Kdo jsme
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla zĜízena v lednu 1999 a zápisem do rejstĜíku obecnČ
prospČšných spoleþností zaregistrována v bĜeznu téhož roku.
Jejím jediným zĜizovatelem je Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Ta prošla na konci roku
1998 úspČšnČ pĜeregistrací podle zákona þ. 227/97 o nadacích a nadaþních fondech. ObecnČ
prospČšná Spoleþnost pro Jizerské hory pĜevzala realizaci dlouhodobých nadaþních projektĤ, aby je
rozvíjela v oblastech uvedených ve zĜizovací listinČ. Je to:
-

realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot

-

organizace semináĜĤ a odborných setkání

-

organizace vzdČlávacích akcí

-

propagování strategie trvale udržitelného života

-

zprostĜedkování v oblasti výzkumu.

Tyto þinnosti smČĜují k naplĖování dlouhodobého cíle a poslání Spoleþnosti pro Jizerské hory, kterým
je provádČní obecnČ prospČšných þinností s cílem všestrannČ napomáhat obnovČ harmonické
krajiny Jizerských hor a obnovČ harmonického vztahu lidí k této krajinČ.
Struktura organizace:
Správní rada
Ing. Miloš Šnytr
Ing. Arch. Jana Mejzrová
Ing. Vladimír Vršovský (do 13.8. 1999)
RNDr. Karel Brodský (od 13.8. 1999)
Dozorþí rada:
RNDr. František Pelc (do 13.8. 1999)
JUDr. Pavel Pfajfr (do 13.8. 1999)
Ing. Vilém Murcek (do 13.8. 1999)
Pavel Pilz (od 13.8. 1999)
Mgr. SoĖa Paukrtová (od 13.8. 1999)
Ing. Dan Ramzer (od 13.8. 1999)
KanceláĜ:
ěeditel - Dušan Richtr
ZamČstnanci (celkem 1 a 1/2 prac. úvazku) - RNDr. Blažena Hušková, Ing. Jan Duda

Externí spolupráce - PhDr. Jitka Doubnerová
Civilní služba - František Vnouþek (od 29.9. 1999)
Sídlo:
Turnov, ul. 5. kvČtna 60, PSý 511 01 (do 13.8. 1999)
Liberec, ul. U Jezu 10, PSý 460 01 (od 13.8. 1999)
Kontakty:
Adresa pro písemný styk: U Jezu 10, 460 01 Liberec
Telefon: 048/6131091, 6131567, 5109292
Fax: 048/5109292
e-mail: jizerky@iol.cz
http://www.osf.cz/jizerky
1999 - první rok þinnosti Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla zĜízena pĜedevším pro pokraþování v dosud zahájených
projektech Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Už bČhem prvního roku existence nové
organizace došlo k významnému rozšíĜení, pĜedevším v oblasti komunitních projektĤ.
Lesnické projekty
Kontakt: Dušan Richtr, Jan Duda
Ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory, Lesy ýR, s.p. , dalšími nestátními neziskovými
organizacemi a jinými subjekty jsme bČhem celého roku provádČli dílþí práce v rámci Projektu
záchrany a využití ohroženého genofondu dĜevin pro obnovu imisemi poškozených lesních
ekosystémĤ Jizerských hor. Šlo pĜedevším o lesnické práce v nejcennČjších oblastech hor - na
náhorní plošinČ, v pĜírodních rezervacích a regionálních biocentrech a v novČ zĜízené národní pĜírodní
rezervaci Jizerskohorské buþiny. V roce 1999 probČhly tyto práce:
Stabilizace rašelinišĢ náhorní plošiny Jizerských hor Na þihadle, Na kneipČ, U posedu

-

-

Stabilizace lesních ekosystémĤ v oblasti horní hranice výskytu buku – ochrana a podpora
pĜirozené obnovy buku lesního v PR Ptaþí kupy
-

Rekonstrukce nefunkþní þásti oplocení
Ochrana zvláštČ chránČného druhu – tisu þerveného (Fojtka)

-

Likvidace starého oplocení a výstavba nového, pĜemístČní individuálních ochran do PP U
Posedu, výsadby bĜízy karpatské, jeĜábu ptaþího a smrku ztepilého, pĜíprava míst pro budoucí
výsadby metodou saprofyt, obnova dĜevČné vyhlídkové plošiny pro návštČvníky

Instalace oplocení k ochranČ plodných jedincĤ a pĜirozeného zmlazení

ZĜízení kontrolních ploch pro monitorování škod zvČĜí ve vyhlašované NPR Jizerskohorské
buþiny

-

ZĜízení typových jednotných a srovnávacích ploch podle metodiky s.p.Lesy ýR

Cílem projektĤ zamČĜených na ochranu území pĜed poškozením zpĤsobeným návštČvníky je uvádČt
do souladu potĜeby ochrany pĜírody se zájmy stále vzrĤstajícího turistického ruchu. Souþástí
moderního managementu chránČného území je umožnit návštČvníkĤm, jejichž poþet se stále zvyšuje,
poznávání a rekreaci v krajinČ tak, aby nedocházelo k narušování cenných pĜírodních ekosystémĤ. V
roce 1999 šlo o tyto projekty:
-

-

Asanace erozních jevĤ a usmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v oblasti Sedla Holubníku a SrázĤ
-

ZpevnČní svahĤ, instalace zábran proti nežádoucímu vstupu a protierozní opatĜení na
schváleném pĜístupovém chodníku v NPR Poledník – lokalita Srázy (horolezecký chodník ke
Zvonu)

-

Výroba a položení povalového chodníku pro pČší na úseku znaþené turistické cesty
v lokalitČ Sedla Holubníku, vþetnČ opatĜení proti jízdČ cyklistĤ po povalovém chodníku

Údržba turistické stezky a usmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v NPR Jizerskohorské buþiny – þást
Štolpichy
-

Odklizení padlé dĜevní hmoty na turistické stezce a zprĤchodnČní erodovaného úseku
pČšiny, oprava lávky nad vodopádem, likvidace nefunkþního kovového zábradlí podél cesty a
celková rekonstrukce zábradlí na vyhlídce u vodopádu
UsmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v NPR Jizerskohorské buþiny – þást Poledník

-

Instalace dĜevČného zábradlí podél Viniþné cesty
UsmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v PR Malá Strana

-

Instalace dĜevČného zábradlí a povalkových pĜejezdĤ vodoteþí na lyžaĜské trase Jizerské
magistrály

-

Budování nauþných stezek Jedlový dĤl a Lesy Jizerských hor (jejich ochrana a revitalizace)

-

Úplné vyznaþení hranice zvláštČ chránČného území PR Vápenný vrch a technické zabezpeþení
proti nepovolenému vjezdu vozidel

V oblasti zĜizování veĜejné zelenČ a následné péþe o ni byly provádČny nČkteré práce pro obecní
úĜady a jiné subjekty. Byly to:
-

-

Obnova tĤnČ v JiĜetínČ pod Bukovou, úprava koryta potoka, vytvoĜení nových tĤní, vysázení
keĜové vegetace (první etapa projektu Rekultivace bývalé skládky a parkové úpravy na obecním
pozemku v JiĜetínČ pod Bukovou)
Parkové úpravy okolí sídla firmy Jablotron v Jablonci nad Nisou

Komunitní projekty
Kontakt: Dušan Richtr, Blažena Hušková, Jitka Doubnerová
Projekty pĜipravované ve spolupráci s ostatními nestátními neziskovými organizacemi, místní
samosprávou a státní správou. Jejich cílem je posilovat mezisektorovou spolupráci a úþast obyvatel
obcí v Jizerských horách a na Frýdlantsku na vČcech veĜejných.
SmČdá - naše Ĝeka

Celoroþní projekt inspirovaný pĜedevším americkými Ĝíþními projekty zahájila v lednu 1999 Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor, od bĜezna pĜevzala organizaci Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Hlavními partnery byly obecní úĜady obcí na toku Ĝeky SmČdé (Bílý Potok, Hejnice, Raspenava,
Frýdlant v ýechách, VišĖová), Mezinárodní centrum duchovní obnovy, od záĜí pak novČ
zaregistrované obþanské sdružení Frýdlantsko. Pomocí a podporou, dobrovolnickou prací nebo
bezplatným vystoupením pĜispČla Ĝada organizací, souborĤ i jednotlivcĤ. Finanþní podporu projektu
poskytly granty Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti a nadace Open Society Fund.
BČhem celého roku jsme podél Ĝeky SmČdé pĜipravili tyto akce:
-

6 KoncertĤ pro SmČdou (Bílý Potok, Hejnice, Raspenava, Frýdlant, VišĖová, AndČlka)

-

výtvarnou soutČž Taková je naše Ĝeka pro dČti ze všech stupĖĤ a typĤ škol na Frýdlantsku

-

pĜírodovČdný program Co roste a žije podél naší Ĝeky pro školy na Frýdlantsku

-

pouĢ, vztyþení a vysvČcení kĜíže na vrcholu Frýdlantského cimbuĜí

-

výstavu Jizerské hory - krajina kontrastĤ v promČnách þasu (fotografie Siegfrieda Weisse) v
Hejnicích

-

výstavy výsledkĤ výtvarné soutČže dČtí Taková je naše Ĝeka a fotografií Karla ýtveráþka Kraj
kolem SmČdé ve FrýdlantČ a Liberci

Projekt VytvoĜení komunikaþní platformy pĜi Ĝešení k pĜírodČ šetrných forem turistiky a sportu v
Jizerských horách nám umožnil úþastnit se bČhem celého roku Ĝady setkání a jednání s cílem pĜispČt
k vytvoĜení stabilní pracovní skupiny zabývající se palþivým souþasným tématem - rekreaþním
využíváním cenného a ohroženého pĜírodního území. Omezená kapacita Jizerských hor je naplnČna
(þi spíše pĜeplnČna) a hledání možností, jak systematicky sladit nároky a zájmy individuálních
sportovcĤ s potĜebami ochrany pĜírody i rozvojovými plány obcí, vyžaduje koordinovaný pĜístup ze
strany státní správy, místních samospráv a dalších organizací, vþetnČ neziskových, které jsou v území
zainteresovány. Jednání pracovní skupiny se úþastní zástupci referátĤ životního prostĜedí,
regionálního rozvoje a cestovního ruchu okresních úĜadĤ v Liberci a Jablonci nad Nisou, Správy
CHKO Jizerské hory, obecních úĜadĤ jizerskohorských obcí, neziskových a zájmových organizací
(Horská služba, Klub þeských turistĤ, SKI-KLUB Jizerská 50, Jizerská o.p.s.) a další. Naším vlastním
cílem bylo zprostĜedkovat tČmto partnerĤm informace z oblasti šetrné turistiky (program Greenways,
zkušenosti ze zahraniþí). Realizaci projektu finanþnČ podpoĜila Nadace Partnerství.
Cílem projektu Informaþní systém pro obce a nestátní neziskové organizace v regionu
Jizerských hor je vytvoĜit stálý a systematický tok informací o zdrojích financí, poznatkĤ a odborných
znalostí, o aktuálních akcích z oblasti rozvoje komunit a trvale udržitelného života. Od listopadu 1999
vydáváme mČsíþnČ zpravodaj OtevĜené dveĜe a v tištČné i elektronické podobČ jej distribuujeme
obcím a neziskovým organizacím v regionu. BČhem realizace projektu (pĜedevším v roce 2000) se
ukazuje, že jde o aktivitu prospČšnou a že je o ni zájem: poþet zájemcĤ se každý mČsíc rozrĤstá,
pĜedevším pĜehledy akcí pĜipravovaných v regionu a mČsíþnČ aktualizované pĜehledy finanþních
zdrojĤ hodnotí Ĝada adresátĤ jako cenné.
Realizaci projektu finanþnČ podpoĜila Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti, Investiþní a Poštovní
banka, a.s. (poboþka Liberec) a firma Ekoles-Projekt, s.r.o., snazší distribuci nám umožĖuje pomoc
okresních úĜadĤ v Liberci a Jablonci nad Nisou.
V listopadu jsme pĜipravili studijní cestu na Moravu a Broumovsko pro pracovníky státní správy,
samosprávy a neziskových organizací. Cílem cesty bylo seznámit se s oblastmi, kde fungující
mezisektorová spolupráce umožĖuje realizovat rozsáhlé komunitní projekty v obcích (napĜ. HostČtín,
Slaviþín), poznat ekologické poradny, stĜediska ekologické výchovy a principy jejich fungování (Brno,
Veselí nad Moravou) a regionální uskupení obcí - mikroregiony a možnosti jejich administrace
(Broumovsko). Studijní cesty, jejíž konání finanþnČ podpoĜila Nadace VIA a Open Society Fund, se

zúþastnilo celkem 12 osob z Ĝad státní správy (SCHKO Jizerské hory), samospráv (obecní úĜady),
neziskových organizací i podnikatelĤ.
BČhem roku 1999 jsme se aktivnČ úþastnili pĜíprav regionální rozvojové strategie pro NUTS II Severovýchod (RNDr.Blažena Hušková byla þlenem pracovní skupiny pro životní prostĜedí).
Veškerou þasovČ i finanþnČ nároþnou úþast hradila Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. z vlastních
prostĜedkĤ. Úþast neziskových organizací na zpracovávání strategických dokumentĤ pro vstup ýR do
Evropské unie totiž dosud bohužel není nijak zajištČna ani podporována.
OsvČtová a výchovnČ vzdČlávací þinnost
Kontakt: Dušan Richtr, Blažena Hušková, Jitka Doubnerová
Vedle edukativního pĤsobení ostatních projektĤ jsme se v roce 1999 pĜíležitostnČ vČnovali
pĜednáškové þinnosti (napĜ. pro studentský diskusní víkend v Görlitz v Ĝíjnu, pro letní mezinárodní
studentský tábor v Pekle u Josefova Dolu, pro klub Na RampČ v Jablonci nad Nisou atd. ), uspoĜádali
jsme semináĜ s tematikou místní Agendy 21 pro samosprávu, státní správu a neziskové
organizace (Co chceme a kde na to vzít, þerven), pĜipravili jsme nČkolik terénních exkurzí po
Jizerských horách pro zástupce samospráv, státní správy a pro pĜíznivce Spoleþnosti pro Jizerské
hory, o.p.s. a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (záĜí).
PracovnČ-edukativní charakter mČla Veselá pracovní sobota uspoĜádaná v záĜí pro zamČstnance
GE Capital Bank, a.s. (nové výsadby a jejich ochrana proti škodám zpĤsobeným zvČĜí, pĜíprava míst
budoucích výsadeb metodou saprofyt v regionálním biocentru a PR Jedlový dĤl).
Podobný charakter má i pravidelnČ dvakrát roþnČ opakovaná akce Uklićme Jizerky - jarní a podzimní
organizované úklidové výlety do Jizerských hor. Díky grantu Nadace VIA jsme v roce 1999 mohli
úþastníkĤm proplácet cestovné (prostĜedky hromadné dopravy), poskytnout obþerstvení a þásteþnČ i
zajistit ubytování pro víkendové akce. TĜem stovkám úþastníkĤ se v nČkolika vlnách úklidu podaĜilo
vyþistit nejfrekventovanČjší oblasti hor od odpadkĤ, které zaplnily 100 velkoobjemových pytlĤ, podaĜilo
se objevit a následnČ zlikvidovat nČkolik þerných skládek a další odpady. Akce se rozrostla do
znaþného rozmČru, veĜejností je velmi kladnČ hodnocena a bude rozhodnČ pokraþovat i v
budoucnosti.
V tČsné spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory jsme zaþali pĜipravovat strategii ekologické
výchovy v oblasti Jizerských hor. Jako úþastníci kulatého stolu Ekologická výchova budoucího
Libereckého kraje, poĜádaného Euroinfocentrem pĜi ARR Nisa, jsme navázali spolupráci s Ĝadou
dalších neziskových organizací. Nejbližším cílem v této oblasti je vytvoĜení stabilní skupiny
spolupracujících organizací, jejichž nabídka aktivit bude spoleþnČ a pĜehlednČ nabízena veĜejnosti,
uþitelĤm a dalším pracovníkĤm s dČtmi a mládeží.
Pro budoucnost programĤ ekologické výchovy má velký význam terénní stanice v centru Jizerských
hor - dĤm þ.p. 2 na Jizerce, pronajatý Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor. BČhem roku
1999 se tato terénní stanice stala základnou lesnického a pĜírodovČdného výzkumu (meteorologické
pozorování pro ýeský hydrometeorologický ústav a dlouhodobé pozorování pro Výzkumný ústav
lesního hospodáĜství a myslivosti) a hospodáĜským zázemím pro realizaci lesnických projektĤ.
V souþasné dobČ pĜipravujeme celkovou rekonstrukci objektu.
VnČjší vztahy a publicita
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. udržuje þetné kontakty s dalšími nestátními neziskovými
organizacemi, pĜedevším v oblasti životního prostĜedí a komunitních aktivit. Zástupci Spoleþnosti byli
þleny pracovní skupiny pro pĜípravu regionálních rozvojových strategií NUTS II, þleny neformální
pracovní skupiny svolávané Okresním úĜadem v Liberci pro formulování možností a limitĤ turistického
a rekreaþního využívání Jizerských hor. Pracovali jsme také v redakþní radČ a v redakci regionálního
þasopisu Jizerské a Lužické hory.
Na konkrétních projektech jsme spolupracovali s Ĝadou partnerĤ (viz pĜíslušné kapitoly).

Navázali jsme slibnou zahraniþní spolupráci s ekologicky hospodaĜícím statkem Ekogut Mirsk v
Polsku. SpoleþnČ s Nadací Partnerství a ve spolupráci s americko - kanadskou Quebec-Labrador
Foundation jsme zahájili pĜípravu mezinárodního vzdČlávacího programu Women Leadership Training
(Rozvoj vĤdþích schopností žen ve venkovských komunitách).
Díky návaznosti na dlouhou a dobrou tradici þinnosti Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor v
oblasti spolupráce se sdČlovacími prostĜedky jsme se tČšili jejich znaþnému zájmu a pozornosti.
Celoroþní projekty a pravidelnČ opakované akce získaly znaþný prostor dokonce v celostátním
vysílání ýeského rozhlasu, rozsáhlý þlánek o projektu SmČdá – naše Ĝeka otiskl Bulletin ICN.
PravidelnČ se zprávy o naší þinnosti objevovaly pĜedevším v regionálním tisku (Liberecký den, Deník
Jablonecka, regionální pĜíloha MfDnes, Dnešní Jablonecko, mČsíþníky vydávané obcemi a mČsty),
rozhlase (Radio Contact Liberec, ýeský rozhlas Liberec a Ústí nad Labem) a televizních stanicích (TV
Genus). V kvČtnu natáþel ýeský rozhlas 2 Dobré jitro z Jizerských hor - nČkolikahodinový ranní blok
pĜímého vysílání, jehož scénáĜ jsme pĜipravili tak, aby v nČm mohli vystoupit reprezentativní zástupci
širokého spektra zdejších státních i nestátních organizací. V þervnu jsme se podíleli na natáþení þásti
dokumentárního seriálu Divizna pĜipravovaného Nadací Partnerství ve spolupráci s ýT2.
Od srpna 1999 máme domovskou stránku na internetu www.osf.cz/jizerky
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla prezentována na výstavČ Týden ZemČ v Jablonci nad Nisou.
Zde jsme se také úþastnili kulatého stolu - setkání environmentálnČ zamČĜených nestátních
neziskových organizací. KromČ pĜípravy vlastní prezentace jsme organizaþnČ zajišĢovali úþast
ostatních NNO na výstavČ Mládež - pĜíroda - myslivost (VýstavištČ Liberec, kvČten).
Finanþní zpráva
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. vede v souladu se zákonem o obecnČ prospČšných
spoleþnostech podvojné úþetnictví. Úþetní agendu Spoleþnosti vede Liberecká úþetní, s.r.o.
Majetek k 31.12.1999 (Kþ)
- osobní automobil Škoda
- mobilní telefony (3 ks)

37 500,00
17 013,40

- ZIP-drive k PC

3 307,00

- kamna Turbo Plus (2 ks)

4 400,10

- pokladna

37 760,85

- bankovní úþty

540 833,81

majetek celkem

640 815,16

PĜíjmy (Kþ)
PĜíjmy z vlastní þinnosti
Dary a nadaþní pĜíspČvky
Úroky
PĜíjmy celkem
Výdaje (Kþ)

1 726 574,85
468 705,75
11 653,28
2 206 933,88

Mzdy, pojistné, práce externistĤ,
civilní služba

554 772,00

cestovné, spotĜeba PHM

103 554,70

odpisy DHIM

62 220,50

spoje (poštovné, telefon)

82 838,53

opravy a údržba

43 912,50

kanceláĜské potĜeby, drobný materiál,
nákup sadebního materiálu

81 355,80

nájemné

32 600,00

vzdČlávání, nákup odborné literatury

13 428,00

strava pro dobrovolníky - brigádníky

22 687,10

tisk informaþních materiálĤ, propagace

30 597,40

ostatní služby

22 620,20

realizaþní náklady vlastních projektĤ

768 047,70

ostatní náklady

1 912,50

výdaje celkem

1 820 546,93

HospodáĜský výsledek :

386 386,95

Výrok auditora k roþní úþetní závČrce za rok 1999
Bez výhrad
Ing. Jana Hoþková, auditorka

Za auditorskou spoleþnost O-CONSULT spol s r.o. Ing. JiĜí Oehl

V Liberci dne 23.6.2000
Originál úþetního auditu je k dispozici k nahlédnutí v kanceláĜi Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. dČkuje
ÚspČšná realizace našich pĜedsevzetí a cílĤ v prvním roce þinnosti obecnČ prospČšné spoleþnosti
bylo možné také díky podpoĜe a pomoci firem, institucí, organizací i jednotlivcĤ, kterým na tomto místČ
za jejich pĜispČní dČkujeme:
AB Studio * Actebis Computer * ADA Market s.r.o. * A.S.A. Liberec s.r.o. * Bukovec software s.r.o *
ýeská spoĜitelna a.s. * ýeskoslovenská obchodní banka a.s. – poboþka Liberec * 35/03 ZO ýSOP
Jizerka * DATABOX s.r.o. * DENDRIA s.r.o. * DETOA s.r.o. * DIMATEX CS spol.s r.o * Divadlo
F.X.Šaldy * DNP s.r.o. * Ekoles Projekt s.r.o. * Frýdlantsko o.s. * GE Capital Bank a.s. * Geodezie ýS
a.s. * Global Express Sever, s.r.o * Horská služba Jizerské hory * IPB - Poštovní spoĜitelna a.s. * IPB

a.s. poboþka Liberec * Jablotron, s.r.o * Jizerské sklo, a.s. * Jizersko – ještČdský horský spolek *
Komerþní banka a.s. poboþka Liberec * Kulturní sdružení Frýdlant * Lesy ýeské republiky s.p. * Lesy
MČlník a.s. * Level, s.r.o. * MČstský úĜad Frýdlant * Mezinárodní centrum duchovní obnovy * Mikulec –
zemní práce * Nadace Partnerství * Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor * Nadace rozvoje
obþanské spoleþnosti * Nadace VIA * Náš kraj o.s. * Obecní úĜad JiĜetín pod Bukovou * Obecní úĜad
Raspenava * Obecní úĜad VišĖová * Okresní úĜad Jablonec nad Nisou * Okresní úĜad Liberec * Open
Society Fund * Státní hrad a zámek Frýdlant * Stavby silnic a železnic a.s. * SOU a U Frýdlant *
Správa CHKO Jizerské hory * Správa CHKO ýR * Suchopýr - lesní školky, o.s. * SYNER a.s. *
Tarmac-Severokámen a.s. * Textilana a.s. * Tisk a reklama / Milan Vrkoslav * TOREA – projekþní
kanceláĜ * VERTIKAL-M * Vohradník & syn * VýstavištČ, a.s. * Výtvarná Ĝemesla, družstvo umČlecké
výroby
*sestra Alma * Pavel Antoš * Josef Bartoš * Pavel Bažant * rodina Bezecných * Jan Burian * Romana
Cermanová * Karel ýtveráþek * Jana Drápalová * Jana Eichlerová * Radomír Fabián * Jitka Ficová *
Martin Holubec * Zdena Hrdinová * Mirek Janík * Karel JeĜábek * Jan Jongepier * Lukáš Juda * Hana
a Josef Kakrdovi * Miroslav Kakrda * Miroslav Král * Cilka Krejcarová * Jaroslav Krupauer * JiĜí Kulich
* SvČtlana Laviþková * Jaroslav Lelek * Aleš Máchal * JiĜí Malát * Jan Mastník * Marie Matušková *
Zdena Mayerová * Václava Melicharová * Jan Mertlík * Martin Nawrath * Marie Pacltová * Ivana
Pecháþková * Jan Piveþka * Jan Podhora * Vít Prýmek * Miloš Raban * Roman Rákosník * Dan
Ramzer * Miroslav Regner * Vojta Sadílek * Hana Semerádová * Stanislav Senohrábek * Petr
Skuhrovec * StáĖa Smahová * Vladimír Soukup * Markéta Stehlíková * JiĜí Stivín * Yveta Svobodová *
Jarmila Sýkorová * OndĜej Šnytr * Yvona Špálová * Jaroslav Šulc * Radim TintČra * Jaroslav TĤma *
Václav Vajskebr * Irena VaĖková * Leoš Vašina * LudČk Vele * Blanka a František Vítovi * Václav
Voda * Jan Vondráþek * JindĜich Wurm * ZdenČk Zadrobil * pracovníci Správy CHKO Jizerské hory *
všichni milí úþastníci úklidových akcí v Jizerských horách * laskaví návštČvníci KoncertĤ pro SmČdou *
úþastníci výtvarné soutČže Taková je naše Ĝeka a pĜírodovČdného programu Co roste a žije podél naší
Ĝeky a jejich paní uþitelky * silní studenti SOU Frýdlant, kteĜí vynesli kĜíž na vrchol Frýdlantského
cimbuĜí, a všichni, kdo pĜišli na slavnost vysvČcení * Výtvarná dílna DDM Nové MČsto pod Smrkem *
ZUŠ Frýdlant * AndČlské dČti * Cantemus * Collibet * COMBO * Dívþí sbor Raspenava * Hejnický
chrámový sbor * Jablonecké komorní sdružení * Pohoda * Rosex * ZpČváci z chrámu Spasitele *
a další
Slovo pĜedsedy správní rady
Spoleþnost pro Jizerské hory prošla prvním rokem své existence. Nepostavili jsme ji „na zelené louce“,
ale vyšli jsme z osvČdþeného týmu lidí, s nimiž jsme spolupracovali v uplynulých letech v Nadaci pro
záchranu a obnovu Jizerských hor. To, že si nová Spoleþnost našla své pevné místo ve struktuĜe
organizací zabývajících se ochranou pĜírody v Jizerských horách, svČdþí o tom, že jsme zvolili dobĜe.
Nová organizace se stala jednoznaþným pokraþovatelem nadaþních projektĤ a podaĜilo se jí rozšíĜit
spektrum þinností v oblasti lesa i mimo nČj.
Máme velké plány, obČtavé pracovníky a nadšené spolupracovníky. NČkteré akce jsou již dnes
populární, jiné se zatím vyvíjejí a rostou ve stínu tČch úspČšnČjších a viditelnČjších. VČĜíme, že další
období pĜinese rozvoj potĜebných obecnČ prospČšných þinností v oblasti komunitní i ve sféĜe
ekologické výchovy, vzdČlávání a osvČty smČĜující k citlivČjšímu pĜístupu k pĜírodČ a k životnímu
prostĜedí. Po prvním úspČšném roce pĜejme Spoleþnosti pro Jizerské hory o.p.s. ještČ úspČšnČjší roky
další.
Ing. Miloš Šnytr

