
OBČANSKÁ VYBAVENOST A ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 

1. Prodloužení obecní části kanalizace u silnice až pod Albrechtice 302, daní na to platím dost. 
Albrechtice v J.H. 

 
2. Aby olympijský výbor České republiky postavil v Harrachově sportovní centrum: více 

sjezdovek, delší běžecké tratě, bruslařský stadion na zimu, sportovní halu a bazén 
nebo aquapark.  
Harrachov 
 

3. Chov domácích zvířat a včelařství 
Jiřetín pod Bukovou 
 

4. Chovatelský klub domácích zvířat  
Jiřetín pod Bukovou 
 

5. Chovatelský kroužek domácích zvířat  
Jiřetín pod Bukovou 
 

6. Jízda na koni  (6 x)  
Jiřetín pod Bukovou 
  

7. kondiční cvičení (4x) 
Jiřetín pod Bukovou 
  

8. Lesní školka (3x) 
Jiřetín pod Bukovou 
 

9. Dráhu pro kolečkové brusle v Tanvaldu -asi u rozvodny,  
nevyplněno 
  

10. Zachovat park před městským úřadem zatravněný, keře, tak jak je  
Smržovka 
 

11. Dětské hřiště a lavičky na náměstí u pomníčku v Horním Tanvaldě. 
Tanvald 

 
12. Možnost společenského vyžití 

Tanvald 
 
13. Podpora kynologickým klubům, vybudování psích parků. 

Tanvald 
 

14. Pro velký počet malých dětí, by bylo dobré postavit velké oplocené hřiště s posezením 
pro maminky. 
Tanvald 
 

15. Renovace a důstojnější využití nákupního centra ŠPIČÁK .... 
Tanvald 
 

16. Umístit tanvaldský úřad práce do bezbariérových prostor nebo zbudovat výtah 
Tanvald 
 



17. Vhodně přebudovat bývalý OD Špičák třeba na dům služeb-mandl, masáže, kavárna, 
kadeřnictví apod.  
Tanvald 
 

18. Vybudovat dráhu pro bruslaře na kolečkových bruslích v Tanvaldu-asi u rozvodny. 
Vybudovat cyklotrasu z Mariánské Hory do Tanvaldu ke kempu tak, aby v zimě na 
cyklotrase bylo možno upravovat běžecké stopy a u kempu by vzniklo nástupní místo 
na magistrálu. Propojit v zimě Desnou či Tanvald s běžeckými trasami u Štěpánky.  
Tanvald 
 

19. Zbudování kanalizace a vodovodu s pitnou vodou, údržba obecních pozemků u 
Popelnické (=divoké skládky), vyasfaltování obecních cest k domkům, vyřešení odvodu 
vody (deště, tání sněhu) z ul. Popelnická (zbudování koryta do Kamenice na konci 
Popelnic), osvětlení u parkoviště (konec Popelnic), zákaz vjezdu vozidel 5t a více k 
elektrárně kolem domků.  
Tanvald 
 

20. Zřízení chráněného bydlení pro handicapované klienty s různým druhem postižení (5x) 
Tanvald 
 

21. Oprava převlékáren a záchodů v areálu požární nádrže.  
Zlatá Olešnice 
 

22. Vybudování víceúčelového hřiště (fotbal, florbal, volejbal, basketbal + 100m běžecká 
dráha)  
Zlatá Olešnice 
 

23. Pěkná dětská hřiště (konkrétně lokalita Tanvald - Šumburk)  
Tanvald 
 

24. Řádné oplocení dět. hřiště v D. Smrž. (2x)  
Dolní Smržovka 
 

25. Jednoduchá volně přístupná sportoviště pro veřejnost (tenis, hřiště).  
Harrachov 
 

26. Společné hřiště na Horním Tanvaldu a posezení (lavičky)   
Tanvald 
 

27. Dětské hřiště na Horním Tanvaldu, náměstí s pomníkem.     
Tanvald 
 

28. Pořádné koupaliště    
Tanvald 

 
29. V Tanvaldu na Výšině pro seniory nějaká místnost – klubovna 

Tanvald 
 

30. Muzeum                                                                        
Tanvald 

 
31. Koupaliště                                                    

Velké Hamry 
 
 



32. Vylepšit Fotbalové hřiště (nové sítě, osvětlení,  skórová tabule)    
Velké Hamry 
 

33. Jízdárnu   
Velké Hamry 

 
34. Dráhu na bruslení            

 Velké Hamry 
 

35. Zachovat poštu  (5x)                      
Zlatá Olešnice 
 

36. Zachovat poštovní úřad, školu, obchod a spoje autobusové (2x) 
 Zlatá Olešnice 

 
37. Vybudovat kluziště    

Zlatá Olešnice 
 

38. Dětská hřiště   
Zlatá Olešnice 
 

 
39. Fotbalové hřiště   

Smržovka 
 

40. Dětské hřiště s klubovnou    
Smržovka 
 

41. Zhotovení všesportovního hřiště u školy    
Lučany 
 

42. Vybudování hřiště na plážový volejbal, nejlépe v těsné blízkosti tenisových kurtů (13 x)            
Jiřetín pod Bukovou 

 
43. Dětské hřiště u školy       

Lučany nad Nisou 
 
44. Rekonstrukce a oživení budovy sokolovny  

Plavy 
 
 

45. Umělé kluziště 
Jiřetín pod Bukovou 
 

46. Klubovna pro hudební a taneční výuku 
Jiřetín pod Bukovou 
 

47. Zázemí pro spolkovou činnost 
Jiřetín pod Bukovou 
 

48. Renovace sportovního sálu 
Jiřetín pod Bukovou 
 

49. Zázemí pro tenisové kurty 
Jiřetín pod Bukovou 



 
50. Skatepark 

Jiřetín pod Bukovou 
 
 

51. Podpora dětského jezdeckého oddílu – pořízení vybavení 
Zlatá Olešnice 
 

52. Jezdecké soustředění 
Zlatá Olešnice 
 

53. Rekonstrukce vleku a budovy v lyžařském areálu 
Zlatá Olešnice 
 
 
 

 


