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V tomto vydání Zpravodaje MAS Rozvoj Tanvaldska se především ohlédneme za projekty 
roku 2013. 

Projekt „Osvojování“ dokon čen 
Všechny aktivity naplánované v rámci projektu z opatření III.4.1 Získávání dovedností, 

animace a provádění byly provedeny a na SZIF byla předložena  žádost o proplacení. 

 

V tréninkové výzvě tohoto projektu byly podpořeny tyto aktivity: 

- Slet bubeníků 2013 (Město Smržovka) 

- Svatohubertská mše v kostele Sv. Archanděla Michaela (MS Černá studnice) 

- Pouťový víkend v Držkově (Obec Držkov) 

- Oslavy 10. výročí otevření muzea místní historie (Město Smržovka) 

- Týden české hračky (Detoa Albrechtice s.r.o.) 

- Zábavné sportovní odpoledne na kole (ZŠ a MŠ Plavy) 

- Křižovatky 2013 (Rozcestník o.s.) 

Všechny tyto akce byly veřejně přístupné a konaly se v druhé polovině roku 2013. 

 

 

Mimo to se ještě uskutečnily další propagační akce MAS:                                                                                                                                  

Exkurze po území MAS Šumperský venkov 

Po příjezdu do malebné vesničky Loučná 
nad Desnou proběhla prezentace zdejší MAS 
Šumperský venkov. Na následující den bylo 
naplánováno hned několik zastavení, po 
kterých nás provázel manažer moravské 
MASky Mgr. Radim Sršeň PhD, kterému patří 
velké poděkování za vynaložený čas a za 
předané užitečné rady a informace. Cílem této 
exkurze bylo seznámení se s projekty 
realizovanými na území MAS Šumperský 
venkov. 
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Měli jsme možnost shlédnout některé výsledky spolupráce 
Místní akční skupiny, obcí a podnikatelů, jako například obnovu 
zámeckého parku v Loučné nad Desnou, opravenou střechu 
dřevěného kostela v Maršíkově, revitalizaci veřejného 
prostranství v Novém Malíně a Dolních Studánkách, vybudování 
autobusové zastávky a dodatečné infrastruktury v Dolních 
Studánkách, rekonstrukci pálenice v Maršíkově a řadu dalších 
neméně zajímavých projektů. 

Na odpoledne byla potom naplánovaná prohlídka zámku ve 
Velkých Losinách a Ruční papírny Velké Losiny, která také úzce 
spolupracuje s místní akční skupinou Šumperský venkov. 
Před návratem domů si ještě zájemci prohlédli technický unikát - 
horní nádrž PVE Dlouhé Stráně. 

A co dodat závěrem? Snad jen, že jsme se přesvědčili o tom, 
jak může působení Místní akční skupiny a metoda LEADER 
významně napomoci rozvoji venkovského regionu. 
 
 
 
Výstup na Špičák a Bukovou. 
Propagační akce pro veřejnost formou pěší túry pořádané 14.9. a 28.9.2013. Účastníci výstupů 
obdrželi propagační materiály s informacemi o existenci a působnosti místní akční skupiny 
Rozvoj Tanvaldska. Při výstupu na Špičák byla Regionálním oddělením SZIF provedena kontrola 
plnění projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dokumenty MASRT 
V rámci projektu byly také vyhotoveny implementační dokumenty MASRT (směrnice, jednací 
řády, pravidla …) a pořízeny podklady pro analytickou část integrované strategie rozvoje území. 

 

Projekt spolupráce - Kumštýři na horách i v kraji  
Společný projekt spolupráce mezi MAS Otevřené zahrady Jičínska a MAS Rozvoj 

Tanvaldska nazvaný „Kumštýři na horách i v kraji“ proběhl také velice úspěšně. Návštěvníci měli 
možnost shlédnout řadu hudebních akcí a divadelních vystoupení. V Jiřetíně pod Bukovou, 
v Josefově Dole a v Tanvaldu účinkovali hudebníci, tanečníci a zpěváci z řad amatérů a 
amatérské divadelní soubory. 
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Na území MAS Rozvoj Tanvaldska jste mohli 
shlédnout: 

• přehlídku Josefodolské divadelní jaro 
2013 (soubor několika divadelních 
představení), 

• loutkové divadlo Martínek Libáň, které 
zahrálo v Josefově Dole a v Jiřetíně pod 
Bukovou pohádku Skákavá princezna, 

• divadelní spolek Bozděch Libáň, který 
zahrál v Josefově Dole a v Tanvaldu hru 
Bouřka na obzoru, 

• během měsíce května a června zahrály v Jiřetíně pod Bukovou skupiny Nešlapeto, dále 
Zlaté holky, které zazpívaly písně s jizerskohorskou tématikou a své umění předvedli také 
členové pěveckého sboru Harmonia ze základní umělecké školy Tanvald, 

 

• 22.6.2013 se Jiřetíně pod Bukovou konala přehlídka hudebních a tanečních souborů. Na 
ní vystoupily dětské mažoretky Pomněnky, skupina orientálního tance Tasmína, country 
písně zazpívali Jakub Kazda a spol., písně různých žánrů zazněly v podání Zuzany 
Princové se sborem, středověkou hudbu představila kapela Duro Nux a skotské tance 
předvedla skupina Jizerský bodlák. 

 

Podobné akce se konaly i na území partnerské MAS Otevřené zahrady Jičínska. 
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Projekt Památky a jejich budoucnost III. nebyl podpořen 
„Památky a jejich budoucnost III“ byl název dalšího projektu spolupráce, na němž 

spolupracovaly MAS Rozvoj Tanvaldska s MAS Turnovsko a LAG Podralsko. Dle názoru 
hodnotící komise po veřejné prezentaci tohoto projektu nebyla některá kritéria přijatelnosti 
dostatečně  naplněna. Tento projekt se tedy bohužel již nebude realizovat. 

 

 

 

Jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska 
V lednu 2014 se konalo jednání rady MASRT, na kterém se především projednával další postup 
přípravy Integrované strategie rozvoje území MASRT, která je nezbytná pro další fungování 
MAS a přípravu výroční Členské schůze. 

■ STRATEGIE 

Strategii rozvoje pro nás zpracovává ARR Nisa. Pokud MAS souhlasila, že strategii bude 
zpracovávat právě tato společnost, zavázal se Liberecký kraj přispět na její pořízení částkou 
200 tisíc Kč každé MAS v Libereckém kraji. MAS Rozvoj Tanvaldska tuto nabídku přijala. 
Bohužel se časem ukázalo, že postup prací na strategii je pomalejší oproti předpokladu a navíc, 
že ARR Nisa bude za její dokončení požadovat ještě další částku cca 160 tisíc po MASRT. 
Rada MASRT tuto skutečnost zvážila a má připraveny různé varianty, jak rozpracovanou 
strategii dokončit. Ať už zajištěním zdroje dofinancování pro ARR, nebo vlastními silami. 
V případě že další postup prací na strategii ze strany ARR nebude pro MASRT přijatelný, tak je 
uvažováno i se změnou osoby dodavatele. 

V této souvislosti rada MASRT schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Technická pomoc, který je určen výhradně na financování pořízení strategií. 

■ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

       Vzhledem k tomu, že začal platit nový občanský zákoník, který automaticky ze 
všech občanských sdružení vyrobil zapsané spolky, tedy i z nás, musí náš spolek provést 
korekci některých dokumentů. Jedná se především o úpravu stanov spolku, jejichž nové znění 
chce rada nechat schválit na nejbližší Členské schůzi. Ta se uskuteční 19.3.2014 od 16:00 
v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek. Na jejím programu bude také doplnění členů 
orgánů MAS. 

 

 

 

 

 

Děkuji všem za zasílání informací o akcích konaných na Tanvaldsku. Pokud máte i vy 
informace o připravovaných akcích či jiné zajímavosti z regionu, prosím o jejich zasílání na 
e-mailovou adresu solcova@jiretinpb.cz 


