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Informace z Členské sch ůze 
  Členská schůze proběhla 14.1.2013 v 17:00 hodin v Jiřetíně pod Bukovou. Účast byla 

poměrně vysoká, jednání se zúčastnilo 18 členů. Na programu jednání byla především Výroční 
zpráva za období 2012 a informace o standardech MAS a s tím související nutné rozšíření počtu 
členů rady. Členská schůze tedy schválila Výroční zprávu, Zprávu o hospodaření a Zprávu 
kontrolní komise za rok 2012 a rozpočet pro rok 2013. Výši rozpočtu ovlivňuje především 
skutečnost, zda se podaří masce uspět s žádostí o dotaci na projekt „Získávání dovedností, 
animace a provádění“ z Programu rozvoje venkova. Cílem tohoto projektu je připravit MAS na 
schopnost čerpat dotace v období 2014 – 2020. 

     V případě úspěchu by tyto finanční prostředky mohly být použity na přípravu 
strategického dokumentu, na školení pro žadatele jak správně podat žádost o dotaci, na chod 
kanceláře a také na vyhlášení cvičné výzvy masky na měkké projekty.  Členský příspěvek pro 
rok 2013 byl zachován ve výši 100,- Kč  a je splatný do 28.2.2013 převodem na účet sdružení č. 
223791364/0300. a rozpočet sdružení pro rok 2013. 
         V neposlední řadě byla zvolena rada sdružení MAS tak, aby splňovala požadovaná kritéria 
na její složení vzhledem k druhu subjektu a jeho sídla takto: 
 

1. Ing. Josef Kucin, předseda – Obec Jiřetín pod Bukovou 
2. Mgr. Marek Hotovec – Město Smržovka 
3. Jiří Černý – Obec Zlatá Olešnice 
4. Ing. Tomáš Bureš – podnikatel, Zlatá Olešnice 

              5. Ing. Blanka Patrová – Buková s.r.o., Jiřetín pod Bukovou 
6. Jiřina Voláková – Obec Držkov 
7. Mgr. Jana Ducháčková – TJ Sokol, Zlatá Olešnice 
8. Ivana Hujerová – O.S. Zvony, Velké Hamry 
9. RNDr. Jiřina Vargová – Myslivecké sdružení Černá Studnice, Smržovka 
 

Kompletní zápis z Členské schůze naleznete zde http://www.masrt.cz/clanky/dokumenty/ 
 

 

Anketa - Pomozte zm ěnit místo, kde žijete  
I když se již uskutečnilo vyhodnocení výsledků ankety s jedinou otázkou: „Co byste ve 

svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“  ještě stále je 
možné uplatnit své anketní přání prostřednictvím webových stránek www.masrt.cz, kde v rubrice 
aktuality naleznete anketní lístek. I tyto náměty budou zahrnuty do podkladů pro zpracování 
Integrované strategie rozvoje území, tedy dokumentu, který na základě námětů místních obyvatel 
se bude snažit navrhnout řešení k různým okruhům problémů. Počet projevených přání tak má 
přímý vliv na věrohodnost tohoto dokumentu. 
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Smržovský lyža řský b ěžecký okruh  
 Nově udržovaný Smržovský běžecký okruh je umístěn do prostorů louky za smržovským 

kostelem. Areál nabízí cca 3 km strojově udržovaných běžeckých stop propojených s areálem 
Nová Ves - Nisanka a areálem Lučany nad Nisou – u fotbalového hřiště.  
Okruh je udržován a financován dobrovolníky. Provozovatelé tedy uvítají každý finanční 
příspěvek na provoz trati, který je možno zasílat na účet TJ SPARTAK Smržovka, Havlíčkova 
1394, 468 51 Smržovka, IČO: 16389352, číslo: 961760359/0800. Více informací se dozvíte na 
http://www.smrzovka.cz/smrzovsky-bezecky-okruh/d-4928 
 
 
 
Běžecký stadion v Harrachov ě  

Město Harrachov ve spolupráci se sponzory spustilo novou službu pro návštěvníky 
Harrachova. Jedná se o osvětlený běžecký stadion nacházející se u hotelu Skicentrum v blízkosti 
lanové dráhy Delta. Stadion je možno využívat po celý den s tím, že ve večerních hodinách je od 
17:00 – 21:00 hodin uměle osvětlen. Tento stadion má pravidelně upravovanou běžeckou stopu.  

 
 

Akce Tanvaldského regionu  
Vzhledem k velkému počtu akcí, které se konají na území Tanvaldska a o kterých se díky 

Vám dozvídáme, byla na našich webových stránkách www.masrt.cz  přidána nová rubrika  
nazvaná „AKCE V REGIONU“. Zde budou zveřejňována všechna pozvání a přehledy akcí  
z Tanvaldského regionu tak, jak je od Vás obdržíme. Pouze výběr některých z nich budeme i 
nadále zveřejňovat v tomto Zpravodaji. 

• 26.1.2013 - Dynastar Open Cup Harrachov (seriál závodů pro veřejnost v obřím slalomu, 
soutěží se o hodnotné věcné ceny, v Harrachově)  www.dynastaropencup.cz 

• 26.1.2013 od 19:30 hodin – Rockový ples Ex-trémistů – vodáků, padákářů, lezců... (hraje 
Mydy Rabycad, Schodiště a Maršál Bazén, ve Smržovce na Parkotelu, info na tel.: 
605 960 357) 

• 1.-3.2.2013 – SP v letech na lyžích (světový pohár v letech na lyžích, vystoupení hudební 
kapely Mirros, Cartonnage a AC/DC Revival, v Harrachově na mamutím můstku u Adidas 
Arény)  www.harrachov2014.cz 

• 9.2.2013 od 10:30 hodin – Lety na saních (vstupné je dobrovolné, v Plavech, Areál 
bývalého skokanského můstku)  www.plavy.cz 

• 23.2.2013 – Veterániáda ve skoku na lyžích (závod ve skoku na lyžích s mezinárodní 
účastí, v Harrachově)  www.jiskra-harrachov.cz 

 

 

Děkuji všem za zasílání velkého množství informací o akcích konaných na Tanvaldsku a 
chtěla bych poprosit také o zasílání informací o zajímavých uskutečněných či 
připravovaných událostech, zpráv.... na e-mailovou adresu solcova@jiretinpb.cz 

 


