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Milí čtenáři,
začíná doba dovolených. Mnozí z vás 
se vydají na cesty motorovým vozi-
dlem. Nezapomeňte tedy na několik 
dobrých pravidel. Pamatujte, že 
rychlá jízda nemusí být zrovna tou 
nejrychlejší, někdy vás může zdržet 
dokonce na věčné časy. Věřte, že 
jestliže se v nesprávnou dobu ocit-
nete na nesprávné straně silnice, 
v protisměru určitě někdo pojede, ať 
už za zatáčkou nebo za horizontem, 
lépe je tedy čichat zplodiny od pomalu 
jedoucího vozidla před námi o něco 
déle, nežli potom čichat ke kytičkám 
zespoda. A po alkoholu, nebo i jen 
obyčejné únavě, je lepší hupsnout 
do postele, nežli za volant. V posteli si 
můžete se zavřenými víčky sníti, ovšem 
za volantem není dobré spáčem býti.
A na jednu věc rozhodně nezapomí-
nejte, se začátkem prázdnin se do ulic 
rozeběhnou spousty rozjívených ško-
láků. Nečekejte, že oni vás uvidí dříve 
nežli vy je, většinou je tomu naopak.  
Tak nezapomeňte. Těšíme se na vás 
opět v září a věříme, že se nad našimi 
stránkami sejdete v plném počtu.

-vho-

Zdeněk Svěrák poklepal na základní kámen 
k Cimrmanovu muzeu a rozhledně

 Do hávu První republiky se druhou 
červnovou sobotu zahalilo celé 
město. Ulicemi korzovaly sličné dámy 
v dlouhých róbách a rukavičkách 
s kloboučky a slunečníky, důstojní 
gentlemani ve fracích před nimi 
smekali cylindry a po silnici přijížděli 
odvážní závodníci na starých 
bicyklech a kostitřasech, jako kdyby 
sem zabloudili z jiné doby. 21. století 
jsme ale neopustili, protože český 
humor nezná hranic a omezení, a tak 
si Tanvalďané již po šesté připomněli 
největšího Čecha, spisovatele, vědce 
a pedagoga Járu Cimrmana, jehož 
poslední známé místo pobytu bylo, jak 
zjistili vážení cimrmanologové, právě 
v Tanvaldě. A pár kilometrů odtud se 
českému velikánovi už brzy otevře 
muzeum s rozhlednou. 
 Jak se již stalo tradicí, humorem 
zocelení jezdci šlápli do pedálů svých 
historických bicyklů již v 15 kilometrů 
vzdáleném Návarově. U kostela 
sv. Františka z Assisi na Šumburku 
pak přijíždějící odvážné muže, ženy 
a ratolesti na prehistorických kolech 
přivítal starosta města Petr Polák 
spolu s herci divadla Járy Cimrmana 

Zdeňkem Svěrákem, Petrem 
Bruknerem, Václavem Kotkem, 
Bořivojem Pencem a Genadijem 
Rumlenou. Ti také všem fanouškům 
cimrmanovského humoru sdělili 
radostnou zprávu. Příští rok totiž Járovi 
bude v regionu otevřeno kuriózní 
podzemní muzeum a postupně 
i rozhledna. Járův „svatostánek“ 
bohužel nebude v Tanvaldě, bude nás 
od něj ale dělit jenom kopec.  Stavba 
v režii architekta Martina Rajniše 
(známého například kontroverzní 
poštovnou na Sněžce) vyroste v areálu 
U Čápa v Příchovicích. Herci Divadla 
Járy Cimrmana proto poprosili všechny 
Tanvalďáky i obyvatele okolních měst 
a obcí, aby ve svých půdách a sklepích 
provedli archeologické vykopávky 
a pomohli do muzea nastřádat dostatek 
exponátů, které by zmapovaly Járovo 
působení u nás. Hledají se všemožné 
věci z Járovy doby, nářadí, stroje, 
nábytek, hudební nebo hasící nástroje, 
plakáty, obrázky, oděvy, obuv, hračky 
a podobně. Fotografie nalezených věcí 
můžete posílat na e-mailovou adresu 
kotek@djc.cz nebo poštou Agentuře 
Echo, Řehořova 5, Praha 3, 130 00.

 Po radostné zprávě 
o nové regionální 
atrakci se všichni 
mohli pokochat módní 
přehlídkou v režii 
Jilemnického spolku 
paní a dívek, které nám 
předvedly třeba to, kolik 
spodniček musely ženy 
před sto lety nosit. Od tří 
hodin se pak nejvěrnější 
„cimrmanovci“ sešli 
v tanvaldském kině, kde 
se společně strachovali 
o život herců Divadla 
Járy Cimrmana, kterým 
ve hře Afrika hrozilo, že si 
je k svačince naservírují 
lidožrouti. Všechno ale 
dobře dopadlo, takže se 
všichni mohli přesunout 
do nedalekých Příchovic, 
kde se konalo slavnostní 
poklepání na základní 
kámen k muzeu 
a rozhledně věnované 
českému géniovi. Při 
této příležitosti Zdeněk 
Svěrák lidem odhalil 
velký objev, který 
se Cimrmanologům 
v Tanvaldě podařil, 

a to nález Cimrmanovy básně, která 
obsahuje všechny prvky jeho rukopisu 
včetně charakteristického „absolutního 
rýmu“. Tady je:

Tady pobudu, Jára Cimrman
Tam, kde teče Kamenice,
tam kde teče Jizera,
hodných lidí na tisíce,
skoro žádný mizera.

Jsou tu lidé dobří,
Pilní jako bobři.
Velmi málo pobudů,
tady asi pobudu.

Padevět, ta dobrá duše,
půjčil mi svůj bicykl.
Cestou mi však praskla duše,
leknutím jsem vykřikl.

Když jsem kolo domů tlačil
po cestě i po poli,
divit jsem se sotva stačil
překrásnému okolí.

Hory, doly, lesy, luka
všude kam jen pohlédnu.
Radostí mi srdce puká,
postavím tu rozhlednu.

 A tak se Cimrmanologové rozhodli 
Járova přání uposlechnout a rozhledna 
tu na jeho počest stát bude. Příští rok 
už budeme moci navštívit muzeum 
a postupně se nad ním bude tyčit 
i rozhledna. Nedočkavcům zatím 
musel stačit její model. A především 
příslib, že příští rok se v Tanvaldu opět 
sejdeme a oslavíme svátek nádherné 
mystifikace a jediného českého hrdiny, 
kterého nemůže nikdo zpochybnit. Je 
totiž tak dobrý, jak si to vysníme.

-hoš-
Zdeněk Svěrák se základním kamenem k muzeu. 

Foto: E.Kráslová

Do Jablonce konečně 
bez zádrhelů!

Snad již definitivně si motoristé 
oddychnou díky opravenému úseku 
silnice z Jablonce do Tanvaldu. Věřme, 
že asfalt nyní již vydrží a jízda se stane 
namísto slalomu opravdovým požitkem 
a cesta do okresního města se tak 
výrazně časově zkrátí. 

-vho-
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Poslední klenot festivalu Tanvaldské 
hudební jaro milovníkům vážné hudby 
přinesl světoznámý varhaník Pavel 
Černý. Jeho koncert si mohli vychutnat 
návštěvníci šumburského kostela sv. 
Františka z Assisi v pátek 27. května. 
Ještě než kostelem zazněly varhany, 
se představil se svým pěveckým 
uměním pěvecký sbor ZUŠ Tanvald. 

Výjimečný hudebník oceněný na var-
hanních soutěžích po celém světě poté 
zahrál skladby Johanna Sebastiana 
Bacha, Franze Liszta, Brahmse 
a mnoha dalších skvělých skladatelů. 
Kouzlo podmanivé varhanní hudby 
ještě dokreslovala atmosféra kostela, 
ve kterém se koncert konal. 

-red-

Krásné počasí, komfortní autobus spo-
lečnosti BusLine, a.s. a cíl Wittichenau, 
to jsou hlavní atributy květnového 
výletu pro tanvaldské občany do part-
nerského města. První zastávkou 
zájezdu byla moderně přestavěná 
budova bývalého vlakového nádraží. 
Tam jsme byli přivítáni vedoucím spolku 
pro partnerská města Wittichenau 
panem Popellou a vedoucí zdejšího 
úřadu paní Hufnagel. Odtud se výlet-
níci po občerstvení vydali na místní 

koupaliště. Naneštěstí jsme s sebou 
neměli plavky, takže jsme po nějaké 
chvilce, ač neradi, koupaliště opustili 
a vydali se na procházku městem. 
Místní kostel byl oproti naší minulé 
návštěvě již bez lešení a i jeho okolí 
se skvělo působivou úpravou. I cestou 
přes náměstí k pamětním kamenům 

partnerských měst jsme mohli obdi-
vovat půvabnou jarní výzdobu. Všem 
velice chutnal oběd v penzionu Graf, 
před kterým nás přivítala majitelka 
paní Graf a osobně nás přišel pozdra-
vit i starosta Wittichenau Udo Popella. 
Velice vstřícná majitelka nás po obědě 
pozvala také k prohlídce ubytovacích 
prostor. Ty se nám natolik líbily, že je 
můžeme každému doporučit. 
Odpoledne patřilo návštěvě 
Schwarzkollmu. Tam se nachází 
„Černý mlýn“, kde dle pověsti působil 
Krabat. Průvodce nám dělal „Černý 
mlynář“, který zajímavě popsal vznik 
celého komplexu „Černého mlýna“. Ten 
je zatím jedno velké staveniště a nás 
fascinovalo, jak je tento prostor vyu-
žitý, aby byl přitažlivý pro turisty a díky 
zbudované cyklostezce i pro cyklisty. 
Jedním z finančních zdrojů výstavby 
tohoto komplexu je prodej místní spe-
ciality, lívanců z podmáslí, které nám 
byly nabídnuty spolu s kávou a byly 
tak sladkou tečkou za naším výletem.  
Výlet byl jako obvykle zdařilý a to 
hlavně díky skvělému vedení zájezdu 
tajemníkem MěÚ Richardem Seidlem. 
Všichni se již těší, až pro nás Město 
Tanvald připraví další zajímavý výlet.

-ali-

Není třeba panikařit, Tanvaldem se 
neprohání dravé šelmy. 4. června přes 
město projela slavnostní jízda historic-
kých vozů značky Jaguar E-type, která 
letos slaví 50. výročí svého vzniku. 
Vozy, které mnozí odborníci považují 
za nejkrásnější automobily na světě, 
Tanvalďané mohli obdivovat v sobotu 
v dopoledních hodinách. Jaguáry přes 
město uháněly směrem na Poniklou, 
kde měly jednu ze svých plánovaných 
zastávek. Spanilé jízdy se zúčastnilo 

deset vozů značky Jaguar E-type 
v provedení roadster a coupé a další 
historické Jaguáry. Od 2. do 4. června 
vozy zdolaly více než 500 mil po nej-
krásnějších místech v Čechách. Jedná 
se o vůbec první jízdu svého druhu 
v České republice. Každý z účastníků 
jako startovné věnoval příspěvek 
na podporu SOS dětské vesničky 
v Doubí u Karlových Varů. 

-red-

Barový a televizní vůz v květnu přibyly 
do „stáje“ unikátních strojů, kterými 
se malí i velcí milovníci mašinek vozí 
při zvláštních jízdách připravovaných 
Železniční společností Tanvald. 
Barový vůz BalmBistro ve svém 
volném čase připravili členové občan-
ského sdružení Zubačka. Poslední 
květnový víkend se BalmBistro poprvé 
mohlo se svým zajímavým designem 

předvést i veřejnosti. Žízniví cestující 
ve vozu nalezli krásný dřevěný bar, kde 
se mohli občerstvit malinovkou nebo si 
zakoupit drobný upomínkový předmět. 
Oba vozy jsou také vybaveny LCD tele-
vizí, která cestujícím přenáší obraz ze 
stanoviště strojvedoucího. V Kořenově 
se novému vozu dostalo požehnání 
od desenského faráře Ivana Peschka. 

-red-  

Přes Tanvald pádily Jaguáry 
Železničáři křtili jídelní vůz pro zubačku 

Foto: Železniční společnost Tanvald.

Foto: Antonín Bělonožník

Pavel Černý posluchače v kostele uchvátil

Tanvald‘ané se vydali do Wittichenau
po stopách tajemného Krabata
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Jak udělat město krásné? Nezamořovat ho odpadky
Krimi a informace z města

 Každý to zná. Kocháte se procház-
kou v lese, obklopuje vás lesní klid, pře-
rušovaný pouze zurčením nedalekého 
potoka a najednou přijde šok. U potoka 
na vás číhá televize. Co se děje? 
Poznamenalo snad televizní šílenství 
i srnky nebo tvůrci reklam vynalezli 
novou cestu, odkud nad nás mohou 
vyskočit s nějakým super výrobkem, 
bez kterého se neobejdeme? Samá 
voda. Právě jste se setkali s tvorem, 
mylně označovaným za dobytek, 
protože jak známo, zvířata jsou 
v tomto ohledu mnohem čistotnější, 
než někteří lidé. A odpadky po sobě 
v lese rozhodně nezanechávají. Oproti 
tomu, někteří lidé bez uzardění naloží 
své auto odpadem, a místo toho, aby 
ho zdarma odložili ve sběrném dvoře, 
vyklopí ho někde v lese, u řeky nebo ze 
srázu. Není potom vůbec těžké v lese 
narazit na rozbité elektrospotřebiče, 
starý nábytek nebo odložené oblečení. 
Svým chováním přitom nejen znečišťují 
přírodu, ale také porušují zákon, pro-
tože za zakládání černých skládek jim 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Naštěstí 
jsou také lidé, kteří se nechtějí smířit 
s tím, že by měli v lese přeskakovat 
odpadky a nabízí přírodě pomocnou 
ruku. Vlastně není nic snazšího. Stačí 
si jednou za čas do baťůžku přibalit 
tašku a rukavice a sebrat, co se dá. 
Pokud chcete pomoci očistit přírodu 
ve vašem okolí, můžete si v infocentru 
Tanvald vyzvednout pytel na odpadky 
i rukavice a zaslat nám snímek, jak 
vypadal váš oblíbený kout předtím 
a po úklidu. 
 „Nad domem, kde bydlím, je kopec 
s krásným výhledem. Se psem sem 
chodíme každý den na procházku 
a relaxaci. Bohužel ale nejsme sami, 
komu se tu líbí. Někteří milovníci 
výhledů kopec zásadně zdolávají 
autem, aby ušetřili drahocenný čas. 
Když se probojují travnatou loukou, 
radši z auta ani nevystoupí. Nejspíš 
se bojí, aby jim čistý vzduch nezanesl 
plíce nebo aby jim nějaká zákeřná 
veverka nezpůsobila zranění šiškou. 
Aby zahnali i další nebezpečná 
zvířata, pustí si nahlas muziku a zpro-
středkují tak srnkám a nám bláznům, 

co chodíme do lesa pěšky, působivý 
hudební zážitek. Někdy se dokonce 
statečně odhodlají z auta vystoupit. 
Většinou proto, aby tu zanechali něco 
na památku. Potom nacházíme takové 
poklady, jako jsou lahve od alkoholu, 
krabičky od cigaret včetně nedopalků 
nebo pestrou expozici pet lahví. Tak 
si tak říkám, pokud sem jezdí proto, 
že se rádi rochní v odpadcích, proč 
raději nejezdí na výlety na skládku? 
Čas od času jim tu odpadkovou 
výstavu zruším. Pořád mi totiž něco 
říká, že ptákům, zajícům a srnkám 
odpadkové umění nic moc neříká,“ 
míní příznivkyně přírody Věra, která se 
snaží bojovat s odpadkovým nešvarem 
v Jizerských horách.
 Kromě individuálních dobrovol-
níků se na úklid v Jizerských horách 
zaměřuje také několik organizo-
vaných akcí. Dvakrát ročně, vždy 
na jaře a na podzim, se tu koná 
hojně navštěvovaná akce s názvem 
Ukliďme Jizerky. Jejím cílem je úklid 
turistických tras. Třeba v loňském 
roce dobrovolníci při této akci nasbírali 
dva velkotonážní kontejnery toho, co 
do Jizerek rozhodně nepatří.
 „Kuriózní nálezy jsou každý rok. 
Loni jsme našli reklamní tabuli jednoho 
místního pivovaru v takovém místě, že 
jsme opravdu moc nepochopili, jak si 
někdo mohl dát práci tu tabuli do těch 
míst dotáhnout. Tabuli jsme odvezli 
na Jizerku do našeho střediska, opra-
vili ji a nyní na ní píšeme informace 
pro širokou veřejnost o našich progra-
mech, které se ve středisku konají,“ 
říká organizátor akce Martin Jaroušek. 
V letošním roce se akce konala 21. 
-22. května a proběhne ještě 22. a 23. 
října.
 Každý rok se do akce Ukliďme 
Jizerky, zapojí okolo čtyř stovek lidí. 
„Jsme rádi, že se do naší úklidové 
akce více a více zapojují školy, a to 
nejen z regionu, ale i z Prahy nebo 
z Moravy. Jsou to opravdu lidičky, 
kteří v termínech úklidové akce nejsou 
v Jizerkách a sbírají odpadky mimo 
termín. I tyto odpadky samozřejmě 
odvezeme. Jsme rádi za jakoukoliv 
pomoc lidí od lidí, kterým není lhos-

tejný osud „Našich Jizerek“,“ dodal 
Martin Jaroušek. Město Tanvald akci 
finančně podpořilo částkou osmi tisíc.
 Některým lidem dělá stále problém 
pochopit, že když si něco plného do pří-
rody přinesou, musí si to zase plné či 
prázdné odnést. Když to zvládli nést 
jednu cestu, nezemřou vyčerpáním ani 
při zpáteční. Dobrovolníci ale v lese 
bohužel stále nacházejí spoustu obalů 
od použitých tub, nápojů a podobně. 
Podél silnic, cest nebo železniční 
tratě se objevují i větší haldy odpadků, 
které představují riziko pro životní 
prostředí. Ani hrozba padesátitisícové 
pokuty za nelegální uložení odpadu 
hříšníky neodradí. Přitom by stačilo 
zajet do sběrného dvora a odjet z něj 
s čistým svědomím, že odpad bude 
uložen bezpečně a nebude škodit pří-
rodě ani lidem. V Tanvaldě lidé sběrný 
dvůr naleznou v České ulici. Místní 
obyvatelé do něj mohou bezplatně 
(s předložením občanského průkazu) 
odkládat odpad od pondělí do čtvrtka 
od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin, 
v pátek od 8 do 12 a od 12.30 do 15 
hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. 
V neděli, kdy je dvůr zavřený, se bohu-
žel stává, že lidé odpad vyhazují před 
dvůr. Přitom není nic jednoduššího, 
než přijet během řádné otevírací doby 
a nepřidělávat ve městě nepořádek.
 Stejné je to s odhozenými elek-
trospotřebiči, které by při zpětném 
odběru mohly místo znečišťování 
přírody posloužit dál. „Mnozí z nás 
nevědí, že i holicí strojek, žehlička 
nebo vysoušeč vlasů se dají druhotně 
využít. I z těchto výrobků je možné 
vytěžit užitečné suroviny, jejichž 
opětovným použitím se navíc ušetří 
velké množství elektřiny a ropy,“ uvádí 
Roman Tvrzník, generální ředitel spo-
lečnosti Elektrowin, která se zaměřuje 
na zpětný odběr vysloužilých elektro-
spotřebičů. Například recyklací žeh-
ličky lze vyrobit hned několik nových 
plechovek, až 300 metrů měděného 
drátu, a k tomu ještě dětskou fleecovou 
mikin. V Tanvaldu jsou sběrná místa 
v marketu Billa, prodejně Elektro CUC, 
ELSAP Princ a ve sběrném dvoře.

-hoš-

Zachránili kotě před utopením
Dobrý konec měla společná akce 
hasičů a městské policie při záchraně 
kotěte z koryta říčky Desné v areálu 
SEBA T. Vyděšenému zvířeti se 
sice z úkrytu mezi kameny příliš 
nechtělo, ale zkušení záchranáři si 
poradili a zmáčené zvíře nakonec 
dostali na suchou zem. A to bylo jeho 
velké štěstí, neboť krátce nato by se 
nejspíš utopilo při odpouštění vody 
z Josefodolské přehrady. Kočky totiž, 
jak známo, neumějí příliš dobře plavat.

Lepší holub v hrsti, nežli na střeše
Do Lidlu přiletěl holub. Ovšem nikoliv 
nakupovat, ale odpočinout svým zna-
veným křídlům. Zaměstnanci marketu 
upozornili městskou policii, neboť si 
všimli, že se nejedná jen tak o ledaja-
kého ptáka. A měli pravdu. Byl to holub 
poštovní a dokonce cizinec. Zabloudil 
k nám z Polska. Strážníci pak holuba 
předali místnímu šumburskému cho-
vateli, který se o něj náležitě postaral, 
nakrmil ho a napojil a posléze ho 
vypustil na další pouť do domovské 
stanice. Takže žádné holoubátko 
na víně, nýbrž vzorná sportovní pře-
shraniční spolupráce. 

Autobusák není hřiště pro děti
Oprávněné stížnosti cestující veřej-
nosti k nepořádku na autobusovém 
nádraží působeném drobotinou z při-
lehlých domů, vedly ke společné akci 
městské policie a odboru sociálních 
věcí. 8.června v podvečerních hodi-
nách byly děti hrající si na místech, kde 
nemají co dělat a kde tropí nepořádek 
a jiná alotria a následně i jejich rodiče 
velmi důrazně upozorněni na nespráv-
nost takového počínání. Nejedná se 
totiž pouze o nepořádek na nádraží, 
ale i o bezpečnost dětí. Na silnici 
děcka opravdu nemají co dělat a komu 
to hlava nebere, ten si to bude muset 
přebrat před přestupkovou komisí.

I přenosné značky jsou platné 
Že pro pracovníky technických služeb 
není vždycky jednoduché dostat se 
s technikou k travnatým plochám, 
o tom svědčí záběry z 22.června, kdy 
bylo v plánu posečení trávy kolem 
ulice Radniční. Některým řidičům 
jsou dopravní značky stále šumafuk 
a nejsou ochotni popojet svým vozem 
o pár metrů dál. Podotýkám, že i pře-
nosné značky platí, to pro ty řidiče, 
kteří jezdí snad ještě podle pravidel 
z první republiky, anebo trpí šedým 
zákalem a na značky už prostě nevidí. 
Pak je lépe vůz trvale odstavit či 
rovnou sešrotovat. Některá auta si o to 
přímo říkají. -vho-

Okénko městské policie

OZNÁMENÍ NEMOCNICE 
TANVALD, S.R.O.

Nástup nového primáře na chirur-
gickém oddělení, MUDr. Nikolaje 
Koršinského, se specializací 
na traumatologii (zlomeniny).
Chirurgická ambulance i ope-
rační sál fungují v nepřetržitém 
provozu. 
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Kdo jiný by nám lépe poradil, kam 
se v létě vydat na výlet nebo jaké 
zajímavosti o našem regionu ještě 
nevíme, než Josef Kuna, dlouho-
letý vedoucí Turistického oddílu 
mládeže TOM Zálesák, duchovní 
otec lyžařského závodu Jizerské 
tisícovky, člen spolku na ochranu 
jizerskohorských pomníčků, 
Patron a především velký milovník 
Jizerských hor. Zeptali jsme se 
ho proto na pár turistických tipů 
v našem okolí a na to, jaké je vedení 
oddílu dětí po 43 letech.

Tanvaldská turistika
Naše město má skutečně výhodnou 
polohu na výlety do rušných středisek 
turistiky v okolí. Z Harrachova 
do Krkonoš, za Železným Brodem již 
je Český Ráj a nové možnosti jsou 
nyní po zprovoznění tratě do Szklarské 
Poreby.  
Byli jste již u krkonošských vodopádů, 
Vlašských a Valoňských chat 
s poklady drahokamů? Na obnoveném 
schronisku na Wysokém Kameni, 
Ďábelském kaňonu na Izerských 
Garbach, nebo na nejvyšší hoře celých 
Jizerských hor, Wysoké Kopě, co má 
o dva metry víc než náš Smrk? Je tam 
nejvýše položené rašeliniště a nyní 
i označení vrcholu mohylou! 
Hlavně však nevídaný rozhled. 
Přímo z Tanvaldu, nebo 
vlakových stanic Kořenov, 
Josefův Důl i Smržovky jsou 
báječné nástupy do Jizerských 
hor. Z naší jižní strany se hory 
pozvolně zvedají. Je to výhoda 
pro pěší, cyklisty a v zimě i pro 
běžkaře. Zaměření těchto výletů 
je pestré. K návštěvě rozhleden 
a vyhlídek v okolí, nestačí týden. 
Vodní toky a vodopády, jsou 
kouzelné v každé roční době. 
Nadšenci železniční nebo vojenské 
historie najdou své cíle na ozubnicové 
trati a muzeu v Kořenově, nebo 
na linii lehkého opevnění od Štěpánky 
po Václavikovu Studánku. Nacházejí 
se zde snad všechny typy LO vz. 37 
a některé jsou skutečné unikáty. Podle 
směrovek kolem Štěpánky, najdete 
zařízený Řopík a v něm odborníka 
Jirku Duška, který vám vše důkladně 
vysvětlí.
Křížků a drobných památek historie je 
v okolí také dost. Jizerské hory mají 
snad nejvíce zachovaných pomníčků 
s dochovanými příběhy událostí, proč 
se tehdy stavěly. Hodně se dočtete 
v knize Míly Nevrlého.
Zájmy turistů jsou všestranné a tak se 
hledají zaniklé studánky, vyhlídková 
místa, staré cesty, hraniční kameny 
panství, památné stromy, protiletecké 
kryty a pozorovatelny, o nichž také 
málokdo ví. 

Několik tipů z výletů 
turistického oddílu
Obcházeli jsme a hledali sloupy staré 
Clam-Gallasovské obory uprostřed 
jizerských hor.  Zaujal nás tehdy popis 
linie plotu, na který jsme občas v lesích 
narazili. Chtěli jsme přepočítat, údajně 

11 180 žulových patníků. Na obvodu je 
42 kilometrů dlouhá a tak jsme mysleli, 
že ji za dva, tři výlety obejdeme. Jak 
jsme se přepočítali.  
Nebo jsme hledali a procházeli cesty 
tajemných názvů, jako Čínská, Viničná, 
Hamrštice, Benglerova, Saská, 
Knížecí, Jezdecká, Mořská, Lasičí, 

Stará a Nová poutní cesta... Každý rok 
jednu a vydrželo nám to dvacet let.
Námětů je hodně, ale nešílenější 
snad byl ten, navštívit v jednom dni 
na lyžích, tehdy všech dvanáct vrcholů 
jizerských hor, vyšších než tisíc metrů 

nad mořem. Letos jsme pořádali 30. 
ročník a vrcholů již je o dva víc.  
Pořádali jsme i dálkový pochod, 
a nebo cyklojízdu ve skupinkách, 
v nichž menší polovina pod vrcholem 
hlídala kola a větší část si šla 
nahoru potvrdit návštěvu tisícovky. 
„Dálkošlapové“ žehrali, že má trasa 
jen 90 kilometrů a kdyby prý měla 
stovku, přišlo by víc těch stovkařů. 
Nebyl problém vyhovět a přidali jsme 
navíc rozhlednu Štěpánku. Těch 
letních verzí „Tisícovek, pěšky nebo 
na kole“ jsme dělali jen osm ročníků, 
ale bylo to moc náročné. Mnohem 
déle vydržel od sedmdesátých let, 
pochod „Tanvaldské kopce“, který 
založil Jirka Pavlíček v době největší 
popularity dálkových pochodů. Ač 
jsme se snažili pochod udržet jako 
Pavlíčkův memoriál, skončil i ten, pro 
malý zájem a kdy bylo víc pořadatelů 
než účastníků. 
V současné době se hodně chodí 
podle navigačních pomůcek GPS 
a mnoho úkrytů s poklady „kešek“ je 
na zajímavých místech, nebo právě 
u křížků. To už je turistika trochu 
jiná, než jsme se učili a dosud učíme 
v turistickém oddíle mládeže Zálesák.

Jak vznikl TOM Zálesák 
a jak funguje po 43 letech
Tento oddíl vznikl před více než 
čtyřiceti lety. Postupně si vybudoval 
vlastní klubovnu, jakou mu ostatní 
oddíly závidí. Je to ovšem starost. 
Dělat to i s vedením Zálesáka, 
průvodcovskou službou v muzeu 

na Jizerce, je pro mě stále 
náročnější. Souvisí s tím 
i péče o drobné památky 
v horách, neboť kromě 
ochrany přírody jsem 
i členem spolku Patron.  
Hledáme někoho, kdo by 
se alespoň o tu klubovnu 
staral. Každý, koho jsme 
sehnali a ten zjistil, že to 
dělám zadarmo, jen se 
zasmál a tak hledáme 
dál. Letošního roku byla 
zahájena modernizace 
Tomky, jak klubovně 
říkáme. Pokračovat se 
má i letos, ale zatím 
vše stojí.   Nyní mě 
potěšil a překvapil zájem 

starších, bývalých členů oddílu, kteří 
jsou již téměř padesátiletí a stále se 
k nám hlásí. Podle svých možností 
nám pomáhají, jako zrovna teď se 
zařízením kuchyňky. Ta by dosud ještě 
nebyla nebýt Jirky (Kiwiho) Plešingra, 
jeho firmy a Pepy (Jamese) Červinky. 
Tito zakládající, ale i pozdější 
členové Zálesáku se k nám stále 
hlásí a scházíme se při „výročním 
ohni“ na Terezínce, kde oddíl před 
dvaačtyřiceti lety vznikl.
Zájem dětí, které chtějí poznávat 
nové cesty a snést trochu nepohodlí 
v přírodě, která umí být i drsná, 
upadá.  Je to škoda a každý virtuální 
obdivovatel akčních bojových filmů, 
by si měl zkusit projít s námi nočním 
lesem, nebo přenocovat pod širákem.  
Máme nyní sice jen 14 členů, ale 
jsou to vnímaví a pozorní posluchači 
historek k místům, které navštěvujeme. 
Každé úterý se scházíme při plánování 
další výpravy a učíme se tábornické 
dovednosti, jako vázání různých druhů 
uzlů, zacházení s mapou, buzolou, 
nožem a sekerou. Umět postavit 
stan, nebo nouzový přístřešek a najít 
k tomu vhodné místo dokážou i dívky, 
které též v oddíle máme. Oddíl je pro 
všechny zájemce o táboření a turistiku, 

která není jen hltání kilometrů, ale 
i poznávání přírody a památek a hlavně 
o dobré partě.
Jistě v září uvítáme další nové členy 
TOM Zálesák KČT Tanvald.

„TOM Zálesák je pro všechny zájemce o táboření a turistiku, která není jen hltání 
kilometrů, ale i poznávání přírody a památek a hlavně o dobré partě,“ říká Josef Kuna

Zajímavosti, informace

Policie opět zabodovala 
a kasaři jsou za mřížemi
 V minulých číslech jsme již psali 
o partičce výtečníků, kteří vnikali leckdy 
dost akrobatickým způsobem do budov 
na Tanvaldsku. Například do budovy 
radnice se v loňském roce dostali 
po přistaveném žebříku do prvního 
patra, do jedné ze škol zase střešním 
vikýřem. Jenom v Tanvaldě a okolí toho 
měli na svědomí požehnaně. Základní 
školy na Výšině, Horním Tanvaldě, 
Velkých Hamrech, mateřskou 
školu v Tanvaldě, uměleckou školu 
v Tanvaldě, kanceláře, Uhelné sklady, 
prodejny potravin, Fitness v Hamrech, 
Tipsport, směnárnu i ordinaci, tedy 
výběr všeho druhu. Brali všechno, 
peníze, stravenky i počítače, nabourali 
i pokladny, ovšem způsobem kasaře 
nedůstojným, hrubou silou, bez špetky 
fantazie. Po dopadení vrahů z Výšiny 
policie opět zabodovala, takže dnes je 
již pětice zlodějů z Tanvaldu, Liberce, 
Semil a Jičína naštěstí v base. Kromě 
běžných stop je usvědčil i jeden živý 
důkaz, a to želvička z tanvaldského 
zverimexu, kterou si zloději odnesli 
snad na památku. Celková škoda 
je dosti vysoká, přesahuje 1 milion 
korun, ovšem otázkou zůstává, zda 
by si pachatelé při stejném výdeji 
energie nakonec poctivým způsobem 
nevydělali více. Ovšem takovým, jako 
jsou oni, poctivá práce nevoní a vonět 
nikdy nebude, tedy budou hezkých pár 
let raději čichat k erárním mundůrům 
v kriminále. A já bych jim k tomu přidal 
alespoň jednoho posta týdně (tzv. 
postní den), aby tam zbytečně na státní 
útraty netloustli, a taky pětadvacet, 
nejlépe na holou, jenže na takové 
tresty náš dnešní až příliš humánní 
trestní řád nepamatuje. Bohužel. 

-vho-

Bomba naštěstí 
neexplodovala
 Těžko říct, co sledoval dosud 
neznámý pachatel, když ohlásil bombu 
na základní škole na Výšině. Zda se 
jednalo o úspěšný pokus jak oddálit 
písemku, či zda si jakýsi rádoby chyt-
rák chtěl vydíráním přivydělat nějakou 
tu kačku. Každopádně poskytl policii 
spoustu vodítek na to, aby se co nej-
dříve dostal do chládku. Vyzýváme 
tímto všechny, kdož šli ve čtvrtek 
2.června v době okolo 7.40 kolem tele-
fonní budky u křižovatky ulic Radniční 
a U Stadionu a všimli si osoby, která 
odtud telefonovala, aby své pozorování 
sdělili na linku 158. Může jít o nebez-
pečného pachatele, kterému pobyt 
na slunci nedělá dobře a potřebuje 
na pár let ochladit, ale může se jednat 
také o nezvedeného teenagera, jehož 
rodiče předem lituji. Výjezd složek 
IZS je totiž může vyjít na pěkných pár 
desítek tisíc. I když se na místě žádná 
bomba nenašla. Naštěstí.

-vho-
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Autobusy jezdí podle nových jízdních řádů

Seriál:  Proč  nás  trápí  povodně?  (díl  sedmý) 
(pokračování z minulého čísla)
  A na závěr ještě něco málo 
o řekách, které protékají Tanvaldem. 
Jsou dvě a jsou to spíše říčky než řeky, 
ovšem čas od času se jimi valí tolik 
vody, že si název řeky plně zaslouží. 
Delší, a z hlediska možnosti povodně, 
je určitě zajímavější Kamenice. Ta 
dovede zejména obyvatele Horního 
Tanvaldu žijící u vody notně vystrašit. 
Kritický průtok pro vybřežení je 50 m3/s. 
S ohledem na to, že tu po většinu roku 
protékají pouhé 1 – 2 m3/s, se to zdá 
neuvěřitelné, ale v minulé dekádě 
jsme to jednou zažili, v roce 2002. 
Voda se zpravidla místy vylije z břehů 
v oblasti okolo mostu pod smržovským 
viaduktem až po závod SEBA. Tam 
je řeka úzká s nízkou kapacitou 
koryta. Druhé nebezpečné místo je 
v oblasti mezi lávkami pro pěší pod 
hornotanvaldskou školou. Kdy a jak 
může taková situace znovu nastat? 

Mohu vás uklidnit, že při srážkách 
do 100 mm/24 hod. a regulovaném 
nižším odtoku z vodního díla Josefův 
Důl nikoliv. A o tom, jakou kapacitu 
Josefův Důl má, jsme si již nedávno 
řekli. Teprve v okamžiku naplnění VD 
Josefův Důl, a to by nemělo nastat dříve 
než po dvou dnech intenzívního deště, 
plného otevření výpustí a současně 
další vydatné vody z nebes, se může 
stát, že se voda z Kamenice přelije 
přes levobřežní silnici.
 Řeka Desná je velmi krátká. 
Vzniká soutokem Bílé a Černé Desné 
na hranicích katastru Tanvaldu 
a Desné a měří jen něco málo přes 
dva kilometry, než se spojí s Kamenicí. 
I zde, stejně jako na Kamenici v Horním 
Tanvaldě, platí, že kritický průtok je 
od 50 m3/s  výše. Přehrada Souš 
dokáže zadržet déšť přibližně na dva 
dny, i když zpravidla již od prvního 
dne vypouští o něco více vody než 

Josefův Důl, ale vždy je to mnohem 
méně, než kolik vody do Desné nateče 
mimo přehradu. Jako první mohou 
být ohroženy garáže na pravém 
a domy na levém břehu, který je nižší. 
Teprve výraznějším překročením 
hodnoty 3.stupně povodňové aktivity 
na limnigrafu pod mostem u hotelu 
Koruna, který zde činí 48,5 m3/s, může 
dojít k vylití ze břehu i v této oblasti.
 Z místních potoků může obyvatele 
potrápit zejména Herta, pramenící nad 
Šumburkem a vlévající se do Desné 
na levém břehu u Koruny. Příčinou 
je necitlivé zabetonování koryta pod 
zástavbu u hlavní silnice kdysi dávno 
v minulém století. Jedinou obranou je 
důsledné čištění průtočného profilu, 
aby se neucpal nečistotami. Jiné 
řešení v současnosti není schůdné.
 A jak je to s jarním táním sněhu? 
V průběhu zimy se pravidelně sleduje 
obsah vody ve sněhu a rezerva 

v přehradách je vždy taková, aby 
dokázala i při velmi rychlém tání 
uvolněnou vodu zadržet. Jediné škody 
mohou vzniknou tak, že voda nateče 
do domu seshora, ale nikoliv od řeky.
 Takže krátce zrekapitulujeme. 
Srážky do 100 mm/24 hod. a průtoky 
do 50 m3/s sice zbystří naši pozornost, 
ale nejsou ještě důvodem k panice. 
Teprve další déšť a naplnění přehrad 
nás donutí k mimořádným opatřením. 
Spolupráce s Povodím Labe, které má 
naše vodní toky i díla na starosti, je 
však v posledních deseti letech natolik 
dobrá, že není důvod k obavám. Jsem 
pevně přesvědčen, že díky existenci 
vodních děl Josefův Důl a Souš, 
je Tanvaldsko nejlépe chráněným 
územím před povodněmi v celém 
Libereckém kraji.
A za to dám ruku do ohně, pardon, 
do vody.

Václav Hošek    

Živly, informace, zajímavosti

 Od 12. června začaly v linkové 
dopravě na Jablonecku a Semilsku 
platit nové jízdní řády. Na některých 
linkách přibyly nové spoje a změny se 
dotkly i autobusů na tanvaldské sídliště 
Výšina. 
• Nový spoj mohou využívat cestující 
na lince do Harrachova. Nový autobus 
vyjíždí v 8.16 z Tanvaldu do Harrachova, 
a to v každý pracovní den. 
• Spoj číslo 1 na lince Tanvald, 
autobusové nádraží – Tanvald, 
sídliště jezdí o pět minut dříve, ve 4.55 
z autobusového nádraží. 
• O 16 minut později, v 18.41 
z autobusového nádraží, naopak jezdí 
spoj č. 45, aby ho mohli stíhat lidé 
přijíždějící z Jablonce nad Nisou. 
• Spoj č. 21 v 8.16 z Tanvaldu do Desné 
je od 12. června převeden na jinou 
linku a prodloužen až do Harrachova. 
• Na delší jízdní dobu si musí zvyknout 
cestující u spojů ve 14.36 z Tanvaldu 
na Desnou, otočku a ve 14.59 z otočky. 
Důvodem je podle koordinátorů 
dopravy špatný stav komunikace. 

• O školních prázdninách nepojede 
spoj č. 11 z Tanvaldu do Velkých 
Hamrů a Zbytků. Je prý totiž využíván 
výhradně školáky. O deset minut dříve, 
v 5.00 vyjede autobus ze zastávky 
Zásada, škola do Tanvaldu, aby 
byla zajištěna návaznost na autobus 
do Jablonce nad Nisou v 5.22 
z Tanvaldu.
• Během školních prázdnin nepojede 
ani spoj 25 a 30 z Tanvaldu přes 
Velké Hamry do Držkova, Vlastiboře 
a Železného Brodu.
• Nový spoj naleznou cestující na lince 
Jablonec nad Nisou – Tanvald – Vysoké 
nad Jizerou – Jilemnice – Vrchlabí. 
Bude jím spoj 41, vedený o školních 
prázdninách ve 14.34 z Jablonce 
namísto spoje č. 19.
Informace o dalších změnách získáte 
na autobusovém nádraží v Jablonci 
nad Nisou nebo v Infocentru Tanvald. 
Co se týče vlaků, tak v Libereckém kraji 
neproběhla žádná změna v časech 
odjezdů a příjezdů.

-hoš-

 Začíná čas dovolených. Na tuto 
dobu se těší nejenom všichni pracující, 
ale i mnozí pobertové. Naše byty 
se v průběhu dovolených ocitnou 
do určité míry prázdné a velmi 
zranitelné. Jak se předem bránit? Jak 
předejít zbytečnému riziku? Nikdy si 
dopředu neříkejme, že tohle se mně 
stát nemůže. 
 Zloději se na svou dobu hojnosti 
dobře připravují. Obhlížejí si místa 
potenciálního útoku, shánějí se 
po klíčích. Proto nikdy nenechávejte 
klíče na snadno dostupných místech, 
v poštovní schránce, pod květináčem, 
a už vůbec ne pod rohožkou. Tam 
zloději sáhnou ze všeho nejdříve. 
Elektronické zabezpečení bytu je 
v dnešní době již cenově dostupné i pro 
„obyčejné lidi“ a zloděje může odradit 
tak, že odejde raději o dům dál a hledá 
snadnější cíl. Dalším rizikem jsou 
nezvané návštěvy. Takoví ti všelijací 
podomní prodavači nebo příslušníci 
různých náboženských sekt, ti k vám 
domů rozhodně nemají mít přístup. 
I mezi nimi se totiž vyskytují typaři 

a jediný způsob ochrany je prostě si 
takové lidi nepustit přes práh domu. 
Dalším nešvarem „dovolenkářů“ je 
důsledné zatahování rolet a závěsů. 
To je přímo pozvánka pro zloděje. 
„Hleďte, nejsem doma a hned tak 
nebudu, máte volné pole působnosti.“ 
A věřte, že zloději vám doma udělají 
mnohem větší paseku než sluníčko. 
A ještě jedné pozvánky se vyvarujte. 
Schránka přeplněná poštou, v dnešní 
době spíš reklamními letáky, to je 
další vodítko pro zloděje. Přitom 
není nic snadnějšího, než požádat 
přátele či sousedy, aby vám schránku 
vybírali. Můžete si tak ušetřit mnohou 
nepříjemnost.
 A co říci na závěr? Chraňte si svůj 
majetek a nedávejte ho všanc lumpům. 
Jen tak bude váš spánek o dovolené 
klidný. Policie sice pachatele nakonec 
skoro vždycky dopadne, ovšem může 
se stát, že se svými věcmi a penězi 
už se nikdy neshledáte. A to by byla 
škoda.
Podle pramenů Policie ČR. 

-vho-

Jak spát klidně na dovolené

 Český film Kalamita, v němž se 
mladý strojvůdce v podání Bolka 
Polívky, potýká se sněhovou kalamitou 
na tanvaldské železnici, mohli 28. 
května shlédnout návštěvníci míst-
ního Kina Jas Járy Cimrmana. 
Vzpomínkovou akci zorganizovala 
Železniční společnost Tanvald. 
Původně měli na film Věry Chytilové, 
který se na Tanvaldsku natáčel v 80. 
letech minulého století, zavzpomí-
nat účinkující herci včetně Bolka 
Polívky a samotné paní režisérky, ale 

z důvodu časového vytížení a nemoci 
se v tanvaldském kině nakonec sešli 
pouze místní protagonisté. Diváci se 
v kině také dozvěděli, která vozidla si 
ve filmu zahrála, na jakých místech 
se přesně natáčelo, a kteří z místních 
železničářů si ve filmu zahráli. A pro-
tože to nejlepší vždy přichází nakonec, 
tak byl večer s Kalamitou zakončen 
vystoupením skvělého jazzového 
trumpetisty světového významu Laca 
Decziho s kapelou Celula New York.

-red-

Se svým jazzovým uměním se 
v Tanvaldu předvedl Laco Deczi 
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RM bere na vědomí Dohodu o rozhodování 
o přidělování bytů a pronájmu nebytového prostoru 
v obytném domě č.p. 595 a č.p. 596 v Tanvaldě, 
část Šumburk nad Desnou uzavřenou mezi 
městem Tanvald a spol. TABYS s.r.o. Tanvald. 
• RM přidělila byt č. 6, dvougarsoniéru 
s příslušenstvím, byt běžný, Vítězná 614, Tanvald, 
část Šumburk na Desnou na dobu určitou 
do 31.12.2011. 
• RM přidělila byt č. 6, vel. 1+3, byt běžný, 
Protifašistických bojovníků 595, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 12. 2011. 
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové parcely 
č. 340/1 o výměře 36 m2, katastrální území 
Tanvald, na které je postavena montovaná garáž 
ev. č. 369, Tanvald panu P.V. na dobu  neurčitou 
s tříměsíční  výpovědní lhůtou za  nájemné ve výši 
9 Kč/m2/rok. 
• RM souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu 
motokrosové trati v  Motokrosovém a sportovním 
areálu – autokemp, Tanvaldská kotlina, dohodou 
ke dni 31. 5. 2011 s tím, že bude do tohoto termínu 
motokrosová trať řádně uklizena a předána městu. 
V případě, že bude splněna tato podmínka, 
souhlasí rada města s tím, že bude Motoklubu  
Jiřetín v AČR prominuta úhrada nájemného 
za období od 1. 1. 2011 do 31. 5. 2011. 
• RM rozhodla:
1/ zrušit své  usnesení č. 103/6/2011/1 ze dne 
30. 03. 2011;
2/ provést rozpočtové opatření č. 13/2011:
 VÝDAJE
Výdaje Fondu na zlepšení úrovně bydlení – celkem
Půjčky na opravy ..................................+ 90.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod prostředků FZÚB z minulých let90.000 Kč
• RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení mezi městem Tanvald 

a RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem dle předloženého návrhu. 
• RM:
1/ bere na vědomí neinvestiční výdaje na jednoho 
žáka v roce 2010 v Masarykově ZŠ a OA Tanvald, 
Školní 416 ve výši 16.038,64 Kč  a v Základní škole 
Tanvald, Sportovní 576 ve výši 11.242,30 Kč;
2/ rozhodla schválit v souladu s ust. § 178, 
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
neinvestiční výdaje, které budou požadovány 
od obcí, ve kterých mají žáci navštěvující 
Masarykovu ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 
a Základní školu Tanvald, Sportovní 576 trvalý 
pobyt a které nevytvořily podmínky pro plnění 
bezplatné povinné  školní docházky, za rok 2010 
ve výši 5.500 Kč na jednoho žáka. 
• RM po projednání vydává s účinností od 1. 6. 2011 
Nařízení č. 2/2011, kterým se vyhlašuje záměr 
zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
zařizovacího obvodu Tanvald dle předloženého 
návrhu. 
• RM po projednání žádosti paní Zdenky 
Synovcové, zástupce obyvatel Horního Tanvaldu, 
rozhodla provádět zimní údržbu ulice K Dubu 
v úseku od křižovatky s ulicí Pod Špičákem 
po křižovatku s ulicí Kostelní inertním posypem, 
na zbývajícím úseku ulice K Dubu, od křižovatky 
s ulicí Údolí Kamenice po křižovatku s ulicí 
Kostelní, provádět zimní údržbu i nadále solením. 
• RM projednala podání pana B.B. doručená dne 
22. 4. 2011 a 6. 5. 2011 a konstatuje, že město 
Tanvald jako člen Společenství  Tanvald 503-508 
není činností společnosti TABYS s.r.o. Tanvald 
poškozováno. Na žádost pana B.B. rozhodla rada 
města postoupit podání pana B.B. doručená dne 
24. 2. 2011, 30. 3. 2011, 22. 4. 2011 a 6. 5. 2011 
k projednání zastupitelstvu města.

• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s provedením celoplošné opravy částí místních 
komunikací v ulicích Raisova – Brumberská, 
Popelnická, U Herty, Vančurova a ve Žďáře 
a schválit rozpočtové opatření  č. 23/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Silnice a místní komunikace - celkem ..+1.954.673 Kč
v tom:
celoplošné opravy částí MK .............. 1.954.673 Kč     
FINANCOVÁNÍ – celkem
Převod z Fondu rozvoje a rezerv .... +1.954.673 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zakoupení nakladače AS 900 Ahlmann 
od dodavatele   STAVES   s.r.o.  divize   Olomouc   
za   nabídkovou   cenu   1.810.910 Kč   bez   DPH, 
tj. 2.173.092 Kč s DPH a schválit rozpočtové 
opatření č. 25/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár - celkem 
pořízení nakladače s otočným výložníkem ........... 
  ...........................................................2.173.092 Kč 
FINANCOVÁNÍ – celkem
Převod z Fondu rozvoje a rezerv .....+2.173.092 Kč
• RM vydává záměr na pronájem prodejního 
stánku umístěného v Krkonošské ulici, u podchodu 
pro pěší, pod tratí ČD, na pozemkové parcele č. 
2753, katastrální území Šumburk nad Desnou 
za nájemné ve výši  500 Kč měsíčně včetně DPH.
• RM vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 1958/1 (ostatní plocha) o výměře 43 m2, 
katastrální území Tanvald manželům H. a V.H. 
za účelem zajištění přístupu do dvojgaráže ev. č. 
120 Tanvald a možnosti parkování jejich vozidel.
• RM nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
ze dne 16. 10. 2001 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 147/3 o výměře 216 m2, katastrální území 
Tanvald za účelem zřízení zahrádky uzavřené 
mezi městem Tanvald a panem H. dohodou 
ke dni 30. 6. 2011 a bere na vědomí ukončení této 
nájemní smlouvy výpovědí ke dni 31. 8. 2011. 
• RM  rozhodla  postoupit  žádost  paní  J. o snížení 
kupní ceny za prodej pozemkové parcely
č. 966/3, katastrální území Tanvald k projednání 
zastupitelstvu města. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s výkupem:
1/ části pozemkové parcely č. 1684/1, katastrální 
území Tanvald označené podle geometrického 
plánu č. 1424-68/1/2011 ze dne 6. 5. 2011 jako 
pozemková parcela č. 1684/12 o výměře 259 m2, 
katastrální území Tanvald za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů za cenu 100 Kč/m2 s tím, 
že v kupní smlouvě bude uveden závazek města 
Tanvald, umožnit uložení vedení elektrické energie 
přes pozemkovou parcelu č. 1684/12, katastrální 
území Tanvald z trafostanice umístěné na tomto 
pozemku pro plánovanou výstavbu rodinných 
domů na pozemkové parcele č. 1684/1, katastrální 
území Tanvald;

2/ části pozemkové parcely č. 1684/7, katastrální 
území Tanvald označené podle geometrického 
plánu č. 1424-68/3/2011 ze dne 6. 5. 2011 jako 
pozemková parcela č. 1684/15 o výměře 305 m2, 
katastrální území Tanvald za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů za cenu 100 Kč/m2 s tím, 
že na pozemkové parcele č. 1684/15, katastrální 
území Tanvald bude zřízeno věcné břemeno 
odpovídající právu chůze a jízdy ve prospěch 
vlastníka pozemkové parcely č. 1713/8, rodinného 
domu č.p. 4, Žďár, Tanvald na stavební parcele 
č. 714, vše katastrální území Tanvald a jeho 
právních nástupců.
• 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 
investičního fondu v roce 2011 takto:
oprava předložených schodišť u základní školy, 
sportovní haly a školní restaurace  ...... 275.000 Kč
• RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků 
na opravu oplocení objektu č.p. 333 v Raisově ulici 
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 24/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného 
PO – celkem
Zřízené základní školy  .......................+  46.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................. -  46.500 Kč  
• RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
usnesení č. VIII/8 ze dne  20. 4. 2011 a souhlasit 
s poskytnutím příspěvku Mikroregionu 
Tanvaldsko na realizaci projektu „Doprovodná 
turistická infrastruktura Tanvaldska“ ve výši 
247.653,-- Kč a s poskytnutím bezúročné půjčky 
Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 3.054.388 Kč 
na předfinancování tohoto projektu s tím, že 
k vrácení této částky dojde do 31. 12. 2011 
a schválit rozpočtové opatření č. 11/2011:
Výdaje
Ostatní výdaje
půjčka Mikroregionu Tanvaldsko .....+3.054.388 Kč
Příspěvky celkem
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na projekt 
Doprovodná
turistická infrastruktura Tanvaldska ....+247.653 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z fondu rozvoje a rezerv ......+3.302.041 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít 
na vědomí návrh na restrukturalizaci Nemocnice 
Tanvald s.r.o.
• RM rozhodla zrušit na webových stránkách 
města Tanvald knihu návštěvníků. 
• RM projednala a bere na vědomí vyjádření 
odboru rozvoje a KV k záležitosti užívání bytu, 
který je ve vlastnictví města a užívaný pp. H.  
Rada města bere na vědomí dopis p. B. ze dne 
6. 6. 2011 a rozhodla postoupit ho k projednání 
zastupitelstvu města.

• RM  rozhodla pronajmout nebytové prostory 
v 1.N.P. objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald 
o celkové výměře 99,76 m2 s účinností od  
1. 8. 2011 společnosti Pohybové centrum, s.r.o., 
Husova 598, část Šumburk nad Desnou, Tanvald, 
zastoupené MUDr. Pavlem Šírem. 
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 1932/5 (ostatní plocha) označené dle 
geometrického plánu č. 1404-102/2010  ze dne  
13. 8. 2010 jako pozemková  parcela  č. 1932/11 
(ostatní plocha)  o výměře 133 m2, pozemkové 
parcely č. 1932/6 (ostatní plocha) o výměre 
1229 m2 a pozemkové parcely č. 1951 (ostatní 
plocha) o výměře 468 m2, vše katastrální území 
Tanvald, zastavěných tělesem silnice č. III/29046a 
a pozemkové parcely č. 2588 (ostatní plocha) 
o výměře 2251 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou, zastavěné tělesem silnice č. III/29048, 
Libereckému kraji za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů.
• RM rozhodla postoupit zastupitelstvu města 
k projednání opětovnou  žádost manželů M. 
o prodej pozemkové parcely č. 1492/12, katastrální 
území Tanvald. 
• RM rozhodla:
1/ pronajmout lesní pozemky včetně lesních 
porostů v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
o celkové výměře 635 976 m2,  v katastrální 
území  Tanvald o celkové výměře 852 226 m2 
a v katastrálním území Bohdalovice o celkové 
výměře 45 246 m2  společnosti TABYS s.r.o., se 
sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou za účelem hospodaření 
– provozování zemědělské výroby podle zákona č. 
85/2004 Sb.,  kterým se mění zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, dle přílohy;
2/ schválit  Smlouvu o nájmu  pozemků mezi 
městem Tanvald a společností TABYS, s.r.o. dle 
předloženého návrhu.
• RM:
1/ schvaluje Provozní řád pro provoz motokrosové 
trati dle předloženého návrhu;
2/ souhlasí s tím, aby odpovědný zástupce 

provozovatele stanovoval úhradu za užívání 
motokrosové trati. 
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 22/2011:
VÝDAJE
POZEMKY – celkem
koupě pozemku ppč. 57/25, k.ú. Šumburk nad 
Desnou ..................................................... 23.300 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .................  - 23.300 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
studii proveditelnosti vybudování zázemí pro 
městský stadion v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu, 
Tanvald a zadat vypracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 21/2011:
Výdaje
nebytové hospodářství – celkem
U Školky 579 – celkem .........................+ 44.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .................. - 44.000 Kč
• RM bere na vědomí ředitelkou školy stanovenou 
úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč 
v Mateřské škole Tanvald na školní rok 2011/2012. 
• RM:
1/ souhlasí s podáním žádosti Nej TV a.s. o licenci 
pro televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
rozvodů;
2/ schvaluje Smlouvu o poskytnutí vysílacího 
kanálu a zajištění vysílání místního informačního 
kanálu pod názvem Infokanál Nej TV – Tanvald 
ve veřejné telekomunikační síti ve městě Tanvald 
mezi Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 
Praha 2 a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu. 
• RM ukládá odboru rozvoje a KV projednat se 
správcem bytů ve vlastnictví města společností 
TABYS s.r.o.  dopis p. B. ze dne 19. 5. 2011, 
týkající se užívání bytu ve vlastnictví města p. H., 
a předložit k této věci stanovisko na příští schůzi 
rady města dne 8. 6. 2011. 
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční dne 15. 6. 2011 s tím, že 
program může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení

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

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

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 11. 5. 2011

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 23. 5. 2011

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 8. 6. 2011

Městské zastupitelstvo, Městská rada 

2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti

6. Projednání stížnosti na představitele společnosti 
TABYS s.r.o. Tanvald
7. Náměty, připomínky, diskuze
8. Závěr

 Krajský úřad Libereckého kraje jako 
pořizovatel Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje chce upozornit 
občany, že připravuje veřejné 
projednání této územně  plánovací 
dokumentace kraje. Smyslem jejich 
pořízení je definovat pravidla pro 
územní rozvoj kraje a vymezit plochy 
a koridory pro záměry nadmístního 
významu.  
 Přesné informace o veřejném 
projednání včetně místa kde se bude 
veřejné projednání konat, termínu, 
kdy bude možné nahlédnout do této 
dokumentace a o možnostech podání 
připomínek a námitek, budou oznámeny 
veřejnou vyhláškou na úředních 

deskách všech obcí Libereckého kraje 
v polovině července. V průběhu srpna 
nabízejí zástupci pořizovatele možnost 
informovat se o průběhu procesu 
pořizování Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje  nejen na Krajském 
úřadu Libereckého kraje, ale i přímo 
v některých městech Libereckého kraje 
(Jablonec nad Nisou – 9.srpna 2011, 
Semily – 11. srpna 2011, Česká Lípa 
– 16. srpna 2011, Turnov – 18. srpna 
2011, informace o místě a času konání 
informačního dne budou oznámeny 
rovněž v průběhu července).

Ing.Gabriela Šípková, 
Krajský úřad Libereckého kraje

 Projednání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
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 Zachytat si ve sportovních vodách 
na Tanvaldsku přijeli v květnu polští 
rybáři z města Msciwojaow  u Jawora 
na pozvání místní organizace Českého 
rybářského p svazu v Tanvaldě. 
„Spolupracujeme více než pět let.  
Pořádáme společné akce - například 
uklízíme okolí řek. Jsme sportovní 
rybáři, a tak ulovené ryby zase je 
pouštíme zpátky do vody. Naše 
heslo je Chyť a pusť! Většina našich 
členů ryby vlastně ani moc nejí,“ říká 
předseda tanvaldských rybářů Jiří 
Lejsek.
 Výměna zkušeností je podle 
tanvaldského rybáře Eduarda Haby 
užitečná. „Vzájemně se například 
informuje o chráněných druzích ryb.  
V Polsku chytáme u jezera hlavně 
kapry a štiky, oni si tady zase s námi 
vyrazí nejraději na pstruhy,“ dodává 
Haba.
 Jeho polský kolega Jan Chomiak 
na břehu Kamenice souhlasně 
přikyvuje. „Chytá se tady moc dobře. 
Řeka je čistá a příroda kolem je 
kouzelná. Jezdíme sem rádi,“ chválí 
tanvaldské rybáře s tím, že jejich 
pohostinnost jim oplatí v červenci.
 Chytání, ale není jedinou činností 

tanvaldských rybářů. Dříve, než 
vyrazí s pruty k vodě, musejí se 
o svůj revír postarat. Minulý týden 
například vysadili do sportovních vod 
více než metrák pstruhů duhových. 
Této slavnostní chvíli ale předchází 

hodně práce. „Máme vlastní líheň, 
kde z chovných kusů získáváme jikry 
a z těch musíme vychovat plůdek, 
který přenášíme do chovných vod. 
Až po roce dorostou ryby do sedmi 
centimetrů a mohou být vysazeny 
do sportovních vod,“ přibližuje práci 
rybářů předseda Lejsek.

J. Kočárková

Minaříková Anna 
Červinková Eva 

Klein Alfons 
Bukáček Miloslav 
Endler Jindřich 

Exnerová Alenka 
Kudrová Helena 
Kubalová Marie 
Lubasová Vlasta 

Malcová Eva

Šebek Ladislav 
Doležalová Markéta 

Hloušková Hildetruda 
Horecký Josef 
Hozda Jaroslav 

Pikorová Bohunka 
Synková Věra 

Hlubučková Alena 
Ježek Jiří 

Jírová Věra 
Sehnoutka Miroslav

Pokud si někdo nepřeje 
být uveden v TZ, 

stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový 
balíček, ať to sdělí A. Liškové, 
telefon: 728 421 550, event. 

jiné člence KPOZ.

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,

kteří se
narodili

v červenci 
a srpnu

V červenci  
a srpnu 2011

oslaví narozeniny

Zajímavosti, společenská rubrika

Česko – polský rybolov v Tanvaldě Koulíme, koulíme 
kouli 2011

Úspěch studentů OA v celostátní soutěži
 studentských společností

 Studentská společnost PropaGen 
při Obchodní akademii v Tanvaldě 
získala v soutěži Junior Achievement 
na krásné 4. místo v celostátním 
finále soutěže „O nejlepší studentskou 
společnost“.
 Junior Achievement je nejstarší 
a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou 
organizací na světě. Vznikla 
již v roce 1919 v USA. 
Činnost Junior Achievement 
je rozšířena ve 115 zemích 
světa. Do jejích programů se 
každoročně zapojuje 7 miliónů 
dětí a mladých lidí mezi 6 a 22 
roky. Každoročně vzniká v ČR 
více než 100 studentských 
společností, které mají 
možnost si v průběhu jednoho 
roku vyzkoušet podnikání 
nanečisto. Studentské týmy 
realizují svůj podnikatelský 
záměr, vedou účetnictví, 
prodávají své výroby nebo 
poskytují služby. Na závěr roku soutěží 
mezi sebou o nejlepší studentský tým. 
Podmínky soutěže jsou velmi náročné, 
studenti musí o své činnosti vypracovat 
závěrečnou zprávu, uzavřít účetnictví.
Nejlepší týmy z Čech a Moravy musely 
předstoupit se svojí prezentací před 
odbornou porotu, která je složená ze 
špičkových TOP manažerů firem, které 
projekt podporují. Jedna z nejtěžších 
fází soutěže spočívá v pohovoru 

s porotou, která je studenty opravdu 
důkladně prověří.  Otázky se týkají 
nejen podnikání konkrétního týmu, ale 
i řešení různých situací, které mohou 
při podnikání nastat.
 Z národních kol postoupilo 
do celostátního kola, které se konalo 
7. června na půdě VŠE v Praze celkem 

10 týmů, mezi nimi i studenti Obchodní 
akademie v Tanvaldě společnost 
PropaGen jako jediní z Libereckého 
kraje. Jejich podnikatelským záměrem 
bylo poskytování propagačních služeb.
 PropaGen v průběhu školního roku 
realizoval celkem 5 samostatných 
projektů. Všechny souvisely 
s propagací Obchodní akademie. 
Na úplný rozjezd na podzim loňského 
roku zajišťovali studenti informační 

kampaň v rámci veletrhu vzdělávání 
Amos, organizovali Dny otevřených 
dveří ve své škole, vytvořili prezentaci 
„OA očima studentů“, se kterou 
seznamovali žáky základních škol. 
Nejzajímavějším produktem byla 
multimediální vizitka se zmíněnou 
prezentací, která slouží potřebám 

školy k dalšímu informování 
uchazečů o nabídce 
studijního programu. Mezi 
studenty získala největší 
úspěch propagační trika, 
na která studenti navrhly 
potisk s obrázkem školy 
a logem a zajistili jejich 
výrobu a distribuci.  
 Slovy prezidentky Stáni 
Borysové, která zhodnotila 
celou činnost v rámci soutěžní 
prezentace: „Nejen, že jsme 
si mohli vyzkoušet podnikání, 
naučili jsme se řešit krizové 
situace, vyzkoušeli si 

komunikaci v reálném obchodním 
prostředí, ale zbyly po nás i hmatatelné 
produkty ve formě multimediálních 
vizitek a pěkných triček a věříme, že se 
zvýší i zájem o studium na naší škole.“
 Mezi deseti nejlepšími týmy ČR 
obsadili studenti OA Tanvald krásné 
4. místo. V budoucnu mohou tyto 
zkušenosti zúročit ve vlastním 
profesním životě. Gratulujeme!

ZJ

Kamenice je klid a pohoda, říká polský rybář  Jan 
Chomiak

 Letos se ZŠ Tanvald Sportovní již 
podruhé zúčastnila akce Koulíme, 
koulíme kouli, kterou pořádá ZŠ 
v Pěnčíně. Celý rok jsme ve škole 
sbírali použité hliníkové obaly, víčka 
či jiný hliníkový odpad z domácností. 
Veškerý hliník, který jsme za rok 
nasbírali, jsme v průběhu roku během 
Ekologického semináře tvarovali 
do ohromné koule. S tou jsme se 
nechali 1. června dovézt do Pěnčína. 
Od školy nás již vezl vláček, to abychom 
nabrali sil k závěrečnému koulení. 
Kousek od vrcholu Černé Studnice 
si všichni zástupci škol dováleli svou 
kouli na vrchol. Naše tanvaldská koule 
byla letos vítězná. Nasbírali jsme 
celkem 44 kg. Oproti loňskému ročníku 
jsme ji navýšili o celých 40 kilogramů.  
I v příštím roce se budeme snažit 
zužitkovat hliník, který by jinak skončil 
v koši směsného odpadu. Těší nás, že 
se z naší koule vyrobí něco jiného. 
 V rámci ekologické výchovy se 
nám ve škole dále daří třídit i ostatní 
odpady – papír, plastové lahve 
a víčka, tetrapaky, baterie a vyřazené 

elektropřístroje. Jsme zapojeni 
do dvou dalších projektů: Třídíme 
ve škole - tam jsme se letos dostali 
mezi finalisty v Libereckém kraji 
a Recyklohraní, které nám umožňuje 
získávat za nashromážděné body 
pěkné odměny. Má to smysl třídit 
odpad. 

Ivana Müllerová a Lenka Vršovská
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 Sobota 27. 8. - Letní hry - 15:00 - 18:00 - u lesíka na sídlišti Výšina v Tanvaldě. 
Startovné 40,-  
Příměstské tábory - díky dotaci z Libereckého kraje a města Tanvald jsme 
upravili cenu tábora pro sociálně slabé rodiny a rodiče samoživitele na 600 Kč/
tábor včetně oběda. Pokud budou volná místa, tak můžete děti přihlašovat 
i během měsíce července. Pokud by rodiče potřebovali dítě umístit i na část 
tábora, lze se dohodnout.

Mateřské a dětské centrum Maják

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA 
TANVALD pro  školní rok  2011 - 2012

Sport - florbal, basketbal, plavání 
(bazén v Gymnáziu), volejbal dívky,    
volejbal chlapci, lyže běh, turis-
tika (Tanvald, Desná), stolní tenis,               
taneční, aerobik+zumba, šachy

Estetika – výtvarně-keramický pro 
předškoláky a prvňáky, výtvarný 
speciál (různé výtvarné techniky- pro 
děti od 10 let), výtvarný, keramický 
(Tanvald, Desná), divadelní, dívčí klub 
(pro děti od 9 let)

Hudební  obor – zobcová flétna, 
kytara k táboráku (pro začátečníky 
a pokročilé)
Cizí jazyky – anglický pro děti 
(začátečníci i pokročilí), anglický pro 
dospělé (začátečníci i pokroč.)
Přírodověda – rybářský (od 9 let 
– proběhne formou kurzu v únoru 
a březnu)
Technika – kurz počítače pro dospělé 
– zač. a mírně pokročilí (8 lekcí po 1,5 

hodině od října)

Logopedie
Ulitka - zábavné a tvořivé dopoledne 
pro předškoláky od 3 let.
Každé úterý 8.30 – 11.30 hodin.
Kroužky začínají pracovat od 3.
října 2011. 
Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě 
a do výtvarně-keramického pro před-
školáky a prvňáky se koná v pondělí 
12. 9. 2011 od 15.00 pro děti, které již
 tyto kroužky navštěvovaly  
a v úterý 13. 9. 2011 od 15.00 pro 
nové zájemce. Zápis bude probíhat 
s platbou.
Do ostatních kroužků se zájemci 
mohou přihlašovat během měsíce září 
2011, kdy také budou upřesněny dny 
a časy, ve kterých se budou kroužky 
konat.
Bližší  informace  obdržíte  v  Domě dětí 
a mládeže Tanvald, tel.č. 483 394 301.

Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2011

Festival  Porta  a  Tanvald

Studenti zvou na výstavu fotografií

Město ožije Tanvaldskými slavnostmi

Pozvánka na koncerty U Kašparů 
Život  není  pohádka 

9. 7.  - country skupina Handl 
30. 7. - country skupina Sešlost
6. 8. - folk-rocková skupina 9431 
z Tanvaldu
Skupina obsadila druhé místo v česko-
slovenském finále autorské Porty 2011 
v Ústí nad Labem. 
13. 8. - country skupina Nonstop

Vstupné zdarma.
Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu 
Autokempu Tanvaldská kotlina.
Přijďte se podívat a poslechnout 
dobrou muziku. Občerstvení, točené
pivo a dětský koutek.

Také si kladete otázku, že 
toto slovní spojení nejde 
dohromady? Od roku 2011 
je tomu naopak. Tanvaldská 
skupina s názvem 9431 totiž 
po vítězství v krajském kole 
obsadila 2. místo ve finále 
československé autorské 
Porty v Ústí nad Labem.
Soutěžní píseň Bohatý 
muž zazněla na Lidickém 
náměstí hned po vystoupení 
první dámy české country 
Věry Martinové a získala si 
uznání posluchačů i poroty. 
Autorem hudby i textu je klávesista 
skupiny Petr Tomeš.
Skupinu 9431 můžete slyšet v Tanvaldě 
naživo v nejbližší době hned dvakrát. 
Poprvé to bude 6.8.2011 v rámci let-
ních koncertů na Tanvaldské kotlině 

a podruhé v 10. září na Tanvaldských 
slavnostech. 
Devět čtyři tři jedna tvoří prakticky 
totožní muzikanti hrající v kapele 
Hudba Tanvald, se kterou se můžete 
od roku 2007 setkávat na zábavách 
a plesech.

Foyer tanvaldského Kina Jas Járy 
Cimrmana bude v létě patřit mladým 
umělcům. Návštěvníci kina si zde 
budou moci prohlédnout fotografie 
pořízené během polsko-českého let-
ního projektu „Filmové a fotografické 
dílny partnerských měst Lubomierze 

a Tanvaldu“ u příležitosti 14. festivalu 
OFFK v polské Lubomierzi. Na pro-
jektu se podílelo také sedm studentů 
Gymnázia Tanvald. Vernisáž výstavy 
proběhne v Kině Jas Járy Cimrmana 
13. července od 15 hodin. -red-

Pouliční divadlo, místní kapely, histo-
rické autobusy, zubačka a tradiční jar-
mark, to budou hlavní lákadla letošních 
Tanvaldských slavností, které se usku-
teční ve dnech 9. - 11. září. 18. ročník 
slavností se opět bude konat v centru 
města. Na centrálním parkovišti zavoní 
lahůdky stánkařů, u Hotelu Koruna se 
roztočí pouťové atrakce a kdo má rád 
nostalgii, bude se opět po Tanvaldsku 
moci svézt v kabině historických 
autobusů.  Historií ožije i místní vla-
kové nádraží. Železniční společnost 
Tanvald letos na slavnosti připravila 
jízdy zvláštních vlaků s ozubnicovou 
lokomotivou a historickým motorovým 
vozem. V tanvaldském kině Jas Járy 
Cimrmana se nejmenší návštěvníci 
budou moci pobavit při sledování 
3D pohádek nebo si na centrálním 
parkovišti poslechnout pohádky pou-
ličního divadla.  Venkovní scéna města 
bude také po celý víkend plná hudby. 
O to se, pro velký úspěch, mimo jiné 
postará i místní kapela Hudba Tanvald. 
Podrobný program slavností bude 
upřesněn v dalším čísle zpravodaje.

-hoš-

Vážení čtenáři, rádi bychom vás 
seznámily s naším celoročním projek-
tem Život není pohádka…život je 
hledání, který je zaměřen především 
na sociální problémy dnešní společ-
nosti. Kompletní výsledky naší práce 
budou uveřejněny v Městské knihovně 
Tanvald. A na co se můžete těšit? 
Připravena jsou pro vás dvě promítání 
s následnými besedami, reportáže 
o integrovaném záchranném systému, 
články se sociální tematikou a roz-
hovory se známými osobnostmi. Vše 
bude doplněno anketou ze základních 

a středních škol. Zaujalo vás to? V tom 
případě se pojďte podívat na zahájení 
výstavy.
Kdy: 19. 9. 2011 od 17 hod
Kde: Městská knihovna Tanvald
Výstava bude probíhat do konce září. 
V případě zájmu bude uskutečněna 
druhá beseda v pondělí 26. 9. 2011 
od 17 hod.
Těšíme se na vás a věříme, že se vám 
naše výstava bude líbit.

Simona Šilhánová, Paulina 
Mazur a Lenka Hájková.

Koncert kapely Krausberry 
na Hamrskách U Kašparů proběhne 
22. července. 

Koncert Blues Session 
– Petr Kalandra s kapelou v novém 
složení se uskuteční 26. srpna. 
Více na www.ukasparu.tode.cz
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NA TOULKÁCH ZA KRÁSNÝMI VÝHLEDY 

 Výšlap na rozhlednu na tanvald-
ském Špičáku můžeme zahájit u vla-
kové zastávky v Tanvaldě. Odtud se 
vydáme nahoru okolo školy a okolo 
krásné pozdně secesní radnice ulicí 
Radniční až na silničku v ulici Pod 
Špičákem. Po ní se vydáme doleva 
a po chvilce dorazíme k rozcestníku 
u restaurace Pod Špičákem. Tady se 
dáme doprava, až narazíme na lesní 

cestu. Na jejím začátku 
stojí pomníček s kříž-
kem. Na konci 19. století 
ho tu nechal postavit 
smržovský truhlář Ignac 
Förster z vděčnosti 
za uzdravení těžce 
nemocné manželky.
 Lesní cesta nás 
vede dále vzhůru 
a po chvíli se napojuje 
na betonovou cestu 
z Albrechtic. Tady se 
dáme doleva a čeká nás 
ještě pořádné stoupání 
až na Špičák. Ani tato 
krásně tvarovaná hora 
se nevyhnula fantazii 
vypravěčů. Podle 
lidových vyprávění se 
v ní usadil dobrácký 
obr a hýčkal si tu 
poklad nesmírné ceny.  
Přestože mu pověsti 
přisoudily kladné vlast-
nosti, občas lidi přeci 
jenom trochu škádlil. 
Čas od času schoval 
pasákům dobytek nebo 
vylil vodu z rybníka, 
když se v něm někdo 
koupal. Kromě obra 
se prý pod Špičákem 

občas potuluje bezhlavý muž. Podivné 
stvoření táhnoucí za sebou sáňky 
kdysi spatřili dva sedláci.
 Osmnáct metrů vysoká kamenná 
rozhledna Tanvaldský Špičák se nad 
Jizerskými horami tyčí už více než sto 
let. Předchůdkyní současné rozhledny 
byla dřevěná bouda, kde se milovníci 
krásných rozhledů od konce 19. 

století občerstvovali pivem. Zvýšené 
pozornosti si Špičák v té době získal 
i díky nepovoleným oslavám 1. máje 
a táboru lidu prosazujícího všeobecné 
volební právo a snížení pracovní doby. 
Zájem návštěvníků však brzy překonal 
kapacitu dřevené stavby, a tak se již 
brzy začalo jednat o výstavbě roz-
hledny. Výletní chata s restaurací zde 
vyrostla již v roce 1904. Jen během 
první letní sezony zde návštěvníci 
stačili vypít 64 hl piva. Zájmu turistů se 
ale netěšila dlouho, protože již o rok 
později z dosud neznámých příčin 
vyhořela. O čtyři roky později idea 
rozhledny na Špičáku znovu ožila. 
Základní kámen nové rozhledny byl 
položen již 1. července roku 1908. 
Výstavba osmnáctimetrové rozhledny, 
která nese autorský podpis jablonec-
kého architekta Roberta Hemmricha, 
však neprobíhala 
nijak hladce. Jednou 
z nepřetržitých 
překážek byl i nedo-
statek vody, která se 
na Špičák musela 
vynášet ve vědrech. 
4. července roku 
1909 se ale rozhledna 
svého slavnostního 
otevření přeci jenom 
dočkala. Náklady 
na její stavbu se 
vyšplhaly na 9 tisíc 
korun. Samostatně 
stojící věž lákala 
tak početné davy, 
že se již v příštím 
roce rozrostla také 
o restauraci.
 Od vyhlídkové věže 
Špičáku návštěvníky 
dělí 101 schodů. 
Odměnou za výšlap 
je krásný výhled 
na Jizerské hory 
s Jizerou a Smrkem, 
na které navazují 
Krkonoše s Jinošem 
a mohutným Kotlem. 
Na jihu pak vidíme 
Černostudniční 
hřeben a na západě 
Javorník a Ještěd. 
Během prázdnin je 

rozhledna otevřená od úterý do neděle 
od 9 do 18 hodin. Výhled si můžeme 
vychutnat i z nedaleké přírodní 
vyhlídky, na kterou je možné vystoupat 
kdykoliv.
 Pokud se na Špičák vydáme 
v pátek nebo o víkendu, můžeme si 
ze Špičáku odnést ještě jeden krásný 
zážitek a svézt se dolů pohodlně 
usazeni na čtyřsedačkové lanové 
dráze. Letní provoz lanovky bude 
zahájen 1. července. Turisté se nad 
Jizerskými horami budou moci vozit 
až do 28. srpna, od 10 do 17 hodin. 
Lanovka sveze i kočárky a psy. 
Nedaleko dolní stanice lanovky je 
vlaková zastávka Tanvaldský Špičák, 
odkud se můžete svézt až do Tanvaldu. 
O víkendu vlaky jezdí třeba v 13.04, 
13.44, 14.04, 14.44, 15.04, 15.44, 
16.24, 17.04, 17.44 nebo 18.24.

Vzhůru za obrem na tanvaldský Špičák a dolů lanovkou

Letní příloha - tipy na výlety
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NA KOLE OKOLO TANVALDU 

 Kdo má rád neomezenou fantazii 
českého humoru a chtěl by se podívat, 
kde tvořil největší český génius Jára 
Cimrman, nechť zavítá do Tanvaldu. 
Jak totiž věci znalí vědci zjistili, právě 
sem vede poslední stopa tohoto vše-
stranného českého génia, spisovatele 
a pedagoga. Jaké dědictví nám mistr 
v regionu zanechal, o tom se můžete 
přesvědčit na 30 kilometrů dlouhé 
cyklostezce přes Tanvald až na Orle.
 Svět ženské módy Cimrmanovi 
vděčí za dvojdílné plavky, Eiffelovka 
za svůj tvar, Čechovův román 
za duchaplnější název a Tanvald 
za překrásnou cyklostezku s podtitu-
lem Na kole okolo Liptákova. V červnu 
roku 2006 ji slavnostně otevřeli čle-
nové Divadla Járy Cimrmana v čele se 
Zdeňkem Svěrákem. Devět zastavení 
nám Cimrmana představuje jako sta-
vitele, vizionáře, svědka, pedagoga 
a sportovce, objevitele, rádce, proroka 
a světoběžníka. Stezka začíná u řeky 
Kamenice v Návarově a končí na čes-
ko-polském přechodu Kořenov-Orle. 
 V Návarově stojí první důkaz 
Cimrmanovi přítomnosti ve zdejším 
kraji. Dodnes se zde dochovaly 
zbytky pilířů, jediného co zbylo 
z Cimrmanova tehdejšího snu spojit 
oba břehy Kamenice mostem. Sen 
zůstal snem, údajně proto, že se lidé 
na obou březích nedokázali dohod-

nout. Na druhé zastávce, u křižovatky 
nad Bohdalovicemi, se mistr kdysi 
zastavil a dal místním lidem cennou 
radu, aby místo lopoty s brambory 
zbohatli na rýžování zlata ve zdej-
ším potoce podél olší. Důkazem, že 
se lidem Cimrmanova rada vyplatila 
je i budoucí název obce, jež se 

na památku zlaté historie nazývá Zlatá 
Olešnice. Příhodu, kdy se Cimrman 
v hospodě U Labutě stává svědkem 
rvačky, načež ze dveří putyky vybíhá 
cikán s kudlou v zádech, zase popisuje 
tabule na zastávce u hotelu Grand 
v Tanvaldě. Událost zanechala v umě-
lecké duši Cimrmanově takový dojem, 
že ji použil ve své budoucí divadelní 
hře Vizionář.
 Pedagogický odkaz Cimrman 
zanechal na Českém Šumburku. Tady 
pokračoval v šíření českého vlaste-
nectví v jazykově převážně německém 
Tanvaldu. Působil tu v jednotřídce 
a děti i dospělé vedl ke sportu. Věhlas 
získaly především jeho sportovní disci-
plíny alá závody v zimníku, s batohem 
či kufrem. Další zastávka cyklisty 
čeká v části Desné Sladká Díra, která 
je svědkem Cimrmanova prvního 
dostaveníčko s Mariánkou. Zastavení 
o pár kilometrů dále, na schodech 
na Mariánskou horu, představuje 
Cimrmanovu myšlenku „Do kopce 
je lépe po schodech aneb Jdeš 
po rovině a jdeš vlastně do kopce.“ 
Zlá předtucha nás čeká na vyhlídce 
u Protržené přehrady. Tady Cimrman 
prorokoval brzkou zkázu právě vzni-
kající přehrady.  Bohužel však jeho 
varování nikdo neposlouchal, a tak 
se zlá předtucha změnila ve sku-
tečnost. Předposlední zastavení je 

na Vlašském hřebenu v Kořenově. 
Toto místo bylo rozhodujícím faktorem 
v Cimrmanově rozhodnutí, vydat se 
vstříc novým dobrodružstvím v dalších 
zemích. Pátrání po jeho stopách končí 
na hraničním přechodu Jizera – Orle. 
Stejně jako jeho pouť začala na mostě, 
tak i na mostě skončila. 

Stopa českého velikána Járy Cimrmana vede do Tanvaldu

ZA KULTUROU A VODNÍM OSVĚŽENÍM

 Když letní teploty vystoupají moc 
vysoko, dlouhé túry se zdolávají těžce. 
Je proto lepší, schovat se někde v zátiší 
rybníka nebo koupaliště. Ochlazení 
v parných dnech mohou obyvatelé 
i návštěvníci Tanvaldu nalézt i v míst-

ním koupališti. Vodní útočiště uprostřed 
rozpáleného města leží v přírodním 
zákoutí okrajové části Tanvaldu. 
Návštěvníci tu naleznou dostatečně 
velkou vodní plochu k plavání, mohou 
využít hřiště na plážový volejbal nebo 
využít možnost občerstvení v podobě 
chlazených nápojů, nanuků nebo malé 
svačinky na posilnění. Tanvaldské 
koupaliště se také jako jedno z mála 
v regionu může pochlubit skokanským 

můstkem pro milovníky adrenalinových 
aktivit. „Široko daleko je to skutečně 
rarita,“ uvedl provozovatel koupaliště 
Jiří Závodný. Pro pohodlí návštěvníků 
je v areálu také možnost zapůjčení 
lehátek, člunů, míčů nebo rukávníků 

pro nejmenší plavce. Komfortní rela-
xaci milovníkům slunění umožňuje 
travnatá plocha. Do nové letní sezony 
koupaliště vstupuje po každoroční 
revizi a úpravách areálu. Koupaliště 
je v létě otevřeno každý den od 10 
do 18 hodin. Cena vstupného již 
několik let zůstává na příznivých 20 
korunách pro děti a 40 korunách pro 
dospělé. 

Vodní osvěžení na tanvaldském koupališti

Letní příloha - tipy na výlety
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NA TOULKÁCH ZA VODOU

 Stezka malebnou 
krajinou svírající 
ve svém údolí dravou 
řeku Kamenici se 
otevírá pocestným 
na Palackého stezce. 
Po pomyslných 
stopách českého his-
torika, politika a spi-
sovatele Františka 
Palackého, po němž 
je stezka pojmeno-
vaná, se můžete 
vydat z Tanvaldu 
po Popelnické ulici, 
dále přes Velké 
Hamry a Plavy, kde 
již cesta pokračuje 
lesem a podél 
řeky do Návarova, 
Jesenného a Spálova. 
Trasa značená 
červenou turistickou 
značkou nás z Plavů 
povede nejkrásnějším 
úsekem údolí řeky 
Kamenice okolo 
zříceniny středově-
kého hradu Návarov.  
Některé scenerie se 
podle mnohých vyrov-
nají i těm proslulým, 
alpským.
 Na Palackého 
stezce se ideálně 
relaxuje. Koruny stromů se sklání nad 
zrcadlovou hladinu řeky, která si chvilku 
poklidně plyne mezi balvany a vzápětí 
burácí v divokých peřejích. Stezka nás 
vede hlubokými skalními kaňony až 

k hradbám zříceniny hradu Návarov. 
Nádvorní zeď již dávno spadla, a tak 
ze starého stavení můžeme obdivovat 
pouze klenby přízemí a prostornou 

 Ubytování v srdci Jizerských hor, 
posezení v příjemném prostředí, 
atrakce pro děti a letní koncerty pod 
širým nebem, to vše návštěvníkům 
nabízí Autokemp Tanvaldská kotlina. 
Areál autokempu leží v klidné lokalitě 
na úpatí Tanvaldského Špičáku. Díky 
svému umístění na jedné z hlavních 
tepen jizerskohorských turistických 
tras je vhodný pro rodiny s dětmi, 
vyznavače aktivní turistiky a spor-

tovně založené turisty. Na své si ale 
přijdou i milovníci relaxační dovolené, 
protože jedním z atributů dovolené 
na Tanvaldské kotlině je poklidná 
atmosféra. Poskytuje 30 míst pro 
kempování, umývárny se sprchami 
a WC, možnost praní prádla nebo 
bufet se sportbarem. Odpočinkové 

možnosti zajišťuje venkovní terasa 
s předzahrádkou, zastřešené místo 
na grilování a herní plocha určená pro 
děti. Od předloňského roku návštěvní-
kům zajišťují komfort také dvě chatky 
s celkem šestnácti lůžky a možností 
celoročního ubytování. Každá chatka 
je rozdělena na dva samostatné pokoje 
vytápěné přímotopy. V autokempu je 
hostům zdarma poskytováno bezdrá-
tové wifi připojení k internetu a celý 
areál je vybaven večerním a nočním 
orientačním osvětlením. Do auto-
kempu mohou v létě zamířit i vyzna-
vači kulturních zážitků a koncertů pod 
širým nebem. V letních měsících totiž 
areál ožívá hudbou a na letní scénu se 
na čas nastěhuje cyklus koncertů Léto 
na Tanvaldské kotlině. Od roku 2009 
si mohou návštěvníci hudební zážitky 
vychutnávat v zastřešené „salaši“, 
takže se nemusí bát ani deště. 

Po Palackého stezce ke zřícenině hradu NávarovZa kulturou do autokempu na Tanvaldskou kotlinu

ZA KULTUROU A RELAXACÍ

Pokračování na straně 12

Letní příloha - tipy na výlety
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síň v patře. Patrné jsou také otvory 
po oknech.
 Téměř nedobytý hrad byl postaven 
pravděpodobně ve 14. století. Prvním 
historicky doloženým majitelem hradu 
byl Jan Čouch ze Zásady, dvorní 
maršálek krále Václava IV., který 
Návarov připojil ke svému panství. 
Po rodu Čouchů hrad krátce vlastnil 
i Jiří z Poděbrad, 
Zajícové 
z Házmburka, 
Valdštejnové 
a nakonec skončil 
v držení Lamottů. 
Svým nepřátelům 
Návarov po staletí 
odolával díky 
svým mohutným 
zdím, hluboko 
do skály vytesa-
ným příkopům 
a dvěma baštám. 
Nakonec z něj 
však zbyly pouze 
trosky. Během 
30tileté války hrad 
obsadili Švédové 
a podnikali odtud 
své nájezdy 
po okolních pan-
stvích. Po jejich 
odchodu dal císař, 
ze strachu, aby se 
situace neopako-
vala, hrad zbořit. 
Obytná věž hradu 
padla s použitím 
střelného prachu, 
a to byl podle 
pověsti takový 
rachot, že v neda-
leké Lhotce popraskala okna. Jako 
každý správný hrad má i Návarov svou 
pověst o tajných podzemních chod-
bách. Prý vedou až do Jesenného.
 Po prohlídce trosek kdysi maje-
státní pevnosti můžete pokračovat 
dále po červené do stejnojmenné 
osady Návarov. Tady stojí za povšim-
nutí zbytky starého mostu přes 
Kamenici, který byl postaven v roce 
1766. Oblouky prastaré stavby se 
zřítily v roce 1955. Z Návarova stezka 
pokračuje podél vody do Jesenného. 
Zde si procházku můžete obohatit 
i návštěvou Bozkovských jeskyní, 

od Jesenného vzdálených zhruba 
1,5 kilometru. Krápníkové jeskyně 
s největším podzemním jezerem u nás 
jsou v létě otevřeny od úterý do neděle 
od 9 do 17 hodin. Na prohlídku je ale 
pro velký zájem turistů lepší předem se 
objednat. 
 Kdo bude z Jesenného pokračovat 
až do Spálova, narazí tu pro změnu 
na technický unikát. V letech 1921–25 

tady byla postavena na svou dobu 
pozoruhodná vodní elektrárna, k níž 
je voda přiváděna štolou vylámanou 
ve skále. U jejího slavnostního spuš-
tění byl i prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. Po prohlídce elektrárny se 
můžete občerstvit v restauraci Pod 
Spálovem. Pár kroků od ní je vlaková 
zastávka, takže zpět do Tanvaldu se 
můžete dopravit bez námahy v režii 
Českých drah. Od jedné hodiny odpo-
ledně vlaky jezdí až na výjimku vždy 
v celou a čtyři minuty (13.04, 14.16, 
15.04, 17.04, 19.04 apod).

 Za jeden z divů Libereckého kraje 
jsou návštěvníky regionu označovány 
harrachovské Mumlavské vodopády. 
Za úchvatnou vodní stěnou vede 
stezka přímo z autobusového nádraží 
na okraji Harrachova. Cestu, dlouhou 
zhruba jeden a půl kilometru, lemují 
naučné tabule, na kterých se poutníci 
mohou dozvědět základní informace 
o vodopádu nebo se seznámit s legen-
dami, které se k místu vztahují. Podél 
stezky je také možné spatřit takzvané 
punky, což jsou propadlá nadloží býva-
lých hornických štol.
 Mumlavský vodopád návštěvníky 
vítá již z dálky, burácením, s nímž 

vodní živel padá z desetimetrové 
kamenné stěny. Vodopád tvoří vysoké 
stupňovité skalní bloky v žulovém 
řečišti. Jeho půvab je možné obdivovat 
z protilehlého můstku. Odvážlivci ale 
často alespoň špičkou nohy otestují 
proslule nízkou teplotu vody, jakou se 
Mumlava může pochlubit i v horkých 
letních měsících.

Vodopád je nejmohutnější v době 
jarního tání. Tehdy je prý nejsilnější 
v České republice. Jeho průtok je 
v tomto období dosahuje kolem 
deseti až dvaceti metrů krychlových 
za sekundu. V zimě vodopád často 
zamrzne a vytvoří tak kouzelný ledový 
závoj.
 V blízkosti vodopádů stojí 
za povšimnutí i další přírodní poklady. 
Jsou jimi obří skalní mísy, které vznikly 
v důsledku erozních jevů. Místní oby-
vatelé jim ale pro jejich tvar přezdívali 
čertova oka. Takzvaný obří hrnec nad 
Mumlavským vodopádem měří 7 x 6 
metrů.

 Do Harrachova se lze z Tanvaldu 
svézt třeba vlakem po unikátní 
železniční trati, která je nejstrmější 
v Čechách. Mírnou nevýhodou je 
větší vzdálenost zastávky od centra 
Harrachova. Další možností jsou 
autobusy. Z autobusového nádraží je 
to k vodopádům pár minut do mírného 
kopce. 

Křehká krása Mumlavských vodopádů

Pokračování ze strany 11

Letní příloha - tipy na výlety
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 Putování protkané krajkou vodo-
pádů se cestujícím naskýtá i podél 
říčky Černé Desné.
 Po naučné stezce se můžete vydat 
přímo z Desné. Zvláštní půvab má 
řeka zejména v zimě, kdy si s fantazií 
pohraje mráz a ve vodním živlu vytváří 
ledové ozdoby. Křehkou krásu si však 
vodní kaskády zachovávají i v létě.
 Černá Desná pramení pod horou 
Jizera nedaleko Smědavy. V minulosti 
byla spoluviníkem četných povodní. 
Na své pouti jizerskohorským krajem 
si proráží cestu v horninách žuly. 
Na dvou kilometrech řeky naleznete 
peřeje, tůně a malé i větší vodopády. 
Místy voda stéká po šikmých skalních 
masivech. 

 Cesta podél vody kopíruje 
starou historickou cestu ze Souše 
do Heleštejnu (oblast podél desen-
ských vodopádů, název odvozen 
od německého Höllesteine – pekelské 
kameny). Zároveň s obnovou cesty 
byla obnovena i zdejší naučná stezka. 
Začíná na okraji obce v údolí Černé 
Desné a končí na přehradě Souš. 
 Délka stezky je 2,4 kilometrů a je 
určená zejména pro pěší turisty. 
Na trase narazíte na čtyři zastavení. 
Náročnost je střední. Pokud chcete 
ušetřit čas, svezte se do Desné 
autobusem na zastávku Desná/Sklář; 
odtud je to k říčce a vodopádům coby 
kamenem dohodil. 

 Jizerské hory a Krkonoše nejsou jen 
rájem vodopádů, ale také technických 
skvostů. Patří k nim i jizerskohorské 
přehrady. Díla zadržující obrovskou 
sílu. Díla, díky nimž se dnes v regi-
onu nemusíme bát povodní, ale také 
danajský dar, z nichž jeden způsobil 
snad největší katastrofu svého druhu 
v Čechách.
Protržená Přehrada
 Kamenná šoupátková věž se tyčí 
u malé říčky Bílá Desná jako smutný 
pomník kdysi majestátné přehrady. 
Hráz, postavená na začátku 20. století, 
měla chránit jizerskohorské obce před 
povodněmi. Nakonec však způsobila 
jednu z největších tragédií své doby.
Z hráze, která se hrdě vypínala 
do výšky 14 metrů a mohla zadržovat 
až 400 tisíc kubíků vody, dnes zbyly 
už jen trosky. Zachovala se přepadová 
kaskáda, vysoká šoupátková věž 
a šoupátková komora s podzemní 
štolou, která se stala významným 
zimovištěm netopýrů. Nešťastný osud 
přehrady, která se protrhla po nece-
lých deseti měsících od slavnostní 
kolaudace, mapuje naučná stezka 
vedoucí v místech, kde se nádrž kdysi 
nacházela.
Práce na přehradě na Bílé Desné byly 
úspěšně dokončeny v listopadu roku 
1915. Od její stavby si zdejší Vodní 
družstvo slibovalo zkrocení častých 
povodní. Netušilo však, že se tak 
nevyhnutelně přibližuje k ještě větší 
katastrofě. O pár měsíců déle, v září 
roku 1916, kdy přehrada zadržovala 
260 tisíc kubíků vody, si kolemjdoucí 

poprvé všimli, že něco není v pořádku. 
Hrází prosakoval dvoucentimet-
rový pramínek vody. Hodinu a čtvrt 
po prvním zpozorování průsaku se 
hráz protrhla. Dosud zadržovaná 
masa vody se nekontrolovatelně 
vřítila do údolí a zanechala za sebou 
jenom trosky, hrůzu a smrt. Za špatně 
provedenou stavbu nádrže zaplatilo 
životem 62 lidí. Voda smetla vše, co 
jí stálo v cestě. Srovnala se zemí 33 
domů a továren, těžce jich poškodila 
69. Za pár minut sebrala střechu nad 
hlavou více než tisíci lidem. 

 Mumlavské vodopády nejsou 
v regionu jedinou vodní cenností. 

Za vodopády se milovníci vodních 
živlů mohou vydat i do nedalekého 
Josefova Dolu. Sem je opět možno se 
z Tanvaldu dostat pohodlně vlakem 
(s přestupem ve Smržovce). Nedaleko 
nádraží v Josefově Dole začíná žluté 
a modré turistické značení, které nás 
dovede až k údolí říčky Jedlová. Vlaky 
jezdí zhruba každých 40 minut.
 Při cestě k vodopádům Jedlový 
důl nás čeká procházka romantic-
kou lesní roklí lemovanou skalními 
masivy, kde si říčka Jedlová proráží 
svou cestu přes balvany a kamenné 
plotny a vytváří jedinečnou kaskádu 
vodopádů a peřejí. Tajemné údolí 
se zurčícím potůčkem potěší nejen 
romantiky, ale také zvídavce. Jeho 
součástí je totiž naučná stezka, kde 

se můžeme dozvědět informace 
o přírodních hodnotách zdejšího chrá-

něného území, důvody jeho ochrany 
nebo způsob péče o lesní porosty. 
Stezka se vlní roklinou, vzdaluje nás 
a zase oddaluje od říčky, až narazíme 
na kaskádu vodopádů známou jako 
Pekelná (nebo také Černá) tůň. Nad ní 
se rokle rozšiřuje a vítá nás největším 
vodopádem. Pěnící živel se zde řítí 
z výšky několika metrů a hravě zdolává 
kamenné kaskády. Nad vodopádem už 
voda poklidně plyne mezi ohlazenými 
balvany a stezka se od říčky pozvolna 
odklání.
 Horská říčka Jedlová byla ve sta-
rých českých průvodcích nazývána 
také Tan nebo Tann, podle němec-
kého názvu Tannwasser. Říkalo se jí 
i Kamenná voda nebo Josefodolský 
potok.

Vodopády na Černé Desné 

Jizerskohorské přehrady: Skvosty se smrtící silou 

Kouzelný Jedlový důl

Letní příloha - tipy na výlety
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K cíli oklikou přes Souš
 Cestu k Protržené přehradě si 
můžeme zkrátit autobusem, který nás 
doveze na zastávku Desná, Černá 
Říčka/U Švýcar (ve všední dny v 10.56 
nebo 12.56, o víkendu v 8.16 a 12.16 
hod). Odtud pokračujeme nahoru 
po žluté značce až ke křižovatce „pod 
Souší“, kde odbočíme doleva a vyšláp-
neme pár strmých zatáček. Asfaltová 
cesta nás dovede až k přehradě Souš, 
která patří k vůbec nejnavštěvova-
nějším vodním nádržím v Jizerských 
horách a nad ostatními vyniká nejširší 
hrází. Je ideálním cílem cyklistů, běž-
kařů, in-line bruslařů, pěších turistů 
i maminek s kočárky. 
Zprovozněna byla v roce 1915 jako 
součást soustavy protipovodňových 
opatření. Po tragédii na Černé Desné 
ale byla ještě zesílena a do provozu 
se znovu uvedla v roce 1927. Souš 
kdysi sloužila i k rekreačním účelům. 
Hladinu brázdily loďky, břehy lemovaly 
chatky a voda se hemžila koupajícími 

lidmi.  Kdo by se ale chtěl v poklid-
ných vlnkách přehrady osvěžit dnes, 
se zlou by se potázal. Od roku 1974 
nádrž slouží pouze jako zásobárna 
pitné vody pro Jablonecko a Liberec 
a koupání je zde přísně zakázáno. Pro 
zajímavost: když byla přehrada vypuš-
těna, na jejím dně se objevily nejen 
základy zatopené osady Zadní Souš, 
ale také okrasné květiny, které začaly 
růst na místě původních zahrádek. 
Překvapivá skutečnost, že v chladných 
vodách nad dně přehrady přečkaly 
výhonky a semena rostlin v pořádku 
několik desetiletí, tehdejší botaniky 
zcela ohromila.
Když budeme pokračovat po silnici 
okolo nádrže, na konci dojdeme až 
ke křižovatce, kde se dáme doleva 
a zanedlouho již dojdeme k Protržené 
přehradě. Nazpátek můžeme jít 
po panelové cestě do Desné a tady 
opět využít možnost autobusové nebo 
vlakové dopravy.

 Desítky pevnůstek, jejichž úkolem 
mělo být zabránění vpádu nacistických 
vojsk do českého pohraničí, dosud 
leží rozesety po Jizerských horách 
i Krkonoších. Na fyzické pozůstatky při-
pravované, ale nevyužité obrany před-
válečného Československa, mohou 
návštěvníci narazit také v lesích pod 
příchovickou rozhlednou Štěpánkou. 
Tady na ně v jednom z objektů lehkého 
opevnění vzoru 37 (takzvaném řopíku) 
čeká malé muzeum, kde se mohou 
dozvědět spoustu informací o tom, 
jak mělo takové opevnění fungovat 
a s jakým vybavením se tu českoslo-
venští vojáci měli Němcům bránit.
 Pravidelné výpravy po horských 
opevněních s odborným výkladem pro 
všechny fanoušky vojenské historie 
i pro laickou veřejnost již několik let 
organizuje Jiří Dušek z Jablonce nad 
Nisou. Tematické výlety se konají 
vždy od dubna do září a nabízí svým 
účastníkům 12ti kilometrovou výpravu 
za řopíky. Mimoto Jiří Dušek již třetí 
rok po sobě otevírá všem zvědavcům 
brány jednoho z objektů opevnění, 
které je částečně vybavené vojen-
ským materiálem a přibližuje se svým 
vzhledem právě roku 1938, kdy mělo 
prokázat svou účinnost při obraně 
státu. V muzeu je připravena i malá 
expozice o historii tohoto úseku. 
Na malou výpravu zpět v čase se 
k němu pravidelně vypravují i školáci 
z celé republiky, aby se zajímavou 
formou dozvěděli něco o minulosti své 
vlasti. Na další zvídavce tu čeká třeba 
lehký kulomet vzor 30, nebo možnost 

dozvědět se další zajímavé informace, 
třeba kolik vojáků se do tak těsného 
prostoru vešlo, jak si mohli při střelbě 
vyměňovat zamořený vzduch, kde 
spali nebo jak řešili potřebu toalety. 
 K muzeu lehkého opevnění vzoru 
37 se všichni zájemci mohou vydat 
od rozcestí u křížku pod rozhlednou 
Štěpánkou, kde je také vyznačeno. 
Během letních prázdnin je muzeum 
otevřeno každý den mimo pondělí. 
Otevřeno bude i 2. a 3. července. 
Bližší informace může podat přímo Jiří 
Dušek (tel: 737 376 238).
 Jiří Dušek se k bunkrům dostal přes 
svůj druhý velký koníček – turistiku. Při 
svých toulkách po Jizerských horách 
narazil na opuštěné a zpustlé bunkry 
a po vydání knihy bratrů Stejskalů 
Drama 38, která se jako první zabý-
vala vojenskou situací a budováním 
československého opevnění v tomto 
regionu, se začal touto oblastí sám 
zabývat. Nejprve začal pořádat toulky 
po opevněních (ty jsou dnes zavedené 
jako „Šmajdání za historií opevnění) 
a později také se svým synem vlastními 
silami opravil, vyčistil a pro návštěvníky 
upravil jeden z bunkrů jako muzeum. 
Díky jeho zájmu a ochotě se podělit 
se svými znalostmi i s dalšími, malými 
i velkými nadšenci, zůstává historie 
československých opevnění živá. 
A všichni se mohou přijít podívat, jak 
„naši dědové“ chtěli bránit na betonové 
hranici republiku.

Základní informace: 
Lehká opevnění tady na severu měly 
zajistit, od Krkonoš až po Labe, teh-
dejší hranici s Německem- Pruskem 
(dnes Polskem). Jeden z úseků leh-
kého opevnění je i úsek CH2-Polubný 
s 50ti objekty. Opevnění vzoru 37 
sloužily k boční palbě a staly se pilířem 
obrany československé armády. Jejich 
výhoda spočívala v tom, že svými 
přehradnými palbami znemožňovaly 
sebeozbrojenějšímu nepříteli průchod 
linií. Na těžké opevnění návštěvníci 
Jizerských hor nenarazí. Pěchotní 

NA TOULKÁCH ZA MINULOSTÍ
Pozůstatky opevnění dodnes střeží pomezí Jizerek a Krkonoš 

sruby se totiž do září roku 1938, kdy 
pohraničí bez jediného výstřelu při-
padlo Němcům, nepodařilo vybetono-
vat. Jediné co na památku chystaných 
staveb zbylo, jsou výkopy.
Otevírací doba muzea lehkého 
opevnění:

Červenec – srpen: 
út- ne: od 9.00 do 18.00 hod
září:
3. - 4. 9., 10. - 11. 9., 17. - 18. 9.

Šmajdání za historií opevnění z r. 
1937-38, na pomezí Jizerských hor 
a Krkonoš:
červenec: 16. - 17. 7. 
srpen: 20. - 21. 8.
Září: 25. 9.
(sraz vždy v 8.40 na nádraží 
v Kořenově):

Výlet z Tanvaldu:
Do Příchovic za bunkry se můžeme 
vydat rovnou z Tanvaldu pěšky. 
Vyjdeme od hotelu Koruna, pokraču-
jeme po hlavní silnici směr Harrachov 
a před vlakovým nádražím u samoob-
sluhy odbočíme vpravo. Tady narazíme 
na zelenou turistickou značku. Po ní 
se vydáme přes Šumburk na Světlou, 
odkud je nádherný rozhled na celý 
Tanvald a jeho okolí. Další stoupání 
nás dovede až do Příchovic. Zelená 

značka potom vede naše kroky až 
k rozcestí pod rozhlednou Štěpánkou, 
odkud se můžeme vydat do lesa po levé 
straně a po pár minutách již narazíme 
na bunkry. Další možnost je vystoupat 
až na rozhlednu, která si tuto odbočku 
určitě zaslouží, a na bunkry se vydat 
z druhé strany. Na obou místech je 
instalovaná mapička, na níž jsou opev-
nění zakreslena. Rozhledna Štěpánka 
bude během prázdnin otevřená každý 
den (za příznivého počasí) od 10 do 18 
hodin.

Letní příloha - tipy na výlety
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NA TOULKÁCH ZA POVĚSTMI A VYHLÍDKAMI
Po stopách ducha Muhu a lupiče Köglera 
Málokteré místo v Jizerských horách je 
opředené tolika pověstmi a legendami 
jako Černostudniční hřeben. Jedná 
se také o jednu z nejkrásnějších hře-
benovek u nás. Lesní partie střídají 
horské louky, před zraky cestujících se 
otevírají krásné výhledy a pocestní zde 
narazí na přírodní vyhlídky, rozhlednu 
i bizardní skalní útesy, k nimž se váží 
tajemné pověsti. 
Cesta na Černostudniční hřeben 
začíná u vily Bálovky naproti autobu-
sovému nádraží. Kousek napravo od ní 
narazíme na červeně značenou turis-
tickou značku, podle níž se vydáme 
nahoru. Přejdeme ještě jednu silnici 
a potom už nás obklopí klid a zátiší 
lesa. Cesta na Terezínku je plná 
skalních skrýší a zátiší pro dětskou 
fantazii jako stvořených. Není divu, že 
vypravěči do této lokality zasadili sídlo 
mocného ducha Jizerských hor  Muhu, 
který se tu podle pověstí prohání 
ve svém vozíku taženém čtyřmi jeleny. 
Jedna ze skal vypadá jako obří noha, 
jiná jako obličej. Nečekejte ale snad-
nou cestu po rovince. Hřebenovka 
naši fyzickou kondici mnohokrát ověří 
na přeskakování padlých stromů či 
přelézání balvanů, které, jako by tu 
nastražil někdo se zvláštním smyslem 
pro humor.
 Po kratším výstupu narazíme na nej-
mohutnější vyhlídku Jizerských hor 
Terezínku, která se vypíná ve výšce 
618 metrů nad mořem. Skála se prý 
původně nazývala Schafstein, česky 
Šouf, podle proslulého loupežníka, 
který se údajně ve skalách ukrýval. 
Podle další pověsti je ve skále zakletá 
princezna. Ať už to bylo tak nebo onak, 
pro dámu svého srdce nechal skálu 
v roce 1853 zvelebit majitel jedné 
z tanvaldských továren Johann Mayer. 
Nechal zde vytvořit přírodní vyhlídku 
s 55 kamennými schody, po kterých 
turisté mohou vystoupat na 15 metrů 
vysokou skálu a kochat se výhledem 

na hřebeny Jizerských hor i městečko 
Tanvald v jejich sevření. Na počest své 
ženy, která se jmenovala Therezie, ji 
továrník pojmenoval Terezina výšina, 
což časem zlidovělo na Terezínku. 
U Terezínky si také můžeme odpo-
činout pod zastřešeným posezením, 
které tu pro návštěvníky nechal zbudo-
vat Mikroregion Tanvaldsko.
Červená značka nás už ale láká 
za dalšími zajímavostmi. Projdeme 
skrz Skalní bránu, zdoláme další 
balvany a zanedlouho nás čeká stou-
pání na přírodní vyhlídku nazývanou 
Muchov, která nám poskytuje výhled 
z nadmořské výšky 787 metrů. Tady 
můžeme zamávat na Tanvaldský 
Špičák, prohlédnout si jizerskohorská 
městečka jako na dlani a v klidu si 
vychutnat drsnou krásu Jizerských 
hor. O původu tajemného názvu skalní 
vyhlídky koluje řada spekulací. Objevil 
se dokonce i názor, že byl odvozen 
od pohanského boha skal Muha. 
Po rozšíření křesťanství se ale změnil 
v dobrotivého ochránce Jizerských 
hor, známého pod jménem Muhu. 
O něm pověst vypráví, že je stvořený 
z deště a mlhy. Některé legendy ho 
popisují jako dobrosrdečného strážce 
přírody, ale i jako zlomyslné strašidlo, 
které zaklelo vodní vílu Nisu. Dovede 
prý na sebe také brát různou podobu. 
Jednou se lidem zjeví jako mnich, 
jindy ve třpytivé rytířské zbroji nebo 
v podobě poustevníka poklidně podři-
mujícího u svého obydlí. Klid je to ale 
jenom zdánlivý, protože ve skutečnosti 
bedlivě sleduje, co se kde děje, aby 
ochránil poklad, který je v Muchovu 
ukrytý. Podle pověstí je celý vnitřek 
hory vyložen zlatem a stříbrem 
a všude po zemi se válejí hromady 
peněz a šperků. Poklad si tu měli 
v dávných dobách uložit loupežníci. 
Nikomu se ale zatím nepodařilo si 
z cenností ve skále něco odnést. Muhu 
je k dobrým lidem laskavý, chrání pří-

rodu a zvířata. 
Kdo ale přichází 
škodit, se zlou se 
potáže. Takhle 
se prý Muhu 
pomstil obyvate-
lům Stanovska. 
Ti v lesích lovili 
ptáky a prodá-
vali je buď dál 
do zajetí, nebo 
jako gurmánské 
lahůdky pro 
boháče. Muhu 
je marně prosil, 
aby ptactvo 
v jeho lesích 
ušetřili. Když 
prosby neza-
braly, rozhodl 
se Stanovským 
pomstít. Využil 
neklidných 
časů za Jiřího 
z Poděbrad 
a lstí zavedl 
vojska přímo 
do Stanovska. Ti 
ho celé vyplenili 

a zachovali lidem jen holé životy. 
Do míst, kde stála vesnice, přišli noví 
obyvatelé až po více než jednom 
století.
Dále pokračujeme kolem skalního 
útvaru nazývaného Buchta až k roz-
cestí Berany. Pokračujeme směrem 
na Černou Studnici a po cestě nemů-
žeme minout Čertovy skály. Ty jsou 
podle legend výtvorem jednoho neši-
kovného čerta. Podle pověsti za vše 
může spor dvou svatých. Svatého 
Prokopa, o němž je známo, že dokázal 
zkrotit čerta, si obyvatelé nedaleké 
Zásady vybrali za patrona nové kaple. 
Urazili tím ale svatého Floriána, 
o kterém nejprve také uvažovali, ale 
nakonec přeci jenom dali přednost 
Prokopovi. A tak když Svatý Prokop 
poslal svého zkroceného čerta, aby 
na místo stavby kaple přinesl kameny 
z Frýdlantu, rozpoutal Florián takový 
nečas, že rohatec balvany neudržel 
a upustil je právě nad Černostudničním 
hřebenem. Fantaskně vyhlížejícím 
skaliskům se proto od té doby říkalo 
Čertovy skály. Čertům se prý v těchto 
místech tak zalíbilo, že sem často 
chodili tropit své lumpárny. Posedávali 
na skále zvané Čertova kovadlina 
nebo Čertovo kladivo a sledovali okolí. 
A když je chytly roupy, tak po lidech, 
kteří chtěli okolo projít do kaple 
v Zásadě nebo do kostela v Držkově, 
házeli kamení.
 Čertovy skály v sobě také ukrývají 
příběh snad nejslavnějšího jizersko-
horského lupiče Köglera. Köglerovu 
skálu poznáte podle vytesaného 
trojitého kříže s devítkou (nachází 
se jihozápadně od Beran). Původně 
kamenický dělník Kögler se dal 
na dráhu zločince po té, co byl vyká-
zán z Jablonecka a přišel tak o ženu, 
dítě i domov. Protože svůj osud chápal 
jako velkou křivdu, jeho první kroky 
vedly do obchodu se zbraněmi. Byl 
konec 19. století a první z Köglerových 
nastávajících třinácti zločinů na sebe 
nenechal dlouho čekat. Nejprve vylou-
pil vratislavský hostinec, odkud odešel 
bohatší o dvacet cigaret, kapesní nůž, 
dvě špičky k hromosvodu a břitvu. 

Ani při druhém zločinu nezavdal pří-
činu k tomu, aby ho lidé považovali 
za obávaného zločince. Odcizil totiž 
šest králíků z jedné jablonecké králí-
kárny. Vážnějšího zločinu se dopustil 
až v těchto místech, které dodnes 
nesou jeho jméno. Tady přepadl dvě 
ženy a jednu z nich poranil v obli-
čeji. Osvícení se mu nedostalo ani 
v Bavorsku a Uhrách, kam po svém zlo-
činu uprchl. Při svém návratu na sever 
Čech se totiž dopustil nejvážnějšího 
zločinu.  V německé části  Lužických 
hor přepadl několik turistů a poté 
co se do něj v sebeobraně pustili 
deštníky, jednoho z nich zastřelil. 
Pak už mu nepomohlo ani, když se 
chtěl pod falešným jménem schovat 
v cizinecké legii. Po čase se prozradil 
a soudu už neunikl. Jeho zločinecká 
kariéra se dočkala takové publicity, že 
byla veřejnost na jeho soudní proces 
u libereckého soudu pouštěna pouze 
na vstupenku. 
Ve skalách se to ale nehemží jen 
samými lupiči a loupežníky. Nalezneme 
tu útvary jako je Černostudniční 
věžička (asi 150 kroků od rozhledny), 
pohádkově vypadající Čertík, bizardní 
Kladívko nebo dvouvrcholová skála 
zvaná Čertova hlavička, která se 
nachází na konci skupiny Čertových 
skal. Když už jsme tu, nemůžeme 
vynechat ani návštěvu překrásné 
kamenné rozhledny Černá Studnice, 
která láká na neopakovatelný výhled 
do širokého okolí. V roce 1885 zde 
byla postavena dřevěná věž, kterou 
později nahradila 26 metrů vysoká 
rozhledna. Na jejím slavnostním 
otevření se v roce 1905 sešlo šest 
tisíc lidí. U rozhledny je i restaurace, 
kde se po hřebenové túře můžeme 
něčím občerstvit. Abychom se mohli 
vrátit zpět do Tanvaldu a nechtělo se 
nám jít stejnou cestou, můžeme jít 
zpět na rozcestí Berany a tady se dát 
doleva po modré, která nás dovede 
až do Smržovky a její hlavní vlakové 
nádraží. Těch pár zastávek potom 
můžeme zdolat hezky vsedě ve vlaku.

Letní příloha - tipy na výlety
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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
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Lidice
Nejočekávanější český film letošního roku, 
Lidice, v červnu vstoupil na plátna kin. Snímek 
zaujal hned po premiéře první místo v tabulce 
nejnavštěvovanějších titulů českých kin. O jeho 
úspěchu svědčí i skutečnost, že o něj projevilo 
zájem České kulturní centrum v Izraeli nebo české 
velvyslanectví ve Washingtonu, kteří chtějí Lidice 
promítat krajanům v zahraničí. Výpravný velkofilm 
je natočen podle skutečných událostí. Pamětníci, kteří vyhlazení Lidic přežili, 
ocenili právě to, jak moc se podobá pravdě. O tragickém příběhu Lidic – malé 
české vesnice, na které se nacisté mstili za atentát na druhého muže třetí 
říše Reinharda Heydricha, slyšel snad každý. Samotná zkáza celé obce ale 
není pro příběh historického dramatu Petra Nikolaeva základním dějem, spíše 
vyvrcholením několika osudů obyvatel této vesnice. Jde o velkofilm plný 
emocí, příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty 
dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, zejména 
lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Zajímavé na filmu je i to, že 
se na jeho financování složila česká města a české firmy. Zachycení, pro 
Čechy tak silného, nadnárodního tématu nezůstalo mnohým lidem lhostejné. 
Nechtěli, aby zůstal v zapomnění. Nejmenší, co můžeme udělat my diváci je, 
přijít ho podpořit osobně. Tanvaldské Kino Jas Járy Cimrmana ho na plátně 
uvede ještě 1. 7. od 19 hodin a 2. 7.od 20 hodin.

Harry Potter a Relikvie smrti – část 2
Jedna z nejpopulárnějších knižních sérií posled-
ních let se v červenci uzavře i na filmových plát-
nech. Poslední díl filmaři rozdělili na dvě části. 
V té druhé se podle tvůrců filmu můžeme těšit 
na velkolepé klasické fantasy plné draků a kou-
zelných bytostí. Harry Potter bude v druhém díle 
pátrat po kouzelných předmětech, do kterých lord 
Voldemort vložil část své duše a bez jejichž zničení ho nelze zabít. V boji 
proti temným silám ale samozřejmě nezůstane sám. Po boku mu budou stát 
nejvěrnější přátelé, Ron a Hermiona. Mimo jiné se dočkáme také velkolepé 
scény vykradení Grungottovy banky nebo obřích pavouků. Poslední díl bude 
také kompletně k vidění ve 3D. Na plátně tanvalského Kina Jas Járy Cimrmana 
si působivý trojrozměrný snímek diváci mohou vychutnat ve dnech 15., 16., 
17., 18., 20., 22., a 23. července  a 17. srpna.

FILMOVÉ TIPY NA LÉTO

 Změna otvírací doby v době letních prázdnin
1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 bude otevřeno pro veřejnost:  Po a St   9.00 – 11.30     
12.15 – 17.00

Výstavy v knihovně
Ve vstupní části knihovny je instalovaná výstavka knih s turistickou tématikou: 
Kam na výlet?  

Výstavní sálek:  červenec - srpen
„Krabičky“ – co z krabiček vytvoří šikovné ruce a fantazie  - výstava prací 
žáků ZUŠ Tanvald pod vedení paní Jany Hadravové.

Blahopřání výhercům
Blahopřejeme vítězům celoroční soutěže 
Deníčky naruby: Horvátové Nicole, 
Balogové Marii a Jiříkovskému Matěji 
z Masarykovy základní školy v Tanvaldě. 
Výherci obdrželi  knihu a předplatné 
do knihovny na půl roku zdarma.

Můžete si zapůjčit i brýle na čtení
POZOR! Nová služba pro naše čtenáře: 
Vy, kdo jste k nám přišli a zapomněli jste 
si brýle - nezoufejte - můžete si u pultu 
zapůjčit naše brýle na čtení +1,+2,+3,+4 
dioptrie.

Městská knihovna Tanvald

Jiříkovský Matěj ZŠ Masarykova Tanvald

Kultura

Všichni milovníci koupání i hudby jsou 
srdečně zváni na oficiální zahájení 
sezóny na tanvaldském koupališti 
2. července od 17 hodin. K poslechu 

zahraje rocková skupina IKAROS 
z Tanvaldu. Vstupné: zdarma.
Občerstvení

Zahájení  sezóny  na  koupališti
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Neuvěřitelné se stalo skutkemTanvaldské šlapačky 2011 – 
Mistrovství ČR, Evropy i světa.  Je to tak, i když se tomu nechce 

věřit. Po sérii porážek začali tanvaldští 
fotbalisté vyhrávat a to ne ledajakým 
způsobem. Po debaklu s rezervou 
Držkova doma, kdy už na ně hodně 
zblízka začala kývat pralesní liga, sice 
ještě těsně prohráli v Janově, ovšem 
potom rozdrtili Rychov, Josefodolu 
uštědřili nevídaných sedm gólů 
dokonce na jeho vlastním hřišti a doma 
deklasovali rezervu Lučan rekordním 
rozdílem, kdy nastříleli rekordních 8 
branek. Škoda, že soutěž už končí, 
zdá se totiž, že Tanvalďáci chytli tu 
správnou vítěznou vlnu a naučili se 
střílet góly. Ale nevadí, nikdy není 
pozdě a poslední výsledky mohou být 
příslibem pro příští sezónu. Dosavadní 
deváté místo není sice nic moc, ale 
zaplaťpámbu za to, sestup letos už 
nehrozí. A když na podzim začnou hrát 
tak jako teď hned od začátku, vytou-

žený postup by nemusel být vzdálenou 
chimérou.
 Žáčci sice utržili první letošní 
prohru, ale bylo to v oslabené sestavě 
a další výsledky už jsou v normě. 
Je z toho pochopitelně první místo 
s obrovským náskokem a impozant-
ním skóre a velká gratulace. Fotbalový 
potěr letos prostě válel.

Výsledky muži:                                 
Tanvald – Držkov B 1 : 3              
Janov – Tanvald  1 : 0               
Tanvald – Rychnov 5 : 1              
Jos.Důl – Tanvald  2 : 7
Tanvald – Lučany B 8 : 1               

Výsledky mladší žáci:
Mšeno – Tanvald  0 : 10
Tanvald – Rychnov 0 : 4
Tanvald – Lučany  4 : 1
Harrachov – Tanvald 4 : 4

-vho-

Trialsport Tanvald v AČR, dlouholetý 
pořadatel trialových soutěží v našem 
městě, získal na základě úspěšně 
zvládnutých akcí v minulých letech 
letos opět pořadatelství Mistrovství 
Evropy ve všech pěti kategoriích 
vypsaných pro tuto sezónu Evropskou 
motocyklovou federací (UEM) a záro-
veň také Mistrovství světa žen. V pří-
padě Mistrovství Evropy jde o finálový 
podnik celého seriálu, takže v Tanvaldě 
bude letos dekorováno hned pět 
evropských šampionů. Všechny tyto 
trialové soutěže proběhnou poslední 
srpnový víkend v motocyklovém areálu 
Tanvaldská kotlina a přilehlém okolí. 
V sobotu 27. srpna se představí jezdci 
mládežnické kategorie YOUTH a také 
ženy (kat. WOMEN), v neděli 28. srpna 

potom nejlepší evropští junioři (kat. 
JUNIOR), veteráni nad 40 let (kat. 
OVER 40) a hlavně divácky nejláka-
vější a jezdecky nejnáročnější katego-
rie CHAMPIONSHIP. V neděli pojede 
ještě jednou většina žen, které budou 
na náročnějších úsecích než v sobotu 
bojovat o body do seriálu Mistrovství 
světa. 
Pořádající klub Trialsport Tanvald 
v AČR se tak posouvá blíže k vysně-
nému cíli, hostit v Jizerských horách 
Mistrovství světa mužů a juniorů. 
K tomu je ale zapotřebí zvládnout 
na jedničku letošní pořadatelství 
a uspět při zákulisních vyjednáváních. 
V tomto sportu mají hlavní slovo tria-

lové velmoci Španělsko, Velká Británie 
či Itálie, ale hlavně výrobci trialových 
motocyklů, pro které není u nás tak 
zajímavý trh.
Organizace tohoto rozsáhlého moto-
cyklového podniku s sebou i letos 
přinese drobná omezení pro obyvatele 
nebo návštěvníky Tanvaldu. Od pátka 
26. srpna do neděle 28. srpna, než 
bude ukončen závod, bude úplně 
uzavřena silnice v ulici Pod Špičákem 
v úseku od minigolfu ke hřišti Honvart. 
Parkoviště pro diváky bude připraveno 
na louce u rozvodny. 
Přestože finanční náročnost zajiš-
tění těchto sportovních akcí je stále 
vyšší, podařilo se i pro letošek 
zachovat divácky oblíbené VSTUPNÉ 
ZDARMA. Vzhledem k tomu, že část 

sekcí bude opět připravena na úpatí 
Špičáku, tedy v CHKO Jizerské hory, 
žádáme důsledně všechny příznivce 
motocyklového sportu o dodržování 
pokynů pořadatelů a respektování 
všech zákazů vjezdu a zákazů par-
kování. Porušení těchto pravidel bude 
okamžitě řešeno s Policií ČR.
Trialovou ochutnávkou bude o týden 
dříve Mistrovství ČR družstev, které 
se jako jednodenní soutěž pojede 
v sobotu 20. srpna.
Všechny informace k přípravě, orga-
nizaci a průběhu trialových soutěží 
v Tanvaldě najdete na 
www.trialtanvald.cz 

Michal Tůma

Třetí branka v síti Lučan. Foto: -vho-

Šachisté bilancovali sezónu

Dressler Camp 2011

Šachisté Jiskry Tanvald dokončili 
sezónu se střídavými úspěchy. „A“ tým 
obsadil slušné 5.místo v krajském pře-
boru, když Kadeřábek uhrál celkový 
druhý a Pražák šestý výkon. Za zmínku 
stojí výhra nad Bižuterií Jablonec 
po dlouhých sedmi letech a remíza se 
silným Deskem Liberec. „B“ tým hrál 
1.třídu a skončil čtvrtý, což odpovídá 

jeho možnostem.  Jiří Kadeřábek pak 
opět zazářil v regionálním přeboru 
jednotlivců, když skončil druhý.
V rapid šachu, což je zjednodušeně 
řečeno časově zkrácená partie šachu, 
se Tanvaldu už tolik nedařilo, když 
obsadil 10.místo a v jednotlivcích 
Kadeřábek skončil sedmý.

-vho-

1. - 6.července se v Tanvaldu v auto-
kempu Tanvaldská kotlina uskuteční 
už pátý ročník akce s názvem Dressler 
Camp 011. Je to největší mezinárodní
setkání příznivců trialu a biketrialu, 
které pořádá Josef Dressler, mistr 
světa a Evropy v biketrialu. Akce 
je věnovaná nejen trialistům. Mimo 
výuky a půjčování kol je na propgramu 

i řada závodů, kde můžete vidět 
nejlepší české jezdce na motorkách 
i na kolech. Večer jsou pak afterparty 
a živé koncerty.
Akce nabídne plno zábavy dětem 
i dospělím. Přijďte se některý den
podívat! Podrobný program a víc infor-
mací najdete na www.dressler.cz

Alexz Wigg z Velké Británie, evropský šampion pro rok 2010, foto Tomáš Princ

Poděkování  od  dobrovolných hasičů 
z Tanvaldu Šumburku

Děkujeme paní ředitelce Sportovní 
školy Zdeně Vackové za možnost 
nácviku na městském stadionu našim 
soutěžním družstvům dětí, žen a mužů. 
Ve společné dohodě se správcem 
stadionu Karlem Soldátem můžeme 
kvalitně nacvičovat a úspěchy se 
dostavují. 7. 5. ve Velkých Hamrech 4. 
a 9. místo muži. Na soutěži Lučanský 

pahorek děti 4. a 6. místo. Na Plamenu 
v Jablonci krásné čtvrté místo. 
V Desné 28. 5. na Jizerském poháru 
získaly ženy 3. místo, muži K tým 2. 
místo, A tým 3. místo a také děti se 
pěkně umístily. V Smržovce na okrsko-
vém kole 1.místo ženy, 1.místo A tým 
muži, K tým 5.místo.

SDH Tanvald, Šumburk

Sport
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Hledám další nespokojené 
zákazníky s firmou 

Ekotranz p. Tůma 
(provedené práce, 

vyúčtování, opravy) 
pro možný další společný postup.

Kontakt: l8anka@seznam.cz

Prodám pěkný byt 2+1 
v osobním vlastnictví (91,3 m2).

Byt se nachází v ulici Popelnická, 
v klidné části obce Tanvald 

ve zvýšeném přízemí dvoupodlažního 
cihlového domu. Nová střecha,
2x sklep, půda, vlastní plynový 
kotel a topení - nízké náklady. 
Možnost pronájmu zahrady.

Ihned k dispozici. 
Veškerá občanská vybavenost v místě. 

Rekreace i trvalé bydlení. 
Cena k jednání: 645 000,- Kč

Tel: 777 831 908

POZOR! NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE

SVĚTLÁ ŠUMBURK 
NAD TANVALDEM.

DOMÁCÍ KUCHYNĚ, PRO CYKLISTY
A TURISTY ZELENINOVÉ DOBROTY.

MOŽNO POŘÁDÁNÍ OSLAV, 
VEČÍRKŮ, SRAZŮ, 
KAŽDOU SOBOTU 

DOBROTY Z UDÍRNY,
SEJKORY NA TÁLE A JINÉ DOBROTY.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po – Čt, Ne: 11 – 21 hod, 

Pá – So:      11 - ?
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Odvoz 
a likvidace

fekálií.
Telefon:

777 822 890

CESTOVNÍ AGENTURA TRAVEL LAST MINUTE
Nabízí tisíce zájezdů za super ceny.

Zájezdy od 200 pojištěných cestovních kanceláří,
jak českých tak německých. Dále nabízíme i letenky,

pojištění a zajistíme Vám i parkoviště na letišti.
Najdete nás v kamenné pobočce na adrese
Krkonošská 370 hned vedle prodejny oříšků.

NÁŠ TIP:
CHORVATSKO 8. 7. – 17. 7. 2011 autobusem, bez stravy 4.490,-

BULHARSKO  17. 7. – 24. 7. 2011 letecky, bez stravy 6.990,-
TUNISKO 19. 7. – 26. 7. 2011 letecky, polopenze 8.790,-
EGYPT 6. 8. – 13. 8. 2011, letecky, all inclusive 12.290,-
ŘECKO 17. 8. – 24. 8. 2011 letecky, se snídaní 9.750,-

U nás máte kávu a pití ZDARMA
Zájezdy si můžete prohlédnout a vybrat i doma na

www.travellastminute.cz
Tel.: 720 44 33 44     Email: travellastminute@email.cz

BOWLING EXCALIBUR SMRŽOVKA
AKCE OD NEDĚLE DO ČTVRTKA CELÉ PRÁZDNINY

1 + 1 HODINA BOWLINGU ZDARMA
Cena od 99,- za hodinu.

Novinka pokerový klub, ping-pong,
trenažer autíčka, vzdušný hokej, kulečník, jukebox, šipky.

V herně IVT terminály, max power, all inclusive pití pro hráče zdarma
www.bowling.excalibur.cz,  

Rezervace na tel.: 777 718 818

!! POZOR !!

KADEŘNICTVÍ U SVÁROVSKÝCH
Tanvald ul. Vítězná č.p. 360

!! ZNOVU OTEVŘENO !!
• Kreativní účesy • Pro pány, dámy i děti 
• Příznivé ceny• Možno i bez objednání

!! Akce !! – ke každému dámskému střihu regenerační
maska zdarma + každé páté barvení zdarma

Telefonické objednávky: Markéta Kadašiová - 722 78 87 11

Šimáňková Andrea, tel.: 606 657 897 
Finanční poradce České pojišťovny
kancelář vedle hospůdky Mexico
Provozní doba: St a Pá  14 - 18 hod.
Út - kancelář v Železném Brodě

v jiné dny 
na objednání

Nejen o pojištění

VII.díl: Aktuální novinky z České pojišťovny 
• Navštivte Českou také na Facebooku - pokud chcete 
být v „obraze“, co se u nás děje, krom toho můžete 
klást otázky, co Vás zajímá a co naopak třeba trápí.
• Navštivte také nové stránky Finančního poradenství 
ČP na adrese  http://www.poradenstvifinance.cz, kde 
si podle dané lokality můžete najít svého fin.poradce.

Nová cyklostezka vybudovaná v rámci 
Mikroregionu Tanvaldsko je již hotova. 
Stezka kromě jiných partií vede i 
půvabnou přírodní scenérií podél řeky, 
kde je zabezpečena zábradlím proti 
pádu jezdce do koryta řeky. Příjemné 
a hlavně bezpečné prostředí je vhodné 
i pro maminky s kočárky, které se tak 
vyhnou frekventované komunikaci 
mezi Desnou a Tanvaldem.

-vho-

Bezpečná cyklostezka propojila 
Tanvald s Desnou

 Cyklisté i pěší turisté při svých 
toulkách po tanvaldských zajíma-
vostech mohou narazit na nové 
odpočinkové přístřešky.  Zázemí pro 
výletníky na turisticky přitažlivých 
místech v Tanvaldu a okolí zbudoval 
Mikroregion Tanvaldsko. Odpočinková 
místa s přístřešky jsou vybavena 
stojany na kola, lavičkami a postupně 
zde přibudou i orientační panely 
s turistickou nabídkou. Naleznete je 
třeba u Terezínky, v sedle Špičáku, 
při cestě na Protrženou přehradu, 
pod Muchovem, v Harrachově u vla-

kového nádraží, v Josefově Dole 
u Skalní vyhlídky, v Albrechticích 
pod Mariánskou Horou, ve Zlaté 
Olešnici v centru obce, ve Stanovém, 
na Smržovce, na Světlé nebo v Desné 
Na Novině. Vše je součástí projektu 
Doprovodná turistická infrastruktura 
Tanvaldska. Škoda jen, že přístřešek 
v sedle Špičáku odhalili také vanda-
lové, kteří tu po sobě zanechali podpis 
v podobě propálené lavičky a bahni-
tých stop na stole.

-hoš-

Na turistických trasách si pocestní 
odpočinou v pohodlných přístřešcích

HLEDÁM SCHOPNÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
DO SVÉHO TÝMU

Požaduji: středoškolské vzdělání, bezúhonnost, 
komunikativnost, pozitivní přístup
Nabízím: kariéru, fin. podporu pro rozjezd až 
do výše 95 000 Kč, ucelený systém vzdělávání
Nástup od 9/2011, po ukonč. výběrových pohovorů.

Letní slavnost 
Eurion ve Smržovce
pátek 19. 8.: hudební festival - Eggnoise, 
Prago Union a další 
sobota a neděle 20. - 21. 8.: hudba, 
pohádky pro děti, Irena Budwaiserová 
s doprovodem, divadlo na chůdách, 
módní přehlídka, Ester Kočičková 
a Kujooni, ohňová show, taneční vese-
lení večerní, deskové hry doprovodný 
program: sportovní a výtvarný program 
v lesoparku, vyhlídkový vláček, Pivrncova 
jízda veteránů, Muzeum místní historie, 
kostel sv. Archanděla Michaela, „Pošli 
to dál“ aneb Kdo ví, kam se co hází, bez 
odměny neodchází a další.

Informace, inzerce
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Tanvald opět přivítal sličné krasojezdkyně a krasojezdce 
Připomněli si slavného „Tanvald‘áka“ Járu Cimrmana

Dobrá pohoda u kostela mnohé sváděla k tomu si zatancovat na hudbu kapely O.V.J. DIXIE Liberec
 Foto: Antonín Bělonožník

Největší odvážlivci startovali už v Návarově. Foto Antonín Bělonožník

Letos se akce konala i za přítomnosti požárního sboru. Foto Antonín Bělonožník

Módní kreace jsou každým rokem pestřejší. Foto Antonín Bělonožník

Návštěvníci tanvaldského Kina Jas Járy Cimrmana se mohli od srdce 
zasmát při cimrmanovské hře Afrika. Foto Antonín Bělonožník

Příjezd odvážných mužů a žen na stařičkých kolech. Foto Antonín Bělonožník

Pan Svěrák se s účastníky Spanilé jízdy velice ochotně fotil. Foto Antonín Belonožník

Pan starosta Petr Polák spolu s herci Divadla Járy Cimrmana přivítal všechny 
přítomné fanoušky i fanynky Járy Cimrmana. Foto Antonín Bělonožník

Život ve městě
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Studenti připravili ekologickou akci
Studenti Gymnázia Tanvald se svými 
vyučujícími během školního roku 
připravovali projekt Les, kterému se 
věnovali po celou dobu školního roku. 
V jeho průběhu se v rámci vyučovacích 
hodin postupně seznámili s faunou 
i flórou lesů, s obnovou lesa, s využi-
tím lesa a podobně. Studenti kvarty 
také osobně vyrazili do lesa, kde 
uklízeli nepořádek po neukázněných 
návštěvnících. Při této výpravě nasbí-
rali několik pytlů odpadků. Prezentace 
tohoto projektu na gymnáziu proběhla 

11. června. Rodiče studentů i ostatní 
veřejnost se zde mohli seznámit s foto-
grafiemi z akcí, s různými produkty 
vyrobenými z přírodních materiálů, 
mohli se zúčastnit znalostní soutěže 
a získat i některou z připravených cen. 
Studenti připravili velice pestrý pro-
gram s ukázkami v jednotlivých učeb-
nách i na chodbách. Atmosféru tohoto 
dne svou vůní doplnila kavárna, kterou 
studenti pro návštěvníky připravili. 

-ali-

MUCHOVMAN 2011 za námi
Výjimečně krásné počasí přivítalo 
rekordní počet závodníků na startu 
štafetového závodu družstev a jednot-
livců MUCHOVMAN 2011. Do závodu 
označeného jako Přebor Čech štafet, 
který už devátým rokem pořádá TJ 
Seba Tanvald a Česká asociace 
extrémních sportů, nastoupilo více než 
300 lezců, cyklistů a běžců ochotných 
obětovat vše pro co nejlepší umístění 
svého týmu. Absolutním vítězem 
se nakonec stal tým KERDA sport 
LIBEREC ve složení Vít Zahula, Jan 
Kopka a Radek Linhart v rekordním 
čase. 1:08:46 hod. Na stupně vítězů se 
ale postavili i další borci v kategoriích 
Tým nad 30 let, Veteráni, Tým ženy 
nebo Rodinný tým. Odměněni byli také 
jednotlivci, kteří celý závod absolvovali 
sami a také nejrychlejší závodníci jed-
notlivých disciplín.   

 Milým překvapením letošního roč-
níku se stal vysoký počet startujících 
ženských týmů, čtvrté místo v absolut-
ním pořadí pro jednotlivce Pavla Jindru 
a také fakt, že jsme nikde na trati 
nezaznamenali žádné větší zranění. 
Závěrečnou tečkou za dnem plným 
excelentních výkonů byla tradiční 
afterparty s famózním vystoupením 
skupiny Hudba Tanvald. 
 Všem závodníkům je třeba poděko-
vat za fantastické výkony, sponzorům 
a partnerům za přízeň a městům Velké 
Hamry, Tanvald a Smržovka za pod-
poru. Velký dík pak náleží generálnímu 
partneru celé akce – stavební společ-
nosti SIZ s.r.o. Více informací o celé 
akci na www.muchovman.net.                                             

Za pořadatele 
Milan Kozák, Vladimír Vyhnálek 

_ CESTOVNÍ AGENTURA KLÁRA MIHALOVÁ __ CESTOVNÍ AGENTURA KLÁRA MIHALOVÁ _  
Krkonošská 90, Tanvald (Seba T), info@tanvald.com, Tel. 608 027 703

* Již 13 let v Tanvaldě *

Pobytové, poznávací a sportovně založené zájezdy. 
Denní nabídka LAST MINUTE

Exim tours, Fischer, Čedok, Victoria, Erika tour, Karavan, Blue Style, 
CK Trip, 101 CK Zemek, Bulgariatour a další.

Po dobu letních prázdnin k zakoupeným zájezdům  
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA.

_      ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S.           _ 
Pojištění majetku, životní pojištění, cestovní pojištění, komplexní 

autopojištění, penzijní připojištění a další.

Těšíme se na Vaší návštěvu.  Klára Mihalová & Mgr. Josef  Šourek.

Na snímku tanvaldská závodnice Zdena Synovcová při zdolávání jedné ze skal.


