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Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov a MAS Libereckého kraje 

Dne 30.10.2012 se v rámci činnosti CSV Libereckého kraje v zasedací místnosti MZe, AZV 
Liberec konalo setkání partnerů CSV LK a MAS Libereckého kraje.  

Během tohoto setkání proběhlo, mimo jiné, vyhodnocení akce Exkurze za příklady dobré 
praxe, nebo příprava Kulatého stolu na téma Společná zemědělská politika po roce 2013, jenž se 
uskuteční 29.11.2012 v Pěnčíně u Sychrova. Rovněž zde zazněly informace z Konference 
Venkov 2012, z Mimořádné valné hromady Národní sítě MAS ČR a informace o účasti MAS 
Libereckého kraje na výstavách. Na závěr byla každá MAS požádána o dodání 5-6 fotografií ze 
svého regionu pro prezentační kalendář.  

Fotografie pro prezentaci MAS 

Pokud se někomu povedla dobrá fotografie z území MAS na jakékoliv téma (krajina, akce, 
architektura…), uvítáme, když ji poskytne masce na její propagaci nebo při obsazování soutěží a 
zpracování různých tiskovin.  

 V celostátní fotosoutěži MAS, která probíhala v září 2012 na témata Příroda, Lidé a Místní 
akční skupina jsme neuspěli, i když jsme dodali fotografie do všech tří vyhlášených kategorií. 
Vyhlášení výsledků proběhlo na výstavě Země živitelka. Podrobnosti o třech hodnocených 
kategoriích naleznete na http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/  

Kulatý stůl 

Ve středu 31.10.2012 se uskutečnilo druhé setkání u Kulatého stolu v Jiřetíně pod Bukovou. 
Na programu bylo projednání výsledků Ankety a následné vytřídění přání nevhodných a mimo 
kompetence MAS. Zbylá přání byla rozdělena do 6 tematických oblastí. Jejich názvy nejsou 
definitivní, mohou se ještě změnit, nebo počet kategorií upravit. 

Celkem se sešlo 250 přání, z toho 1/3 byla ve schránkách v obcích a 2/3 byly doručeny přes 
naše webové stránky MAS. Navíc 25 námětů projektových záměrů dodali členové již dříve. 
Celkem 21 přání bylo vyřazeno z důvodu jejich nevhodnosti začlenění do připravovaného plánu 
rozvoje regionu nebo pro to, že jejich řešení je mimo možnosti místní akční skupiny. Náměty 
budou sloužit jako vstupní podklad pro zpracování integrované strategie rozvoje území, jejíž 
návrh bude podroben předepsanému schvalovacímu procesu (orgány MAS, členové MAS, 
zastupitelstva obcí v území MAS). 

Soupis doručených námětů pro další rozvoj regionu po provedené korekci v rámci diskuse je 
k dispozici na webových stránkách www.masrt.cz v rubrice aktuality 

Projekt spolupráce 

MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Otevřené zahrady Jičínska podaly v 17. kole výzvy na 
projekty spolupráce žádost na projekt nazvaný „Kumštýři na horách i v kraji“.  

Ze strany MAS Rozvoj Tanvaldska jsou partnerem projektu divadelní spolek J.K. Tyl 
z Josefova Dolu a Obec Jiřetín p. B. 
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Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce divadelních souborů, podporu konání 
místních hudebních akcí, prezentace amatérské tvorby, zajištění kvalitního zázemí pro činnost 
těchto spolků. Podporuje činnosti divadelních spolků a jejich prezentaci, čímž dojde k zachování 
tradic a upevnění mezilidských vztahů, dále podporuje vznik nových prostor pro spolupráci a 
vznik nové tradice společného setkávání amatérských umělců z území dvou MAS. Projekt 
motivuje území MAS ke vzájemné trvalé spolupráci.  

Veřejná sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého 

V Harrachově byla zahájena na konci měsíce září 2012 veřejná sbírka na opravu sochy sv. 
Jana Nepomuckého, která se nachází v části zvané Anenské údolí. Výtěžek půjde na opravu této 
sochy včetně jejího podstavce. Součástí této sochy je i vyústění pramene, o kterém pověst praví, 
že má léčivou moc. Dobrovolně mohou zájemci přispět dvěma způsoby a to do pokladničky, 
která je umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně a nebo na předem vyhlášeném 
zvláštním bankovním účtu č. 94–1263085389/0800 zřízeném pro tento účel.  

Pokud se podaří sehnat potřebné finanční prostředky, oprava bude zahájena v jarních 
měsících příštího roku.  

Výběr z akcí Tanvaldského regionu 

• od 1.11.2012 – Výstava obrazů regionálních autorů (Krajiny a portréty, Plavy) 
www.liberecky-kraj.cz/redakce 

• 7.11.2012 – zahájení výstavy Divadelní postavy – paličkovaná krajka Jany Kaplanové ve 
(výstavní síň Zámečku, Smržovka); 14.11.2012, 14:00 hodin – ukázka paličkování (Prodejna 
regionálních produktů Obláček, Smržovka; 14.11.2012, 17:30 hodin – setkání s autorkou 
(Zámeček, Smržovka) 

• 9. - 11.11.2012 – Svatomartinské slavnosti a hody (Penzion U Potůčků) 
www.penzionupotucku.wgz.cz 

• 10.11.2012 – Den válečných veteránů aneb pomníčky 2012 (odjezd v 10:01 hod z hlavního 
vlakového nádraží ve Smržovce) 

• 30.11.2012 v 19:00 hodin – Zpívání před adventem (Vokální sdružení Regnis s komorním 
orchestrem, vila Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou) www.regnis.wz.cz 

• 1. - 3.2.2013 – Světový pohár 
v letech na lyžích (diváci se 
mohou těšit na nevšední show 
plnou živé hudby kapel Mirrors, 
Caetonnage a AC/DC Revival, 
laserů a ohňů, Adidas Arena 
Harrachov) 
www.harrachov2014.cz 

 

 

 

 

 

I nadále Vás prosíme o zasílání příspěvků či podnětů pro tento zpravodaj na e-mailovou 

adresu solcova@jiretinpb.cz 


