Slovo pĜedsedy správní rady
Rok 2000 znamenal pro Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. podstatné rozšíĜení aktivit, a to jak na
úrovni regionální tak i mezinárodní.UvnitĜ organizace probČhla diskuse týkající se jejího dalšího
zamČĜení a charakteru þinnosti. Razantním Ĝešením byl nakonec odchod Dušana Richtra nejen
z postu Ĝeditele, ale i Spoleþnosti vĤbec. Za odvedenou práci mu jménem správní rady dČkuji.
Pro zbytek roku byla vedením spoleþnosti povČĜena Blažena Hušková.
Spoleþnost v roce 2000 pokraþovala v navazování a prohlubování kontaktĤ s veĜejnou správou,
podnikatelským i neziskovým sektorem.Významný byl zejména podzimní cyklus besed a semináĜĤ s
tematikou formování vize komunit a pokraþování aktivit na Frýdlantsku, spojených s Ĝekou SmČdou a s
Pohodovou cyklotrasou.
Do budoucna nás þeká rozšíĜení správní rady tak, aby pĜi pracovním vytížení jejích þlenĤ lépe
zvládala požadované nároky, a zlepšení spolupráce se zĜizovatelem, Nadací pro záchranu a obnovu
Jizerských hor.
Miloš Šnytr

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

-

poskytování služeb podporujících rozvoj neziskového sektoru

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.
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ýinnost Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v roce 2000
Realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot
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, Projektu stabilizace lesa Jizerských hor a Projektu stabilizace rašelinišĢ.
Šlo pĜedevším o managementové práce v nejcennČjších oblastech hor - na náhorní plošinČ, v
pĜírodních rezervacích a regionálních biocentrech a v novČ zĜízené národní pĜírodní rezervaci
Jizerskohorské buþiny. V rámci Programu péþe o krajinu Ministerstva životního prostĜedí jsme
realizovali dva projekty v obcích Jizerských hor – OldĜichovČ v Hájích a na Jizerce.
V roce 2000 probČhly tyto práce:
x

x
x

ruþní proĜezávky zamČĜené na podporu jedle a buku, podsadeb jedle bČlokoré, prosadeb
buku, klenu, olše, redukce nepĤvodních dĜevin v PR Jedlový dĤl
obnova lesa podsadbami, instalace individuálních ochran v PR Kleþové louky a PP Vlþí louka
kontrola stávajících individuálních ochran, obnova, popĜ. likvidace, instalace nových
individuálních ochran výsadeb buku, jeĜábu aj. dĜevin v oblastech PR Jizera, PR RašeliništČ
Jizerky, PR Bukovec

x
x
x
x
x
x

obnova oplocení Na ýihadle a Na KneipČ
stabilizace kontrolních ploch pro monitorování škod zpĤsobených okusem zvČĜí
obnova tĤnČ Pod Velclovkou
odbahnČní retenþní nádrže Nad Kristiánovem
obnova historické aleje jeĜábĤ v klimaticky exponované oblasti Jizerky
Obnova aleje ke hĜbitovu v OldĜichovČ v Hájích

Cílem projektĤ zamČĜených na ochranu území pĜed poškozením 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, rekreaci v krajinČ tak, aby
nedocházelo k narušování cenných pĜírodních ekosystémĤ. Nedílnou þástí této péþe je i vytváĜení
informaþních systémĤ v krajinČ (znaþení, informaþní tabule apod.)
V roce 2000 šlo o tyto projekty:
x
x
x

x
x

x
x

x

Asanace erozních jevĤ a usmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v oblasti SrázĤ (zpevnČní svahĤ,
instalace zábran proti nežádoucímu vstupu a protierozní opatĜení na schváleném pĜístupovém
chodníku v NPR Poledník – lokalita Srázy: horolezecký chodník ke Zvonu) – 2. etapa
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) - 2. etapa
UsmČrnČní pohybu návštČvníkĤ v PR Malá Strana (povalkový chodník na zimní cestČ pĜes
louku)
Výroba a instalace piktogramĤ se zákazem vjezdu cyklistĤ na vybraných cestách
OtevĜení nauþné stezky Jedlový dĤl, podíl na vybudování NS Lesy Jizerských hor (jejich
ochrana a revitalizace)
Obnova vyznaþení hranice NS OldĜichovské háje a skály
Zhotovení a instalace panoramatických map na Smrku (v rámci úprav turistického chodníku
na Smrk)
Zhotovení informaþních tabulí na Poutní stezce (MlynáĜĤv kĜíž, Rudolfov)

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

Obnova tĤnČ v JiĜetínČ pod Bukovou, úprava koryta potoka, vytvoĜení nových tĤní, vysázení
keĜové vegetace (druhá 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
Parkové úpravy pro bytové družstvo Mohelka v RychnovČ u Jablonce nad Nisou
Likvidace invazních druhĤ rostlin pro firmu Alu-profil v Jablonci n.N.

BČhem celého roku jsme provádČli hydrometeorologická mČĜení pro ýeský hydrometeorologický ústav
a další instituce na Jizerce.
Komunitní projekty
Cílem komunitních projektĤ je posilovat mezisektorovou spolupráci a úþast obyvatel obcí v Jizerských
horách a na Frýdlantsku na vČcech veĜejných. Jsou pĜipravované a realizují se ve spolupráci
s veĜejností, s ostatními nestátními neziskovými organizacemi, místní samosprávou a státní správou.
Pokraþovaly projekty zahájené v roce 1999:
·

VytvoĜení komunikaþní platformy pĜi Ĝešení k pĜírodČ šetrných forem turistiky a sportu v
Jizerských horách

K 30.6. byl ukonþen projekt, jehož cílem byla aktivní úþast v jednáních s tematikou projektu,
koordinace aktivit, posilování vzájemné informovanosti a kontaktĤ jednotlivých úþastníkĤ (tyto aktivity
pokraþují i po ukonþení projektu jako bČžná souþást þinnosti).
Úþastnili jsme se Ĝady jednání Jizerské hory - možnosti a limity, svolávaných Správou CHKO Jizerské
hory a referátem cestovního ruchu Okresního úĜadu v Liberci, podíleli jsme se na jednání Správy
CHKO Jizerské hory o stavu a vyhlídkách rekreaþních aktivit v CHKO (únor), pro pracovníky veĜejné
správy a neziskových organizací jsme uspoĜádali diskusní semináĜ o progamu Greenways – Zelené
stezky (bĜezen). Pro mezinárodní semináĜ Lidé v zemČdČlské krajinČ Euroregionu Nisa (þerven,
poĜadatel: SOU zemČdČlské Frýdlant) jsme zpracovali pĜíspČvek s tematikou cestovního ruchu
šetrného vĤþi životnímu prostĜedí, podíleli jsme se i na organizaci tohoto semináĜe.
Naše þinnosti v rámci tohoto projektu umožnil grant Nadace Partnerství.
x

Obþanské sdružení Frýdlantsko

V dubnu byl ukonþen projekt asistence vzniku regionálního obþanského sdružení Frýdlantsko – nové
organizace, která by se v budoucnosti mČla stát platformou obþanských aktivit v oblasti Frýdlantského
výbČžku. Z prostĜedkĤ grantu Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti byl vydán informaþní materiál
nového sdružení.
x

Informaþní systém pro obce a nestátní neziskové organizace v regionu Jizerských hor

Cílem projektu bylo zlepšení toku informací mezi správním a neziskovým sektorem, lepší vzájemná
komunikace a vznik systému získávání a pĜedávání informací v oblasti Jizerských hor a Frýdlantska.
Jako nástroj vznikl informaþní servis – zpravodaj OtevĜené dveĜe s pravidelnými rubrikami (finanþní
zdroje, zajímavé aktivity v regionu i mimo nČj, možnosti vzdČlávání a získávání informací). Realizaci
projektu umožnil grant Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti, rozesíláním zpravodaje projekt
podpoĜila Správa CHKO Jizerské hory, Okresní úĜad v Liberci a referát životního prostĜedí Okresního
úĜadu v Jablonci nad Nisou. K 30.11. skonþila finanþní podpora projektu, informaþní zpravodaj
OtevĜené dveĜe vydáváme nadále z vlastních zdrojĤ a distribuujeme pĜedevším v elektronické formČ.
x

Rozvíjení vĤdþích schopností žen ve venkovských komunitách

V rámci tohoto projektu, na jehož realizaci spolupracujeme s Quebec Labrador Foundation (USA) a
Nadací Partnerství, se koná Ĝada vzdČlávacích akcí pro pracovnice NNO a veĜejné správy z oblastí
Frýdlantska a Bílých Karpat (ýR) a Liptova (SR). V prĤbČhu roku 2000 se RNDr. Blažena Hušková
zúþastnila jako facilitátorka a pĜekladatelka studijní cesty do USA (duben) a do Bílých Karpat (záĜí).
Pro skupinu úþastnic jsme pĜipravili studijní pobyt v Lázních Libverda (þerven). Lektorky z USA a
Slovenska zde vedly semináĜe na témata strategické plánování a osobní management, souþástí
programu byla i terénní exkurze do NPR Jizerskohorské buþiny a návštČva hradu a zámku ve
FrýdlantČ.
x

SmČdá v roce 2000

V návaznosti na loĖský celoroþní program pokraþovaly Koncerty pro SmČdou: jarní koncert probČhl
v Bílém Potoce, podzimní ve FrýdlantČ (jako þást projektu SnČní o FrýdlantČ), adventní koncert se
tradiþnČ konal v AndČlce jako aktivita obþanského sdružení AndČlka a obce VišĖová. PĜedpokládáme,
že organizaci tČchto akcí þasem zcela pĜevezmou místní subjekty.
V roce 2000 byly novČ zahájeny, popĜ. kompletnČ realizovány tyto projekty:
x

Komunikace a odpovČdnost v obcích a krajinČ Sudet

Projekt navázal na pĜedchozí mezinárodní spolupráci (Landscape Stewardship Exchange , program
Jizerské hory a Frýdlantsko – lidé v krajinČ a další) a rozšíĜil ji z Frýdlantska i na Liberecko a
Jablonecko. Z potĜeb a oþekávání, které zformulovala pracovní skupina složená z þlenĤ a pracovníkĤ

NNO a veĜejné správy, vznikl komunitní a vzdČlávací projekt, jehož realizaci umožnil grant Nadace
VIA z programu krátkodobých pobytĤ zahraniþních poradcĤ. V týdnu 23. – 27. záĜí tak mohla pĜijet
paní Delia Clark z Antioch Institute v Ipswichi (USA). V TanvaldČ, Desné, Liberci a Jablonci nad Nisou
vedla Ĝadu akcí s veĜejností a vzdČlávacích semináĜĤ s tematikou formování vize komunit:
-

23. – 24. 9. semináĜ pro pracovníky veĜejné správy v Tanvaldu bČhem víkendové akce
Prolínání
24.9. setkání s veĜejností v þajovnČ Spirála ve FrýdlantČ

-

25.9. setkání s veĜejností v Experimentálním studiu v Liberci (poĜad Sen o Jizerských horách
spojený s kĜtem nového vydání knihy fotografií Siegfrieda Weisse Moje Jizerky)

-

26.9. semináĜ Formování vize komunity v Liberci (referát regionálního rozvoje Okresního
úĜadu)

-

27.9. Sen o Jizerských horách v klubu Na RampČ v Jablonci nad Nisou (dopoledne pro
studenty stĜedních škol, veþer pro veĜejnost).

PoznatkĤ a zkušeností z tČchto akcí jsme využili pĜi organizaci akce Sen o FrýdlantČ, která probČhla
v Ĝíjnu a vyvrcholila spoleþným setkáním pĜi podzimním koncertu pro SmČdou.
Tento projekt získal þestné uznání PROROK 2000, udČlované Nadací Civilia, Nadací VIA a Nadací
rozvoje obþanské spoleþnosti.
x

Pohodová cyklotrasa a zahájení implementace Místní Agendy 21 na Frýdlantsku

Cílem projektu, který vznikl jako pokraþování pĜedchozích aktivit v oblasti Frýdlantského výbČžku, je
na konkrétním pĜíkladu (vyznaþení cyklotrasy) ukázat možnosti, jaké pro rozvoj regionu mĤže mít
cestovní ruch šetrný vĤþi životnímu prostĜedí a turistika zamČĜená pĜedevším na hlubší poznávání
navštívených míst. V souvislosti s vyznaþením cyklotrasy je možné prezentovat výhody komunikace
veĜejné správy s veĜejností, spolupráce místní samosprávy a NNO. V roce 2000 byla vyznaþena
cyklotrasa mezi Hejnicemi a AndČlkou a z prostĜedkĤ grantu, který pro potĜeby obcí zpracovala
Spoleþnost pro Jizerské hory bylo možné technicky upravit komunikace v obcích. Na Pohodovou
cyklotrasu naváže v dalším období Pašerácká cyklotrasa, která spojí Frýdlantsko s Hrádeckem.
Vyznaþení cest je však pĜedevším základem pro informaþní aktivity, pĜibližující témata jako trvale
udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21 apod., které jsou pro veĜejnost obtížnČ srozumitelné. Informace o
projektu a o samotné cyklotrase jsou uvedeny na www.osf.cz/pohoda.
Projekt, realizovaný ve spolupráci s o.s. Frýdlantsko, byl podpoĜen z programu Phare CBC a grantem
Nadace VIA z programu Udržitelná dopravní Ĝešení.
x

Kulaté stoly v Euroregionu Nisa

OrganizaþnČ a odbornČ jsme se podíleli na projektu Euroregionu Nisa, Euroinfocentra a Agentury
regionálního rozvoje Nisa. Zajistili jsme program, moderování a v nČkolika pĜípadech i vlastní
pĜíspČvky na tyto akce:
Cestovní ruch a životní prostĜedí (únor – Liberec, bĜezen – Rumburk, Turnov)
Péþe o nelesní krajinu, možnosti využívání zemČdČlské pĤdy (bĜezen – Liberec, Rumburk)
Místní Agenda 21 (þerven - Liberec, Rumburk)
x

Malovánky 2000

Podíleli jsme se na celoroþním projektu o.s. Frýdlantsko – zorganizovali jsme výtvarnou soutČž pro
úþastníky ze základních, stĜedních škol a umČleckých škol v þeské, nČmecké a polské þásti
Euroregionu Nisa. Projekt navázal výtvarnou soutČž Taková je naše Ĝeka z roku 1999, umožnil využít
navázaných kontaktĤ se školami a dobré spolupráce s DDM Nové MČsto pod Smrkem, který
v pokraþování projektu uspoĜádal setkání s vítČzi soutČže a výstavy soutČžních prací ve všech zemích
Euroregionu.
OsvČtová a výchovnČ vzdČlávací þinnost
x

Uklićme Jizerky

Ekologicko – výchovný, ale pĜedevším praktický charakter má pravidelnČ dvakrát roþnČ opakovaná
akce Uklićme Jizerky - jarní a podzimní organizované úklidové výlety do Jizerských hor. KvČtnového a
Ĝíjnového uklízení se úþastnilo pĜibližnČ 500 dobrovolníkĤ. Organizace byla oproti loĖskému roku
pĜedevším z finanþních dĤvodĤ zjednodušena – nepĜipravili jsme trasy s doprovodem, ale úþastníci si
své trasy vybírali individuálnČ.
Pytle na nasbírané odpadky dodala firma ASA Liberec, která také zajistila likvidaci odpadu, distribuci
pytlĤ v Jablonci nad Nisou umožnila podpora firmy Kärcher – Chemiestar spol. s r.o. Podzimní akce
byla finanþnČ podpoĜena z prostĜedkĤ MŽP v rámci programu Národní síĢ stĜedisek EOVV Pavuþina.
x

Víkend v Jizerských horách pro dČti z dČtských domovĤ

Ve dnech 26. – 28. kvČtna jsme ve spolupráci s Výborem dobré vĤle – Nadací Olgy Havlové a
s finanþní podporou ýSOB pĜipravili víkendovou akci pro dČti z dČtských domovĤ v Dolních
Poþernicích, Kralupech a Pyšelích. Program byl sestaven jako zábavný (hry s ekologickou tematikou),
pracovní (krátká brigáda v malé lesní školce o.s. Suchopýr – lesní školky) a poznávací (výlet
s návštČvou muzea na KristiánovČ a hrázní štoly pĜehrady JosefĤv dĤl, beseda s diapozitivy o
Jizerských horách, návštČva botanické zahrady v Liberci a zámku Frýdlant). Tato akce vznikla jako
první spolupráce s charitativnČ zamČĜenou NNO. Na pĜípravČ a organizaci se podílelo Statutární
mČsto Liberec (oddČlení ekologické výchovy) a pracovníci všech výše uvedených organizací a
institucí.
x

PĜenos zkušeností SEVER LitomČĜice s budováním uþitelského klubu

V prosinci 2000 jsme v liberecké FotokavárnČ pĜipravili setkání s uþiteli a pĜedstaviteli organizací a
institucí, které jsou – nebo by mohly být – aktivní v oblasti ekologické výchovy. Cílem setkání bylo
informovat o uþitelském klubu, který funguje v LitomČĜicích pĜi stĜedisku EV SEVER a který umožĖuje
pravidelné setkávání, výmČnu zkušeností a získávání nových informací uþitelĤ ekologické výchovy.
Setkání bylo souþástí projektu financovaného z grantu Milieu – Kontaktu (Nizozemí).
x

Výstava Jizerské hory – krajina kontrastĤ v promČnách þasu (fotografie Siegfrieda Weisse)

Putovní výstava byla v lednu 2000 instalovaná v DomČ þesko-nČmeckého porozumČní v Jablonci nad
Nisou – Rýnovicích, v kvČtnu v kongresovém centru v PrĤhonicích, v prosinci byla þást obrazĤ
vystavena v liberecké FotokavárnČ. Prosincovou výstavu doprovázelo setkání se Siegfriedem
Weissem a beseda s promítáním diapozitivĤ pro veĜejnost.
x

Týden ZemČ v Jablonci nad Nisou

V dubnu 2000 jsme se zúþastnili výstavy organizací a institucí pracujících v oblasti péþe o životní
prostĜedí, kterou v rámci akce Týden ZemČ pĜipravil referát životního prostĜedí Okresního úĜadu
v Jablonci nad Nisou. Úþastnili jsme se také setkání þeských, polských a nČmeckých environmentálnČ
zamČĜených neziskových organizací, které se konalo bČhem této výstavy.
x

PĜíroda není na jedno použití

V listopadu 2000 jsme se úþastnili projektu ZO ýSOP Armillaria – výstavy a cyklu besed pro dČti
v galerii Zdislávka v Jablonci nad Nisou. Na téma domácí ekologie jsme pĜipravili tĜi besedy, kterých
se zúþastnilo 80 dČtí ze základních a stĜedních škol z Jablonce a okolí.
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
2000 tato terénní stanice fungovala jako základna lesnického a pĜírodovČdného výzkumu
(meteorologické pozorování pro ýeský hydrometeorologický ústav a dlouhodobé pozorování pro
Výzkumný ústav lesního hospodáĜství a myslivosti) a hospodáĜské zázemí pro realizaci lesnických
projektĤ, konala se zde nČkterá jednání. V souþasné dobČ se pĜipravuje celková rekonstrukce
objektu, která si však vyžádá znaþné množství finanþních prostĜedkĤ.
VnČjší vztahy a publicita
Spolupráce NNO
x

KampaĖ 30 dní pro obþanský sektor

V únoru 2000 jsme se zúþastnili celostátní kampanČ 30 dní pro obþanský sektor: RNDr. Blažena
Hušková pĜipravila pĜíspČvek do panelové diskuse na téma „Obce a obþané“ (viz Sborník pĜíspČvkĤ
z veĜejné panelové diskuse, vyd. Nadace Euronisa, bĜezen 2000, s. 2 – 5), moderovala panelovou
diskusi v rámci Mezinárodního diskusního fóra v Praze (bĜezen 2000), zúþastnila se tiskové
konference, kterou v Liberci uspoĜádal koordinátor kampanČ, Nadace Euronisa.
Celostátní koordinátor kampanČ, Informaþní centrum neziskových organizací, oslovilo Spoleþnost pro
Jizerské hory s nabídkou stát se v roce 2001 regionálním koordinátorem kampanČ. PĜípravné práce –
doplnČní databáze adres a oslovení neziskových organizací Libereckého kraje - jsme zahájili
v prosinci.

x

Asociace NNO poskytujících podporu neziskovému sektoru
V souvislosti s informaþním servisem OtevĜené dveĜe, který pĜipravujeme pro obce a
neziskové organizace, jsme se zapojili do pĜíprav Asociace NNO poskytujících podporu
neziskovému sektoru v regionech. Koordinátorem pĜipravované sítČ je Informaþní centrum
neziskových organizací. V roce 2000 probČhla Ĝada pĜípravných jednání.

x

Konference Agenda 21 – Nová šance pro ženy

PĜipomínkováním a konzultováním zámČru a koncepce i vlastním pĜíspČvkem na téma Místní
Agenda 21 a Frýdlantsko: pĜípravy ke startu jsme se podíleli na þesko-nČmecké konferenci
Agenda 21 – Nová šance pro ženy, kterou v záĜí 2000 v Liberci uspoĜádalo ýesko-nČmecké
fórum žen.
Spolupráce s veĜejnou správou
x

Pracovní skupina Amersfoort – Liberec City Twinning

Jako zástupci environmentálnČ zamČĜených NNO jsme se stali þleny pracovní skupiny pĜi
RadČ mČsta Liberec. Cílem práce skupiny je navazovat bezprostĜední kontakty obþanĤ
partnerských mČst – Liberce a Amersfoortu (Nizozemí). Úkoly a zamČĜení pracovní skupiny
jsme konzultovali jak s ostatními NNO v Liberci, tak se zástupci obþanĤ z Amersfoortu.

x

Strategický plán Liberce, územní plán mČsta Liberce

Ve druhé polovinČ roku jsme se aktivnČ úþastnili pĜíprav strategického plánu Liberce: pĜíprava
tohoto dlouhodobého rozvojového dokumentu však byla ve druhé polovinČ roku pozastavena.
Ve spolupráci s ostatními NNO jsme pĜipomínkovali územní plán mČsta Liberce.

x

VzdČlávací þást pobytu americké lektorky (Community Visioning)

V rámci projektu Komunikace a odpovČdnost v obcích a krajinČ Sudet jsme v záĜí 2001
pĜipravili sérii vzdČlávacích semináĜĤ pro pracovníky NNO a veĜejné správy. Tématem
semináĜĤ bylo formování vize komunity a komunikace s veĜejností. SemináĜĤ v Tanvaldu a
Liberci se zúþastnili starostové obcí, pracovníci magistrátu mČsta Liberce, okresního úĜadu
v Liberci a nestátních neziskových organizací.
Spolupráce se sdČlovacími prostĜedky
Vedle bČžné publicity (pĜevážnČ v regionálních denících a pĜílohách celostátních deníkĤ,
rozhlasových a televizních stanicích), která ožívá pĜedevším v souvislosti s pĜipravovanými þi
zdárnČ dokonþenými akcemi, pĜedevším pro veĜejnost, jsme samostatnČ publikovali
v regionálním þasopise Náš kraj (nástupce þasopisu Jizerské a Lužické hory), který však po 2.
þísle v roce 2001 ukonþil svou þinnost.
Ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi z Libereckého kraje jsme pĜipravili pĜílohu
MČsíþníku neziskových organizací þ. 9/2000 (vydavatel: ICN).
Vlastní publikace
V roce 2000 jsme vydali dotisk skládaþky Jizerskohorské buþiny.
Jako první díl pĜipravovaného cyklu Vycházky do okolí Liberce jsme vydali skládaþku Cesta
do minulosti. Jednotlivé díly cyklu by mČly být praktickými prĤvodci po vybraných trasách
v okolí Liberce, podávat podrobné pĜírodovČdné, historické a kulturní informace o okolí tras i
praktické návody k ekologickovýchovným þinnostem. Cyklus vzniká ve spolupráci se
Statutárním mČstem Liberec a Správou CHKO Jizerské hory.
PĜíspČvky s tematikou místní Agendy 21 a její zahajovanou implementací na Frýdlantsku jsme
se podíleli na pĜípravČ publikací Podpora zájmu médií o Lokální Agendu 21 (vyd. Ústav pro
ekopolitiku Praha) a KrĤþky k udržitelnosti (vyd. STEP Brno).
Jiné zpĤsoby prezentace
Na jaĜe vyhlásila Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. výtvarnou soutČž pro studenty, jejímž
cílem bylo navrhnout logo organizace. SoutČže se zúþastnili studenti dvou stĜedních a jedné
vysoké školy. Porota složená ze statutárních zástupcĤ, novináĜĤ a odborníkĤ z oblasti publicrelation vybrala tĜi vítČzné návrhy. O tom, které logo bude organizace používat, rozhodla
správní rada s pĜihlédnutím k výsledkĤm hodnocení poroty a k hlasování veĜejnosti. Autorem
loga je ŠtČpán ýervenka, student VŠUP Praha.
Podle možností jsme aktualizovali domovskou stránku na internetu www.osf.cz/jizerky.
Vlastní internetovou prezentaci získala díky grantu Nadace VIA a podpoĜe firmy Bukovec
Software i Pohodová cyklotrasa (www.osf.cz/pohoda).
VzdČlávání þlenĤ kanceláĜe

KromČ výše podrobnČji popsaných vzdČlávacích aktivit v komunitní oblasti (budování
partnerství, formování vize komunit), které byly umožnČny grantovou podporou Nadace VIA a
Quebec-Labrador Foundation, se pracovníci kanceláĜe vzdČlávali v odborných kursech:
-

Média, prezentace, komunikace (úþast umožnil grant Nadace VIA)

-

Cesta ke stabilitČ (kurs konzultantĤ poĜádaný o.s. Agnes za finanþního pĜispČní
Nadace VIA)

-

Skotsko-þeský Twinning v oblasti strukturálních fondĤ (úþast hrazena z prostĜedkĤ
poĜádající organizace – CpKP PlzeĖ)

-

Fundraising na internetu (ICN Praha)

-

Jak napsat žádost o grant (ICN Praha a velvyslanectví Kanady v Praze)

-

Metody pro moderování a skupinové Ĝešení problému (souþást vzdČlávacího programu
v rámci projektu CPSI – Program na podporu partnerství v komunitách: úþast umožnil
grant Open Society Fundu)

Odbornost pĜi práci v terénu je zajištČna pravidelnými profesionálními tréninky (kurs obsluhy motorové
pily, proškolení ĜidiþĤ služebních vozĤ).
OcenČní práce organizace
KromČ výše uvedeného þestného uznání PROROK 2000 za projekt Komunikace a odpovČdnost
v obcích a krajinČ Sudet byla práce Spoleþnosti pro Jizerské hory ocenČna i ze strany UNDP a
nadace VIA za úþast v programu Podpora místních iniciativ (v roce 1999 jsme se zúþastnili projektem
Uklićme Jizerky).
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.

PĜehled výsledkĤ hospodaĜení
Položka
Osobní náklady: mzdy, externí práce, civilní
služba (vþetnČ odvodĤ)
Cestovní náklady, spotĜeba PHM
Náklady na spoje (poštovné, telefony)
Nákup materiálu (pĜímý, režijní, sadební,
kanceláĜské potĜeby)
Nájemné + spotĜeby
Náklady na dopravu
VzdČlávání, odborná literatura
Ostatní služby
Opravy a údržba
Ostatní náklady na þinnosti
Odpisy a oprávky

Výnosy

Náklady
Poznámka
918
442,60
111
723,39
169
451,30
290
889,10
27 813,30
44 241,40
33 096,00
219
570,00
29 035,00
535
035,70
116

437,20
4 960,87

DanČ a poplatky
PĜíjmy z vlastních þinností

1 658
399,00
670 222,49
43 200

Dary, granty
Jiné dotace
Výnosy z majetku
Rozdíl výnosĤ a nákladĤ

ÚP Jablonec n.N. –
dotace mzdy

12 522,46
- 118 198,27

KomentáĜ k hospodáĜskému výsledku:
NejvČtší podíl nákladĤ tvoĜí služby (celkem 1.182 tis. Kþ), dále osobní náklady.
Všechny pohledávky byly vyrovnány do bĜezna 2001.
PĜehled majetku a závazkĤ
Položka
Investiþní majetek, vþetnČ oprávek
Finanþní úþty
Zúþtovací vztahy
JmČní, fondy, rezervy
Zúþtovací vztahy
Hosp. výsledek za období 1.1. – 31.12.2000
Celkem

Aktiva
Pasiva
159 595,70
445 724,80
126 894,40
786 386,95
64 027,22
-118 198,27
732 215,90 732 215,90

KomentáĜ k majetku:
V roce 2000 byl zakoupen poþítaþ Pentium, vþetnČ pĜíslušenství (tiskárna). Na základČ grantu Phareýerný trojúhelník jsme získali notebook s tiskárnou a kopírku. Inventurní seznam majetku Spoleþnosti
pro Jizerské hory, o.p.s. je k nahlédnutí k dispozici v kanceláĜi organizace.
Výrok auditora k roþní úþetní závČrce za rok 2000
Bez výhrad
Ing. Iva Schneiderová, auditorka
Za auditorskou spoleþnost O-CONSULT spol s r.o., Liberec Ing. JiĜí Oehl
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. dČkuje
ÚspČšná realizace našich pĜedsevzetí a cílĤ v prvním roce þinnosti obecnČ prospČšné spoleþnosti
byla možná také díky podpoĜe a pomoci firem, institucí, organizací i jednotlivcĤ, kterým na tomto místČ
za jejich pĜispČní dČkujeme:
* AndČlka, o.s. * A.S.A. Liberec s.r.o. * Botanická zahrada v Liberci * Bratrský dĤm, o.s. * Bukovec
software s.r.o * Cesty, o.s. * Collibet * Communio * ýeská spoĜitelna a.s. – poboþka Liberec *
ýeskoslovenská obchodní banka a.s. – poboþka Liberec * ýSAD Ústí nad Labem * DENDRIA s.r.o. *
DNP s.r.o. * Ekocentrum JeštČd Liberec * Ekoles Projekt s.r.o. * FOKUS -MYklub Liberec *
Frýdlantsko o.s. * Graphis DTP * Informaþní centrum neziskových organizací Praha * Inspiro, o.s. *
Investiþní a poštovní banka, a.s. – poboþka Liberec * Jablotron, s.r.o * Jizersko – ještČdský horský
spolek * Kärcher – Chemiestar s.r.o. Jablonec nad Nisou * Klub Na RampČ Jablonec nad Nisou *
Komerþní banka a.s. poboþka Liberec * MČstský úĜad Frýdlant * MČstský úĜad Hejnice * MČstský úĜad
Hrádek nad Nisou * MČstský úĜad Chrastava * MČstský úĜad Jablonec nad Nisou * MČstský úĜad
Raspenava * Mezinárodní centrum duchovní obnovy * Milieu Kontakt (Nizozemí) * Ministerstvo

životního prostĜedí * Nadace Partnerství * Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor * Nadace
rozvoje obþanské spoleþnosti * Nadace VIA * Náš kraj o.s. * Obecní úĜad HeĜmanice * Obecní úĜad
JiĜetín pod Bukovou * Obecní úĜad Kunratice * Obecní úĜad Raspenava * Obecní úĜad VišĖová *
Okresní úĜad Jablonec nad Nisou – referát životního prostĜedí * Okresní úĜad Liberec – referát
regionálního rozvoje * Open Society Fund * pČvecký sbor Pohoda VišĖová * Quebec – Labrador
Foundation (USA) * SEVER Horní Maršov a LitomČĜice * S.O.S. Zvony * StĜední odborné uþilištČ
lesnické Hejnice * StĜední odborné uþilištČ zemČdČlské Frýdlant * Soukromá stĜední umČlecká škola
designu Praha * Správa CHKO ýR * Správa CHKO Jizerské hory * Správa Krkonošského národního
parku * SSEV Pavuþina * Státní hrad a zámek Frýdlant * Statutární mČsto Liberec – technický odbor *
StĜední umČleckoprĤmyslová škola Jablonec nad Nisou * Suchopýr - lesní školky, o.s. * TarmacSeverokámen a.s. * TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou * Velvyslanectví USA v Praze* Vorschungsverein
Umweltschutz Zittau * Výbor dobré vĤle – Nadace Olgy Havlové * Vysoká škola umČleckoprĤmyslová
– ateliér písma a typografie * ZO ýSOP Armillaria Liberec

Lída Abrahamová * Vojta Abraham * Romana Cermanová * Delia Clark * þajovníci Benešovi a
Krištofovi z þajovny Spirála * František ýálek * ŠtČpán ýervenka * Karel ýtveráþek * Ivan Dejmal *
Jana Eichlerová * Juraj Flamik * Petr Hnitka * Martin Holubec * Valka Hozáková * Ivana Hujerová *
Marie Janoutová * Karel JeĜábek * Hana Klonfarová * Aleš Koþí * OldĜich KoláĜ * Milada Kozderková *
Cilka Krejcarová * Jaroslav Krupauer * paní Kudrnáþová z Prezidentské chaty * JiĜí Kulich * KateĜina
Lauermannová * Jaroslav Lelek * Iveta a David Lukášovi * Pavel LžiþaĜ * JiĜí Malát * Roman Malík *
Jaroslav Martínek * Jan Mastník * Marie Matušková * Zdena Mayerová * Václava Melicharová * Daniel
Mourek * Blanka Nováková * Lucie Peláková * Jan Podhora * Josef Polák * Petr Polda * Ivo
PondČlíþek * Petr Ponikelský * Miloš Raban * ŠtČpán Rak * Roman Rákosník * Dan Ramzer *
Miroslav Regner * Ludvík ěiþáĜ * Vojta Sadílek * Hana Semerádová * Stanislav Senohrábek * Eva
Schaefferová * Petr Skuhrovec * Jaroslava Slabá * StáĖa Smahová * Vladimír Soukup * Jitka
SvatoĖová * Yveta Svobodová * Jarmila Sýkorová * Marta Sýkorová * Marek Šálek * Pavel Ševþík *
OndĜej Šnytr * Yvona Špálová * Jana ŠtČpánková * Miroslav TČšina * Silvie Tombová * Viktor
TĜebický * Václav Vajskebr * Irena VaĖková * Leoš Vašina * KvČta a Pavel Vinklátovi * Blanka a
František Vítovi * Václav Voda * Siegfried Weiss * JindĜich Wurm * ZdenČk Zadrobil * Antonín
Zderadiþka * pracovníci Správy CHKO Jizerské hory * všichni milí úþastníci úklidových akcí
v Jizerských horách * laskaví návštČvníci KoncertĤ pro SmČdou * šikovní úþastníci soutČže Malovánky
* studenti StĜední umČleckoprĤmyslové školy v Jablonci nad Nisou, Mistrovské školy umČleckého
designu v Praze a Vysoké školy umČleckoprĤmyslové v Praze – autoĜi návrhĤ na logo Spoleþnosti pro
Jizerské hory, o.p.s.
a další

