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14. 6. 2010 
Trhy

na centrálním parkovišti

Pozvánka na 
zastupitelstvo
Ve velké zasedací místnosti 

se uskuteční 
ve středu 23. června od 16 hodin 

jednání zastupitelů města. 

Pouhých třináct let po ničivých povod-
ních postihla Moravu další katastrofa. 
Týden vytrvalých dešťů prakticky na 
celém území znamenal až stonásobné 
zvýšení průtoků a na mnoha místech byly 
překročeny hodnoty vody stoleté. 
Zatímco chudáci Moravané s vodou 
bojují, seč jim síly stačí, náš region by 
v současné době snesl deště i poněkud 
více, než kolik se mu prozatím dostává.

Jak jsou na tom momentálně Jizersko-
horské přehrady? Vodní dílo Souš, ležící 
na Černé Desné severně od Tanvaldu, 
prodělalo před několika lety generální 
opravu a je na povodně připraveno jak-
sepatří. Zadržuje nyní přibližně čtyři a půl 
milionu m3 vody a další dva miliony ještě 
může bezpečně pojmout. Vodní dílo 
Josefův Důl, ležící na Kamenici severo-
západně od Tanvaldu, prošlo větší opra-
vou návodního límce v loňském roce a 
z toho důvodu byla hladina snížena 
o celých šest metrů. V praxi to zname-
nalo snížení objemu na polovinu kapaci-
ty. Od té doby tato přehrada šetří doslo-
va každou kapkou vody tak, abychom se 
v létě nemuseli potýkat s nedostatkem. 
Nyní zadržuje šestnáct milionů m3 a 
pokud vydatně nezaprší, toto číslo se 
přes léto příliš nezvýší.

 Proč uvádím tato zdánlivě suchopárná 
čísla? Na nejvíce postižených místech 
východní Moravy spadlo v květnu během 
týdne až tři sta litrů na čtvereční metr. 
Jak by se takový déšť asi projevil u nás? 
Lehce si spočítáme, že do našich největ-
ších přehrad by přiteklo přibližně pět až 
šest milionů m3 vody. Pro VD Josefův 
Důl v momentální situaci jen dobře, pro-
tože při nepatrném zvětšení odtoku by 
prakticky pouze doplnilo vodní manko. 
VD Souš je menší a takovou rezervu 
tudíž samozřejmě nemá, ale při odtoku 

Přehrady v Jizerských horách a povodně

7 m3/s, což je naprosto bezpečná hod-
nota, by si s takovou nadílkou rovněž 
poradilo.

 Ještě zbývá představit si, jak by se 
s extrémním dešťovým přívalem vyrovna- 
ly naše vodní toky. Kamenice v Plavech 
by se pohybovala v hodnotách 50 – 70 
m3/s, což je na rozhraní 2. a 3. SPA, 
v našich podmínkách průtok, který oby-
vatelstvo bezprostředně neohrožuje. 
Z těchto čísel je tedy evidentní, že vodní 
díla Josefův Důl a Souš jsou klíčovými 
faktory snižujícími riziko materiálních 
škod při povodních.

 A jak by se v takovém případě zacho-
vala Jizera s Mumlavou? Na to nám dá 
snadnou odpověď zkušenost z léta roku 

2006, kdy v oblasti Jizerských hor a 
Krkonoš spadlo srovnatelné množství 
srážek s nynější Moravou, ovšem v mno-
hem kratším časovém úseku, během 
pouhých dvou dnů. Jaké škody v řádech 
desítek milionů korun vznikly v Harra-
chově a okolí, máme dosud v živé paměti. 
Jizera stoupla na více než dvojnásobek 
3. SPA.

To jsou fakta, hovořící jednoznačně ve 
prospěch přehrad. Važme si jich, chrání 
nás a slouží nám každý den, kdykoliv 
otočíme kohoutkem vodovodu. A také 
jsou krásné, na to nezapomínejme. 

Místa, kam lze směřovat především 
finanční pomoc při současných povod-
ních, najdete na str. 2. Václav Hošek

Harrachov - povodeň 2006. Takovouhle škodu dokáže nadělat říčka Milnice 
v Harrachově.  (Foto: Ing. Fejklová)

Slavte s Hurvínkem
Začátek června patří dětem a jejich svát-
ku. Právě v tomto období přichází do kin 
nový, úplně první český film 3D. Jde 
o hodinový příběh našich populárních 
postav Spejbla a Hurvínka, který ještě 
neznáte. Film navíc přichází do kin při 
příležitosti letošního kulatého výročí (90 
let), které slavné loutky Spejbl a Hurvínek 
slaví. Poprvé se tak divákům v celé 
České republice naskýtá příležitost vidět 
legendárního Hurvínka a jeho přátele na 
velkých plátnech. Filmové představení 
Hurvínek na scéně 3D má premiéru 
v českých kinech 3. 6. 2010. V Tanvaldě 
můžete zajít na Hurvínka v premiérovém 
týdnu hned třikrát: v pátek, v sobotu i 
v neděli 4. – 6. 6. 2010. (Víc v programu 
na str. 6.) Devadesáté výročí se však 
nevztahuje ke všem postavám. Víte, jak 
je starý Spejbl, Hurvínek nebo Mánička, 
Žeryk a bábinky (těch bylo víc)? Zkuste 
si tipnout. Výsledek najdete na str. 7.

Přímý přenos z Berlína 
Přímý přenos koncertu vážné hudby 
s názvem „Classic goes to Cinema“ 
z Berlína můžete vidět v tanvaldském 
kině Jas v neděli 27. června od 20,15 
hod. Přenášen bude závěrečný koncert 
sezóny 2009/10 – Filharmonie Berlín, 
kde vystoupí speciální host večera, oper-
ní zpěvačka Renée Flemingová (v pře-
nosu se objeví i český hornový virtuóz 
Radek Baborák). Z pohodlných křesel 
kina Jas se budete moci přenést do 
amfiteátru Waldbühne (Lesní aréna) 
v Olympijském parku. Berlínský Wald-
bühne je jedním z nejkrásnějších venkov-
ních amfiteátrů v Evropě. Každoročně 
hostí letní koncerty Berlínských filhar- 
moniků, které se s více než dvaceti tisíci 
návštěvníky řadí mezi nejoblíbenější 
koncerty klasické hudby na světě. Letos 
vystupují Berlínští filharmonikové pod 
taktovkou Iona Marina, jednoho z nejlep-
ších dirigentů současnosti. 
Vstupné 200 Kč.  -red-

Od 1. 6. do 31. 7. 2010 bude jednosměrně 
uzavřena silnice I/14 pro vozidla ve směru 
Smržovka – Lučany n. N. (Krojčenk). 
Objízdná trasa bude jiná pro osobní vozy a 
pro linkovou autobusovou dopravu.
Objízdná trasa:
za železničním přejezdem ve Smržovce ze 
silnice I/14 vpravo na silnici III/29038 a dále 
vlevo na III/29037 do Lučan nad Nisou 
vpravo na silnici I/14 do původní trasy. 
Objízdná trasa je v délce 4 200 m a neprů-
jezdný úsek silnice I/14 měří 1 300 m.
Objízdná trasa pro autobusy linkové 
přepravy:
Ve střední Smržovce, ze silnice I/14 odbočí 
vlevo na silnici III/28734 do Lidického ná-
městí, dále ulicí Komenského, vpravo na 
místní komunikaci Kostelní a dále vpravo do 

místní komunikace ulice Sportovní na 
„Krojčenk“ na silnici I/14 do původní trasy.
Zastávka „Smržovka, nám.TGM“ bude ve 
směru na Jablonec nad Nisou zrušena a 
nahrazena náhradní autobusovou zastáv-
kou „Smržovka, Lidické náměstí“ umístěnou 
před č.p. 722 a č.p. 731. Zastávka „Lučany 
nad Nisou, Krojčenk“ ve směru na Jablonec 
nad Nisou bude přemístěna do prostoru 
před vjezd do silnice I/14.
Objízdná trasa pro nákladní automobily 
nad 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy:
zůstává v platnosti rozhodnutí o úplné 
uzavírce silnice I/14 silniční km 15 450 až 
km 25,700 mezi Jabloncem nad Nisou a 
Tanvaldem, v termínu od 9. 4. 2010 do 30. 
11. 2010.

-red-

Jednosměrná uzavírka na Krojčenku zkomplikuje cestování do Jablonce nad Nisou
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Do další zimní sezony vykročí lyžařský 
areál Špičák v novém kabátě. Společnost 
SKI Bižu pro areál plánuje několik novi-
nek. „Na příští sezonu se snažíme zajis-
tit přeložku části modré sjezdovky. 
Jednalo by se o její nejužší místo, které 
momentálně ani nemůžeme zasněžovat 
z důvodu blízkosti obytných stavení. 
Přeložkou bychom se tomuto místu vy-
hnuli, sjezdovou trať napřímili a rozšířili,“ 
prozradil Petr Bažant.

Další chystanou novinkou by mělo být 
vybudování čtvrté sjezdovky. Trať nízké 
obtížnosti bude měřit zhruba kilometr, 
začínat na vrcholu Špičáku směrem na 
Albrechtice a končit na Tanvaldském 
Špičáku II. Tady společnost SKI Bižu 
plánuje druhou čtyřsedačkovou lanovku, 
která by měla nahradit stávající kovový 

Vzhůru na Špičák v létě opět lanovkou 

Na 1. máje se letos na vrchol vydaly pěšky desítky domácích i přespolních turistů. 
Vydáno bylo 374 diplomů. Nejvíc odpadků sesbírala a na vrchol přinesla tato skupinka 
účastníků.  (Foto: I.Hujerová)

vlek. Vzniknout by zde měl také objekt 
s kompletním zázemím pro návštěvníky 
včetně restaurace, půjčovny lyžařského 
vybavení, lyžařské školy a možnosti 
ubytování. „S těmito změnami souvisí i 
kompletní přestavba zasněžovacího 
systému – navýšení jeho kapacity a 
efektivnosti. Budeme schopni sjezdovky 
rychleji vysněžit, a to i za kritických tep-
lot okolo -2 až -3 stupňů,“ dodal Petr 
Bažant.

Komu se na návštěvu areálu nechce 
čekat až do další zimy, může sem zavítat 
i v červenci, kdy odstartuje letní provoz 
čtyřsedačkové lanové dráhy Tanvaldský 
Špičák. Jizerské hory ze sedadel lanov-
ky mohou lidé obdivovat od července do 
srpna, každý den v době od 9 do 17 
hodin.  (-veš-)

Zubačkou do Polska až v červenci

Krajský úřad Libereckého kraje, Povodí 
Labe, a.s, Policie České republiky a 
Krajská správa silnic Libereckého kraje 
rozhodly o otevření provozu na silnici 
II/290 Souš – Smědava. „Naplnily se 
podmínky stále platného rozhodnutí 
o ochranném pásmu vodního zdroje Souš, 

vydaného Okresním úřadem v Jablonci 
nad Nisou dne 3. 11. 1999 pro otevření,“ 
uvádí I. Langer z KÚ Libereckého kraje. 
Silnice kolem přehradní nádrže Souš, 
která slouží jako zásobárna pitné vody, 
se otevřela v neděli 25. dubna 2010.

-red-

Silnice kolem přehrady Souš je průjezdná

V měsíci dubnu 2010 začala dlouho 
očekávaná výstavba dvou nových vlako-
vých zastávek na naší ozubnicové trati. 
Obě zastávky se nacházejí v katastru 
města Desná. První z nich – Desná 
Riedlova vila – bude stát takřka v centru 
města v blízkosti základní školy, Riedlovy 
vily (infocentrum), skláren a kamenného 
viaduktu přes Černou Desnou, takže lze 
očekávat, že bude hojně využívána 
místními občany i turisty.

Druhá ze zastávek – Desná Pustinská 
– má především zkrátit docházkovou 
vzdálenost pro občany žijící v místní 
části Pustiny, kteří dosud železniční do-
pravu téměř nevyužívali, neboť nejbližší 
zastávka byla vzdálena více než dva 
kilometry.

Nové vlakové zastávky budou vybudo-
vány díky dotaci z prostředků Evropské 
unie, konkrétně z dotačního titulu 
Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod – Podpora pro-
jektů zlepšujících dopravní obslužnost 
území, kdy tato dotace pokryje 85,5% 
z celkových nákladů. V roce 2009 již byla 
z tohoto projektu (celková výše dotace 
29 milionů Kč) realizována výstavba 
vlakové zastávky Smržovka – Luční a 
modernizace autobusových čekáren 
v Desné, Smržovce a Velkých Hamrech. 
V letošním roce ještě bude z této dotace 

postavena vlaková zastávka Velké 
Hamry město.

Stavbu zastávek bude provádět 
dopravně-stavební společnost GJW 
Praha spol. s r.o. Při realizaci těchto 
vlakových zastávek bude provedeno 
celkové vyčištění kolejového lože, smě-
rová a výšková úprava koleje, zřízení 
nového nástupiště a zřízení přístupového 
chodníku k nástupišti. Délka nástupiště 
zastávky Desná Riedlova vila je podle 
stavebního projektu třicet pět metrů 
(v km 29,897 až 29,932) a délka nástu-
piště zastávky Desná-Pustinská pak 
devadesát metrů (v km 31,567 až 
31,657).

V první polovině dubna proběhlo vyká-
cení stromů v místech budoucích nástu-
pišť a přístupových cest. Poslední dub-
nový týden začaly již viditelné stavební 
práce na zastávce Desná – Pustinská, 
a to odbagrováním zeminy a usazováním 
betonových prefabrikátů spodní stavby 
nástupiště. Lze očekávat, že v měsíci 
květnu začnou fyzicky práce i na druhé 
z jmenovaných zastávek tak, aby mohly 
obě zastávky být uvedeny do provozu 
na podzim letošního roku. Průběh stavby 
obou zastávek budeme sledovat a 
průběžně přinášet fotoreportáže z pokra-
čujících prací.

-red-

Nové zastávky na zubačce (1. díl)

Z Tanvaldu do Liberce nebo Harrachova 
se cestující již brzy svezou zbrusu nový-
mi vlaky. České dráhy nakoupily komfort-
ní motorové vozy firmy Stadler Pankow 
GmbH, která zvítězila ve výběrovém ří-
zení. Ve vlacích mají nalézt pohodlnou 
přepravu jak maminky s kočárky, tak 
cyklisté nebo vozíčkáři. „Nové motorové 
vozy budou nabízet přibližně sedmdesát 
míst k sezení. Příjemnou atmosféru i 

v létě zajistí klimatizace. U provedení pro 
Liberecký kraj počítáme s rychlostí do 
sta kilometrů v hodině, ale s možností 
provozu na naší nejstrmější trati 
z Tanvaldu do Kořenova,“ uvedl náměs-
tek generálního ředitele pro osobní do-
pravu Antonín Blažek. S prvními vozy by 
se lidé na Tanvaldsku mohli setkat na 
konci roku 2011.

(-veš-)

Nové vlaky zlepší cestu i maminkám

Povodně 2010
Člověk v tísni: peníze lze zasílat na konto 72027202/0300, dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87777.
ADRA: peníze lze zasílat na konto 4028 4028/0300 (var. symbol 397). S nabíd-
kou i potřebou pomoci se lidé mohou obracet na telefonní číslo 739 105 080 
nebo na e-mailové adrese povodne@adra.cz.
Český červený kříž: peníze lze zasílat na konto 222826/5500 (var. symbol 
222), dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK na číslo 87777.
Cena dárcovské SMS je 30 korun, charity z této částky obdrží 27 Kč.
Diecézní charita ostravsko-opavská: peníze lze zasílat na konto 5015003434/
5500 (var. symbol 333), dárcovskou SMS ve tvaru DMS POVODNE2010 na 
číslo 87777.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje: dárci se mohou hlásit 
na humanitární lince 950 730 730.

Příští měsíc se cestující budou moci po 
více než šedesáti pěti letech svézt vla-
kem z Tanvaldu do Szklarské Poreby.  
Premiérová jízda po opravené trati by se 
podle posledních informací měla usku-
tečnit 1. července. „Dokončení rekon-
strukce na polské straně ještě brání 
nutnost dalších stavebních úprav a ad-
ministrativní úkony. V nejlepším případě 
by se příznivci ozubnicové trati mohli 
první zkušební jízdy do Polska dočkat už 
26. června v rámci připravované akce 
Začátek prázdnin na Zubačce,“ uvedl 
Petr Prokeš ze společnosti Korid LK. 

Oprava dvanáctikilometrového úseku, 
která si vyžádala náklady ve výši cca 160 
milionů korun, odstartovala v květnu 
loňského roku a je spolufinancována 
z Operačního programu Evropské unie 

Cíl 3 Česko-Polsko. V současné době 
se pracuje na rekonstrukci posledního 
asi kilometrového úseku mezi nádražím 
ve Szklarske Porebě a předvěstí. 

Od války neužívaný úsek tratě 
z Harrachova pokračuje přes Novo-
světský průsmyk ve výšce 885 metrů nad 
mořem a potom dále do lázeňského 
města Szklarska Poreba. Původně čes-
ko-pruská spojnice byla otevřená v roce 
1902. V roce 1923 byla tato trať dokonce 
elektrifikována. Pokud byste se chtěli 
o historii této železnice dozvědět více, 
navštivte muzeum ozubnicové dráhy 
v Kořenově, kde celá jedna místnost je 
věnována této trati. Muzeum bude ote-
vřeno od 29. května denně od 9 do 17 
hodin.

(-veš-)

Hasičárna dostala teplý kabát. S pracemi na zateplení fasády hasičské zbrojnice 
SDH Tanvald Šumburk se začalo v půlce května. Hotové jsou vnitřní rozvody insta-
lací, konkrétně vzduchotechnika, elektrorozvody, vodovodní, kanalizace i plyn. 
Koncem května začali zedníci pracovat také na vnitřních omítkách. Stavební práce 
podle slov vedoucího rozvoje MěÚ Tanvald Jiřího Onderky probíhají na obou stav-
bách kontinuálně. Termín dokončení hasičských zbrojnic je stanoven na 31. srpna 
2010.  Text a foto: M. Tůma
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Usnesení Rady města Tanvald 
z 5. 5. 2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného 19. 5. 2010

l RM rozhodla pronajmout část p. p. č. 
375/129 o výměře 9 m2, k. ú. Tanvald, 
za účelem zajištění přístupu na p. p. č. 
375/158, k. ú. Tanvald, na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
l RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. LB/0525/S na akci 
„Výstavba hasičské zbrojnice SDH 
Tanvald Šumburk“, uzavřené mezi měs-
tem Tanvald a Regionální radou soudrž-
nosti Severovýchod Hradec Králové, 
který upravuje rozdělení dotace na inves-
tiční a neinvestiční prostředky. 
l RM souhlasí s realizací nového chod-
níku v ulici Vnitřní a ukládá odboru roz-
voje a KV předložit na zasedání zastupi-
telstva města cenovou nabídku na 
realizaci chodníku ze zámkové dlažby 
včetně výměny veřejného osvětlení.
l RM doporučuje zastupitelstvu města 
uvolnit prostředky ve výši cca 485 000 Kč 
na realizaci dětských hřišť ve městě.
l RM schvaluje podání žádosti o dotaci 
z programu Fond malých projektů v Euro-
regionu Neisse–Nisa–Nysa na projekt 
„Tanvald – vícejazyčné turistické tabule“ a 
souhlasí se spoluúčastí města ve výši 15% 
z celkových nákladů projektu.
l  RM schvaluje rozpočtové opatření 
(dále jen RO) č. 23/2010:
Výdaje
Gymnázium – přepojení budovy na 
centrální kanalizaci  120 000 Kč
Základní škola, oprava kanalizace pod 
č. p. 416  40 000 Kč
Rozpočtová rezerva  80 000 Kč
l RM schvaluje RO č. 24/2010:
Příjmy 
Účelové dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře  142 812 Kč
Výdaje
Činnost odborného lesního hospodáře  
 142 812 Kč

l  RM souhlasí s prodejem pro MěÚ 
Tanvald neupotřebitelného frankovacího 
stroje NEOPOST IJ 40 včetně integrova-
né váhy firmě EVROVIN, s.r.o., Ústí nad 
Labem, za cenu do 3 000 Kč.
l RM schvaluje poskytnutí daru Základní 
škole Tanvald, Sportovní 576, od firmy 
Jablocom s.r.o. Jedná se o osm mikro-
skopů s LCD displejem v ceně 1 820,96 
Kč/1ks, které škola využije k praktické 
výuce přírodovědných předmětů.
l RM:
1. bere na vědomí neinvestiční výdaje na 
jednoho žáka v roce 2009 v Masarykově 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416, ve výši 
15 173,32 Kč a v Základní škole Tanvald, 
Sportovní 576, ve výši 10 648,80 Kč;
2. rozhodla schválit v souladu s ust. § 178, 
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, neinvestiční 
výdaje, které budou požadovány od obcí, 
ve kterých mají žáci navštěvující Masa-
rykovu ZŠ a OA Tanvald, Školní 416, a 
Základní školu Tanvald, Sportovní 576, 
trvalý pobyt a zároveň nevytvořily pod-
mínky pro plnění bezplatné povinné 
školní docházky, za rok 2009 ve výši 
5 500 Kč na jednoho žáka. 
l RM rozhodla poskytnout občanskému 
sdružení Babybox pro odložené děti 
Statim, se sídlem Hájek 88, Praha 10, 
příspěvek ve výši 10 000 Kč na realizaci 
babyboxu, který bude umístěný v jablo-
necké nemocnici.
l RM rozhodla ukončit zřizování vyhra-
zených parkovacích míst, jejichž zřízení 
podléhá místnímu poplatku dle OZV č. 7/
2005 o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, a to s okamžitou 
platností. 
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

-měú-

n Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 
do 31. 12. 2000 – lhůta pro výměnu do 
31. 12. 2010.
n Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 – lhůta pro výměnu do 
31. 12. 2013.
Žádáme držitele řidičských průkazů 
podléhajících výměně do 31. 12. 2010, 
aby výměnu řidičského průkazu neod-
kládali na poslední chvíli, ale řešili ji 
v průběhu celého roku 2010. Děkujeme.
n Výměna řidičského průkazu: 
Žadatel musí předložit: žádost o vydání 
řidičského průkazu (vyplní na místě 
u přepážky registru řidičů), platný doklad 
totožnosti žadatele (občanský průkaz), 
jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm.
Řidičský průkaz bude vyhotoven maxi-
málně do 20 dnů, při běžné výměně za 
nový zdarma. Výměna se změnou (byd-
liště, jména) s poplatkem 50 Kč.
Vydání do pěti pracovních dnů 500 Kč.
Mezinárodní řidičský průkaz (mimo 
země EU) je vyhotoven na místě 
s poplatkem 50 Kč (+ 1 foto).
Pracoviště registr řidičů, Krkonošská 350, 
Tanvald:
Po + St: 7,15 – 11,30 a 12,15 – 17 hod.
Út:         7,15 – 11,30 a 12,15 – 15 hod.

Vzory ŘP s končící platností  ---->

Lhůty na výměnu řidičských průkazů
l ZM souhlasí s vybudováním dětského 
hřiště na sídlišti Výšina u ulice Vnitřní, 
s doplněním herních prvků na dět- 
ském hřišti pod parkem v Šumburku a 
s doplněním herních prvků na zahradě 
mateřské školy v Šumburku a schvaluje 
RO č. 21/2010:
Výdaje
Vybudování a rekonstrukce dětských 
hřišť  550 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 550 000 Kč
l ZM schvaluje RO č. 22/2010:
Výdaje 
Opravy místních komunikací dodavatelsky
 - 1 000 000 Kč
Oprava části ulice Vnitřní
  1 000 000 Kč
Veřejné osvětlení – rekonstrukce VO ul. 
Vnitřní  125 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 125 000 Kč

l ZM mění své usnesení č. VII ze dne 21. 
4. 2010 v bodě 3) následovně:
manželé Jindřich a Eva Heřmanovi, 
objekt na  ppč. 146/1, k.ú. Šumburk nad 
Desnou, kód 04 – vybudování studny pro 
pitnou vodu včetně přípojky k RD, výše 
půjčky  50 000 Kč
l ZM Tanvald schvaluje Smlouvu o bez-
úplatném převodu nemovitostí č. 10/2009, 
kterou se převádí bezúplatně pozemková 
parcela č. 13/1, ostatní plocha, jiná plocha 
a pozemková parcela č. 91/1, ostatní 
plocha, jiná plocha v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou, obec Tanvald, 
z vlastnictví státu do vlastnictví města 
Tanvald.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-měú-

Místní organizace v Tanvaldě byla 
původně součástí rybářského spolku 
v Jablonci nad Nisou, který vznikl v roce 
1883. Roku 1990 se organizace osamo-
statnila a vznikla ČRS – MO Tanvald. 
V roce 1991 se začal stavět rybářský 
domov s líhní ve Žďáru. Stavbu financo-
valo Město Tanvald, práci prováděli 
brigádníci rybářské organizace. V sou-
časnosti je tato stavba v našem vlast-
nictví díky vstřícnému přístupu vedení 
města a zastupitelů, což nám umožní 
žádat o dotace z evropských fondů. 

Hlavním úkolem organizace je chov 
ryb, následné zarybňování vod a ochra-
na těchto vodních zdrojů. K tomu slouží 
také sádky a líheň v Tanvaldě – Žďáru. 
Na podzim vždy probíhá shromažďová-
ní matečných ryb, jejich výtěr a péče 
o jikry, ze kterých se na jaře vykulí plů-
dek. Ten se po nějaké době vysazuje 
do chovných potoků a nádrží. Ostatní 
ryby se vracejí do sportovních vod. 

Protože jsme v horské oblasti, má 
místní chov ryb svá specifika. Je tu mno-
hem studenější voda, nižší vodní sloupec, 
silnější proud a spousta jiných podmínek. 
Hlavními zástupci jsou ryby z čeledi lo-
sosovitých: pstruh obecný a duhový, 

siven americký a lipan podhorní. 
Obhospodařujeme revír Horská Kame-

nice II. od splavu v Plavech se všemi 
přítoky až k pramenům, pouze u Kame-
nice a Černé Desné jen k přehradám. 
O toto se vzorně stará hospodářská 
skupina v čele s hospodářem Vratislavem 
Novákem a Jindřichem Görnerem. 

Výbor se schází vždy poslední čtvrtek 
v měsíci. Statutárními zástupci jsou 
předseda Jiří Lejsek (již 4. volební obdo-
bí) a ing. Pavel Michek. Organizace má 
v současné době skoro tři stovky členů 
z řad mužů, žen a mládeže. Mnozí čle-
nové byli letos mezi vyznamenanými 
Severočeským územním svazem ČRS. 

Co nejvíce ničí život v Kamenici, jsou 
malé vodní elektrárny, jejich náhony bez 
odpuzovačů, jezy bez rybích přechodů. 
Ryby nemají možnost se samy vytírat, a 
proto je tak důležitý umělý chov. Dále 
pak lidé, kteří si pletou vodní toky se 
smetištěm. Přesto se po zřízení čističek 
odpadních vod kvalita vody zlepšila. 

 Závěrem bych chtěl apelovat na 
všechny občany, aby pomohli udržovat 
čistotu veškerých vodních toků nejen 
v této krásné oblasti Jizerských hor, ale 
i jinde.  Jiří Lejsek

Život rybářského spolku na Tanvaldsku

V Tanvaldě vyroste nové dětské hřiště
Město přináší dobrou zprávu pro nejmenší obyvatele Tanvaldu. Do letních prázdnin 
jim postaví nové dětské hřiště na sídlišti Výšina. Další hřiště, pod městským parkem 
a u Mateřské školy na Šumburku, projdou kompletní rekonstrukcí. „Na výstavbu a 
obnovu dětského zázemí město uvolnilo ze svého rozpočtu pět set padesát tisíc 
korun. Náš záměr je, aby se práce dokončily ještě do letních prázdnin,“ uvedl sta-
rosta Tanvaldu Petr Polák. Bližší informace uvedeme v dalším čísle zpravodaje.

 -veš-

Zabezpečení majetku před dovolenou
Pomalu se blíží čas odjezdů na dovo-

lené. Nezapomínejme, že na tento čas 
čekají zloději. Abychom předešli zbyteč-
ným krádežím, vloupáním či jiným po-
hromám, je vhodné nemovitost na dobu 
naší nepřítomnosti připravit.

Zaměříme se především na balkóny a 
okna. Obzvláště u bytů v přízemí jsou 
vhodné bezpečnostní fólie, případně 
mříže nebo alespoň vhodná žaluzie.

Moderním pomocníkem jsou elektro-
nické zabezpečovací systémy – od 
pouhého vnitřního alarmu až po napoje-
ní na pult centralizované ochrany. V ob-
chodech nalezneme celou řadu cenově 
dostupných systémů, které jsou pro 
zloděje velkou překážkou. 

Pozornost si zaslouží i vstupní dveře. 
Ty bychom měli zajistit proti vysazení 
z pantů, opatřit je zámkem s bezpečnostní 

vložkou a doplnit je přídavnými zámky či 
závorami a panoramatickým kukátkem, 
přes které není do bytu vidět. 

V panelových domech je dobré napojit 
osvětlení chodeb na fotobuňky a přede-
vším důsledně zamykat vstupní dveře. 
Velmi důležitý je i lidský faktor. Vzájemná 
osobní znalost nájemníků a nevpouštění 
neznámých osob přispívá k zamezení 
pohybu cizích lidí po domě. Před odjez-
dem na dovolenou se dohodněte s dob-
rými sousedy, příbuznými či známými, 
aby občas do vašeho příbytku zašli, 
změnili polohu záclon, žaluzií, otevřeli na 
chvíli okno, změnili polohu rohožky. Velmi 
důležité je vybírání poštovní schránky. 
Plná schránka totiž signalizuje, že majitel 
není doma a byt je bez dohledu.

Tisková mluvčí PČR, 
por. Mgr. Ludmila Knopová
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Vážení zákazníci kabelové televize Nej 
TV (bývalá spol. Sater-Tv). Již od 12. 
července 2010 budete mít možnost vyu-
žívat širokou nabídku kvalitní digitální 
kabelové televize, internetu a telefonu od 
Nej TV. Přinášíme vám digitalizaci kabe-
lové televize, díky níž si budete moci 
užívat nesrovnatelně vyšší kvalitu obrazu 
i zvuku, možnost příjmu TV vysílání v SD 
(Standard Definition) i HD (High 
Definition) kvalitě a pestrý výběr z mnoha 
nových TV programů a TV balíčků. 
Nabízíme až sto digitálních programů a 
současnou možnost příjmu nových TV 
programů v analogovém vysílání (až 
dvacet šest TV programů). Od 12. 7. 
2010 vám poskytneme servis, poraden-
ství a zákaznické služby přímo v místě 
vašeho bydliště. Již brzy otevíráme no-
vou pobočku, prosím sledujte internetové 
stránky www.nejtv.cz

 Součástí digitalizace je i možnost po-
řízení vysokorychlostního připojení k in-
ternetu Nej Internet v cenových úrovních 
již od 220 Kč.

Nedílnou součástí je možnost pořízení 
telefoní služby Nej Telefon. Nej Telefon 
je cenově výhodnou veřejnou telefoní 
službou s použitím technologie přenosu 
hlasu přes internet (VoIP). Nej Telefonem 
můžete volat do pevných i mobilních sítí 
s využitím vašeho připojení za nízké ceny 
a vrámci sítě Nej TV dokonce zdarma.

 NEJ TV si můžete objednat na 
telefoním čísle 800 944 800, na inter-
netu nebo na pobočce ve vašem 
městě.  -ks-

Digitalizace kabelové televize
Důležité oznámení obyvatelům Tanvaldu od Nej TV

Odešel Jaroslav Rýdl 
Potkávali jsme se často, když si obstarával své 
nákupy. Když jsem ho potkala a měl rozzářené 
oči, věděla jsem, že se může pochlubit další 
starou fotografií nebo pohlednicí, jako s novým 
přírůstkem do své sbírky. Pro mne ale ještě více 
než jeho opravdu bohatá sbírka pohlednic, kterou 
jsem ani nestihla prohlédnout najednou, zname-
nala jeho obdivuhodná paměť a znalost minulos-
ti našeho města, které, jak mi jednou řekl, měl 
velmi rád. Často pomohl mně i řadě dalších, 
kteří potřebovali zjistit něco z historie Tanvaldu, 
minulosti svých předků a podobně. Rád se podě-
lil o to, co o Tanvaldu věděl. Jeho kniha Paměť 
Tanvaldska i nedávná výstava starých fotografiíí 
a pohlednic v Kině Jas to dokazují. Setkávali jsme se ním také na stránkách 
Tanvaldského zpravodaje, kam přispěl mnoha zajímavými články. 
S Jaroslavem Rýdlem odchází kus historie Tanvaldu. Bude nám chybět.
   Anna Lišková

Foto: J. Rýdl nad svou sbírkou fotografií.  -abr- 

Cyklistika jako sport je při dodržování 
určitých pravidel sport velmi zdravý a 
příjemný. 

Cyklisté by neměli usednout na kolo, 
které je ve špatném technickém stavu či 
nemá předepsanou povinnou výbavu. 
Před jízdou a při jízdě je zakázáno poží-
vat alkoholické nápoje, jezdit vedle sebe, 
vozit dítě bez dětské cyklosedačky. 

Dobré je nepřeceňovat své síly při jízdě 
z kopce či ve ztíženém terénu. Velmi 
přínosnou a v poslední době naštěstí 
hojně využívanou pomůckou cyklistů je 
cyklistická přilba. Přilba je povinná pro 
děti do osmnácti let, ale život zachránila 
již nejednomu staršímu cyklistovi. 
Cyklista totiž nikdy neví, kdy se před ním 
objeví nenadálá díra, překážka, či před 
ním znenadání zastaví auto, kolo. 
Policisté se v uplynulém roce setkali 
s několika případy, kdy dobře upevněná 
cyklistická přilba zachránila i zkušenému 
cyklistovi život. Výměna poškozené přil-
by vyjde na zhruba tisíc korun, ale nákla-
dy na léčení se u takto nízké částky ne-
zastaví, a to nemluvíme o té nejhorší 
variantě, kterou může být smrt cyklisty. 

Ne vždy jezdí cyklisté pouze na pro ně 
určených cyklistických stezkách. Kolo se 
hojně využívá i jako dopravní prostředek 
k cestě do zaměstnání, za nákupy či na 
přejezdech do vzdálenějších míst. 
V těchto případech jezdí cyklisté na 
veřejných komunikacích. Je nutné mys-
let na dodržování pravidel silničního 

provozu a při snížené viditelnosti kolo 
dovybavit osvětlením. Výrazné reflexní 
doplňky oblečení také zvyšují cyklistovu 
bezpečnost. Jizerské hory a nedaleký 
Český ráj mají výhodu, že jsou silně 
protkány cyklistickými trasami. Vzhledem 
k houstnoucímu provozu, který nastal i 
v přírodě, je třeba myslet na bezpečnost 
nejenom svoji, ale i druhých.

Tisková mluvčí PČR
por. Mgr. Ludmila Knopová

Na kolo usedejte střízliví a s přilbou

Rekonstrukce chodníku ve Vnitřní ulici

Toto je již historický snímek Vnitřní ulice na Výšině. V pondělí 24. 5. začala rekon-
strukce, na kterou zastupitelstvo města uvolnilo jeden milion korun.  -jed- 

Přilba je nedílnou součástí cyklisty nejen 
při závodech, ale i při výletech. 
(Snímek od V. Vyhnálka je z letošního 
Muchovmana.)
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Vždy namístě

Nej TV
 

Pod značkou Nej TV otevíráme bránu 
do světa špičkových elektronických ko-
munikací a přinášíme vám širokou škálu 
elektronických služeb. Naším cílem je 
vytvořit na českém trhu kabelových tele-
vizí silnou stabilní společnost schopnou 
rozvíjet služby kabelové televize a inter-
netu, doplněné o hlasové služby (telefon) 
přenášené v digitální podobě se všemi 
výhodami, které moderní technologie 
v této oblasti umožňují. Tato kompletní 
nabídka výrazným způsobem zvyšuje 
komfort a rozsah nabízených služeb a 
přitom pro domácnost snižuje náklady na 
jejich pořízení oproti jednotlivému nákupu 
od různých operátorů.

Pro více informací o společnosti prosím 
kontaktujte Kateřinu Sirotkovou 
na emailové adrese:
sirotkova@bks-capital.com.

Sídlo společnosti
BKS Capital Partners a.s.

Francouzská 75/4m, 
120 00 Praha 2
IČ: 275 74 016
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V červnu 2010 
oslaví 

narozeniny
Duňková Jiřina
Kotrbová Věra
Liška Oldřich

Aichlerová Libuše
Jará Božena

Kryštofová Marie
Szirti Dezider
Čížková Věra

Fejfarová Ludmila
Habová Hana

Holec Jaroslav
Hůza Václav

Kasičová Zdeňka
Gotwaldová Ingrid
Kubašková Jana
Marek Miloslav
Neťuková Alena

Palme Petr
Popek Jaroslav

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v červnu

 Pokud si někdo nepřeje být uveden 
v TZ, stačí zavolat nebo osobně to 
sdělit L. Abrahamové v kulturní kan-
celáři MěÚ (v Krkonošské 350, hned 
vedle knihovny). Telefon: 483 369 652 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!) Pokud 
si někdo nepřeje dárkový balíček, ať 
to sdělí A. Liškové, telefon: 728 421 
550, případně jiné člence KPOZ.

Pozvánky pro vás i vaše děti

Rádi bychom společně poděkovali třem úžasným sudičkám z Mateřské školky 
Šumburk, Jiřině Pecháčkové, Ivě Krištofové a Marianě Svárovské. Napsat, že dělají 
dobře svoji práci, je málo. Nesmírně oceňujeme rodinnou atmosféru, která rozhod-
ně není daná počtem dětí, ale ochotou komunikovat. Každý měsíc pořádají spoustu 
tematických akcí (například házení Moreny do řeky – viz foto, ochutnávka pomazá-
nek pro rodiče, plavecký výcvik, raftování, lyžařský výcvik, pravidelná účast na 
sportovních akcích, karneval, výtvarné soutěže, malování vejíček, výroba adventních 
věnců, táboráky, o besídkách nemluvě…), kterých se s nadšením účastní i rodiče. 
Naše děti nastupují do školy a věřte, že se nebude stýskat jenom jim. 
Mnohokrát děkujeme! 

Hausovi, Kadlecovi, Betkovi, Vavřínovi, Zaplatílkovi, Šimáňkovi a Turnovi

Poděkování do šumburské školky

Poděkování
Chtěla bych tímto způsobem za sebe i 
manžela vyjádřit vřelé díky celému per-
sonálu následné péče MUDr. Novému 
a MUDr. Pólovi za jejich náročnou a 
obětavou péči. Děkuji za vše.

 Hana Mazurová

Poděkování 
Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se přišli rozloučit s panem 
Václavem Lufinkou na jeho poslední 
cestě. Děkuji panu Maturovi za důstojné 
rozloučení.

Soňa Lufinková

DDM Ulita Tanvald 
zve na tábory
l 1. – 14. 7. 2010 
proběhne 
„Tour de Mont Blanc“ 
pro vysokohorské turisty z řad mládeže 
i dospělých.
l 23. – 30. 8. 2010 pořádáme pobyto-
vý tábor v Beskydech – Ostravici 
(tábor už máme plně obsazen).
l Ve dnech 1. – 15. 7. 2010 bude 
probíhat příměstský tábor „Toulavé 
boty“ formou výletů do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí našeho regionu.
Program:
1. 7. rozhledna Císařský kámen
u obce Rádlo.
2. 7. rozhledna Špičák
7. 7. zámek Mnichovo Hradiště
8. 7. Jičín – po stopách Rumcajse,
Manky a Cipíska
9. 7. Bozkovské jeskyně
12. 7. rozhledna Tábor 
u Lomnice n. Popelkou
13. 7. zámek Sychrov
14. 7. ZOO Dvůr Králové n.L.
15. 7. „Šťastná země“ v Radvánovicích

Výlety jsou zpestřeny soutěží o keramic-
kou „toulavou botu“. Letáčky s podrob-
nými informacemi obdrží děti ve školách 
nebo v DDM. Přihlášky na jednotlivé 
výlety přijímáme pouze s platbou nejpoz-
ději do 24. 6. 2010.

5. 6. Cesta lesem 
pohádek

MDC MAJÁK ve spolupráci s KČT 
Tanvald a Tělovýchovnou jednotou po-
řádají v sobotu 5. 6. 2010 Cestu lesem 
pohádek v areálu autokempu Tanvaldská 
kotlina. Putuje se nenáročnou trasou 
lesem a přírodou Tanvaldska, na které 
jsou pro děti i rodiče připraveny pohád-
kové hry, úkoly i malé odměny. Na závěr 
putování čeká na děti tradiční „brambo-
račka“ a diplomy. Start je v době od 9 do 
11 hodin v areálu autokempu. Vstupné 
20 Kč na osobu. Cesta je vhodná i pro 
sportovní kočárky. Parkování v blízkosti 
autokempu zajištěno. Vezměte s sebou 
ešusy či mističky a lžíce na tradiční bram-
borovou polévku! Tento projekt je spolu-
financován městem Tanvald.  -red-

Základní umělecká škola Tanvald

vyhlašuje zápis 
pro školní rok 2010/2011
Hudební obor. Studium začíná příprav-
nou hudební výchovou, určenou pro děti, 
které začnou chodit do 1. nebo 2. třídy 
ZŠ. Během roku si děti zvolí hudební 
nástroj (housle, violoncello, klavír, key-
board, kytaru, zobcovou flétnu nebo 
sólový zpěv), a začnou zpívat v příprav-
ném pěveckém sboru. Do ostatních ná-
strojových oddělení lze přijmout žáky i 
starší, a to na dechové nástroje: trubka, 
pozoun, lesní roh, klarinet, saxofon, 
příčná flétna s možností hry ve školních 
orchestrech. Dále je možné se přihlásit 
pouze do pěveckého sboru. 

Výtvarný obor. Přijímáme děti od šesti 
let věku. Výuka je zaměřena na všestran-
ný rozvoj výtvarného talentu a estetické-
ho cítění, zahrnuje i speciální přípravu ke 
studiu na uměleckých a pedagogických 
školách. Učebny umožňují dětem práci 
nejrůznějšími výtvarnými technikami, 
jako je kresba, malba, grafika, modelo-
vání z keramické hlíny i na hrnčířském 
kruhu, vypalování v keramické peci. 

Taneční obor. Lze přijmout děti již od 
pěti let. Předpokladem je zdravá fyzická 
kondice, trpělivost a pevná vůle. Žáci se 
zde naučí základy pohybových a gym-
nastických dovedností, lidového tance, 
klasického tance, moderního a novo- 
dobého tance. 
Zápis probíhá během června vždy od 
14.00 do 17.00 hod., a to do hudebního 
oboru v ul. Nemocniční čp. 339, do vý-
tvarného a tanečního oboru v ul. 
Komenského čp. 301 (vedle gymnázia). 
Bližší informace na tel. č: hudební obor 
– 483 394 610, výtvarný a taneční obor 
– 483 394 337 a na www.zustanvald.cz.

Dům dětí a mládeže 
ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301,

 e-mail: ddmtnv@iol.cz

1. 6. Liberec – Den dětí v ZOO Liberec, 
www.zooliberec.cz.
2. 6. Smržovka – Koncert Iuventus, 
gaude! – kostel od 17 hod.
3. 6. Jablonec n. N. – Eva Pilarová, 
koncert, Městské divadlo, od 19 hod.
3. 6. – 31. 7. Desná – Kouzlo starých 
stromů, výstava fotografií a perokreseb, 
Riedlova vila, vernisáž 3. 6. od 17 hod.
4. – 6. 6. Líšný – Líšenské pochody 
2010, turistický pochod, start: sokolovna 
Líšný, od 6.15 hod.
4. 6. Smržovka – Galavečer bojovníků/
box, kickbox, muay thai – Parkhotel od 
20 hodin, www.parkhotel-smrzovka.cz
4. – 6. 6. Smržovka – Z-fest, hudební 
festival – areál Z-landu, 
info: www.z-fest.wz.cz 
5. 6. Horní Maxov – Exkurze na orchi-
dejovou louku, výlet na rozhlednu 
Slovanka, prohlídka mokřadní louky 
s výskytem orchidejí. Sraz v Horním 
Maxově u kostela v 10 hod.
5. 6. Bzí – V. Staromilská pouť ve Bzí, 
Bzí, od 15 hod.
5. 6. Sychrov – Dvořákův Turnov a 
Sychrov: Komorní orchestr Pavla Haase, 
galerie na zámku Sychrov, od 15 hod.
5. 6. Radvánovice – Hasičské slavnos-
ti, hasičské soutěže pro celou rodinu, 
večerní hasičská osvětlená fontána, 
areál Šťastná země, od 9 hod.
6. 6. Nová Ves n. N. – Novoveský pohár, 
soutěž v crosscountry pořádá JK Pohoda 
Kynast, louky pod Jizerkou, od 10.30 
hod.
8. 6. Desná – Sbírka pro diakonii Broumov, 
sklep Riedlovy vily, od 9 do 17 hod.
8. 6. Smržovka – Hovory nad otevřenou 
biblí – Zámeček od 17 hodin.
12. 6. Smržovka – Pochod kolem Černé 
studnice ve stopách Horsta Urbana – 
lesopark, prezentace 8.30, start 9.00 
hod.
12. 6. Jilemnice – Pochod Hanče a 
Vrbaty, start: sokolovna Kruh u Jilemnice 
od 5 do 10 hod.

11. – 12. 6. Jablonec n. N. – Letní 
prodejní trhy, centrum JBC.
11. – 13. 6. Železný Brod 
Železnobrodský jarmark, stánky, koloto-
če, staročeská řemesla, divadelní před-
stavení, www.zeleznybrod.cz
12. 6. Jizerka – Muzejní noc, noční 
prohlídka spojená s lampionovým průvo-
dem, Muzeum Jizerských hor. 
www.csopjizerka.cz.
12. 6. Bedřichov – Antonínská pouť, 
www.bedrichov.cz.
17. 6. Smržovka – Pleteme z pedigu 
tužkovník a podložku pod hrnec (hrnek) 
hrneček – Zámeček od 17 hod., rezervace 
míst: ivana.hujerova@smrzovka.cz.
18. 6. Jablonec n. N. – Krajské slavnosti.
19. 6. Jablonec n. N. – Rozhledny 
Jablonecka, trasy po jizerskohorských 
rozhlednách od 15 do 75 km, start: 
Spolkový dům JBC od 5.30 do 9 hod.
19. 6. Radvánovice – Barevný den, den 
plný barevného vyrábění, areál Šťastná 
země, od 9 hod.
19. – 20. 6. Kořenov – Šmajdání za 
historií opevnění z r. 1937/38 na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš, 12 km dlouhá 
trasa po bunkrech, sraz na nádraží ČD 
v Kořenově, od 8.40 hod.
26. 6. Smržovka – III. Rock-fest regio-
nálních amatérských kapel – Parkhotel 
od 15 hodin, www.thebrokendam.cz
26. 6. Tanvald/Harrachov – Začátek 
prázdnin na zubačce, speciální jízda 
historických vlaků s ozubnicovou loko-
motivou, www.zubacka.cz
1. 5. 2010 – 24. 4. 2011 Paseky nad 
Jizerou – Velké prádlo aneb jak naše 
babičky praly, žehlily a mandlovaly. 
Výstava v Krkonošském muzeu Správy 
KRNAP Památník zapadlých vlastenců. 

*změna vyhrazena*
Více Infocentrum Tanvald, 
Krkonošská 629, tel: 483 369 670-1, 
mail: infocentrum@tanvald.cz a 
Infocentrum Smržovka,
www.smrzovka.cz, tel. 483 369 325.



Tanvaldský zpravodaj /6

Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na červen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
3. 6. ČT 17 h. Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné.

12. 6. SO 19 h. České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft. 
Hraje Divadlo Járy Cimrmana z Prahy. Vyprodáno.

13. 6. NE 15 h. Majda s Františkem na cestách – zábavný pořad pro děti
Účinkuje Magdalena Reifová a František – Jaroslav Vidlař a Tomáš Juřička. 
Předprodej vstupenek v Městském
infocentru v Tanvaldě.
Tématem tohoto v pořadí třetího licenčního 
představení České televize je cestování. 
Majda s Františkem navštíví všechny kon-
tinenty a děti jim na jejich cestě budou 
jistě potřebnými rádci. František se dozví 
mnoho zajímavostí a nebyl by to zvídavý 
František, aby si situace, o kterých mu 
Majda poví, i sám nevyzkoušel! Jak to 
chodí v Africe, co dělají Indiáni a jak se žije 
u protinožců a na mnoho jiného se už nyní 
můžete těšit. Atmosféru dálek, vítr z pouš-
tě, ale i mráz z Arktidy, to všechno se vám 
přihodí pouze při putování s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným 
Františkem. Nebudou chybět ani další známé a veselé písničky autorů Jana 
Vodňanského a Hany Navarové.

Připravujeme na červenec a srpen
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 

(koncerty pod širým nebem v autokempu).

Zájezdy
10. 6.  Zájezd KPOZ – Zámek Staré Hrady
17. 6.  Zájezd do Jelení Gory. Cena 110 Kč. 
 Přihlášky v infocentru (483 369 670-1)

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

v budově bývalého soudu, 1. patro.

2. 6.  ST  17 a 20 h.  Ženy v pokušení
Nová 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: 73, 75, 80 Kč  Mládeži přístupný.  (118) 
4. – 6. 6. PÁ – NE 17 h.  Hurvínek na scéně 3D
Nový český loutkový film. Nejoblíbenější loutky poprvé v kinech a ve 3D. Jak 
to dopadne, když se sejde více čertů než by mělo. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 110 Kč  Mládeži přístupný.  (60) 
9. 6.  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. 
Film bude promítán v digitální kvalitě.
Vstupné: 110 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 116) 
11. 6.  PÁ  17 h.  Alenka v říši divů 3D
Americký film Tima Burtona podle slavné dětské knihy. V hlavní roli Johnny 
Depp. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 109) 
16. 6.  ST  19 h.  Podivní
Americký sci–fi horor. Šílenství je nakažlivé. Poklidné městečko a jeho boj 
s vraždícími monstry. V hlavní roli Radha Mitchell.
Vstupné: 73, 75, 80 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 101)
18. – 19. 6. PÁ – SO 17 h. Toy Story 3 – Příběh hraček 3D
Americký animovaný rodinný film. Nové příběhy oblíbených postaviček. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 165 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 86)
21. 6.  PO  19 h.  Kick – Ass
Americká akční komedie. Svět potřebuje nové hrdiny! A proto přichází Kick–Ass 
se svými komplici. V hlavní roli Aaron Johnson.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 106)
23. 6.  ST  18 h.  Iron Man 2 2D
Americký komiksový film. Další příběhy neohroženého hrdiny. V hl. rolích R. 
Downey Jr., G. Paltrow a S. Johansson. Film bude promítán v digitální kvalitě. 
Vstupné: 75, 80, 83 Kč  Přístupné od 12 let.  (ČV – 124) 
25. 6.  PÁ  17 h.  Jak vycvičit draka 3D
Americká animovaná dobrodružná pohádka z nehostinného Severu, kde žili 
válečníci Vikingové a odnepaměti bojovali s draky. Než si jeden z nich draka 
ochočil. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 97)
26. 6.  SO  19 h.  Souboj Titánů 3D
Americký remake filmu z roku 1981. Perseus a jeho boj s bohem podsvětí 
Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. 
Vstupné: 120 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 106)
27. 6.  Ne  20.15 h.  Berlínští filharmonikové a Renée Fleming
Živý koncert přenášený satelitem do ČR. Závěrečný koncert sezóny 2009/2010 
z Berlína. Na programu operní árie od skladatelů M. Musorgskij, A. Dvořák, B. 
Smetana, R. Strauss, G. Puccini, P. I. Čajkovskij aj.
Vstupné: 200 Kč  Přístupné od 12 let.  (cca 100)
30. 6.  ST  19 h.  Exmanželka za odměnu
Americká romantická komedie. Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů. 
V hlavních rolích Jennifer Aniston a Gerard Butler.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 110)

Připravujeme na červenec 3D film Shrek – Zvonec a konec 

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
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 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

ČERVEN

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

l Od 17. 5. 2010 do 17. 6. 2010 vás 
zveme na výstavu prací lidí nejen z Tan-
valdu, kteří navštěvují Centrum denních 

služeb v Jablonci nad Nisou. Centrum 
poskytuje služby osobám se sníženou 
soběstačností z důvodů zdravotního 
postižení.
l Od 21. 6. 2010 si můžete prohléd-
nout výstavu dětí ZUŠ Tanvald „My 
ve světě fantazie“.
l Roznáška knih do domu pro naše 
čtenáře, kteří se ze zdravotních důvodů 
nemohou dostat k nám do knihovny, je 
vždy druhý pátek v měsíci. Tato služba 
je zdarma. V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat na tel.: 483 369 650 nebo 
e-mail: knihovna@tanvald.cz.

Řemeslně a opět tak trochu historicky 
budou laděny letošní Tanvaldské slav-
nosti (10. – 12. 9. 2010) zase v centru 
města. Hasičská soutěž O pohár staros-
ty města Tanvaldu se uskuteční v sobo-
tu dopoledne v osvědčených prostorách 
pod nákupním centrem na Výšině.

Řemeslné stánky převážně místních 
prodejců najdou lidé na centrálním par-
kovišti spolu s místním provozovateli 
občerstvení, chybět nebude ani pivní 

Tanvaldské slavnosti se připravují ve městě
stan. O hudební zábavu se postarají 
kapely několika žánrů. Také letos by 
neměla chybět historická jízda a pestrý 
filmový program v kině. Pouťové atrakce 
by měly být umístěny opět v prostorách 
u Koruny. Místní výrobci z Tanvaldska, 
kteří ještě nebyli osloveni, se mohou už 
dnes hlásit v Městské kulturní kanceláři 
Tanvald, tel.: 483 369 652 nebo na 
e-mailu: redakce@tanvald.cz. 

-abr-

Na premiéru hry Zoltána Egrexxyho Portugálie, kterou režírovala Dana Hozdová, 
přišlo 13. května do Městského kina Jas 163 diváků, kteří se s domácími ochotníky 
dobře pobavili.  - red -

Tanvaldský soubor zahrál Portugálii
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Odvoz 
a likvidace 

fekálií.
Telefon: 

777 822 890

Vážení zákazníci, oznamujeme 
vám, že 

provozovna kosmetických 
služeb a solária
Krkonošská 220 

(pí Růžiková, Koutná) 
je od května přemístěna

do nových prostor: 
Krkonošská 134 (1. poschodí,

 vedle domácích potřeb).
Opět se těšíme na vaši návštěvu. 

483 396 458

POSKYTUJI SLUŽBY 
sociální péče 

seniorům, zdravotně 
a tělesně 

postiženým (i dětem)
Například pomoc v domácnosti, 
nákupy, ošetřovatelská péče, 

dohled…

Tel.: 728 066 030

Kolik je Hurvínkovi: „Spejbl a Hurvínek na rybách: 
Tatí, berou? Byli by hloupí, kdyby nebrali, Hurvajz!“ Spejbl (1920) 
Hurvínek (1926), Mánička (1930), Žeryk (1930), paní Drbálková 
(1938), paní Švitorková (1951), paní Kateřina Hovorková, bábinka 
(1971). (Zdroj: http://hurvinkuv.pinknet.cz.) 

Městská policie 
Tanvald, 

 

tel.: 725 095 123

Vaše všímavost 
pomůže

městské policii!O pohár krále vrchařů Jizerek 2010 – 4. ročník
Seriál se jede pod záštitou obcí Plavy a Kořenov
Termín  Název  Délka/Převýšení
 6. 6. 2010 Český Šumburk – Štěpánka    4 km/360 m
 13. 6. 2010 Svárov – Štěpánka   10 km/560 m
 27. 6. 2010 Havírnou na Štěpánku   6 km/440 m
Propozice: Všechny závody se jedou na vlastní nebezpečí – nejsou pojištěny. 
Kategorie: M do 40 let; M nad 40 let; Ž
V každém závodě bude hodnoceno prvních 30 v pořadí jednotlivých kategorií. 
Bodování: 1. místo 45 b., 2. místo 38 b., 3. místo 33 b., 4. místo 29 b., 5. místo 27 
b., 6. místo 25 b., ... 30. místo 1 b. 
Do hodnocení v celkovém pořadí v každé kategorii je nutno absolvovat minimálně 
tři závody seriálu. 
Pro celkové výsledky se započítávají nejlepší tři výsledky, v případě rovnosti bodů 
platí lepší jednotlivý výsledek.
Startovné na jednotlivých závodech 30 Kč.
Presentace na jednotlivých závodech 8.30 – 9.30 hod., start 10.00 hod.
Pořadatelé jednotlivých závodů: 
Českým Šumburk – Štěpánka – Pavel Vondra (728 074 155)
Svárov – Štěpánka – Honza Kuna (608 177 940)
Havírnou na Štěpánku – Standa Pelc (724 096 583)

Jak je doma a jak ve světě
Na několik dnů se do popředí 
všech zpravodajství v Evropě 
dostalo počasí. Na odkazu: http:/
/www.jabo-net.com:80/heure.html 
můžete na jedné obrazovce 
vidět, jak se pohybuje teplota 
v celém světě nebo naopak 
domácí najdete na: 
http://www.meteoamater.cz. 

Dne 12. května bylo uskutečněno opět losování klientských karet v lékárně 
U Aesculapa. 1. místo a částku 5 000 Kč vyhrála paní Fišerová z Velkých 
Hamrů, 2. místo a částku 3 000 Kč vyhrála paní Holinová ze Zlaté Olešnice, 
3. místo a částku 2 000 Kč vyhrála paní Bachtíková ze Žďáru. 
Všem výhercům blahopřejeme. 

Váš lékárník PharmDr. Milan John

Na kole kolem Liptákova
po Cimrmanově stezce

Výstava fotografií věnovaná pátému výročí 
otevření Cyklostezky Járy Cimrmana bude 
od června k vidění v Městském kině Jas 
Tanvald.
Otevřeno v době programů kina až do konce 
prázdnin.

www.tanvald.cz
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Stadión na Výšině v Tanvaldě se stal 
dějištěm hasičské okrskové soutěže dne 
15. května 2010. Soutěžilo deset druž-
stev v kategoriích ženy a muži z celého 
Tanvaldska. Hasičská štafeta se běžela 
po celém okruhu stadionu. Na závod se 
přišlo podívat i několi desítek diváků, 
které neodradilo ani chladné počasí. 

Nejen výbornými výsledky při přijíma-
cích řízeních na vysoké školy či vědo-
mostních olympiádách se může pochlu-
bit tanvaldské gymnázium. Velmi dobrou 
připraveností se studenti prezentují i ve 
sportu. Důkazem může být vítězství 
v okresním přeboru středních škol v od-
bíjené a florbalu nebo třetí místo v bas-
ketbalu. V rámci kraje nejvíce překvapila 
děvčata z Gymnázia Tanvald, která 
v krajském finále ve florbalu v Turnově 
nestačila pouze na družstvo z Liberce, 
hrající s několika reprezentkami ČR 
v tomto populárním sportu. 

Naše členka Klára Patková, která  
byla nominována do užšího výběru 
reprezentace ČR, se o víkendu 
účastnila mezinárodních závodů ve 
Vídeňské sportovní hale v Rakous-
ku. Jednalo se o otevřený turnaj 
v Brazilském JIU-JITSU všech 
věkových kategorií, ve kterém star-
tovali borci z Rakouska, Francie, 
Belgie, Slovenska, Maďarska a 
České republiky. Klárka Patková ze 
SOSHIKI Tanvald se v těžké kon-
kurenci prosadila a vybojovala 
bronzovou medaili v tomto oblíbe-
ném kontaktním bojovém sportu. 
Jsme rádi, že se příprava v naší 
škole bojových umění, ve které se 
mimo Brazilského JIU-JITSU věnu-
jeme i Fighting JIU-JITSU, JIU-
JITSU a Karate-do, naší svěřenkyni 
vyplatila.

Aleš Nigrin, SOSHIKI Tanvald

Překrásné počasí, ideální terén a obrovská účast, tak je možné charakterizovat 
předposlední závod letošního ročníku Poháru běžce Tanvaldu, který pro děti a 
mládež již podesáté pořádají TJ SEBA, DDM a Gymnázium Tanvald. Devadesát 
pět dětí z mateřských škol a 261 závodníků z prvního stupně ZŠ z celého Tanvaldu, 
Kořenova a Hamrsek bojovalo s velkým převýšením sjezdovky a dopadu bývalého 
skokanského můstku na sídlišti o body do Poháru. (Na fotografii žáci čtvrté třídy.) 
Ti nejzdatnější si zároveň odnesli tradiční trofej, Maškovu vánočku. Poděkování 
patří všem organizátorům, studentům tercie Gymnázia Tanvald, Městu Tanvald, 
panu Maškovi, firmě Reality Viktora, České pojišťovně a.s. Posledním závodem 
letošního ročníku Poháru běžce Tanvaldu bude maratónský přespolní běh. 

Za pořadatele z Gymnázia, DDM a TJ SEBA Tanvald V. Vyhnálek

15. května se uskutečnil pod záštitou 
TJ Seba Tanvald a ČAES již 7. ročník 
štafetového závodu družstev a jednotliv-
ců MUCHOVMAN 2010, letos opět za-
řazeného do Poháru Čech štafet. Ani 
chladné a deštivé počasí neodradilo více 
než tři stovky závodníků v týmech slože-
ných z lezce, cyklisty a běžce, aby se 
sešli tradičně ve Zbytkách v Hospodě Ve 
Vrších, a společně se pokusili vybojovat 
co nejlepší umístění v jedné z mnoha 
kategorií či přímo titul MUCHOVMAN 
2010 pro nejrychlejší tým. 

Počasí účastníkům, stejně jako vloni, 
příliš nepřálo. Lezcům skály důkladně 
promáčel déšť v předešlých dnech a jako 
by to bylo málo, ještě se výrazně ochla-
dilo. Cyklisté se ze svého okruhu vrace-
li zablácení, často i s krvavými šrámy a 
běžci znavení z tratě plné kluzkých ka-
menů a kořenů. Obdiv a úctu proto za-
slouží každý, kdo do závodu nastoupil.

Nejrychlejším družstvem a tedy držite-
lem titulu MUCHOVMAN 2010 se nako-
nec stal časem 1:11:34,1 JANČI Ski Tým 

Tělocvičná jednota SOKOL Český 
Šumburk vás srdečně zve na 21. ročník 
Přespolního běhu Českým Šumburkem. 
Start a cíl je u sokolovny na Českém 
Šumburku v sobotu 12. 6. 2010.
Prezentace: 8.30 žákovské kategorie – 
startovné 10 Kč, muži, ženy, dorost – 
startovné 30 Kč. Přihlášky možno zasílat 
na e-mail: pensionhaja@seznam.cz, 
kontaktní tel: 603 186 211, 483 394 624. 
Závod začíná v 9 hodin startem předžá-
kyň a předžáků a pak dalších kategorií.

Muchovman  2010 v nepřízni počasí

Běh, cyklistika a lezení patří ke třem disciplínám Muchovmana. Soutěží muži, ženy 
i celé rodiny.

ve složení Vít Zahula, Martin Hušek a 
Vojtěch Prášil. Vyhlášeni a odměněni byli 
i vítězové kategorií tým nad třicet let, tým 
nad čtyřicet let, tým ženy, tým rodina a 
také jednotlivci, kteří všechny disciplíny 
absolvovali sami. Ten, kdo nestál na 
„bedně“, tajně doufal v tradiční tombolu, 
ve které byl kromě jiných hodnotných cen 
losován cykloturistický zájezd do 
Rakouska od CK TRIP. 

 Závěrečnou afterparty letos ozdobilo 
famózní a živelné vystoupení skupiny 
HUDBA TANVALD a konírna tradičně 
patřila Chilli bandu. 

 Závěrem je třeba poděkovat všem 
závodníkům za excelentní výkony, spon-
zorům a partnerům za přízeň a městům 
Velké Hamry, Tanvald a Smržovka a obci 
Zásada za podporu. Velký dík pak náleží 
generálnímu partneru celé akce – 
stavební společnosti SIZ s.r.o. 

Více informací o celé akci najdete na 
www.muchovman.net.

Za TJ Seba 
Milan Kozák

Úspěšní sportovci z Gymnázia Tanvald
A že je možné úspěšně skloubit vrcho-

lový sport s náročným studiem na tan-
valdském gymnáziu dokazují například 
maturantka – reprezentantka ČR v alp-
ských disciplínách T. Kmochová, členka 
družstva olympijských nadějí ČR v běhu 
na lyžích Z. Koucká, mistryně ČR v běhu 
na lyžích K. Preislerová a mnoho dalších 
studentů – sportovců. Všem děkujeme 
za vzornou reprezentaci Gymnázia 
Tanvald a přejeme mnoho dalších úspě-
chů ve sportu i ve studiu na VŠ.

Za Gymnázium Tanvald 
Vladimír Vyhnálek

Hasičská okrsková soutěž na Výšině
Vítězné poháry zůstaly doma, v ženách 
i mužích první místo obsadili šumburští 
hasiči.

„Rádi bychom poděkovali správci sta-
dionu p. Karlu Soldátovi, který nám po-
mohl s přípravou závodu,“ uvedl Pavel 
Morávek ze SDH Tanvald – Šumburk.

-abr-

Úžasný běh do vrchu zná své vítěze

Klára Patková zabodovala v Rakousku 

Vyhlášení výsledků a pořadí do třetího 
místa včetně udílení cen a diplomů bude 
probíhat průběžně po doběhu jednotli-
vých kategorii v cíli závodu. V prostoru 
cíle je zajištěno občerstvení. Závodníci i 
pořadatelé se závodu účastní na vlastní 
nebezpečí. Tratě vedou horským teré-
nem, z toho 30% tvoří asfalt. V případě 
nepříznivého počasí jsou v místě startu 
kryté prostory pro převlékání.

Vondra Pavel, 
starosta TJ Sokol a ředitel závodu

Přespolní běh Českým Šumburkem


