /6

Osvěžení v parních dnech mohou oby-
vatelé i návštěvníci Tanvaldu nalézt 
v místním koupališti. Ráj uprostřed roz-
páleného města leží v přírodním zákoutí 
okrajové části Tanvaldu. Na plavce tu 
čeká nejen dostatečně velká vodní plo-
cha, ale také hřiště na plážový volejbal 
nebo možnost občerstvit se chlazenými 
nápoji, nanuky a nechybí ani něco na 
posilnění. Tanvaldské koupaliště se také 
jako jedno z mála v regionu může poch-
lubit skokanským můstkem. „Široko da-
leko je to skutečně rarita,“ uvedl provo-
zovatel koupaliště Jiří Závodný. Pro 
pohodlí návštěvníků je v areálu také 
možnost zapůjčení lehátek, člunů, míčů 
nebo rukávníků pro nejmenší plavce. 
Komfortní relaxaci milovníkům slunění 
umožňuje travnatá plocha. Do nové letní 
sezony koupaliště vstupuje po každoroč-
ní revizi a estetických úpravách areálu. 
Koupaliště je v létě otevřeno každý den 
od 10 do 18 hodin a cena vstupného 
zůstává na příznivých dvaceti korunách 
pro děti a čtyřiceti korunách pro dospělé. 
Parkování je umožněno na ploše u areálu 
koupaliště bez poplatku.

Při výletech po okolí je možno navštívit 
také koupaliště v Železném Brodě, kde 
na návštěvníky čeká tobogán, dětský 
bazén nebo skluzavka. Otevírací doba je 
zde od 9 do 19 hodin. Cena vstupného 
je třicet korun pro děti a padesát korun 
pro dospělé. 

Skutečně osvěžující je návštěva 
Harrachova, jehož přírodní koupaliště je 
proslulé zejména nižšími teplotami. 
V areálu je k dispozici minigolf, horole-
zecká stěna a ping-pong. Koupání pro 
otužilce je zde otevřeno každý den od 9 
do 18 hodin (v případě příznivých teplot-
ních podmínek i do 20 hodin). Vstupné je 
patnáct korun pro děti a třicet korun pro 
dospělé. 

Jablonecká přehrada nabízí neomeze-
né koupání pro plavce všech věkových 
generací. V letošním roce zde nad nimi 
budou bdít i vodní záchranáři, a to od 9 
do 19 hodin. U přehrady jsou k dispozici 
stanoviště s prvky pro pasivní bezpečnost 
– zde mohou návštěvníci nalézt třeba 
záchranné kruhy na laně. Na vodní hla-
dině jsou pro plavce připravena také 
plovoucí mola.  (hoš)

Letní relaxace na tanvaldském koupališti
1. – 6. 7.
Dressler camp. Největší evropské 
setkání jezdců a příznivců biketrialu (info: 
www.dressler.cz)
1. 7. – 30. 9.
Železný Brod – Tento domek jest vysta-
věný ke cti a chvále Boží, výstava odha-
luje význam záklopových prken – takzva-
ných „rodných listů“ roubených domů, 
Běliště – otevřeno: 
út – ne 9 –12 a 13 –17 hod.
Železný Brod – Kočárky a staré hračky 
od dob našich babiček po současnost, 
expozice v Městské galerii V. Rady, 
otevřeno: út – ne 10 –12 a 13 – 16 hod.
3. – 4. 7.
Hejnice – Hejnická pouť, kolotoče, 
řemeslný jarmark a bohatý kulturní pro-
gram slibuje letošní ročník Hejnické 
poutě. Na venkovním krytém pódiu se 
vystřídají různá hudební seskupení, pro-
ložená divadelní vložkou. Představí se 
začínající hudebníci z regionu i známí 
zpěváci, jako je třeba Michal Hrůza. 
Více info na www.mestohejnice.cz.
3. 7.
Sychrov – Sinead O´Connor open air, 
exkluzivní koncert irské zpěvačky v zá-
mecké zahradě. Předprodej vstupenek 
v síti Eventim.
8. – 11. 7.
Liberec – Svatojánská pouť, desítky 
pouťových atrakcí a stánků nebo noční 
ohňostroj pobaví návštěvníky centrálního 
parkoviště u liberecké Tipsport areny.
10. 7. 
Tanvald – Zubačkou za Krakonošem 
do Kořenova, na trať z Tanvaldu do 
Harrachova vyjedou zvláštní vlaky 
s ozubnicovou lokomotivou „Rakušanka“ 
a motoráčky „Singrovka“. Na cestující 
mimo jiné čeká i setkání s vládcem 
Krkonoš. Jízdní řády zubačky budou 
k dispozici v Infocentru Tanvald nebo na 
www.zubacka.cz.
Železný Brod – Jaroslav Hutka, kon-
cert folkového hudebníka, skladatele a 
písničkáře. Areál městského koupaliště, 
od 20 hod. Vstupenky v předprodeji 
v Turistickém informačním středisku 
Železný Brod.
17. 7.
Harrachov – Jazz a funky v Zákoutí, 
skupina Anabáze, areál koupaliště, od 
19.30 hod.
Tanvald – Historickým vlakem na 
Svijanské slavnosti piva, motoráčkem 
Singrovka na trase Tanvald – Železný 
Brod – Turnov – Příšovice a zpět, více 
informací na www.zubacka.cz.
18. – 19. 7.
Kořenov – Šmajdání za historií opev-
nění z roku 1937/38 na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš. Tůra s průvod-
cem a odborným výkladem po objektech 
lehkého opevnění od nádraží v Kořenově 
na Horní Polubný, Václavíkovu studánku 
a zpět do lesů pod rozhlednou Štěpánka. 
Délka zhruba 12 kilometrů. 
Sraz na vlakovém nádraží v Kořenově 
od 8.40 do 9 hod.
24. 7. 
Tanvald – Zubačkou na Svatoanen-
skou pouť na Jizerce a do Harrachova 
na pivní slavnosti, vydejte se ozubnico-
vou lokomotivou z Tanvaldu do Kořenova 
na tradiční pouť na Jizerce a do 
Harrachova na pivní slavnosti. 
Jizerka – Anenská sklářská slavnost, 
ukázky sklářských a ostatních tradičních 
řemesel, vystoupení folklórních a taneč-
ních souborů, divadlo pro nejmenší, 

soutěže, rýžování drahých kamenů, od-
lévání pytláckých kulí a spoustu dalších 
atrakcí. Příjezd zakladatele skláren F. A. 
Riedla. Další informace na www.csop- 
jizerka.cz. Po dobu slavnosti je zřízena 
kyvadlová doprava z Kořenova (nádraží) 
na Horní Polubný (u kostela) a Jizerku. 
Autobusy budou jezdit v obou směrech 
od 9 do 18 hodin. Pro automobily jsou 
zajištěna parkoviště na Jizerce, 
v Kořenově a Horním Polubném.
Harrachov – Harrachovské pivní slav-
nosti, ochutnávka pivních nápojů, boha-
tý kulturní program, ohňostroj, areál 
harrachovské sklárny Novosad a syn. 
Bližší info na www.sklarnaharrachov.cz
24. – 25. 7.
Dolánky u Turnova – Folková noc, 
hudební festival. Vystoupí Wabi Daněk, 
Spirituál Kvintet, Žalman a spol., Žamboši 
a další. Vstupenky v předprodeji v síti 
Ticketstream (v Tanvaldu v Cestovní 
agentuře Atlantic).
30. 7.–1. 8.
Malá Skála – Benátská noc, hudební 
festival s hvězdami české i mezinárodní 
hudební scény, vystoupí Die Happy, 
Fiction Plane, Richard Müller, Mig 21, 
Tublatanka, Vitacit, Arakain, No Name a 
další. Vystoupí také Divadlo F. R. Čecha 
s úspěšnou hrou Dívčí válka. Nedělní 
program patří tradiční soutěži netradič-
ních plavidel – Neckiáda. Vstupenky 
v předprodeji v síti Ticketstream (v Tan-
valdu v Cestovní agentuře Atlantic).
Paseky nad Jizerou – Pasecké hudeb-
ní slavnosti, bližší informace na 
www.paseky.cz.
6 .– 7. 8.
Harrachov – Keltská noc, každoroční 
krkonošský hudební festival letos před-
staví kapely: Vypsaná fixa, Tři sestry, 
Sunshine, Wohnout, Krucipüsk, Sto zvířat 
a spoustu dalších. Rezervace a objed-
návka vstupenek na www.eventim.cz
7. – 8. 8.
Sychrov – Návrat mušketýrů, akce 
v zámeckém parku pro celou rodinu, více 
na www.zamek-sychrov.cz.
14. – 15. 8.
Kořenov – Šmajdání za historií opev-
nění z roku 1937/38 na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš (program a 
časy viz totéž ve dnech 18. – 19. 7.).
20. 8.
Smržovka – Eurion 2010, hudební 
festival. Vystoupí Dubióza kolektiv, 
Čankišou, Poletíme?, Ještě jsme se 
nedohodli a další. Vstupenky v předpro-
deji v IC Tanvald, IC Liberec nebo 
Tipsport Smržovka. Další informace na 
www.eurion.freemusic.cz.
21. 8.
Tanvald – Parní sobota na zubačce, 
parní lokomotiva s dřevěnými vozy a 
historickými motoráčky na trati z Tan- 
valdu do Harrachova a zpět, bližší infor-
mace na www.zubacka.cz.
Sychrov – Skotské hry, více na 
www.zamek-sychrov.cz
Tanvald, Tanvaldská kotlina.
Oldies party – open air. Večer plný hitů 
60. – 90. let. DJ Michal Tůma + hosté – 
oslava 20 let diskoték
28. + 29. 8.
Tanvald, Tanvaldská kotlina. TRIAL - 
mistrovství Evropy
31. 8.
Sychrov – Rusalka pod hvězdami, 
česká opera open air v zámeckém parku. 
Info na www.zamek-sychrov.cz.

Kam vyrazit o prázdninách

Na tanvaldském koupališti si na své přijdou vyznavači slunění i vodních sportů. Areál 
nabízí travnatou plochu k relaxaci i hřiště na volejbal.  (Foto: -abr-)

Závod Rally 3. července omezí dopravu
Rychlostní zkouška automobilového 

závodu Rally Bohemia 3. července uza-
vře dopravu na některých místních ko-
munikacích. Úplná uzavírka se týká 
úseku silnice III/28747 (start závodu 
v katastrálním území Bohdalovice, křižo-
vatka u garáží na hranici k.ú. Bohdalovice 
a Haratice – směr Bohdalovice hospoda), 
místní komunikace (odbočení z III/28747 
u hospody v Bohdalovicích a dále směr 
Popelnice – Tanvald, v k.ú. Bohdalovice, 
obec Velké Hamry až na hranici katastru 
Bohdalovice – Šumburk nad Desnou), 
místní komunikace (od hranice katastru 
Bohdalovice – Šumburk nad Desnou až 
po křižovatku se silnicí III/29051), silnice 
III/29051 (od křižovatky místní komuni-
kací Popelnická až po křižovatku se sil-
nicí III/29054), silnice III/29054 (odboče-
ní z III/29051 v k. ú. Šumburk nad 
Desnou směr Rejdice po křižovatku s 
III/29053 v k. ú. Příchovice u Kořenova), 
silnice III/29053 (odbočení z III/29054 
v k. ú. Příchovice u Kořenova směr Zlatá 
Olešnice po křižovatku „U smrku“ s ve-
řejnou účelovou komunikací „Zikmun-
dovka“ směr Haratice, v k. ú. Zlatá 
Olešnice Navarovská), místní komunika-
ce (odbočení z veřejné účelové komuni-
kace „Zikmundovka“ nad průmyslovým 
areálem „Vrcha“ směr Haratice po křižo-
vatku s III/29053 v k. ú. Haratice). Cíl 
rychlostního závodu bude na místní 
komunikaci před křižovatkou se silnicí 

III/29053 v k. ú. Haratice, odkud budou 
účastníci závodu pokračovat dále přejez- 
dem na další rychlostní závod za běžného 
silničního provozu.

První závodní vozy by se na Šumburku 
měly objevit okolo desáté hodiny. 
Historická vozidla v rámci Historic Show 
Šumburkem projedou ve 12 hodin. 
Rychlostní zkouška bude probíhat pouze 
na uzavřených komunikacích, ostatní 
přesuny a přejezdy účastníků proběhnou 
za běžného silničního provozu. Rizikový 
prostor podél závodní trati bude označen 
jako nebezpečná zóna a pro diváky bude 
zakázán. Organizátoři akce apelují na 
obyvatele dotčených oblastí, aby během 
doby konání závodu dávali pozor na své 
děti a nepouštěli do blízkosti závodní 
tratě domácí zvířata. Každý, kdo by měl 
k průběhu závodu nějaké výhrady, se 
může obrátit přímo na organizátory akce, 
kteří by měli negativní dopady závodu 
omezit.  -hoš-

Letní výstava v kině
Po celou dobu prázdnin můžete 
v Městském kině Jas navštívit výstavu 
fotografií věnovanou pátému výročí ote-
vření Cyklostezky Járy Cimrmana. 
Otevřeno v době programů kina. 
(Sbírka na sochu byla ke konci června 
uzavřena.)

-abr-
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Jizerské hory, Krkonoše i Český ráj 
budou o prázdninách denně křižovat 
turistické cyklobusy. Přímé cykloturistic-
ké autobusy přes Tanvald sice nejezdí, 
ale cyklisté se na ně mohou napojit 
v některém z okolních měst. Krkonošské 
cyklobusy každoročně přinášejí možnost 
dostat se i do těch koutů, které jsou 
běžně těžko dostupné. Se svým kolem 
se tak cestující mohou dostat třeba do 
Pece pod Sněžkou, do Horní Malé Úpy, 
na Horní Mísečky nebo do Špindlerova 
Mlýna. Stejný servis poskytují také cyk-
lobusy v Českém ráji, díky nimž se turis-
té i cyklisté mohou svézt třeba do 
Jinonic, na Kozákov, na Hrubou Skálu 
nebo do Sobotky. 

Kdo by chtěl v létě vyrazit na Hamr na 
Jezeře, může z Tanvaldu vyrazit auto-
busem v 7.01 do Jablonce nad Nisou 
(příjezd v 7.20) a tady se už napojit na 
cyklobus, vyjíždějící v 8.20 z Jablonce. 
Tento cyklobus ovšem jezdí pouze o ví-
kendu. Zpáteční cyklobusy vyjíždí 
v 17.30 z Hamru a v Jablonci na něj 
cestující mohou navázat vlakovým spo-
jením v 19.38 z Jablonce do Tanvaldu. 
Vzhůru na Hrabačov, Benecko, Vrchlabí, 
Černý Důl, Jánské Lázně nebo Pomezní 
Boudy se turisté mohou vydat ranním 
cyklobusem v 7 hodin z Harrachova. 

Z Tanvaldu ho mohou stihnout, když se 
do Harrachova vydají v 6.16 (ve všední 
den – příjezd do Harrachova v 6.50) nebo 
v 6.33 (v sobotu – příjezd do Harrachova 
v 8.20). Zpět z Pomezních Bud cyklobus 
vyjíždí v 16.30 s příjezdem do Harrachova 
v 19.55. Tady je možné využít spoj ve 
20.56 do Tanvaldu. Kdo by rád zamířil 
cyklobusem v 9.30 z Jilemnice na 
Jestřabí a Horní Mísečky, musí si přivstat 
a z Tanvaldu se vydat už autobusem 
v 6.22 (ve všední den – příjezd do 
Jilemnice v 7.30) nebo v 7.30 (v sobotu 
– příjezd do Jilemnice v 8.20). 

Z Turnova na Hrubou Skálu, Vidlák, 
Troskovice, Jinolice nebo Jičín mohou 
cyklisté jet cyklobusem v 9.20 z Turnova 
– železniční stanice. Z Tanvaldu je mož-
né se na něj napojit vlakem v 7.52 do 
Turnova (všední den i víkendy – příjezd 
v 8.36 do Turnova). Tento cyklobus jede 
o víkendu a mimo pondělí každý všední 
den. Tanvaldským vlakovým spojem 
v 8.25 (s příjezdem do Turnova v 9.18) 
je možné stihnout i cyklobus v 10.20 přes 
Karlovice, Všeň, Libošovice, Sobotku, 
Mladějov, Libuň, Jinolice a Jičín. Pokud 
se cestující cyklobusem svezou i nazpá-
tek do Turnova, mohou zde stihnout vlak 
v 19.19. I tento spoj jezdí od úterý do 
neděle.  -hoš-

Neobyčejnou dovolenou v srdci přírody 
skýtá léto pod stanem. V loňském roce 
dalo prázdninovému pobytu v kempu 
přednost přes sedm set tisíc Čechů. 
Hlavním pozitivem kempů je příjemná 
cenová dostupnost a stále kvalitnější 
služby. K doporučovaným českým kem-
pům patří i Autokemp Tanvaldská kotlina, 
ležící v klidné lokalitě na úpatí tanvald-
ského Špičáku. Autokemp umístěný na 
jedné z hlavních tepen jizerskohorských 
turistických tras je vhodný pro rodiny 
s dětmi, vyznavače aktivní turistiky, spor-
tovně založené turisty i milovníky rela-
xační dovolené. Tanvaldská kotlina po-
skytuje třicet míst pro kempování, 
umývárny se sprchami a WC, možnost 
praní prádla nebo bufet se sportbarem. 
Odpočinkové možnosti zajišťuje venkov-
ní terasa s předzahrádkou, zastřešené 
místo na grilování a herní plocha určená 
pro děti. Od loňského roku návštěvníkům 

Za kulturou a dobrodružstvím na Kotlinu 
zajišťují komfort také dvě chatky s celkem 
šestnácti lůžky a možností celoročního 
ubytování. Každá chatka je rozdělena na 
dva samostatné pokoje vytápěné přímo-
topy. V autokempu je hostům zdarma 
poskytováno bezdrátové wifi připojení 
k internetu a celý areál je vybaven ve-
černím a nočním orientačním osvětlením. 
Autokemp poslouží i návštěvníkům, kte-
ří se v létě nechtějí vzdát kulturních zá-
žitků. V letních měsících areál ožívá 
hudbou a na letní scénu se na čas na-
stěhuje cyklus koncertů Léto na 
Tanvaldské kotlině. Od loňského roku si 
mohou návštěvníci hudbu užívat i v za-
střešené „salaši“, takže se nemusí bát 
ani horšího počasí. Na své si přijdou i 
vyznavači adrenalinových podívaných. 
V areálu motokrosové trati se každoroč-
ně rozhoří dramatický souboj o titul 
mistra Evropy v motokrosovém trialu.

-hoš-

Z Tanvaldu do hor i do Ráje cyklobusem

Jízdní řády přinesly výrazné změny

Změny se nevyhnuly ani vlakovým 
jízdním řádům. Nové jízdní řády začaly 
platit na tratích po celé České republice 
13. června. V Libereckém kraji ale došlo 
jen ke „kosmetickým“ úpravám. Časy 
odjezdů a příjezdů zůstaly stejné. Večerní 
vlaky jedoucí z Liberce do Tanvaldu nebo 
Harrachova ve 20.15, 21.15 a 22.15 nově 
zastavují i v zastávce Nová Ves nad 
Nisou. Bez zastavení naopak budou 
projíždět zastávkou Jablonec nad Nisou 
Dolní nádraží. S podobnými novinkami 
se mohou setkat i cestující v opačném 
směru – u vlaků z Tanvaldu do Liberce 
s odjezdem v 19.38 (v pracovní dny) a 
z Kořenova v 19.56 a 21.03. 

 -hoš-

Vlaky jezdí stejně. 
Změnily se jen služby

Radikální změny v jízdních řádech 
přinesl 13. červen. Kámen na kameni 
nezůstal ani u odjezdů a příjezdů auto-
busů v oblasti Tanvaldska, Jablonecka, 
Semilska a Jilemnicka. O některé linky 
cestující přijdou, jiné naopak přibudou. 
„Základním úkolem optimalizace je účel-
něji využít najeté kilometry. Chceme, aby 
autobusy jezdily pravidelněji, v časech a 
místech, kde je po nich opravdu poptáv-
ka a kde plní důležité úkoly dopravy do 
školy, zaměstnání, na úřady či k lékaři. 
Zároveň ale chceme zachovat také kva-
litní nabídku víkendových turistických 
spojů,“ zdůvodnila změny společnost 
Korid LK, která organizuje veřejnou 
dopravu v Libereckém kraji. 

Zrušeny byly, podle Koridu, jen velmi 
málo využívané linky autobusů (týká se 
to třeba některých spojů z Jablonce do 
Josefova Dolu). Největší úspory si ale 
Korid slibuje od odstranění souběhů mezi 
dvěma autobusovými spoji nebo autobu-
sovými a vlakovými spoji. „Snažili jsme 
se rozložit autobusové a vlakové spoje 
nově tak, aby nejezdily společně, ale 
nabídly častější spojení. Zároveň chce-
me, aby byly trasy linek i jízdní řády 

jednodušší a přehlednější,“ upřesnila 
společnost Korid. Od 13. června tedy ve 
východní části Libereckého kraje jezdí 
oproti bývalým 39 linkám, pouhých 32 
linek. Přibude naopak nové spojení do 
turisticky atraktivní lokality k vodní nádr-
ži Souš. „Linka na Souš bude jezdit ce-
loročně v systému základní dopravní 
obslužnosti, a to na žádost Desné,“ 
informoval Milan Svoboda z ČSAD 
Jablonec nad Nisou. Dalšími změnami, 
které by měly zlepšit dopravu v regionu, 
je například lepší návaznost vlaků 
z Tanvaldu na autobusy z Jabloneckých 
Pasek do Liberce. Spoje mezi Tanvaldem 
a Jabloncem nově jezdí každých čtyřicet 
minut a přímo či s přestupem pokračují 
na Desnou, Kořenov, Harrachov, Velké 
Hamry, Držkov nebo Vysoké nad Jizerou.  
Pravidelnější spojení je i na trase Tanvald 
– Železný Brod, a to třemi tradičními 
větvemi – přes Alšovice, přes Skuhrov 
– Huntířov, přes Krásnou a Bratříkov. 
V pravidelném dvacetiminutovém inter-
valu jezdí také autobusy z Tanvaldu do 
Velkých Hamrů a Plavů. Bližší informace 
a nové jízdní řády jsou k dispozici 
v Infocentru Tanvald.   -hoš-

Městská kulturní kancelář Tanvald
pořádá

Hudební léto 
na Tanvaldské kotlině 2010

 10. 7.  country skupina Nonstop
 31. 7.  country skupina Handl (viz foto)
 7. 8.  country skupina Sešlost 
 28. 8.  ME v trialu – hudební večer 
 (podrobnosti budou na plakátech)

Začátky koncertů v 18 hodin. Vstup zdarma

Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina. 
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. 

Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3
v budově bývalého soudu, 1. patro.

Na Špičák lanovkou
I v letošním roce se turisté a obyvatelé 

Tanvaldu mohou těšit, že se v létě sve-
zou na vrchol Špičáku lanovou dráhou. 
Letní atrakce bude v provozu od červen-
ce do srpna. Vzhůru na rozhlednu v po-
hodlí kabinové lanovky se všichni zájem-
ci mohou svézt v pátek, sobotu a 
v neděli od 9 do 17 hodin (v hodinových 
intervalech). Cena jednoho svezení je 40 
korun pro dospělé, děti do 12 let se mo-
hou vyvézt za snížené jízdné 20 korun a 
nejmenší pasažéři do šesti let zdarma. 
Cyklisté se mohou na Špičák svézt i se 
svým kolem, přičemž kolo má cestu 
rovněž zdarma. Rozhledna Špičák 
u Tanvaldu bude o prázdninách otevřená 
od úterý do neděle od 9 do 20 hodin. 
Během stejné doby mohou návštěvníci 
zavítat i do místní restaurace.  -hoš-

l Letošní Tanvaldské slavnosti se 
uskuteční 10. – 12. 9. 2010 v centru 
města v podobném duchu jako vloni. 
Řemeslné stánky a produkty převážně 
místních prodejců najdou lidé na centrál-
ním parkovišti spolu s místním provozo-
vateli občerstvení. Ani letos nebude 
chybět pivní stan. O zábavu se postara-
jí kapely několika žánrů. Také letos je 
plánovaná historická jízda a pestrý filmo-
vý program v kině. Pouťové atrakce bu-
dou umístěny opět v prostoru u Koruny. 
Na Výšině se uskuteční hasičská soutěž 
O pohár starosty města Tanvaldu, a to 
v sobotu dopoledne zase v prostorách 
pod nákupním centrem. Místní výrobci 
z Tanvaldska, kteří ještě nebyli osloveni, 

se mohou stále hlásit v Městské kulturní 
kanceláři Tanvald, tel.: 483 369 652, nebo 
na e-mailu: phampl@tanvald.cz. 

-abr-
l Taneční – podzim 2010. Všichni, 
kteří se chtějí přihlásit do tanečních kur-
zů, které se budou konat od září v Desné 
ve Skláři, se mohou hlásit přímo 
na stránkách www.tanecnisvoboda.cz 
(popř. v kulturní kanceláři Tanvald, 
phampl@tanvald.cz, tel.: 483 369 653).
l HAF 2010. Filmová amatérská soutěž 
Humor v amatérském filmu se letos 
uskuteční v sobotu 2. října 2010. Soutěžní 
promítání pro žáky a studenty škol bude 
o den dřív. 

-red-

Krátce: Tanvaldské slavnosti, taneční, HAF
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Kdo si za cíl svého výletu vybere 
Palackého stezku, měl by se vyzbrojit 
dobrou obuví a fyzickou zdatností. Po 
loňských vichřicích, polomech a nečeka-
ně brzkém příchodu zimy se turistům, 
jdoucím podél Kamenice, může stát, že 
při cestě narazí na překážky v podobě 
popadaných stromů nebo sesunuté půdy 
(viz foto). Stezka se nacházela v hava-
rijním stavu již po loňských letních příva-
lových deštích, kdy místy byla téměř 
neschůdná. 

Během září milovníkům malebného 
údolí řeky Kamenice vyšel vstříc Klub 
českých turistů. Bohužel, jen co značka-
ři liberecké pobočky KČT popadané 
stromy odstranili, přišel říjen, s ním ne-
bývale bohatá sněhová nadílka a další 
popadané stromy. Po zimě je stezka 
v úseku z Plavů do Spálova opět lehce 
dobrodružná, i když neschůdná určitě 
není. „Vydali jsme se na výlet po 
Palackého stezce před pár týdny. Na 
několika místech jsme museli podlézat 
nebo přelézat popadané kmeny stromů 
a v jednom místě jsme narazili na bahni-

Palackého stezka jen pro fyzicky zdatné

Voda nám spolu se vzduchem tvoří 
základní podmínku pro život na Zemi. 
V našem kraji o ni nebyla nikdy nouze, 
je všude, leckde i zadarmo. Podle toho 
se k ní lidé občas chovají, jako například 
na jaře to žalostné vypouštění obsahu 
domovních septiků do potoků. Vždyť se 
to prý dělalo takto odjakživa, sic se to 
nesmí. Pořádek těchto občanů končí na 
prahu jejich domů a přírodu obdivují 
maximálně ze svých televizních obrazo-
vek. Je to bohužel tak, pozornost vodě 
většinou věnujeme minimální, pokud 
nám nepřestane téct z kohoutku nebo 
nezahrozí lijavce a voda nezačne ohro-
žovat naše silnice, cesty a domovy. 
V Jizerských horách pramení řada vod-
ních toků. Vysoká četnost výskytu po-
vodní v povodí Černé a Bílé Desné, 
Kamenice a horní Jizery způsobovala 
v minulosti značné škody i ztráty na ži-
votech, proto byla v našem kraji k zadr-
žování vody v minulém století vybudová-
na důmyslná síť přehrad. Při živelních 
pohromách, ať už jde o požáry či povod-
ně, jsou lidem nápomocni hasiči. A právě 
hasiči profesionální i dobrovolní se za- 
čátkem června vypravili k srdci přehradní 
nádrže Souš. 

Ve středu 9. 6. 2010 (půl dne před 
silným lijákem) se uskutečnila exkurze 
záchranářů do štoly Souše. Účastnili se 
ji členové HZS Libereckého kraje Velké 
Hamry a SDH Desná. Průvodkyní nám 
byla manželka hrázného paní Seno-
hrábková, zaměstnankyně Povodí Labe, 
která na Souši žije téměř celý svůj život. 
Prohlídka se zasvěceným výkladem 
začala před novou provozní budovou, 
postavenou v letech 2005 – 2007. 
V zahradě u domu je meteorologická 
stanice, sledující množství spadaných 
srážek, vítr, čistotu vzduchu aj. Vodní dílo 
Souš slouží jako zásobárna pitné vody 
pro Tanvaldsko, Jablonecko a Železno-
brodsko. Přehrada Souš leží na Černé 
Desné, hráz má délku 364 m, šířku v patě 
108 m, šířku v koruně 7,1m. Výška koru-
ny hráze nad terénem je 21 m. Sypaná 
hráz pochází z let 1924 – 27, kdy byla 
provedena rekonstrukce hráze zesílením 
a zvýšením. 

Naše prohlídka pokračuje přes uza-
mčenou bránu k manipulační věži. Uvnitř 

je malá vodní elektrárna, osazená čer-
padlem Sigma, s průtokem 159 l/s, která 
je umístěna šest pater pod námi. 
Elektrárnu lze ovládat v místě, ručně i 
z kanceláře. Elektřina zde vyráběná jde 
do sítě. Bílé tenké trubky na hrázi, které 
hasiči pozorně sledují, jsou sondy. Sondy 
slouží k měření průsaku vody do tělesa 
hráze. U sypaných hrází je to normální, 
každá má určitý průsak, nesmí však 
přesáhnout dané meze. Vyšší průsak by 
znamenal nějakou závadu.

Od manipulační věže scházíme z hráze 
ke štole výpustí, vedle které je pod hrází 
také kaskádovitý přepad, který se podle 
slov paní Senohrábkové nepřeléval, a to 
ani v době povodní v roce 2002. Úpravna 
vody Souš, v provozu od roku 1974, 
která se objeví po pravoboku, slouží pro 
celou oblast Tanvaldska, Jablonecka 
a Železnobrodska. Brzy se připojí i 
Harrachov. 

Jakmile se nám otevřou zamčená 
plechová vrata, vcházíme do štoly s po-
trubím, které vede pod hrází až do úprav-
ny vody (viz foto autorky). Štola je 
dlouhá kolem 200 metrů a cestou něko-
likrát zahne. Stěny jsou prosakující vodou 
zbarveny jako abstraktní obrazy a odka-
pávající voda narůstá do malých krápní-
ků. Na konci štoly je podzemní strojovna 
regulačních uzávěrů se šoupátkovými 
uzávěry obou spodních výpustí. V těchto 
místech máme nad hlavou víc než deset 
metrů vody. Osvětlená štola je pravidel-
ně procházena a rozpoznatelná by byla 
každá sebemenší závada. Normální 
objem vody v přehradní nádrži Souš je 
pět a půl miliónů kubických metrů vody. 
Denně se na ústředí Povodí Labe do 
Hradce Králové hlásí kóty, výška hladiny, 
teplota vody, průhlednost, po zimě i ky-
selost. Přehradní nádrž Souš, která do 
sedmdesátých let minulého století slou-
žila pouze k zachycování vody a k rekre-
ačním účelům, byla se vzrůstající potře-
bou pitné vody na Jablonecku a na 
Tanvaldsku využívána jako vodárenský 
zdroj. Kdo ochutnal vodu v jiné části 
republiky, musí dát za pravdu, že souš-
ská voda patří k těm lepším. Tedy ne 
z PET lahve, ale normálně z kohoutku, 
si připijme: Na zdraví!

Lída Abrahamová

Cesta za vodou aneb Cesta 
do hlubin přehradní nádrže Souš

Čerstvé novinky z Jizerských hor i 
Krkonoš jsou pro návštěvníky připravené 
v infocentru Tanvald. Každoročním let-
ním pomocníkem, který turistům zodpoví 
na otázky, kam na výlet na kole i pěšky, 
jak zabavit děti, kde se osvěžit nebo kam 
za kulturou, jsou turistické noviny 
Jizerské hory. V IC Tanvald jsou zdarma 
k dostání v českém, anglickém, němec-
kém a polském jazyce. Podobným rád-
cem jsou noviny Krkonošská sezona, kde 
mimo jiné naleznete historického průvod-
ce nejvyššími českými horami, tipy na 
cyklovýlety, slavné osobnosti Krkonoš, 
první lanové dráhy, bezbariérové stezky 
nebo seznam nejzajímavějších letních 
krkonošských akcí. Noviny jsou zdarma 
k dostání v českém, německém a 
polském jazyce. 

V infocentru můžete dostat i trhací 
mapy cyklotras Libereckého kraje spolu 
s popisy některých výletů a mapu kraj-
ských hradů, zámků i zřícenin. Na ná-
vštěvníky čekají také brožurky o letních 
a technických památkách Jizerských hor 
a spoustu dalších nápadů, jak prožít 
krásné léto, ať už slunečné nebo deštivé, 
ať už aktivní či relaxační.  (hoš)

Pro letní novinky 
do infocentra

tou strž, ale jinak jsme ani s malým dítě-
tem neměli vážnější problémy stezku 
zdolat,“ popsala svůj zážitek pracovnice 
tanvaldského infocentra. Klub Českých 
turistů o dalších terénních opravách 
jedná s Libereckým krajem.  -hoš-

Motýlí dům Jonsdorf nabízí 
odpočinek, zážitek, poučení 

Nedaleko našich hranic, v městečku 
Jonsdorf v německém Sasku, byla v úno-
ru 2004 otevřena pod heslem „téměř 
v tropech“ fascinující zoologická a bota-
nická zvláštnost, Motýlí dům a dům pla-
zů. Svým návštěvníkům nabízí odpoči-
nek, zážitek i poučení. Uprostřed 
tropického světa rostlin neustále poletu-
jí motýli rozmanitých druhů. 

Na ploše 500 m2 můžete vidět na tři 
stovky motýlů rozmanitých druhů, kteří 
poletují mezi palmami, břečťany a baná-
novníky. Můžete zde vidět i motýlí vajíč-
ka, housenky a kukly. V prvním patře 
najdete v teráriích množství plazů, hadů 
a pavouků, původem z pouští a pralesů. 
Ve vstupní hale vás jistě upoutá tři metry 
dlouhé akvárium s mořskou vodou s ba-
revnými korálovými rybami. Najdete zde 
i kavárnu a občerstvení a také dětský 
koutek. Motýlí dům je přizpůsoben pro 
tělesně postižené a vozíčkáře. Otevřeno 
je celoročně denně od 10 do 18 hodin. 

Vstupné: dospělí 4,50 €, děti 3 –16 let, 
studenti a ZTP 3 €, rodinný lístek (matka 
a otec s dvěma a více vlastními dětmi, 
nebo dědeček a babička s vnoučaty 
3 – 16 let) 14 € , skupinový lístek 10% 
sleva (od deseti osob).

Spojení: Zittau (Žitava ) – směr Zittauer 
Gebirge (Žitavské hory) Jonsdorf – 
cedule „Schmetterlingshaus“ (Motýlí 
dům). U Žitavského nádraží nástupiště 
na linkový autobus č. 5 nebo romantickou 
úzkokolejkou směr Oybin a Jonsdorf 
(www.schmetterlingshaus.info).

Berzdorfer See – obří jezero
u hranic nabízí koupání

Na česko-polsko-německé hranici 
u Görlitz nyní dokončují napouštění jed-
noho z největších umělých jezer ve 
střední Evropě. Jezero s názvem 
Berzdorfer See má po napuštění rozlohu 
téměř tisíc hektarů. Zázemí zde najdou 
nejen plavci, ale i jachtaři, potápěči nebo 
golfisti. Pro rekreanty je připravena řada 
pláží. Je to ideální vodní plocha pro 
všechny jachtaře ze širokého okolí jak 
rozlohou, tak povětrnostními podmínka-
mi,“ míní zkušený jachtař Josef Růžička 

z Jachetního oddílu v Hrádku nad Nisou, 
který leží dvacet kilometrů od vznikajícího 
jezera.

Po hladině budou celou sezónu jezdit 
výletní lodě. U jezera je také golfové 
osmnáctijamkové hřiště o rozloze 85 
hektarů. Na ploše téměř deseti hektarů 
se rozprostírá camping, kde najde své 
místo tři sta stanů nebo karavanů.

Kolem jezera vede osmnáct kilometrů 
dlouhá cyklostezka, v okolí jsou i mož-
nosti projížděk na koních. Berzdorfer See 
vzniklo na místě bývalého lignitového 
dolu, ve kterém se těžilo od roku 1835 
do 1997.

Jezero a celý areál se slavnostně ote-
vřel 26. června 2010 (po uzávěrce zpra-
vodaje. Pozn. red.), při osmém ročníku 
akce s názvem Den zážitků na Berz-
dorfském jezeře. Foto a další informace: 
http://berzdorfer-see.eu/ 

L. Abrahamová

Rekreace i poznání kousek za hranicemi
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V červenci 
a srpnu 2010 

oslaví 
narozeniny
V ČERVENCI SLAVÍ

Synek František
Balatka Adolf

Divíšek Jaroslav
Jará Zdeňka

Škorvánek František
Šlechtová Věruška
Pácalová Adrianna

Hokr Václav
Jakoubek Jiří
Janata Zdeněk
Kotík Arnošt
Krist Richard
Pavlů Olga

Sluková Anna
Svárovský Jindřich

Vrbová Gerda

V SRPNU SLAVÍ

Hofmanová Jana
Duštírová Božena

Hynková Marie
Vávra Miroslav

Falge Josef
Ježková Věra

Hájková Helena
Jebavý Petr

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

v červenci 
a v srpnu.

 Pokud si někdo nepřeje být uveden 
v TZ, stačí zavolat na telefon: 
483 369 671. (Pozor na termín uzá-
věrky TZ!) Pokud si někdo nepřeje 
dárkový balíček, ať to sdělí A. Liškové, 
telefon: 728 421 550, případně jiné 
člence KPOZ.

Výročí mateřské školy Tanvald Šumburk
1. října 2010 uplyne dvacet pět let, kdy byl slavnostně zahájen provoz mateř-

ské školy v nově zrekonstruovaných prostorách na faře (do této doby sídlila 
mateřská škola v základní škole na Šumburku). Proto se v sobotu 11. září 2010 
od 13 hodin uskuteční malé setkání se zaměstnanci, kteří se v období od 1. 10. 
1985 do současnosti na chodu MŠ podíleli. Během celého odpoledne bude 
zároveň probíhat Den otevřených dveří pro všechny, kteří ji navštěvovali a 
chtějí si na "svoji školku" zavzpomínat. Tímto jste všichni srdečně zváni. 

Pecháčková Jiřina, vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Tanvald Šumburk

Zájezd pro seniory se uskutečnil 10. června. Cílem se stal hrad a zámek Staré Hrady. 
I přes úmorné teplo a nějaké organizační zmatky při obědě se výlet vydařil. Na 
zámku nás všechny okouzlil čaroděj – průvodce zámkem, který vyprávěl poutavě 
a vtipně o historii i současnosti zámku. Ochutnávka medoviny zlákala k jejímu za-
koupení, aby se domů nejelo s prázdnou. Vzpomínky na jízdu krásnou přírodou 
Českého ráje nám musí vydržet aspoň do podzimu, kdy by se měl konat ještě jeden 
zájezd pro seniory. Sledujte Tanvaldský zpravodaj! Fotografie z tohoto zájezdu 
můžete shlédnout na www.Tanvald. Na snímku obdivují tanvaldští senioři expozici 
ve Starých Hradech.  Text a foto: A. Lišková

Poděkování za 
spolupráci při Cestě 

lesem pohádek
MDC Maják Tanvald děkuje všem, 

kteří pomohli při organizaci Cesty lesem 
pohádek, konané v sobotu 5. 6. 2010. 
Také všem sponzorům, bez kterých by 
naše akce neměla takový úspěch. Vaše 
sponzorské dary udělaly dětem při plnění 
různých úkolů velkou radost. 

Sponzoři: Město Tanvald, LIDL ČR 
v.o.s., Klub turistů Tanvald, ČEZ a.s. 
Praha, SK Sluníčko SPMP Jalbonec, ZS 
Horní Tanvald, studenti Základní spor-
tovní školy Tanvald, studenti Gymnázia 
Tanvald, Adéla Prašivková Český 
Šumburk, Stanislav Pacák Tanvald, 
SATO TANVALD s.r.o., Alena Břicháč-
ková Desná, Pekárna Tanvald Schneider 
and spol., Kremer s.r.o. Smržovka, Jan 
Mašek pekařství Smržovka, BILLA s.r.o., 
Poštovní spořitelna Tanvald, Smržovka, 
Jablonec n. N., Česká spořitelna a.s. 
Pokud jsme na někoho zapomněli, tak 
se omlouváme.

Velmi děkujeme také všem ostatním 
dobrovolníkům.

předsedkyně 
Nikola Studená–Munzarová 

a za všechny členky i nečlenky MDC 
Maják Renata Nepimachová

Město Tanvald koncem května uspo-
řádalo pro své seniory zájezd do partner-
ského města Wittichenau. Padesát seni-
orů bylo tentokrát přivítáno starostou 
Udem Popellou a jeho jmenovcem 
z místního spolku v bývalé budově ná-
draží. Vlaky tudy naposledy projely 
v sedmdesátých letech minulého století. 
Celý areál byl modernizován jako důmy-
slný prostor pro volnočasové aktivity dětí 
i spolků z města, ale třeba i pro soukromé 
akce a oslavy. To vše v centru města a 
s potřebným zázemím. 

Po celou dobu návštěvy panovala mezi 
účastníky dobrá nálada. Počasí se po 
ranní sprše umoudřilo a než se všichni 
občerstvili kávou s koláčky, bylo už po 
dešti. Dalším cílem se stalo náměstí, 
kameny partnerství (viz foto) a také kos-
tel, který v současné době prochází 
venkovní rekonstrukcí. Na věži se blýs-
kala už nová kopule. Účastníky zájezdu 
přivítal místní farář, který všechny obsáh-
le seznámil s životem věřících ve 
Wittichenau a s aktivitami, do kterých se 
zapojuje většina obyvatel města. 

Například na nedělní mši tam přicházejí 
lidé z širokého okolí. Podle jeho slov ji 
navštíví kolem dvou tisíc lidí. První mše 
začíná brzy ráno a ta poslední v podvečer 
v 18 hodin.

Po obědě měli možnost tanvaldští se-
nioři navštívit společnost KRABAT 
MILCHWELT, která se zabývá chovem 
krav, výrobou sýrů a výrobou a zásobo-
vání bioenergií. Zajímavá exkurze do 
moderní farmy nadchla snad všechny 
účastníky. Dozvěděli se vše o výrobě 
sýrů nebo třeba o rozdílnosti jejich chuti, 
a to z úst povolaných, od mistra sýraře. 
Navíc všichni mohli ochutnat výborné, 
čerstvě nadojené chlazené mléko a sy-
rovátku a také tři druhy sýrů. V prodejně 
si pak sýry mnozí zakoupili. Exkurzi, 
která se stala zlatým hřebem výletu pro 
tanvaldské důchodce, zařídil Richard 
Seidel, tajemník úřadu, který i letos se-
niory do Německa doprovázel. Zájezd 
německých seniorů do Tanvaldu se 
uskutečnil v úterý 22. června. Foto-
reportáž z Wittichenau si můžete pro-
hlédnout na internetu, ve fotogalerii na 
www.tanvald.cz.  -abr-

Senioři navštívili partnerské město

Zájezd na zámek do Starých Hradů

Každoroční Cesta lesem pohádek sklízí 
úspěch u nejmenších účastníků.

Linka psychopomoci je určena lidem, 
kteří se nacházejí nejen v psychické 
krizi. Poskytujeme sociálně právní pora-
denství, pomůžeme zorientovat se v ne-
příznivé životní situaci. Předáme infor-
mace týkající se všech aspektů dušev-
ního zdraví a nemoci. Poskytneme kon-
takty na odborníky a zařízení poskytující 
pomoc v oblasti nejen duševního zdraví 
z celé České republiky. Naše linka je 
určena všem, kteří potřebují poradit, 
vyslechnout, podpořit. 

Provozovatelem linky je Česká asociace 
pro psychické zdraví – ČAPZ. Organizace 
dále zřizuje Terapeutickou komunitu 
Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce spo-
lupracuje s Psychoterapeutickým sana-
toriem Ondřejov. Linka psychopomoci je 
v provozu každý pracovní den od 9 do 
21 hodin na čísle 224 214 214 nebo 
777 783 146 nebo na e-mailu: 
psychopomoc@capz.cz.Volajícím jsou 
k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.

-lp-

Komu a jak pomáhá linka psychopomoci

Senioři se dívají na žulu, kterou přivezli do Wittichenau začátkem devadesátých let 
právě zástupci z Tanvaldu.  (Foto: -abr-)
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PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 
2. 7.  PÁ  19 h.  Twilight sága: Zatmění 2D
Americký romantický film. Další pokračování úspěšné ságy. Osudová láska mezi 
dívkou a upírem pokračuje. V hlavních rolích Kristen Stewart a Robert 
Pattinson. 
Vstupné: 85 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 124)
3. 7.  SO  18 h.  Avatar 3D
5. 7.  PO  18 h.  Avatar 3D
Americký akční sci-fi film Jamese Camerona. Co se stane, když vědci
vytvoří hybrida z lidské a mimozemské DNA. 
Vstupné: 105 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 161)
7. 7. ST  19 h.  Princ z Persie – Písky času 2D 
Americký výpravný dobrodružný film od tvůrců filmové trilogie Piráti z Karibiku. 
Postav se osudu. V hlavních rolích J. Gyllenhaal, B. Kingsley a A. Molina. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 116)
9. 7.  PÁ  19 h.  Predátoři 2D
Americký akční sci-fi thriller. Nová kapitola v dějinách Predátorů. 
V hlavních rolích Adrien Brody a Laurence Fishburne. 
Vstupné: 80 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 107)
10. 7.  SO  18 h.  Toy Story 3 – Příběh hraček 3D
Americký animovaný rodinný film. Nové příběhy oblíbených postaviček. 
Vstupné: 160 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 103)
12. 7.  PO  19 h.  Sex ve městě 2
Nová romantická komedie. Oblíbené postavy z televizního seriálu opět na plátnech 
kin. V hlavních rolích Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall a další.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 141)
14. 7.  ST  19 h.  Doktor od Jezera hrochů
Česká komedie na motivy knihy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. 
V hlavních rolích J. Šmíd, E. Holubová a B. Klepl.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ŠÚ – 116)
16. – 18. 7. PÁ –  NE 18 h.  Shrek: Zvonec a konec 3D
Nová americká animovaná komedie. Další příhody zlobra Shreka a jeho přátel. 
Vstupné: 150 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92)
21. 7.  ST  19 h.  Ženy v pokušení
Česká vášnivá komedie Jiřího Vejdělka. Tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc 
jsou si podobné. V hlavních rolích Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří 
Macháček a Vojtěch Dyk.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (118)
23. 7.  PÁ  18 h.  Toy Story 3 – Příběh hraček 3D
Americký animovaný rodinný film. Nové příběhy oblíbených postaviček. 
Vstupné: 145 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 103)
24. 7.  SO  18 h.  Kuky se vrací 2D
Nový loutkový film Jana Svěráka. Růžový medvídek Kuky v největším dobrodruž-
ství svého plyšového života. 
Mluví Z. Svěrák, J. Macháček, P. Čtvrtníček, P. Liška a O. Kaiser. 
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (95) 28. 7.  
ST  19 h.  Bez soucitu
Francouzská akční komedie. Dva agenti. Jedno město. Žádné slitování. 
V hlavních rolích J.Travolta a J. Rhys – Meyers.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 93)
30. 7.  PÁ  19 h.  Zatím spolu, zatím živí 2D
Nová americká akční komedie. Jaké to je, když se žena zamiluje do superšpióna. 
V hlavních rolích Tom Cruise a Cameron Diaz. 
Vstupné: 85 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 100)

31. 7.  SO  18 h.  Shrek: Zvonec a konec 3D
Nová americká animovaná komedie. Další příhody zlobra Shreka a jeho přátel. 
Vstupné: 150 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92) 

2. 8.  PO  18 h.  Vzhůru do oblak 3D
Americký rodinný animovaný film. Letní repríza úspěšné 3D klasiky. 
Vstupné: 110 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 102)
4. 8.  ST  18 h.  Avatar 3D
Americký akční sci-fi film Jamese Camerona. Co se stane, když vědci vytvoří
hybrida z lidské a mimozemské DNA. 
Vstupné: 105 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 161)
6. – 7. 8. PÁ – SO 19 h.  Kajínek 2D
Premiéra českého krimi thrilleru inspirovaného příběhem nájemného vraha Jiřího 
Kajínka. Film plný akčních scén a emocí. 
V hlavních rolích Konstantin Lavroněnko a Tatiana Vilhelmová. 
Vstupné: 85 Kč  Přístupné od 12 let.  (110)
9. 8.  PO  18 h.  Cesta na Měsíc 3D
Americký animovaný rodinný film. Letní repríza úspěšné 3D klasiky.
Vstupné: 80 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 85)
11. 8.  ST  19 h.  Kajínek 2D
Český krimi thriller inspirovaný příběhem nájemného vraha Jiřího Kajínka. Film 
plný akčních scén a emocí. V hlavních rolích Konstantin Lavroněnko a Tatiana 
Vilhelmová. 
Vstupné: 85 Kč  Přístupné od 12 let.  (110)
13. – 14. 8. PÁ – SO 18 h.  Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 3D
Americká rodinná komedie. Kočky a psi musí poprvé v historii spojit své síly, aby 
zachránili sebe i lidstvo.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 90)
18. 8.  ST  18 h.  Chlupatá odplata
Americká bláznivá rodinná komedie. Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně chlupatá. 
V hlavních rolích Brendan Fraser a Brooke Shields.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92)
20. – 21. 8. PÁ – SO 18 h.  Shrek: Zvonec a konec 3D
Nová americká animovaná komedie. Další příhody zlobra Shreka a jeho přátel.
Vstupné: 150 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 92)
23. 8.  PO  19 h.  Dostaň ho tam! 2D
Americká hudební komedie o poněkud nezvladatelné britské rockové hvězdě 
v Los Angeles. V hlavních rolích R. Brand a J. Hill. 
Vstupné: 80 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 109)
25. 8.  ST  19 h.  Počátek
Americký sci-fi film. Thriller, ve kterém se zločin odehrává v mysli a kde je těžké
rozlišovat mezi realitou a snem. 
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Ellen Page.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 142) 
27. – 28. 8. PÁ – SO 18 h.  Poslední vládce větru 3D
Americký akční fantasy film. Statečný bojovník se snaží ve válkou zmítaném
světě nastolit klid a mír. 
Vstupné: 130 Kč Přístupné od 12 let.  (ČV – 120)
30. 8.  PO  19 h.  Největší z Čechů 2D
Nová česká komedie o tom, jak režisér natočil jiný film, než chtěl. 
V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Simona Babčáková a Igor Bareš.
Vstupné: 80 Kč  Přístupné od 12 let.  (95)

3D – Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 2D – Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie. T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý.
Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz. Telefon do kina je 483 394 324, 
internet: www.tanvald.cz. Program kina denně na RCL: 101,4.

Mìstská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald (tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz)

Návštěva z EU. Ve čtvrtek 10. 6. 2010 
navštívilo naši knihovnu šestnáct kolegů 
z Polska, Německa, Řecka a Španělska 
v rámci projektu Grundtvig v čele s ředi-
telkou Krajské vědecké knihovny Liberec 
Mgr. Konvalinkovou. Vzácné hosty uvítal  
jménem vedení města Petr Hampl, ve-
doucí kulturní kanceláře. Připravili jsme 
pro ně ukázkovou hodinu s dětmi z dru-
žiny, vedené Miluší Svárovskou ze ZŠ 
Sportovní Tanvald. Se školáky jsme 
soutěžili, četli pohádku a nakonec si děti 
samy pohádku vymyslely a zahrály s po-
mocí prstových loutek. Po celou hodinu 
nebylo potřeba tlumočníka. Děti svou 

spontánností vtáhly každého doprostřed 
dění. Návštěvníkům se praktická část 
velmi líbila a odměnili ji potleskem. Po 
ukončení dětské hodiny si naši kolegové 
prohlédli celou knihovnu a seznámili se 
s jejím chodem. Velký dojem na ně udě-
lal rozsah knižního fondu a technické 
vybavení, které je díky podpoře Města 
na vysoké úrovni. 
Návštěva z Prahy. V červnu jsme měli 
ještě jednu velkou návštěvu. 28. 6. k nám 
zavítalo šedesát kolegů z Městské 
knihovny v Praze, které zajímal náš 
běžný provoz a regionální spolupráce 
s ostatními knihovnami.

Výstava. Ve výstavním 
sálku: od 21. 6. 2010 do 
15. 9. 2010 „My ve světě 
fantazie“, výstava prací dětí 
ZUŠ Tanvald pod vedením 
Jany Hadravové.

Upozornění! 
Změna otevírací doby po
dobu letních prázdnin od 
1. 7. do 31. 8. 2010
Po a St    9.00 – 11.30
 12.15 – 17.00
Ut, Čt, a Pá - ZAVŘENO

-mk- Knihovníci z EU při ukázkové práci s dětmi. Foto: -mk-
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Odvoz 
a likvidace 

fekálií.
Telefon: 

777 822 890
HOTEL

PŘÍCHOVICE 
BOWLING 

V KOŘENOVĚ
SLEVA 33 %
Po předložení tohoto kuponu 
vám bude účtována cena 

200,-Kč / hodina / dráha

-  2x dráha, bezšňůrová 
 technologie BOWAY
-  kulečník, stolní fotbálek,
  elektronické šipky
-  velký výběr z jídel 
 k malému občerstvení až 
 po slavnostní večeře

objednávky a rezervace 
736 666 600, 483 399 666

LETNÍ SLAVNOST 
EURION 2010
20. – 22. 8. 

Pořádá město Smržovka 
(www.smrzovka.cz)

20. 8. pá 18.00 
Hudební festival (Parkhotel)
Dubioza kolektiv (Bosna a Herce-
govina), Čankišou, Poletíme?, Ještě 
jsme se nedohodli, Nůž. Festival se 
koná s finanční podporou Ministerstva 
kultury a Nadace život umělce.
21. – 22. 8.
Program na náměstí T.G.M.
Hudba, pohádky pro děti, kejkle na 
chůdách a další program, Ciskotéka, 
Waldemar Matuška revival, Michal 
Tučný revival, Hana Horecká, Irena 
Budweisserová s kapelou, Vladimír 
Mišík & ČDG, večerní veselice pod 
širým nebem a další.

Doprovodný program so – ne:
Lanolezení v korunách stromů, tram-
polína, jízda koňským povozem a ha-
sičskou „kačenou“, autosalón, jízda na 
koních, stánky, pouť, soutěž ve střelbě, 
pro děti soutěž vědomostní. 
Zámeček - Muzeum místní historie, 
výstava obrazů smržovských výtvar-
níků, výstava historických fotografií 
Smržovky, křest a prodej nové knihy 
o Smržovce, běh Smržovská 5, pro-
gram v kostele sv. Archanděla 
Michaela. 

Výstavy ve Smržovce
Červenec

Sbor dobrovolných fotografů – 
výstava fotografií „Suchou nohou“ 
(mosty vedoucí odněkud někam, slavné 
i neznámé, tisícileté i dnešní…)

Srpen
Smržovští výtvarníci – výstava obrazů. 
Výstavy se konají v Zámečku

Bowling – herna – Excalibur Smržovka

Od 1. 5. 2010 jsme jako jediní v regionu otevřeli 

1. Pivní samoobsluhu, 4 stoly s pípou 
– natoč si pivo sám

l Akce na celé prázdniny, od neděle do čtvrtka

BOWLING 1 + 1 ZDARMA
l Objednej si dvě hodiny bowlingu a zaplatíš jen jednu.

Druhá je úplně zdarma

Rezervace na tel.: 777 718 818
Více na www.bowlling-excalibur.cz

Už žádné čekání na obsluhu… hospoda tak trochu jinak!
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V pátek 21. 5. 2010 jsme se zúčastnili cyklistického maratonu pro žáky základních 
a středních škol „Jablonecká šestihodinovka“. Závod se konal v blízkosti jablonec-
kého ski areálu v Břízkách. Úkolem každého týmu (tříčlenného) bylo za šest hodin 
(12 – 18 hod.) ujet co nejvíce kol. Štafetu jsme si předávali v pravidelných intervalech. 
Zima a déšť ještě více ztížily už tak dost nelehký terén, ale o to více jsme si užili 
závěrečný finiš. Mezi naše rivaly patřili kluci z Gymnázia Dr. Randy v Jablonci 
(o kterých se mluvilo jako o jasných vítězech), ale to ještě neznali nás! Podařilo se 
nám je porazit, a o to více jsme si (již za slunečného počasí) vychutnali pocit vítěz-
ství. Získali jsme originální skleněný pohár, který jsme věnovali naší škole. Bylo to 
super, stálo to za to! 

Kryštof Hausa (Masarykova ZŠ), Mirek Medek a Marek Divíšek (OA)

Jablonecká šestihodinovka

21. ročník přespolního běhu Českým Šumburkem se konal 12. června 2010.
Výsledkovou listinu najdete na www.tanvald.cz.   TJ Sokol Český Šumburk

Foto: A. Lišková

Přespolní běh Českým Šumburkem

Dvacet let od železničního neštěstí ve 
Spálově vyrazí z Tanvaldu dálkový po-
chod na památku obětí nehody. Memoriál 
se uskuteční čtyři dny před smutným 
výročím, tedy 21. srpna. Na počátku 
tragédie z 25. srpna roku 1990 stálo 
chybné rozhodnutí výpravčích z Jesen-
ného a Železného Brodu, kteří vinnou 
špatné komunikace na trať pustili dva 
protijedoucí vlaky. Nákladní vlak s osob-
ním vlakem se srazil jen o několik málo 
minut později. Neštěstí bylo o to tragič-
tější, že se osobní vlak při střetu odrazil 
na spálovský most, odkud prakticky ne-
bylo úniku. Zachránil se vlakvedoucí, 
který včas vyskočil z nákladního vlaku, a 
několik cestujících kolemjdoucí výletníci 
pohotově vytahali z oken. Vlak začal 
hořet a dveře se po nárazu zasekly. Při 
nehodě zemřelo čtrnáct lidí a třicet dva 
se jich zranilo. 

Na památku strojvedoucího Eduarda 
Vraštila, který ještě stihl před srážkou 
varovat cestující a sám nehodu nepřežil, 
byl viadukt ve Spálově pojmenován Edův 
most. Na jeho konci po levé straně (ve 
směru od Tanvaldu) stojí pomníček obě-
tem tragédie (viz foto). Tady se v době 
okolo data nehody scházejí pozůstalí a 
přátelé obětí neštěstí. Pietní vzpomínkou 
na nešťastnou událost je každoroční 
dálkový pochod a běh z Tanvaldu do 
Spálova. Akce se koná vždy nejbližší 
sobotu okolo data nehody – letos pochod 
připadá na 21. srpen. 

Osmnáctikilometrová trasa představu-
je symbolicky úsek, který osobní vlak č. 
6302 s tehdejším odjezdem ve 12.55 ze 
Železného Brodu do Tanvaldu před 
dvaceti lety neprojel. Memoriálu se mo-
hou zúčastnit všechny generace. Start 
pochodu je v 9,30 - 10,15 hod., start běhu  
v 10.30 hodin z tanvaldského nádraží. 
„Od železničního neštěstí se v železnič-
ní dopravě hodně investovalo do bezpeč-
nosti a dnešní trať Tanvald – Železný 
Brod je vybavena zabezpečovacím zaří-
zením, poloautomatickým blokem, který 
znemožňuje vybavit dva vlaky stejného 
traťového úseku proti sobě nebo za se-
bou. Celá oblast Jablonecka, Liberecka 
a Semilska je zabezpečena radiovým 
provozem, který slouží ke komunikaci 
mezi výpravčími a strojvedoucími. 
Vlakové čety jsou navíc vybaveny mobil- 
ními telefony,“ uvedl Jindřich Berounský. 

 -hoš-

20 let od tragédie připomene pietní pochod

Letos basketbalisté místní TJ SEBA 
Tanvald uspořádali turnaj u příležitosti 
narozenin svého stále aktivního hráče 
Ladislava Zalužanského. Letošní turnaj 
se uskutečnil 12. června, kdy do sluncem 
zalité sportovní haly přijali pozvání kromě 
již tradičních hráčů Sokola Kbely i jablo-
nečtí Draci. Ti, po velmi kvalitních výko-
nech, po zásluze celý turnaj vyhráli, 
druhé místo obsadili kbelští sokoli a třetí 

tým domácích. Závěrečný potlesk všech 
přítomných na závěr patřil nejen vítězům, 
ale i již zmiňovanému oslavenci Láďovi 
Zalužanskému. Kéž by i nám to běhalo 
a střílelo alespoň stejně dobře, jako tobě. 
Ještě jednou gratulujeme. 

Za TJ Seba Tanvald  
Milan Kozák

O Pohár krále vrchařů Jizerek 2010

Basketbalový "Zalužka" 72 CUP 2010

Závod seriálu O Pohár krále vrchařů Jizerek na trati Český Šumburk – Štěpánka 
se konal 6. června. Vítězové v jednotlivých kategoriích: Muži do 40 let: Jan Černý 
(16:55,0); Muži nad 40 let: Petr Janouš (17:58,0); Ženy: Pavlína Černá (19:42,0).
Výsledkovou listinu najdete ve zprávách ze sportu na www.tanvald.cz. 

Foto: J. Nosek

TRAVEL LAST MINUTE.CZ 
Pozor, od 1. 7. 2010 otevíráme novou kamennou 

pobočku v Tanvaldě.
Internetová cestovní agentura 

www.travellastminute.cz 

Ü  Specializujeme se na last minutové zájezdy 
Ü  V nabídce je 500.000 zájezdů jak českých, 
 tak německých cestovních kanceláří
Ü  Egypt: al inklusive – 8 dní – 5 900 Kč, včetně všech poplatků
Ü  Bulharsko, Kréta, Řecko, Itálie, Karibic
Ü  Vše na jednom místě: Krkonošská 370, Tanvald 
 (vedle prodejny čajů a oříšků)

Od 1. 7. otevíráme v Herně Broklyn Tanvald 
ZASTAVÁRNU NONSTOP

Á


