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Vážení členové a příznivci občanského sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska,
rozhodli jsme se Vás touto cestou pravidelně informovat o novinkách a činnostech v našem
sdružení a o tom co se dělo, děje a bude dít ve vašem nejbližším okolí.
Anketa - Pomozte změnit místo, kde žijete
Od 1.8.2012 je ve všech obcích v územní působnosti MAS Rozvoj Tanvaldska umístěna
anketní schránka s možností vhodit do ní svůj názor na otázku „Co byste ve svém bydlišti rádi
zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“ O tom na kterém místě v rámci
obce je umístěna si rozhodla každá obec sama podle toho, kde to považuje za nejúčinnější.
Schránky budou k dispozici do konce září, potom budou všechna přání ze všech obcí
vyhodnoceny a proběhne o nich veřejná diskuse u kulatého stolu.
Opět připomínáme, že je možné uplatnit své anketní přání také prostřednictvím webových
stránek www.masrt.cz
Je zajímavé, že přes webové stránky zatím bylo doručeno jen cca 50 anketních lístků a to
především z Jiřetína, Harrachova a Tanvaldu. Jako by v ostatních obcích nebylo co zlepšovat.
Proto bychom Vás také chtěli poprosit o aktivní pomoc při propagaci této ankety, aby se nasbíral
co největší počet podnětů.
Exkurze – Za příklady dobré praxe
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Liberecký kraj pořádá v rámci činnosti akčního
plánu CSV pro LK podzimní exkurze, které navazují na exkurze, které se konaly již na podzim
loňského roku.
Jedná se opět o cyklus tří celodenních exkurzí za příklady dobré praxe financované z PRV a
dalších dotačních titulů.
Předběžný program exkurzí:
• Křížany - rekonstrukci hřiště u základní školy v Žibřidicích a k vybudování víceúčelového
hřiště
- Vybudování zázemí multifunkčního sportovního a dětského hřiště
- Realizace společného systému prevence před živelními katastrofami obcí
Cunewalde a Křižany
• Jitrava - ubytovací hostinec „Pod kostelním vrchem“
• Bulovka - rekonstrukce zemědělské stavby na chov skotu
• Jindřichovice pod Smrkem - úpravu tělesa zrušené trati na cyklostezku a rekonstrukce
podstávkového domu na penzion
• Hejnice - digitalizace kina
Pozvánku a přihlášku opět naleznete na našich webových stránkách. Doprava a oběd jsou
zdarma!

www.masrt.cz

Základní standardy MAS
Národní síť MAS ČR připravila návrh dokumentu „Základní standardy MAS“. Jedná se o soubor
pravidel, podle kterých by se měli řídit jednotlivé místní akční skupiny ve své činnosti a
existenci. Návrh je nyní připomínkován a vyjádřit se k němu mohou všechny místní akční
skupiny. S tímto dokumentem se můžete seznámit na webových stránkách www.masrt.cz .
Rozšíření území MAS
MAS Rozvoj Tanvaldska svoji působnost v letošním roce rozšířila na katastr obce Lučany a
příslib připojení se k naší MAS je i z radnice v Držkově a Loužnici. Nová Ves nad Nisou, která
byla oslovena s nabídkou k začlenění jejího území k naší MAS již na počátku tohoto roku, se
doposud nerozhodla. Je to škoda, být stranou, protože se očekává, že MAS budou ve svém území
rozdělovat každoročne řádově desítky milionů na projekty všech subjektů z území své MAS.
Soutěž vesnice roku
Letošního krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se z MAS
Rozvoj Tanvaldska zúčastnily tři obce:
- obec Jiřetín obdržela ocenění skokan roku za inovativní
způsob nakládání a třídění komunálního odpadu v obci,
- obec Albrechtice v Jizerských horách získala ocenění za
rozvoj venkova za zodpovědný přístup k budoucímu rozvoji
obce, za zpracování strategického plánu rozvoje obce do roku
2020, za rozvoj společenského života a zachování rázovité
lidové architektury,
- obec Zlatá Olešnice obdržela diplom za podporu a rozvoj
sportu.
Vítězem krajského kola se stala obec Studenec, která postupuje
do celostátní soutěže.

Nenechte si ujít:
29.9.2012 - Svatováclavský výstup na Bukovou. (turistický výlet z Jiřetína na kopec Buková, od
9.00 do 15.00, pořádá obec Jiřetín p.B.)
22.9. - 29.9.2012 - Týden české hračky (pořádá Detoa Albrechtice, podrobnosti naleznete na
stránkách společnosti www.detoa.cz )
8.9. - 9.9.2012 - Tanvaldské slavnosti (pořádá Město Tanvald, součástí jsou jízdy historickými
autobusy, přehlídka veteránů, hasičská soutěž, živá hudba…, více na www.tanvald.cz)
Přehlídka historických vozidel (pořádá Muzeum výroby hraček – Detoa, informace na
www.detoa.cz )
- 1.9. - Veteráni z Královéhradecka – Jiřetín p.B. 12.30-14.30
- 8.9. - Historické morky – Jiřetín 11.30.- 13.30
- 8. - 9.9. - Historické autobusy, zvláštní jízdy zdarma po Tanvaldu a okolí
- 15.9. - Vojenská veteránská vozidla- Jiřetín p.B. 11.00 – 12.30

Závěrem bychom Vás chtěli poprosit o zasílání příspěvků či podnětů pro tento zpravodaj
na e-mailovou adresu solcova@jiretinpb.cz
Zpracovala Tereza Šolcová
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