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Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se 
v tomto roce zapojil do nového projektu, 
v jehož rámci vzniklo ve Smržovce Centrum 
společných služeb (CSS). To poskytuje služby 
v oblasti veřejné správy s důrazem na samo-
správné kompetence, ale i služby v přenesené 
působnosti. Cílem je zajistit efektivnější po-
skytování veřejných služeb občanům v území. 
Odborníků na tuto problematiku je ve 
venkovských oblastech bohužel velmi málo 
a jejich služby jsou často drahé, čímž jsou pro 
malé obce inančně nedostupné. 

Starostové obcí z území Mikroregionu Tan-
valdsko v rámci podpory dobré meziobecní 
spolupráce uvítali možnost této strukturova-
né pomoci, a to především v oblastech právní 
podpory a také v oblasti rozvojových záměrů 

obcí, neziskových organizací i občanů. Projekt 
přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb 
poskytovaných obcím z Tanvaldska a jejich 
občanům.

Centrum nabízí občanům  
široké spektrum služeb

Nevyznáte se v zákonech a obecních vyhláškách?

Nevíte, na jaké místo můžete legálně složit odpad?

Nevíte si rady s vaším nápadem či projektovým záměrem? 

Navštivte Centrum společných služeb!

Kateřina Preusslerová 

tel.: 737 761 659  

e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová  

tel.: 728 685 085, e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Kontakt:

www.tanvaldsko.info

Vážení a milí spoluobčané,

právě se vám dostalo do rukou první 
vydání zpravodaje, ve kterém bychom 
vás rádi informovali o dění v Mikroregio-
nu Tanvaldsko. 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Tanvaldsko tvoří dvanáct obcí, které se 
spojily za účelem ochrany společných 
zájmů a prosazování záměrů přesa-
hujících svým rozsahem a významem 
každou jednotlivou obec. 

Cílem svazku je zejména společný po-
stup při dosahování ekologické stability 
území, jeho trvalé přívětivé obyvatelnos-
ti, dále společný postup obcí při řešení 
a realizaci programů regionální politiky 
i ekonomického rozvoje a cestovního 
ruchu.

V prvním čísle Zpravodaje Mikroregionu 
Tanvaldsko se dočtete nejen o nově 
založeném Centru společných služeb, 
které obyvatelům našeho regionu 
nabídne například dostupnější právní 
služby či podporu rozvojovým záměrům 
obcí a neziskovým organizacím, ale 
i o dalších aktuálních činnostech, jimž se 
svazek obcí Tanvaldska nyní věnuje. 

Jestliže si s něčím nevíte rady nebo ně-
čemu nerozumíte, nestyďte se a obraťte 
se na nás! Poradíme vám se vším, co se 
týká života v našem mikroregionu, ať 
už půjde o zákony či vyhlášky, místní 
podnikání nebo volnočasové aktivity. 

Navštívit nás můžete v kanceláři Centra 
společných služeb v budově Městského 
úřadu ve Smržovce, Náměstí T. G. Masa-
ryka 600.

Za Mikroregion Tanvaldsko

Marek Hotovec, 

předseda svazku

Sídlem centra je Městský úřad Smržovka

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

Město Tanvald i okolní obce obklopuje atraktivní horské prostředí



Představujeme Mikroregion Tanvaldsko

Ráj turistů po celý rok
Tanvald, Smržovka, Desná, Kořenov, Harra-
chov, Velké Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice, 
Zásada, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice 
v Jizerských horách a Josefův Důl jsou 
součástí podhůří Jizerských hor a řeší 
nejčastěji podobné problémy.

Jizerské hory patří k nejzajímavějším turi-
stickým oblastem v České republice pře-

devším proto, že mohou být využívány 
po celý rok. V zimě nabízejí desítky 
kilometrů upravených běžeckých tratí, 
celou řadu  sjezdovek a vleků.

Na jaře, v létě i na podzim si pak 
přijdou na své pěší turisté a cyklotu-
risté – Jizerky jsou protkány desítkami 
kilometrů značených cyklostezek.

Mikroregion Tanvaldsko je seskupení dvanácti obcí v okolí města Tanvaldu, ležících na úpatí Jizerských hor. 
Většina obcí se nachází v nadmořské výšce nad 500 m n. m. Svazek obcí vznikl v roce 2000 a jeho cílem je 
ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce na všestranném rozvoji regionu.

Projekty pro lepší život
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko připravuje 
a realizuje projekty pro rozvoj svého území a zkvalitnění života 
obyvatel regionu. Zaměřuje se na zlepšení dopravní obslužnos-
ti, efektivní nakládání s odpady, rozvoj občanské vybavenosti 
i sociální oblast. Významné místo v těchto projektech zaujímá 
cestovní ruch – a to jak jeho infrastruktura (značení cyklostezek, 
odpočinková místa, mobiliář turistických tras), tak i propagace. 
Krátkému představení hotových projektů se budou věnovat další 
vydání tohoto zpravodaje.

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“,  inancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ.

Toto číslo vyšlo 21. listopadu 2016.  

Text:  Tereza Šolcová, Kateřina Preusslerová, Marek Hotovec • Foto: archiv DSO Mikroregion Tanvaldsko, Lucie Peláková • Zpracovatel: Lucie Peláková, Jakub Pucholt.

Všechny obce na území Mikroregionu Tan-
valdsko jsou také členy Místní akční skupiny 
Rozvoj Tanvaldska z. s. (zkráceně MAS Rozvoj 
Tanvaldska). MAS Rozvoj Tanvaldska z. s.  je 
zaměřen na všestrannou podporu rozvoje 
regionu Tanvaldska zejména činnostmi, které 
směřují ve prospěch obcí, neziskových organi-
zací, drobných podnikatelů, malých a středních 
podniků a dalších subjektů v regionu. 

V současné době MAS ve spolupráci se svaz-
kem obcí Mikroregion Tanvaldsko a dalšími 
aktéry z oblasti předškolního a základního 
vzdělávání zpracovávají Místní akční plán 
(MAP). Cílem je vytvořit systém společného 
plánování a sdílení aktivit v území, které při-
spějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách 
a zlepšení spolupráce formálního a nefor-
málního vzdělávání pro rozvoj potenciálu 
každého žáka. 

Byl sestaven Řídící výbor (ŘV) projektu, kam 
byli nominováni zástupci realizátora projektu 

Místní akční plán cílí na vzdělávání
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Mezi oblíbené výletní cíle na Tanvaldsku patří rozhledny

Osada Jizerka je východiskem mnoha značených 
tras pro pěší, cyklisty i lyžaře

MAP, zástupci zřizovatelů škol, zástupci vedení 
škol, zástupce organizací neformálního a zá-
jmového vzdělávání, zástupce ZUŠ, zástupce 
KAP – krajského akčního plánu (současně také 
Libereckého kraje) a zástupce MAS působící 
v území. Realizační tým projektu zpracovává 
veškeré podkladové materiály pro jednání ŘV 
a konzultace v území. 

V rámci tohoto projektu byl vypracován 
Strategický rámec Místního akčního plánu  
(SR MAP).

V září probíhalo veřejné připomínkování, 
konzultace s partnery a ŘV. Finální podoba 
Strategického rámce MAP do roku 2023 pro 
ORP Tanvald byla schválena 25. září 2016, takže 
rozvoji školství, vzdělávání a investicím ve škol-
ství v novém dotačním období již nic nebrání.

Veškeré informace a dokumenty, které  
souvisí s přípravou MAP,  jsou k dispozici  
na www.masrt.cz  v rubrice MAP školství.
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Dům penzion pro důchodce, příspěvková organizace 
Organizace poskytuje pečovatelskou službu – základní sociální poradenství, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – seniorům 
a dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení.

Pečovatelská služba je poskytována v Domě penzionu pro důchodce ve Smr-
žovce, Tyršova 1340 a Vrchlického 1346 a na katastru města Smržovky a okolí. 
Kontakt: Tyršova 1340, Smržovka, 468 51

Tel.: 483 382 430, 727 806 218 
www.smrzovka.cz

Domov důchodců Velké Hamry 
Posláním služby je zajistit a poskytovat seniorům nad 65 let potřebné 
sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve 
svém přirozeném prostředí. Velký důraz je kladen na podporu sobě-
stačnosti seniora. 
Kontakt: Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry 
Tel.: +420 483 368 711, e-mail: ddvhamry@volny.cz

Dům zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou) 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizo-
vána v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Kontakt: Vítězná 614, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou 
Tel.: 483 394 260

Dům zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou) 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizována 
v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Provozní doba: pondělí–pátek 6.45–15.15. 
Kontakt: Krkonošská 318, 468 61 Desná v J. h. 
Tel.: 483 384 361

Dům zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou) 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizo-
vána v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Provozní doba: pondělí–pátek 6.30–15.00. 
Kontakt: Velké Hamry 629, 468 45 
Tel.: 483 387 400, 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz

Dům s pečovatelskou službou Josefův Důl 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je reali-
zována v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Kontakt: Antonínov 184, 468 44 Josefův Důl  
Tel.: 483 381 106, e-mail: dps@josefuvdul.eu

Dům s pečovatelskou službou Jiřetín pod Bukovou 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizo-
vána v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Kontakt: 468 43 Jiřetín pod Bukovou 138 
Tel.: 483 381 687, e-mail: jiretinpb@jiretinpb.cz 
www.jiretinpb.cz

Dům s pečovatelskou službou Kořenov 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizována 
v přirozeném prostředí uživatele sociální služby.  
Kontakt: Horní Polubný 230, 468 49 Kořenov 
Tel. obecní úřad: 483 399 035 
www.korenov.cz

Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s. – odborné sociální poradenství 
Poradna nabízí bezplatnou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém 
životním období – těm, jejichž život končí, i jejich blízkým, kteří o ně 
přicházejí. Služba se poskytuje klientům v jejich domácnostech v ORP 
Tanvald, v poradně Zdislava a na Rodinných pokojích v Nemocnicích 
v Turnově, České Lípě a Liberci. 
Kontakt: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4 
Tel.: 730 182 714 
www.hospiczdislavy.cz 

Most k naději – terénní programy pro lidi ohrožené drogou 
Terénní program (TP) na území ORP Tanvald se specializuje na práci 
s osobami závislými na omamných a psychotropních látkách (OPL). Pri-
oritou terénní práce je vyhledávání, kontaktování a motivace uživatelů 
nelegálních OPL ke spolupráci s pracovníky programu. Účelem této 
činnosti je minimalizace rizik, negativních dopadů, patologií a sociální-
ho vyloučení v důsledku užívání OPL. Všechny služby jsou poskytovány 
bezplatně a anonymně. 
Kontakt: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1 
Tel.: 728 511 619, 602 338 092  
www.mostknadeji.eu

Oblastní charita Most – odborné sociální poradenství 
Poradna nabízí bezplatnou pomoc a podporu uživatelům, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou neumějí vlastními silami či 
s pomocí svých blízkých zvládnout. Pracovníci služby mohou pomocí 
rady, osvětlení, návodem či podporou pomoci uživateli zorientovat 
se v situaci a mohou mu pomoci situaci řešit. Hlavním principem naší 
činnosti je participace uživatele na řešení situace a související rozvoj 
jeho kompetencí v dané oblasti. 
Kontakt: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka 
Tel.: 603 148 127 
www.charitamost.cz

Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald je dětem 
ve věku 6–15 let a mládeži ve věku 16–26 let nabízet bezpečný prostor 
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pro trávení jejich volného času, poskytovat informace, pomoc a pod-
poru v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se 
školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). 
Kontakt: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka 
Tel.: 603 148 127 
www.charitamost.cz 

Romodrom, o.p.s. – terénní programy 
Terénní sociální služba je realizována především v přirozeném prostře-
dí uživatele sociální služby, což jsou v podmínkách lokalit především 
domácnosti uživatelů služeb v ORP Tanvald. Základní principy sociální 
práce jsou odbornost, nízkoprahovost, bezplatnost, rovnost přístupu 
ke službě, individuální přístup ke speciické situaci klienta, komplexní 
mezioborový přístup prostřednictvím spolupráce s návaznými služba-
mi. Cílem je provázet a vést uživatele sociální služby k samostatnosti, 
aby byli postupně schopni samostatně řešit svou nepříznivou životní 
situaci. 
Kontakt: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Tel.: 739 630 282 
www.romodrom.cz

Mateřské a dětské centrum Maják – práce s rodinami 
Podpora rodin s malými dětmi z Tanvaldska. Hlavní aktivity jsou zamě-
řeny na podporu rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí, na pomoc 
s handicapovanými dětmi, pomoc rodinám s dětmi, kterým hrozí 
odklad, popř. jim byla odložena školní docházka pro nepřipravenost 
dítěte.  
Kontakt: Mateřské a dětské centrum MAJÁK, U Školky 579, 
468 41 Tanvald 
Tel.: 734 754 654 
www.mdcmajak.estranky.cz

MěstO tanValD 
ZŠ tanvald sportovní, příspěvková organizace 
ZŠ se sportovním zaměřením (6.– 9.ročník s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy), sportovní hala, stadion. 
Kontakt: Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 468 41 Tanvald 
Tel.: 483 394 660, e-mail: ivana.stehulova@zstanvald-sportovni.cz

Masarykova ZŠ a obchodní akademie  
Odloučené pracoviště v části Tanvald–Šumburk  pro 1. stupeň (s vý-
ukou s prvky Montessori) 
Kontakt: Masarykova ZŠ a obchodní akademie,  
Školní 416, 468 41 Tanvald 
Tel.: 483 394 345, e-mail: po.box@mzsaoatanvald.cz

Mateřská škola tanvald, příspěvková organizace 
Kontakt: Mateřská škola U Školky 579, U Školky 579, 468 41 Tanvald 
E-mail: skolka@mstanvald.cz, mtomesova@quick.cz,  
skolkawolkerova@.seznam.cz 
www.mstanvald.cz 
www.mswolkerovatanvald.estranky.cz

MŠ Tanvald má 3 pracoviště: 
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, 468 41 Tanvald, Tel: +420 483 394 753 
Mateřská škola Tanvald, Radniční 540, 468 41 Tanvald, Tel: +420 483 394 433 
Mateřská škola Tanvald, část Šumburk n. Desnou, Wolkerova 378,  
Tel: +420 483 394 860

Gymnázium tanvald a obchodní akademie (studium osmileté, 
čtyřleté) 
Kontakt: Školní 305, 468 41 Tanvald 
Tel.: +420 483 394 333, fax: +420 483 394 334, e-mail: gymtan@gymtan.cz  
www.gymtan.cz

Základní umělecká škola tanvald 
Kontakt: Nemocniční 339, 468 41 Tanvald 
Tel.: +420 483 394 610, e-mail: zustanvald@volny.cz 
www.zustanvald.cz

Školství
středisko volného času tanvald 
Kontakt: Protifašistických bojovníků 336, 468 41 Tanvald  
Tel.: +420 483 394 301, 778 158 035, e-mail: ddmtnv@iol.cz 
www.ddmtanvald.wz.cz

Základní škola Horní tanvald, Údolí Kamenice 238,  
příspěvková organizace 
Základní škola Horní Tanvald vznikla v roce 2006 sloučením 
Zvláštní školy Tanvald a Zvláštní školy Desná. Odborná speciálně--
pedagogická péče ve škole spočívá ve spolupráci s odborníky z oblasti 
psychologie, psychiatrie, pediatrie a dětské neurologie, ve spolupráci 
učitele a asistentky pedagoga (čímž je umožněna individuální práce 
se žáky), v intenzivní logopedické péči pro vybrané žáky, ve sníženém 
počtu žáků ve třídách a v možnosti zařazení žáků do vyššího ročníku 
oproti ročníku, který navštěvovali v ZŠ. 
Kontakt: Údolí Kamenice 238 468 41 Tanvald 
Tel.: 483 394 085 
www.zshortan.cz

MěstO sMRžOVKa 
Základní škola smržovka – 2 budovy, úplná ZŠ 
Kontakt: Komenského 964 , 468 51 Smržovka 
Tel.: 483 382 222, e-mail: zssmrzovka@zssmrzovka.cz 
www.zssmrzovka.cz

Mateřská škola smržovka – 5 tříd (dle věku) 
Kontakt: Havlíčkova 826, 468 51 Smržovka 
Tel.: 483 382 157

MěstO Desná V JiZeRsKýcH HORácH 
Základní škola a mateřská škola Desná – úplná ZŠ,  
sloučená s MŠ  
Kontakt: Desná II/613, 468 61 Desná v Jizerských horách 
Tel.: 605 898 717 (MŠ), +420 483 383 256 (ZŠ),  
e-mail: msdesna2@seznam.cz (MŠ), zsdesna@telecom.cz (ZŠ) 
www.zsdesna.cz

sdružení D.R.a.K., z. s.  
Centrum poskytuje sociální služby osobám s tělesným znevýhodně-
ním a pečujícím rodinám a provozuje chráněné dílny, kde pracuje 
téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. Součástí jsou také terénní 
programy, poradenství, Klub maminek, ekologická zahrada, půjčovna 
zdravotních pomůcek.  
Registrovaná sociální služba – SAS pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory. 
Kontakt: Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 
Tel. pro sociální služby: 485 102 668,  
Tel. pro chráněnou dílnu: 485 105 349, e-mail: info@sdruzenidrak.org; 
www.sdruzenidrak.cz 
Působí v Tanvaldě: U Školky 579, 468 41 Tanvald



PŘÍLOHA  – Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko

3

Listopad 2016

Zdravá MŠ Desná – 2 třídy  
Kontakt: Údolní 212, 468 61 Desná v Jizerských horách 
Tel.: 483 383 288, e-mail: zdrava_ms_desna@volny.cz

MěstO VelKé HaMRy 
Základní škola Velké Hamry – 5 pavilonů, úplná ZŠ 
Kontakt: Školní 541, 468 45 Velké Hamry 
Tel.: 777 914 021, e-mail: zsv.hamry@volny.cz

Mateřská škola Velké Hamry i, příspěvková organizace 
Kontakt: 468 45 Velké Hamry I, č. p. 621 
Tel.: 483 387 360, e-mail: info@msvh.cz; reditelka@msvh.cz;  
msvh@velkehamry.cz 
www.msvh.cz

Základní škola a mateřská škola Velké Hamry ii, příspěvková 
organizace – malotřídní škola, sloučena s MŠ (1 třída) 
Kontakt: 468 45 Velké Hamry 
Tel.: 483 387 090, e-mail: zsvhamry2@volny.cz

OBec PlaVy 
Základní škola Plavy – malotřídní 
Kontakt:  468 46 Plavy 65 
Tel.: 483 398 181, e-mail: jana.knerova@zsplavy.cz

Mateřská škola PlaVáČeK – 2 třídy heterogenní (Krtečci, Zajíčci) 
Kontakt: 468 46 Plavy 24 
Tel.: 483 398 100, e-mail: ibryndova@msplavy.cz

OBec Zlatá OleŠnice 
Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,  
příspěvková organizace – malotřídní škola, sloučena s MŠ (1 třída) 
Kontakt: 468 47 Zlatá Olešnice 34 
Tel.: 483 769 019, e-mail: zszolesnice@iol.cz 

MěstO HaRRacHOV 
Základní škola Dr.h.c. Jana Masaryka,  

příspěvková organizace  – úplná ZŠ 
Kontakt: Nový Svět 77, 512 46 Harrachov 
Tel.: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz

Mateřská škola KaMÍneK,  
příspěvková organizace – 3 třídy 
Kontakt: Nový Svět 419, 512 46 Harrachov 
Tel.: 481 529 337, e-mail: mskaminek@tiscali.cz

JOsefůV Důl 
Knihovna a muzeum místní historie 
E-mail: knihovnajd@seznam.cz 
www.knihovnajosefuvdul.webk.cz 
www.josefuvdul.eu/infocentrum/muzeum/

JiřetÍn POD BuKOVOu 
centrum sylVatica 
Středisko environmentální výchovy – vzdělávání a osvěta Obce Jiřetín 
pod Bukovou  
Kontakt:  468 43 Jiřetín pod Bukovou 15 
Tel.: 483 381 687, e-mail: sylvatica@jiretinpb.cz 
www.jiretinpb.cz

Vila schowanek – Muzeum místní historie 
Vila je dílem význačného jabloneckého architekta Roberta Hemmricha 
(1871–1946) z roku 1908, která následně byla v 30. letech minulého 
století  přestavěna do současné funkcionalistické podoby. V roce 2009 
Obec Jiřetín p. Bukovou provedla její celkovou opravu. Dodnes se 
zachovaly četné mramorové krby, dřevěné podlahy, okenní barevná  

vitráž, obklady stěn ze vzácných dřev či mramoru, kazetové stropy 
s dobovým osvětlením a řada dalších zdobných prvků. Perlou Scho-
wankovy vily je zimní zahrada zdobená mramorem a broušenými skly 
v oknech vsazených do olověných vitráží. 
Expozice: Počátky lyžování, Místní historie, Truhlářské nářadí 
Kontakt: Jiřetín pod Bukovou 103, pošta 468 43 Albrechtice v J. h. 
Tel.: 483 381 687, e-mail: jiretinpb@jiretinpb.cz 
www.jiretinpb.cz

Kulturní a osvětová 
zařízení

OBec KOřenOV 
Základní škola a Mateřská škola, Kořenov, příspěvková organizace 
– malotřídní, sloučena s MŠ  
Kontakt: 468 49 Kořenov 800 
Tel.: 483 399 104, e-mail: skola.korenov@quick.cz

JOsefůV Důl 
Základní a mateřská škola Josefův Důl 
Škola se zaměřuje na výuku jazyků, výuku informačních a komunikač-
ních technologií, matematiku a s ní související inanční gramotnost 
nebo český jazyk a na velmi zásadní čtenářskou gramotnost. Zaměřuje 
se i na ekologickou výchovu. 
Kontakt: Dolní Maxov 208, 468 44 Josefův Důl 
Tel. ZŠ: 483 381 033

ZásaDa 
Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad nisou, 
příspěvková organizace 
Kontakt: 468 25 Zásada 264 
Tel.: 483 385 182  
www.mzszasada.cz

Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad nisou, příspěvková 
organizace 
Kontakt: 468 25 Zásada 326 
Tel.: 483 385 206 nebo 774 898 283 
http://materskaskolazasada.webnode.cz

alBRecHtice V JiZeRsKýcH HORácH 
Základní škola albrechtice v Jizerských horách 
Základní školu navštěvují nejen děti z obce Albrechtice, ale i děti z obcí 
okolních – například z Jiřetína pod Bukovou, Horního Tanvaldu nebo 
Smržovky. Příchod do této školy dětem ulehčí i zdejší mateřská škola, 
která se základní školou úzce spolupracuje. 
Kontakt: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 266 
Tel.: 605 226 444, e-mail: zsalbrechtice@seznam.cz 
www.albrechtice-jh.cz/cz/zakladni-skola/

Mateřská škola albrechtice v Jizerských horách 
Mateřskou školu navštěvují nejen děti z obce Albrechtice, ale i děti 
z obcí okolních. Po ukončení předškolního vzdělávání mohou dále ve 
stejném kolektivu pokračovat do místní základní školy. 
Kontakt: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 261  
Tel.: 605 226 445, e-mail: skolkaAlbrechtice@seznam.cz 
www.albrechtice-jh.cz/cz/zakladni-skola/
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V příštím vydání Novin Mikroregionu Tanvaldska naleznete pokračování tohoto Seznamu veřejných služeb. 

alBRecHtice V JiZeRsKýcH HORácH 
Obecní knihovna albrechtice v Jizerských horách 
Knihovna se nachází ve druhém patře budovy ZŠ, na adrese 
Albrechtice v Jizerských horách č. p. 226. 
Kontakt: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 266

tanValD 
Kino Jas Járy cimrmana tanvald 
Kino Jas je vybaveno moderním zvukovým systémem Dolby Stereo. 
V září roku 2009 zde Město Tanvald nechalo nainstalovat technologii 
digitálního kina dle standardu DCI. 
Kontakt: Krkonošská 476, 468 41 Tanvald

Městská knihovna tanvald 
Kontakt: Krkonošská 350, 468 41 Tanvald

sMRžOVKa 
Kulturní středisko – Zámeček smržovka 
Výstavy fotograií, obrazů, tapiserií, plastik a podobně – každá výstava 
trvá většinou jeden měsíc, výjimečně déle. V budově se také nachází 
Muzeum místní historie a výstavní síň.  
Kontakt: Kulturní středisko, Náměstí T. G. Masaryka 1, 468 51 Smržovka 
www.smrzovka.cz

Městská knihovna a infocentrum smržovka 
Knihovna je zcela bezbariérová. Kromě půjčování knih a poskyto-
vání turistických informací poskytuje internet zdarma a veřejnou 
wifi. 
Kontakt: Městská knihovna a infocentrum Smržovka,  
náměstí T. G. Masaryka 638, 468 51 Smržovka 
Tel.: 483 382 286, 720 513 147, e-mail: mki@smrzovka.cz 
www.knihovnasmrzovka.webk.cz

evropské výtvarné centrum pro postižené děti sněženka  
Věnuje se zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným dětem. Pro-
střednictvím výtvarné činnosti pomáhá dětem nalézt pozitivní vztah 
k životu, vnitřní uspokojení a pochopení důležitosti vlastní iniciativy 
pro vstup do života. Prostřednictvím obrázků a keramických výrobků 
je veřejnosti přibližován nelehký život těchto dětí. 
Kontakt: Staniční 1273, 468 51 Smržovka 
Tel./fax: 483 382 042, e-mail: snezenka.vytvarne@centrum.cz

Dětský Klubík smržovka 
Klubík pro maminky s malými dětmi při výtvarném centru Sněženka. 
Herna, výtvarná dílnička – místnost, která je upravena pro potřeby nej-
menších dětí. Místo, kde se scházejí maminky na mateřské dovolené 
a maminky handicapovaných dětí spolu se svými potomky. Bezbarié-
rový přístup.  
Kontakt: Staniční 1273, 468 51 Smržovka

HaRRacHOV 
Městská knihovna Harrachov  
Knihovna se nachází v přístavbě Základní školy v Harrachově 
v blízkosti místní sklárny. Kromě vlastního půjčování knihovna 
poskytuje pomoc a rady při výběru knih, bibliografickou infor-
mační službu, rezervování půjčované literatury. Dále pak přede-
vším hojně využívaný přístup na internet a možnost černobílého 
a barevného tisku. 
Kontakt: Nový Svět 77, 512 46 Harrachov 
Tel.: 481 529 603, e-mail: knihovna@harrachov.cz 
www.knihovna.slunicko.net

VelKé HaMRy 
Městská knihovna aloise Jiráska Velké Hamry 
Knihovna nabízí bohatý výběr z téměř 10 000 knižních titulů pro dospělé 
čtenáře či mládež. Každým rokem vzroste výběr o 150–200 knih. 
Kontakt: Velké Hamry 590, 468 45   
Tel.: 605 274 521, e-mail: knihovna.velkehamry@seznam.cz

ZásaDa 
Obecní knihovna Zásada, internet pro veřejnost 
Kontakt: Zásada 188, 468 25 Zásada (budova úřadu městyse)

PlaVy 
Obecní knihovna Plavy 
Z knižního fondu je zde k nalezení vše od časopisů, domácí i zahranič-
ní beletrie přes dětskou literaturu, sci-i a fantasy, hobby publikace, 
turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou 
literaturu. Připojení k internetu. 
Kontakt: Plavy 186 – budova OÚ, 468 46 Plavy 
Tel.: 728 421 550, e-mail: knihovna@plavy.cz

Školní envirocentrum Plavy 
Středisko environmentální výchovy při základní škole, které pracuje 
s místně ukotveným učením, s lidskými a přírodními vzory z místa. 
Využívá místních témat ke vzdělávání a používá modelu tzv. „přírodní 
učebny“. Víceúčelové prostory jsou vhodné i k rekreačnímu sportu 
a k akcím pro veřejnost. 
Kontakt: Plavy 186, 468 46 Plavy 
Tel.: 775 238 246, e-mail: muzickova@plavy.cz 
www.plavy.cz

Zlatá OleŠnice 
Obecní knihovna Zlatá Olešnice (v budově obecního úřadu)  
Knihovna s beletrií pro dospělé čtenáře, dětskou a naučnou literaturou. 
Poskytuje bezplatně internet. 
Víceúčelový sál v budově obecního úřadu a Sokolovny. 
Kontakt: 468 47 Zlatá Olešnice 172 
Tel.: 483 769 013, fax: 483 769 013, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz 
www.zlata-olesnice.cz

Kulturní centrum Rodný dům antala staška  
část Zlaté Olešnice – Stanový. 
Kontakt: Stanový č. p. 9, 468 47 Zlatá Olešnice

Kulturní dům lhotka, část Zlaté Olešnice 
www. zlata-olesnice.cz

Desná 
Kulturní a společenské centrum alfa  
Kino Alfa pro své aktivity využívá kinosál, taneční parket, dětský koutek,  
kavárnu a bar. 
Kontakt: Údolní 295, 468 61 Desná v Jizerských horách 
Tel.: 774 464 316, e-mail: kinoalfa@seznam.cz 
www.kino-alfa-desna.cz

Riedlova vila  
Honosná stavba z druhé poloviny 18. století ve stylu severoitalské 
architektury, kterou nechal postavit Josef Riedel mladší (syn „sklářského 
krále“ Josefa Riedela) pro svou ženu Paulu podle vzoru severoitalských 
reprezentačních sídel. V budově je nyní kulturní a informační středisko, 

mateřská škola, knihovna, stálá expozice historie Desné a archiv 
s městskými kronikami. 
Kontakt: Krkonošská 120, Riedlova vila, 468 61 Desná II 
Tel.: 483 383 019, e-mail: kulturadesna@gmail.com


