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Centrum společných služeb 
funguje již druhým rokem

Vážení a milí spoluobčané,

krajina Jizerských hor se s příchodem 
jara náhle změní. Po dlouhém zimním 
období je to vítaná a krásná promě-
na. Přichází čas procházek, výletů, 
dovolených a já bych si přál, abyste 
si ho vychutnali a naplno užili právě 
v našem regionu.

Vyrazte pěšky nebo na kole obdivo-
vat krásy Mumlavských vodopádů či 
vodopádů Jedlové. Zkuste vystoupat 
na rozhledny Jizerských hor, projít 
některá údolí. Projeďte se ozubnicovou 
železnicí, která protíná Jizerky, vystupte 
v některé stanici a uvidíte, že všude na-
jdete něco zajímavého nebo hezkého, 
stačí se jen dobře koukat. Nespěchejte 
a kochejte se krásami jizerskohorské 
přírody.

Marek Hotovec  
předseda Mikroregionu Tanvaldsko

Vodopády Černé Desné jsou chráněnou přírodní památkou

Centrum společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko se díky projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“ stalo profesionálním zázemím, které je k dispozici starostům 
obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům. 

I ve druhém roce své činnosti centrum nabízí 
odborné poradenství při řešení každodenních 
situací. Poradenský servis poskytuje nejčastěji 
formou konzultací, nebo přímo vypracováním 
návrhů řešení či dokumentů (rozhodnutí, 
vnitřní předpisy, vyhlášky, smlouvy). K dispo-
zici je také poradenství v oblasti legislativy, 
zejména u novel nejrůznějších zákonů a jejich 
aplikací v praxi. 

V návaznosti na rychle se měnící povinnosti 
obcí a množství svěřené agendy centrum 
zajišťuje vzdělávání starostů, místostarostů 
i pracovníků obecních úřadů, především 
malých obcí. 

Ptáme-li se na přínos centra pro naše území, 
máme na mysli kromě úspory času starostů 
a zastupitelů i dlouhodobé a nevyčíslitelné 

efekty vznikající promyšlenou koordinací 
záměrů v území Tanvaldska. Tato provázanost 
projektů je klíčová a její dopady jsou dlouho-
dobé, projevující se mnohdy až po několika 
letech. 

V oblasti rozvoje cestovního ruchu je to 
například široká spolupráce DSO Mikroregion 
Tanvaldsko, Turistického regionu Jizerské 
hory, společnosti JIZERKY PRO VÁS, o. p. s., 
a Železniční společnosti Tanvald, o. p. s., 
s podnikateli. Díky ní je koordinován rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu a zkvalitňuje 
se turistická nabídka pro zimní i letní období, 
podporuje se rozvoj cykloturistiky, turistické 
i dopravní infrastruktury, vznikají nové nabíd-
ky zážitkové turistiky a společně se přistupuje 
i k propagaci.

Dalšími oblastmi koncepční realizace projektů 
je spolupráce v oblasti sociálních služeb, 
regionálního školství, územního plánování, 
prevence kriminality, odpadového hospo-
dářství i sociálního podnikání. To vše přináší 
synergické efekty, protože například sociální 
podnikání může být provázáno s odpadovým 
hospodářstvím a být přínosem pro zlepšení 
životního prostředí.

Do přínosů Centra společných služeb lze také 
započítat úsporu finančních prostředků za 
manažery a regionální koordinátory přípravy 
projektů v oblasti cestovního ruchu, sociál-
ních služeb, plánování regionálního rozvoje, 
školství i odpadového hospodářství.

Cestovní ruch oživují i akce pro veřejnost
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Jak se bude plánovat?
Aby plánování rozvoje obcí a mikroregionu mělo smysl a podporu 
obyvatel, je nezbytné, aby se do projektu zapojili všichni, kdo mají 
k tématu rozvoje co říci. Vedle zástupců obcí (starostů, zastupitelů) 
je to samozřejmě i široká veřejnost, a to jak odborná (podnikatelé, 
představitelé neziskových organizací), tak i laická – samotní občané. 
Zejména názory občanů na situaci v obcích a jejich představy o rozvo-
ji, požadavky či potřeby, jsou pro zpracování programu zásadní, velmi 
důležité a cenné. 

Zpracování projektu proto počítá se zapojením široké veřejnosti  
dvěma způsoby:

a) dotazníkové šetření v obcích (proběhne na jaře 2018),

b) veřejná setkání s obyvateli obcí (budou probíhat postupně, oby-
vatelé budou včas informováni v místě obvyklým způsobem, setkání 
budou v režii jednotlivých obcí).

Od dubna 2018 bude mít projekt vlastní webové stránky  
www.tanvaldsko.eu, na kterých budou dostupné veškeré infor-
mace k programům rozvoje jednotlivých obcí a možnosti zapojení 
obyvatel k tvorbě těchto programů. Informace o postupu rozvojo-
vých programů budeme též přinášet v každém čísle našeho zpravo-
daje po celou dobu realizace projektu.

Cílem Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko je zmapovat potřeby lidí 
v území také v sociální oblasti a naplánovat stoprocentní pokrytí 
celého území dostupnými terénními pečovatelskými službami. 
To znamená, že na základě zjištěných potřeb bude nutné zajistit pro 
všechny potřebné občany pečovatelskou službu. Lidé, kteří patří do 
okruhu osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, budou díky 

tomu moci setrvat ve svém přirozeném prostředí (domácnosti) a žít 
způsobem, na který byli dosud zvyklí. Tento způsob pomoci podpo-
ruje udržení sociálních kontaktů a respektuje životní styl každého 
jedince.

Financování sociálních služeb musí být vždy vícezdrojové. Prostřed-
ky plynou nejen z rozpočtu státu, kraje i obcí, ale dalším zdrojem je 
i klient, který spolufinancuje sociální služby ze státem poskytnutých 
sociálních dávek.

Kromě terénní pečovatelské služby se mikroregion bude zabývat i roz-
vojem dalších sociálních služeb.

Společné plánování regionálního rozvoje 
v Mikroregionu Tanvaldsko

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Náš mikroregion se bude v následujícím období rozvíjet podle Programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko, který bude zpracován 
v rámci projektu „Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko“, spolufinancovaného Evropskou unií a MPSV ČR. 
Druhým cílem tohoto projektu je zpracování programů rozvoje všech obcí zapojených do mikroregionu – Desné, Harrachova, 
Velkých Hamrů, Plavů, Zlaté Olešnice, Zásady, Jiřetína pod Bukovou, Albrechtic v Jizerských horách, Kořenova a Josefova Dolu.

Propojení požadavků a potřeb jednotlivých obcí s aktivitami mikroregionu přinese v území realizaci promyšlených a smysluplných projektů ve 
všech oblastech (cestovní ruch, kultura, sport, sociální služby, životní prostředí, bydlení, podnikání apod.). Výstupem tedy bude souhrn rozvojo-
vých kroků, opatření a aktivit, které se následně uskuteční v jednotlivých obcích a v mikroregionu jako celku.

Díky sociálním službám 
mohou lidé zůstat doma 
i při snížené soběstačnosti

Hledáte zdroje f inancování pro své projekty?
 
Jestliže realizujete či plánujete projekty spadající pod Operační program zaměstnanost (OPZ), věnujte pozornost vyhlášení 
výzev k podávání žádostí o dotaci v rámci Strategie MAS Rozvoj Tanvaldska. K programovému rámci OPZ jsou již schváleny  
tři výzvy Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska, z. s.:

§ 37 – Odborné sociální poradenství,

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

§ 69 – Terénní programy.

A.1.1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
Zaměřeno na podporu sladění pracovního a rodinného života doplněním institucionálních kapacit a diverzifikací služeb péče o děti 
v předškolním a základním vzdělávání:

- projekty zaměřené na realizaci příměstských táborů,

- podpora zařízení typu školní družiny a kluby.

Plánované realizace opatření: 2018–2019, celkové alokace opatření: 2 352 940 Kč.

Vhodné projekty dle zaměření opatření:
- komunitní sociální práce,
- komunitní centra.
Plánované realizace opatření: 2018–2019, celková alokace opatření (tj. množ-
ství finančních prostředků k rozdělení v regionu Tanvaldska): 5 729 410 Kč.

A.1.3 Podpora kvalitního rozvoje zdravotních a sociálních služeb
Zaměřeno na sociální začleňování, prevenci sociálního vyloučení. Podpořeny mohou být vybrané registrované sociální služby  
dle zákona č. 108/2006 sb.:
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B.1.2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti

Zaměřeno na diverzifikaci ekonomických subjektů v regionu 
vytvořením podniků, které vytvoří pracovní místa pro cílové 
skupiny znevýhodněných občanů:

1.  Vznik nových sociálních podniků (integračních, 
environmentálních) a jejich provoz.

2.  Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance 
z cílových skupin.

Plánované realizace opatření: 2018–2019,  
celková alokace opatření: 3 529 410 Kč.

Oprávnění žadatelé: 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost (v případě aktivity Integrační sociální podnik  
a Environmentální sociální podnik), obecně prospěšné 
společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, hospodářská 
komora, agrární komora, svazy, asociace.

Míra podpory: evropský podíl 85 % 
a podíl příjemce 15 %.

Školení pro žadatele
Školení pro žadatele o dotaci z programového rámce OPZ v rámci Strategie MAS Rozvoj 
Tanvaldska se uskuteční 5. 4. 2018 od 9.00 v Jiřetíně pod Bukovou (Centrum Sylvatica). 

Dotace z Programu rozvoje venkova
K programovému rámci PRV zatím výzvy nebyly schváleny.  
Na co přesně v rámci tohoto opatření bude možné žádat?

A.1.2 Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání 
a osvěty 
Předávání znalostí a informační akce, předpokládaná alokace (výše 
financí k rozdělení v našem území) je 560 220 Kč.

B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství 
Investice do zemědělských podniků, předpokládaná  
alokace 4 200 000Kč.

E.1.2.1 Péče o krajinu – lesnická infrastruktura 
Lesnická infrastruktura, předpokládaná alokace 3 666 670 Kč.

E.1.2.2 Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura 
Zemědělská infrastruktura, předpokládaná alokace 2 777 770 Kč.

B.1.2.3 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, 
snižování nezaměstnanosti 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 
předpokládaná alokace 2 600 000 Kč.

E.1.2.3 Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa 
Neproduktivní investice v lesích, předpokládaná alokace 
3 000 000 Kč.

A.3.1.2 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit 
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER, předpokládaná 
alokace 680 000 000 Kč.

Výše způsobilých výdajů u všech žádostí v Programovém rámci 
PRV činí minimálně 50 000 Kč a maximálně 5 000 000 Kč.

Přesné znění výzev MAS RT v rámci IROP a jeho jednotlivá opatření včetně alokací zatím nejsou k dispozici. V předstihu toto zjistíte 

z webových stránek www.masrt.cz. Poradit se můžete zde: Tereza Šolcová, e-mail:solcova@jiretinpb.cz, 728 685 085. 

Poradenství poskytuje i Centrum služeb Mikroregionu Tanvaldsko.

10.  6.  2018     Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana a oslavy 100 let Československé republiky

18.  8.  2018     Narozeniny rozhledny Štěpánka ve stylu oslav 100 let Československé republiky

25.  8.  2018     Den otevřených dveří v Preciose Ornela v Zásadě, oslavy Československé republiky

25.  8.  2018     Hamrovská pouť, oslavy 100 let ČSR

28.  9.  2018     Zlatá Olešnice: Oslavy 135 let Sboru dobrovolných hasičů a 100 let ČSR 

   1.  9.  2018      Oslava 100 let Československé republiky v Plavech, se slavnostním otevřením Sokolovny  
a sázením lípy na Rynku

   8.  9.  2018     Tanvaldské slavnosti v duchu 100 let Československé republiky

15.  9.  2018     Slavnosti města Desná – s připomenutím oslav 100 let ČSR

22.  9.  2018      Oslava 150 let založení sboru dobrovolných hasičů ve Smržovce, spojená s oslavou 100 let  
vzniku samostatného Československa

27. 10. 2018    Lípy pro Desnou, sázení stromů s doprovodným kulturním programem k výročí 100 let ČSR Rozhledna Štěpánka oslaví narozeniny 
ve stylu oslav 100 let republiky

Oslavy 100 let republiky 
v Mikroregionu Tanvaldsko
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Smržovka (www.smrzovka.eu)
• 21. 4. 2018  Don Andronico – divadelní představení v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl
• 19. 5. 2018    Prolínání – Sen o Jizerských horách aneb Smržovský jarmark  

a Den jizerskohorských jídel – lesopark u Parkhotelu 
• 17.–19. 8. 2018  Letní slavnost Eurion – lesopark u Parkhotelu 
• 11. 10. 2018   Slet bubeníků 2018 – bubenická dílna pro handicapované a večerní koncert 

Harrachov (www.harrachov.cz)
• 25. 5. 2018 Noc kostelů 2018 (viz www.nockostelu.cz)
• 6. 7. a 20. 7. od 21:30 Letní kino v Harrachově – promítání v parku u městského úřadu 
• 23.–28. 7. 2018 Svatoanenské dřevosochání, 5. ročník – dražba vytvořených děl, doprovodný program
• 28. 7. 2018  Slavnostní pojmenování nového parku – v rámci Dřevosochání dostane loni vybudovaný park 

před MÚ Harrachov název Park hraběte Jana Harracha
• 28. 7. 2018  Pivní slavnosti – harrachovské pivo, občerstvení, bohatý program
• 2.–4. 8. 2018  Keltská noc – hudební festival, doskočiště u mamutího můstku (www.keltskanoc.cz)
• 17.–19. 8. 2018  Oslavy 190. výročí posvěcení harrachovského kostela sv. Václava – nedělní slavnostní 
  bohoslužba od 16 h, sousedské posezení před kostelem, od 17:30 kulturní program
Josefův Důl (www.josefuvdul.eu)
• 11.–13. 5. 2018  Josefodolské divadelní jaro 2018 – divadelní přehlídka, divadlo Josefův Důl
• 14. 7. 2018  Okolo Elišky – 15. ročník jízdy pravidelnosti motocyklových a automobilových veteránů o pohár starosty

Jiřetín pod Bukovou (www.jiretinpb.cz)
• 1.–6. 10. 2018 Týden české hračky – soutěž ve výrobě hraček na téma Les, určeno hlavně dětem
• 21. 7. 2018  Veteránem za Krtečkem do Jizerských hor – soutěž historických vozidel, sraz dopoledne u Muzea hraček
• 1. 9. 2018  Integrovaný záchranný systém: ukázky práce – Albrechtice v J. h., pod Špičákem

Desná (www.mesto-desna.cz)
• 4. 4. 2018 13.00–18.00  Odpoledne s Andersenem, Riedelova vila
• 7. 4. 2018 od 19.00  Noel Coward: Rozmarný duch – III. Představení Desenského divadelního předjaří v KD Sklář 
• 7.–12. 5.   XVII. Sympozium Desná 2018 – Dřevosochání v zahradě Riedelovy vily 
• 12.–13. 5. 2018   Velká desenská pouť 
• 19. 5. 2018 od 18.00  Jarní muzicírování – Sbor dobrovolných muzikantů, Riedelova vila
• 15. 6. 2018 od 19.00  Komorní kvarteto Classicis – skladby starých mistrů a Petra Tomeše, Riedelova vila
• 15. 9. 2018 od 10.00  Slavnosti města Desná – Riedelova vila a její zahrada
• 16. 9. 2018   6. ročník běhu Přes desenské kopce 

Plavy (www.plavy.cz)
• 14. a 15. 4. 2018  Český pohár v raftingu na Kamenici

Zásada (www.zasada.cz)
• 1. 6. 2018  Putování z pohádky do pohádky – cesta lesem pohádek, pořádá TJ Sokol Zásada
• 22. 6. 2018  Speed & Style contest vol. 4 – cyklozávody v bikeparku, areál SK Zásada, pořádá SK Zásada, z. s.
• 6.–8. 7. 2018 Tradiční Zásadská pouť – bohatý program a občerstvení 
• 12. 8. 2018 Vrchovská pouť – pořádá TJ Sokol Zásada
• 18. 8. 2018 Hudební festival ZasTenRock, pořádá SK Zásada, z. s.
• 25. 8. 2018  Perličková slavnost a Den otevřených dveří v PRECIOSE ORNELE
• 15. 9. 2018 STOP DEN – ukázky práce složek IZS, pořádá SK Zásada, z. s.

Kalendář akcí na Tanvaldsku

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

Slavnosti Járy Cimrmana 2018
•   9. 6. 2018  Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana, Příchovice, Areál U Čápa – bohatý program, (www.ucapa.eu)
•   9. 6. 2018  Lijavec (divadelní představení Divadla Járy Cimrmana), kino JAS Járy Cimrmana, Tanvald
• 10. 6. 2018  Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana – start v 8.55 v Návarově,  
  mezistart Zlatá Olešnice – Na Vrších, ve 12.30 program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldu

Nostalgické jízdy na Zubačce (Tanvald–Desná–Kořenov–Harrachov)
• 2. 6. 2018  Zahájení sezóny na Zubačce
• 30. 6. 2018  Den Zubačky s párou – vozidla: motorová ozubnicová lokomotiva T426.0,  

vůz M240.056, Bam, Balm Bistro.
• 21. 7. 2018 Sobota na Zubačce
•   4. 8. 2018 Modelářská sobota na Zubačce, 30 let Elektroniků
• 25. 8. 2018 Borůvková parní sobota na Zubačce – parní lokomotiva T426.0.
• 28. 9. 2018 Bramborové ukončení sezóny na Zubačce
 U všech Nostalgických jízd je doprovodný program a občerstvení na nádraží v Kořenově, jízdy důlního vláčku v Kořenově.


