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Vážení a milí spoluobčané, 

v tomto vydání informačního 
zpravodaje Mikroregionu Tanvald-
sko se můžete seznámit s výsledky práce 
Centra společných služeb, které v roce 
2016 otevřel ve Smržovce Svazek obcí Mi-
kroregion Tanvaldsko. Kromě poradenství 
obcím, neziskovkám i občanům připra-
vuje a koordinuje významné projekty 
pro rozvoj území z nejrůznějších oblastí 
– od prevence kriminality přes podporu 
cestovního ruchu, sociálních služeb až po 
rozvoj školství a vzdělávání. 

Právě posledně jmenované oblasti se 
ve spolupráci se svazkem obcí našeho 
mikroregionu intenzivně věnuje Místní 
akční skupina Rozvoj Tanvaldska, z. s., 
jejímiž členy jsou všechny obce v území. 
Společně realizují zajímavé projekty, které 
podpoří modernizaci škol, dostupnost 
vzdělávání a také další rozvoj pedagogů. 

Prostřednictvím MAS Rozvoj Tanvaldska, z. s., 
přicházejí do regionu evropské peníze 
nejen do školství, dopravní obslužnosti či 
sociálního podnikání, ale podpora směřuje 
i k podnikatelům v zemědělství a či na 
prázdninové příměstské tábory pro děti.

Jako obvykle vydáváme spolu se zpra-
vodajem praktickou přílohu – seznam 
služeb, tentokrát zaměřenou na příleži-
tosti k aktivnímu odpočinku a zážitkovým 
aktivitám pro místní obyvatele i návštěv-
níky. Zpravodaj doplňuje Kalendář akcí 
2019 s bohatou nabídkou pro všechny 
generace.

Doufáme, že i v tomto čísle naleznete 
informace, které pro vás budou zajíma-
vé. Rádi vás uvítáme s nápady a náměty 
i v Centru společných služeb, které sídlí 
v budově Městského úřadu ve Smržovce.

Přejeme vám krásné jarní a letní dny strá-
vené v malebném prostředí Jizerských hor.

Za Svazek obcí Mikroregionu Tanvaldsko

Marek Hotovec, předseda

Osada Jizerka s loukami plnými rozkvetlých upolínů

Kromě poskytování poradenské čin-
nosti v různých oblastech, organizování 
setkání i školení pro starosty, vydávání 
Zpravodaje Mikroregionu Tanvaldsko ko-
ordinuje CSS přípravu i realizaci projek-
tových záměrů jednotlivých obcí i svazku 
jako celku. 

Cílem tohoto snažení je všestranný rozvoj 
mikroregionu. CSS navíc propaguje 
svazek i členské obce na webových strán-
kách, prostřednictvím různých sportov-
ních, kulturních, turistických i společen-
ských aktivit, přípravou kalendářů akcí 
a propagací společných projektů. 

Kancelář CSS podporuje rozvoj veřejných 
služeb v území, napomáhá obcím ke 
zvýšení profesionality i kvality výkonu 
veřejné správy. 

Kateřina Preusslerová
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Veronika Hůzlová
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

www.tanvaldsko.info www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/

Centrum společných služeb – kontakty
Tereza Šolcová
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Centrum společných služeb (CSS) Tanvaldsko vzniklo na základě účasti Svazku obcí 
Mikroregion Tanvaldsko na projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce“, díky němuž byla v roce 2016 vybudována síť 83 servisních 
center sloužících obcím v České republice. 

CSS Tanvaldsko od začátku projektu  (srpen 2016) 
do února 2019 poskytlo více než 1 600 poraden-
ských aktivit obcím, neziskovkám, podnikatelům 
i občanům v různých oblastech:
Starostové obcí Tanvaldska nejvíce využívají služby 

pokračování na další straně

projektové poradenství 463

poradenství ostatní 320

příprava a realizace projektů 164

propagace 173

veřejné zakázky 74

sdílení dobré praxe 13

společné postupy 145

vzdělávání zástupců obcí 18

setkávání starostů 62

rozvojové dokumenty 24

GDPR/ochrana osobních údajů 8

ostatní 137

celkem 1601
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Na jakých tématech obce spolupracují nejčastěji?
Je to rozvoj dopravní infrastruktury, úprava komunikací, občanská vyba-
venost, cestovní ruch, propagace, marketing cestovního ruchu, vzdělá-
vání ve školství, snižování množství odpadů v odpadovém hospodářství, 
koordinace zajišťování sociálních služeb, podpora lokální ekonomiky, 
přeshraniční spolupráce apod.

Kromě projektů realizovaných jednotlivými obcemi koordinovaně v úze-
mí a prostřednictvím poradenství CSS realizuje tyto záměry a projekty:

•  Podpora cykloturistiky a cestovního ruchu v Mikroregionu Tan-
valdsko – projekty průběžné optimalizace silničního značení společné 
sítě cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko, rozšíření a doplnění tabulek 
silničního značení, zvýšení bezpečnosti, napojení nových lokalit včetně 
proznačení v síti cyklotras.

•  Podpora propagace cestovního ruchu Tanvaldska – související 
projekty propagace přeshraničního česko-polského území a propagace 
udržitelného cestovního ruchu. Výstupy z projektů jsou propagační 
mapy, letáky, marketingové produkty (návštěvnické pasy) a také part-
nerské akce na podporu kulturního i přírodního dědictví, propagace 
regionálních výrobků, marketingové propojení příhraničního území.

•  Projekty podporující rozšíření systémů nakládání s komunálním 
odpadem a systémů separace biologicky rozložitelných komunál-
ních odpadů, zpracování kuchyňského odpadu v elektrokompo-
stérech – realizace několika navazujících společných i individuálních 
projektů obcí od roku 2015, naplňujících cíl snížit produkci odpadů 
vyvážených na skládky v území.

•  Podpora sociálního podnikání – Centrum služeb Jiřetín s.r.o. – 
sociální podnik na pomoc sociálně znevýhodněným osobám bude 
poskytovat obcím Mikroregionu Tanvaldsko služby zaměřené na třídění 
využitelných složek odpadu a poskytování technických služeb při péči 
o veřejnou zeleň a komunikace.

•  Projekt získání sdílených speciálních pedagogických pracovníků 
(speciální pedagog, psycholog, etoped, logoped) naplňuje velkou 
poptávku po sdílených specifických pracovnících škol na Tanvaldsku. 
Obce a školy řeší problém systematicky ve spolupráci s MAS Rozvoj 
Tanvaldska, z. s., díky níž je možné prostřednictvím „šablon“ ve školství 
žádat o dotace na tyto odborné pracovníky na delší časové období 
s pokrytím celého ORP s přesahem k sousedům.

•  Cílem projektu Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu 
Tanvaldsko je nastavení koncepčního systému regionálního rozvoje, 

zpracování 10 programů rozvoje obcí a 1 programu rozvoje Mikroregio-
nu Tanvaldsko.

•  Analýza možností nakládání s „brownfields“ – v souvislosti s nedáv-
ným úpadkem textilního a sklářského průmyslu je v území vysoký počet 
nevyužívaných a zchátralých objektů typu „brownfields“, nejčastěji jsou 
to bývalé průmyslové objekty. Databáze těchto lokalit, analýza možností 
jejich využití včetně možností financování revitalizací je zpracovávána 
Centrem společných služeb Tanvaldsko ve spolupráci s Libereckým 
krajem, Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., a agenturou  
CzechInvest.

•  Terénní sociální služby pro Tanvaldsko – Dům sociálních služeb – 
– integrovaný projekt zajišťující poskytování terénních sociálních služeb 
v území, protože současná nabídka terénních služeb dlouhodobě 
neuspokojuje všechny žadatele v DSO. Dům sociálních služeb bude 
poskytovat zázemí pro terénní pečovatelské služby, denní stacionář, 
odlehčovací službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a poradenství. 

Centrum společných služeb
pokračování
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Poradenské aktivity CSS Tanvaldsko 
srpen 2016 - únor 2019 

pokračování na další straně

dotačního managementu, na který zejména menší 
obce nemají administrativní kapacitu. CSS zajišťu-
je tuto agendu od vyhledání dotačních možností 
a podání žádosti přes pomoc při administraci až po 
vyúčtování v systému MS 2014+ i systémech národ-
ních a krajských dotací. 
Výhodou pro starosty obcí zapojených do projektu 
je i právní poradenství, možnost sdílení vzorových 
dokumentů zkontrolovaných právníky, realizace 
veřejných zakázek malého rozsahu tzv. „na klíč“, 
ale také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. 
V souvislosti s rychle se měnící legislativou a stoupa-
jící náročností agend obecních a městských úřadů 
centrum zajišťuje vzdělávání starostů, zastupitelů 
a pracovníků úřadů.
Převedeme-li množství aktivit na časovou náročnost 
poradenství, dojdeme k výslednému počtu téměř 
3 000 poradenských hodin. 

V rekonstruované budově staré školky ve Velkých Hamrech je nyní kuchyň s jídel-
nou, městská knihovna a tři klubovny

Opravený kostel v Albrechticích v Jizerských horách
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V Operačním programu zaměstnanost (OPZ) MAS finančně podpořila 
tyto projekty:
•  Příměstské tábory v Majáku 2019–2021,
•  Příměstské tábory (Středisko volného času Tanvald),
•  Sociální podnik Centrum služeb (žadatelem je Jiřetín s.r.o. pro Velké 

Hamry a Jiřetín pod Bukovou).
 V Programu rozvoje venkova byly podpořeny tyto projekty:
•  Modernizace farmy Kristýnka 33 (příjemce dotace je Tomáš Bureš),
•  Nákup frézky na kulatinu (Zdeněk Šourek),
•  Modernizace kuchyně objektu určeného ke krátkodobé rekreaci a po-

řádání společenských akcí (Myslivecký spolek Černá Studnice). 
V Integrovaném regionálním operačním programu MAS potěšila tyto 
příjemce dotace v oblasti bezpečnosti dopravy a rekonstrukce škol:
•  Velké Hamry – Přechod pro chodce přes silnici 1/10 (realizuje město 

Velké Hamry),
•  Velké Hamry – Lávka pro pěší (realizuje město Velké Hamry),
•  Vybudování odborné učebny v ZŠ Smržovka (realizuje město Smržovka),
•  Rekonstrukce odborné učebny v MZŠ Zásada (realizuje městys  Zásada).
V Operačním programu životní prostředí je vyhlášena výzva,  
která již byla schválena řídícím orgánem pro OPŽ. Žadatelé tak mohou 
předkládat své žádosti na realizaci úprav sídelní zeleně. 

Jak jsme vás již informovali, MAS Rozvoj Tanvaldska, z. s., také cílí 
na kvalitu vzdělávání a pomáhá tak místním školám a školkám 
v jejich rozvoji. V únoru 2019 schválil Řídící orgán Výzkum Vývoj 
a Vzdělávání výzvu na „šablony“ v projektu Místní akční plán II 
(zkráceně MAP II) s realizací od března 2019.

MAP II se oproti jedničce liší v tom, že je více zaměřen na pořízení výstu-
pů pro pedagogy do škol (modernizace učeben). Vzdělávací semináře 
pro pedagogy nyní nebudou zastoupeny v takovém množství. Výše 
dotačního příspěvku je závislá na počtu žáků ve škole či školce. Školy 
mohou prostřednictvím tzv. šablon požádat například o školního peda-
goga, asistenta, psychologa, vzdělávání pedagogického sboru, vzájem-
nou spolupráci pedagogů, nové metody ve výuce, zapojení ICT techniky 
do výuky a mnoho dalších.

Centrum společných služeb
pokračování

Dotaci na rekonstrukci učebny získala i škola v Zásadě

MAS Rozvoj Tanvaldska podpořila loni řadu projektů!

I tento rok budou pokračovat výzvy v Operačním programu  
Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním pro-
gramu.

MAP školství pokračuje!

Na jakou aktivitu či předmět se může žádat o dotace, jaké projekty mohou být podpořeny, kdo může žádat i jakékoliv další 

otázky můžete pokládat v sekretariátu MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s., nebo v Centru společných služeb (kontakty na straně 1). 

Loňská spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana

V současnosti je připravována veškerá dokumentace pro stavební řízení, příprava 
výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby a VŘ na sta-
vební práce. Dům sociálních služeb vznikne rekonstrukcí lokality typu brownfield 
„Bývalý Viaflex“ ve Smržovce. 

•  Mediální propagace Cyklostezky Járy Cimrmana v roce 2019 vytváří komplex-
ní prezentaci známé atraktivity „Cyklostezka Járy Cimrmana“ pomocí kombinace 
marketingových nástrojů – distribuce tištěných materiálů, realizace propagační 
akce 9. 6. 2019 a kampaně s využitím informačních technologií.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V roce 2018 MAS Rozvoj Tanvaldska vyhlásila několik výzev k předkládání projektů v Operačním programu zaměstnanost, Programu 
rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním programu.

Výzvy sledujte na www.masrt.cz,  
informace: solcova@jiretinpb.cz (tel. 728 685 085).

Oblíbené příměstské tábory v Majáku podpořil program OPZ
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Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko – informační občasník pro občany i návštěvníky obcí a měst Tanvaldska. Vydává Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko 
v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, financovaného z ESF prostřednictvím OPZ.
Text: Kateřina Preusslerová, Tereza Šolcová, Veronika Hůzlová, Petr Ponikelský, Marek Hotovec • Foto: archiv DSO Mikroregion Tanvaldsko, Lucie Peláková, 
Pexels.com. Zpracovatel: Lucie Peláková, Jakub Pucholt. Toto číslo vyšlo v dubnu 2019. 

Osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí je 
určeno nové oddělení v Domově důchodců Velké Hamry, které je 
otevřeno od 1. ledna 2019. Jedná se o novou pobytovou službu, 
pro kterou bylo vyčleněno jedno z oddělení domova s kapacitou 
22 lůžek. Celková kapacita domova důchodců tedy nebyla navýše-
na a nové oddělení bude zpočátku sloužit stávajícím obyvatelům, 
kteří jeho služby potřebují.
Domov se zvláštním režimem pokrývá potřeby péče o seniory s růz-
nými typy demencí po celých 24 hodin. Individuální potřeby těchto 
obyvatel domova mohou být naplněny díky zvýšenému počtu 
pracovníků, kteří se tak mohou věnovat doprovodům na společné 
aktivity, na vycházky, atd. S aktivizační pracovnicí také spolupracují 
na dopoledním i odpoledním programu oddělení. Obyvatelé mají 
většinou potřebu být v kontaktu s jedním člověkem, což jim nové 
oddělení umožňuje. Zvýšená pozornost je věnována bezpečí uživate-
lů služby, takže je třeba respektovat uzavření oddělení. Navštěvovat 
lze obyvatele stejně jako v domově seniorů. Zvýšená péče se týká 
hlavně orientace a sebeobsluhy uživatele. Personál se snaží nácvi-

kem zachovávat co nejdéle schopnosti sebepéče a po ztrátě těchto 
schopností se věnuje naplnění volného času uživatelů a pomoci 
v sebeobsluze.

Aktuálně končí první věcná etapa zpracování projektu, tedy 
zpracování analytických částí programů rozvoje obcí zapojených 
do projektu spolu s přípravou finalizace analytických závěrů pro 
projednání v obcích a v mikroregionu. 
Ve všech obcích proběhlo dotazníkové šetření, byl uskutečněn sběr 
a zpracování statistických dat a zpracovatelé provedli terénní šetření. 
V únoru a březnu letošního roku byla též zahájena projednávání výstu-
pů analytické části se zástupci obcí. 
V dubnu–květnu 2019 bude probíhat série projednávání s předsta-
viteli obcí a komunitních projednávání s veřejností. Harmonogram 
projednávání je uveden v tabulce níže. V letních měsících budou 
zpracovány výstupy z realizovaných projednání a vzniknou první verze 
návrhových částí programů rozvoje obcí i Mikroregionu Tanvaldsko. 
Ty budou následně na podzim tohoto roku opět projednány s obcemi 
a veřejností. 

Vzhledem k zahájení procesu projednávání programů rozvoje v obcích 
připravil zpracovatel projektu na webových stránkách 
www.tanvaldsko.eu, v záložce Komunitní projednávání, jednoduchý 
a stručný formulář, do kterého mohou obyvatelé či návštěvníci obcí 
zapojených do projektu Plánování regionálního rozvoje Mikrorgionu 
Tanvaldsko vyplňovat pociťované problémy či nedostatky, navrho-
vat opatření k nápravě či sdělovat své rozvojové představy. Podněty 
veřejnosti budou zpracovateli projektu vyhodnoceny a zapracovány 
do příslušných dokumentů. Způsob vyhodnocení každého podnětu 
zpracovatelem bude k dispozici na stránkách projektu.

Novinky v sociální péči: Oddělení Domov se zvláštním 
režimem v Domově důchodců Velké Hamry 

Domov důchodců Velké Hamry

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu 
Tanvaldsko pokračuje 

Název obce Projednání 
v obci

Komunitní 
projednání

Albrechtice v Jizerských horách 29. 4. 2019 14. 5. 2019
Desná 30. 4. 2019 27. 5. 2019
Harrachov 30. 4. 2019 16. 5. 2019
Jiřetín pod Bukovou 14. 5. 2019 30. 5. 2019
Josefův Důl 14. 5. 2019 28. 5. 2019
Kořenov 29. 4. 2019 15. 5. 2019
Plavy 26. 2. 2019 30. 4. 2019
Velké Harmy 19. 2.2019 29. 4. 2019
Zásada 25. 3. 2019 13. 5. 2019
Zlatá Olešnice 15. 5. 2019 29. 5. 2019

První projednávání programů rozvoje obcí:

Postup realizace, termíny veřejných projednávání návrhových částí 
Programů rozvoje obcí můžete sledovat také na www.tanvaldsko.eu.

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE MÁ SMYSL, POJĎTE SE NAD 
BUDOUCNOSTÍ SVÉ OBCE ZAMYSLET S NÁMI  

A PODÍLEJTE SE NA NÍ. 
VŽDYŤ JEN VY TU BUDOUCNOST VE SVÉ OBCI BUDETE ŽÍT. 

BUDEME RÁDI ZA JAKÉKOLIV KONSTRUKTIVNÍ A VĚCNÉ 
NÁMĚTY A POŽADAVKY.


