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Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
Slovo pĜedsedy správní rady
Uplynul další rok þinnosti Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Naše Spoleþnost navazuje na
úspČšnou þinnost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, a to zejména v tČch oblastech,
kterými ji povČĜila Nadace pĜi založení.
Spoleþnost se vedle rĤzných lesních a zahradních projektĤ snaží napravit zoufalý stav neuvČdomČní
si potĜeby chovat se k pĜírodČ šetrnČ, a to u všech kategorií „uživatelĤ“ hor. Každoroþní, mediálnČ
úspČšná akce Uklićme Jizerky pravidelnČ ukazuje, jaké množství odpadĤ se do hor vynáší i vyváží od rĤzných obalĤ až po proražené pneumatiky, pĜetržené ĜetČzy a ocelová lana. Nový zákon o
odpadech, tolik kritizovaný ve mČstech, pĜináší do jizerskohorského podhĤĜí náznak lepších þasĤ.
HodnČ obyvatel podhorských obcí dĜíve nemČlo ani popelnici a odpady konþily na nČkteré z þerných
skládek v lese. Dnes se sice odpad ještČ netĜídí, ale aspoĖ se odváží. Další výchova je úkolem právČ
takových organizací, jako je naše Spoleþnost.
K tomu, aby se naše práce daĜila, potĜebujeme zázemí i profesionální pracovníky. Úkolem pro další
období je zajistit dlouhodobé a udržitelné financování aktivit, jimž se Spoleþnost vČnuje.
Ing. 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. Spoleþnost pro Jizerské hory pĤsobí na území ýeské
republiky, zejména v oblasti Jizerských hor. Byla založena za úþelem obnovy pĜírodních hodnot a
krajinného rázu Jizerských hor: ke splnČní tohoto úþelu poskytuje obecnČ prospČšné služby
- 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
- podpora rozvoje neziskového sektoru.
Tyto þinnosti smČĜují k naplĖování dlouhodobého cíle a poslání Spoleþnosti pro Jizerské hory, kterým
je obnova harmonické krajiny Jizerských hor a harmonického vztahu lidí k této krajinČ.
Podle rozhodnutí správní rady byly þinnosti Spoleþnosti pro Jizerské hory v roce 2001 rozšíĜeny o
þinnosti doplĖkové, realizované na základČ živnostenských oprávnČní:
- poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví
- lesnictví
- technické þinnosti v dopravČ
- reklamní þinnost a marketing
- poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti.
Zisk z tČchto þinnosti zajistí doplĖkové finanþní zdroje pro naplĖování poslání Spoleþnosti pro Jizerské
hory.
KanceláĜ požádala Krajský soud v Ústí nad Labem o zápis doplĖkových þinností do rejstĜíku obecnČ
prospČšných spoleþností. Do konce roku 2001 nebylo Ĝízení dokonþeno.
ýinnost Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v roce 2001
Hlavní þinnosti
REALIZACE PROJEKTģ K OBNOVċ PěÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH HODNOT
V úzké spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory jsme provádČli pĜedevším management
chránČných území - 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.
V roce 2001 šlo o tyto páce:
Opravy a pĜemístČní individuálních ochran nových výsadeb v lokalitách Sedmitrámový most, Bílý
Štolpich, Jedlový dĤl, vþetnČ doplnČní nových sazenic jedle a javoru
Likvidace þerné skládky TKO a sanace navážky v oblasti pĜírodní rezervace Malá Strana
Obnova tĤní na Jizerce

V rámci spolupráce se Správou CHKO Jizerské hory jsme realizovali také práce, jejichž cílem je
vytváĜení souladu mezi potĜebami ochrany pĜírody a zájmy stále vzrĤstajícího cestovního
ruchu: napĜíklad vytváĜení informaþních systémĤ v krajinČ, zpevĖování cest, budování nauþných
stezek. V roce 2001 to byly:
Oprava dĜevČného zábradlí na Viniþné cestČ v NPR Jizerskohorské buþiny
Zhotovení tabulí – znaþení maloplošných chránČných území a piktogramĤ „zákaz vstupu“ pro
rezervace
Zhotovení informaþní tabule na vyhlídkové plošinČ v PR Kleþové louky
Obnova dožilého znaþní hranice CHKO Jizerské hory
Úprava turistického pĜechodu pĜes Sedlo Holubníku a obnova pĜístĜešku pro turisty.
Na podzim jsme vysázeli aleje jeĜábĤ podél veĜejných komunikací v obci BedĜichov, na KristiánovČ a
na Nové Louce.
Mimo CHKO Jizerské hory jsme ve spolupráci s o.s. Frýdlantsko vyznaþili pĜeshraniþní cyklotrasu
Hartau – Hrádek nad Nisou – AndČlka – Lutogniewicze (Pašerácká cyklotrasa) a vybudovali podél ní
nauþnou stezku Hrádeckem a Frýdlantskem na kole. Tabule stezky upozorĖují na významné pĜírodní
památky a zajímavosti, srovnávají zpĤsoby výroby energie v sousedících oblastech Polska a
NČmecka. Vybudování nauþné stezky financovalo obþanské sdružení Frýdlantsko s pĜíspČvkem fondu
Phare CBC, obcí na cyklotrase (Hrádek nad Nisou, Chrastava, Frýdlant, Kunratice, HeĜmanice,
VišĖová) a firmy Tarmac- Severokámen a.s.
Na základČ dlouhodobé aktivity na Frýdlantsku jsme se stali partnery mezinárodního programu Život
pro venkov. Program podporuje spolupráci modelových regionĤ v ýeské a Slovenské republice,
Polsku a Maćarsku a výmČnu informací a zkušeností mezi nimi. V ýeské republice bylo Frýdlantsko
spolu s regiony Bílé Karpaty a Slovácko zvoleno jako oblast pĜipravená pĜedávat své zkušenosti
v oblasti podpory trvale udržitelného rozvoje ostatním a zároveĖ od nich pĜijímat podnČty a inspirovat
se jimi pĜi vlastním rozvoji. Místními partnery programu jsou obþanské iniciativy, jednotlivci vþetnČ
podnikatelĤ, obce, školy a školní zaĜízení ad. Program v ýeské republice vede Nadace Partnerství,
podporují jej nadace Deutsche Bundesstifftung Umwelt a German Marshall Fund.
ORGANIZACE SEMINÁěģ A ODBORNÝCH SETKÁNÍ
ýesko – nČmecký semináĜ Rozvoj Frýdlantska, cestovní ruch a program Greenways – Zelené
stezky (Frýdlant, 25. kvČtna) byl zamČĜen na prezentaci souvislostí rozvoje regionu a rozvíjení
mČkkého cestovního ruchu (agroturistika, poznávací pobyty apod.) s pĜíklady programu Greenways a
turistických produktĤ ze sousední Horní Lužice. Cílem semináĜe bylo i zmapování finanþních zdrojĤ
pro podporu podnikání a zamČstnanosti a prezentace zkušeností obcí na Frýdlanstku.
SemináĜ byl pĜipraven s podporou prostĜedkĤ Evropské unie v rámci programu Phare – pĜeshraniþní
spolupráce.
Ve dnech 6. – 7. þervna jsme organizaþnČ zajistili mezinárodní konferenci Souþasnost a budoucnost
lesní krajiny Jizerských hor, která se konala v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.
Hlavním tématem konference a terénní exkurze byl souþasný stav a rozvojové možnosti a limity
lesních ekosystémĤ Jizerských hor v širším kontextu þesko-polsko-nČmeckého pĜíhraniþí v
Euroregionu Nisa. PoĜadatelé a organizátoĜi konference si kladli za cíl vytvoĜit prostor pro kvalitní,
otevĜenou, srozumitelnou komunikaci, kterou považují za základ spoleþného hledání obecnČ
pĜijatelné konkrétní podoby trvale udržitelného rozvoje oblasti Jizerských hor. Konference se
zúþastnilo 100 odborníkĤ, zástupcĤ veĜejné správy, vzdČlávacích a výzkumných institucí a nestátních
neziskových organizací z ýeské republiky, Polska a NČmecka.
PoĜadateli a odbornými garanty konference byli Lesy ýeské republiky - Oblastní inspektorát Liberec,
Správa ChránČné krajinné oblasti Jizerské hory a referát životního prostĜedí Okresního úĜadu
v Liberci, konference se konala s podporou Fondu projektĤ obnovy lesa v rámci programu PHARE
CBC CZ 9804.
V dubnu jsme pĜipravili pro pracovníky Správy CHKO Jizerské hory tĜídenní odbornou exkurzi
s cílem pĜedstavit místa, kde státní správa v oblasti ochrany životního prostĜedí spolupracuje
s nestátními neziskovými organizacemi. Navštívili jsme Správu CHKO Bílé Karpaty, ZO ýSOP
Kosenka ve Valašských Kloboukách, VIS Veselí nad Moravou a SEV Lipka v BrnČ.

ORGANIZACE VZDċLÁVACÍCH AKCÍ
VČtšina vzdČlávacích akcí, které jsme pĜipravili v roce 2001, se týkala ekologické výchovy.
Týden promítání filmĤ s tematikou ochrany životního prostĜedí – Liberecký Ekofilm – byl souþástí
široké škály akcí koordinovaných oddČlením ekologické výchovy Statutárního mČsta Liberce,
dubnových DnĤ ZemČ. Sedmi blokĤ se zúþastnilo celkem 500 dČtí z libereckých mateĜských,
základních a stĜedních škol.
Liberecký Ekofilm se konal s finanþní podporou Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, filmy
zapĤjþilo Ministerstvo životního prostĜedí a referát životního prostĜedí Okresního úĜadu Uherské
HradištČ.
Ve spolupráci s oblastním inspektorátem LesĤ ýR, s.p. jsme pro PodještČdské gymnázium v záĜí už
podruhé pĜipravili tĜíhodinovou exkurzi Buþina.
V Ĝíjnu jsme ve spolupráci s oddČlením ekologické výchovy Statutárního mČsta Liberec pĜipravili 8.
veletrh ekologických výukových programĤ – setkání pracovníkĤ stĜedisek ekologické výchovy
z celé ýeské republiky s úþastí ze Slovenska, Polska a Rumunska. BČhem veletrhu byly pĜedvedeny
ukázky z 15 programĤ ekologické výchovy, zaznČlo 11 odborných pĜednášek, probČhla beseda o
Jizerských horách, divadelní pĜedstavení a 3 terénní exkurze. Na programu se podíleli pracovníci
neziskových organizací, Správy CHKO Jizerské hory, LesĤ ýR, s.p., znalci Jizerských hor a odborníci
z dalších oblastí. Celkem 106 úþastníkĤ ze 40 stĜedisek EV ocenilo prostĜedí Mezinárodního centra
duchovní obnovy v Hejnicích i blízké NPR Jizerskohorské buþiny.
UspoĜádání 8. VEVP umožnila dotace z otevĜeného programu SSEV Pavuþina a ýSOP „Národní síĢ
stĜedisek environmentální osvČty, výchovy a vzdČlávání“, grant Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor a finanþní pĜíspČvek Statutárního mČsta Liberce.
BČhem celého roku jsme pĜipravovali neformální vzdČlávací aktivity pro veĜejnost a pĜedevším pro
studenty stĜedních škol. Cílem programĤ Ekologická výchova a osvČta – neformální vzdČlávání
pro veĜejnost a S obþany ýeské republiky o Evropské unii bylo pĜiblížit témata ochrany pĜírody a
krajiny jako souþásti uvČdomČlého obþanství v rĤzných aspektech. Besed a pĜednášek z cyklĤ Co to
je, když se Ĝekne… (Ekologická stopa, Trvale udržitelný rozvoj a Agenda 21, Život mezi budovami
atd.), Kdo jsem, co chci a co mohu (besedy se zastupiteli Libereckého kraje), Obþan þeský –
obþan evropský, kulatých stolĤ a dalších setkání se zúþastnilo nČkolik stovek posluchaþĤ. PoĜádání
tČchto aktivit umožnila dotace z Ekofondu MČsta Liberce a dotace Ministerstva zahraniþních vČcí ýR
v rámci Komunikaþní strategie pĜed vstupem ýR do EU.
PROPAGOVÁNÍ STRATEGIE TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA
Celodenní slavnostní spoleþnou jízdou s bohatým doprovodným programem jsme v sobotu 26. kvČtna
otvírali nové cyklotrasy na Frýdlantsku a Hrádecku – Pohodovou a Pašeráckou. Smyslem akce bylo
upozornit na potenciál pro rekreaci, který region poskytuje už dnes, a na možnosti, které mČkká
turistika a cestovní ruch nabízí pro trvale udržitelný rozvoj regionu.
Slavnostní otvírání cyklotras se konalo s podporou z prostĜedkĤ EU v rámci programu Phare –
pĜeshraniþní spolupráce a s podporou firmy Tarmac – Severokámen, a.s.
K novČ vyznaþeným cyklotrasám jsme vydali dva typy informaþních a propagaþních materiálĤ: tištČný
prĤvodce a CD ROM Hrádeckem a Frýdlantskem na kole. V obou publikacích jsou zdĤraznČny
souvislosti trvale udržitelného místního rozvoje a respektu vĤþi místním zdrojĤm, pĜedevším cenným
pĜírodním památkám (NPR Jizerskohorské buþiny, PR Meandry SmČdé ad.). Vydání publikací
umožnila podpora z prostĜedkĤ EU v rámci programu Phare – pĜeshraniþní spolupráce, na vydání CD
ROMu se podílelo o.s. Frýdlantsko z prostĜedkĤ MŽP.
Hlavní þást pĜipravovaného projektu Implementace Místní Agendy 21 na Frýdlantsku a v severní
þásti Jizerských hor, podporovaného z prostĜedkĤ fondu DFID britského velvyslanectví, byla
pĜesunuta do první poloviny roku 2002.
V kvČtnu a v Ĝíjnu probČhl další roþník stále populárnČjší akce Uklićme Jizerky. BČhem dvou víkendĤ
se témČĜ 600 úþastníkĤ podaĜilo podél nejfrekventovanČjších turistických cest shromáždit 400
velkoobjemových pytlĤ odpadkĤ, objevit a nahlásit Ĝadu þerných skládek. Na liberecké pĜekladištČ
firmy ASA jsme bezplatnČ uložili celkem 3,5 t vČtšinou netĜíditelného komunálního odpadu.

Ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory a Statutárním mČstem Liberec jsme vydali sérii
prĤvodcĤ Vycházky do okolí Liberce. PČt pĤldenních vycházek popsaných z pĜírodovČdeckého i
historického hlediska slouží jako informace pro uþitele, vedoucí oddílĤ a kroužkĤ i rodiþe. ZamČĜení na
ekologickou výchovu a ochranu pĜírody je posíleno v pĜipojeném metodickém listu. Vedle Statutárního
mČsta Liberec se na financování prĤvodcĤ podílela firma Ekoles Projekt s.r.o.

ZPROSTěEDKOVÁNÍ V OBLASTI VÝZKUMU
Spoleþnost pro Jizerské hory byla povČĜena koordinací víceletého výzkumného projektu Teoretické
základy jako pĜíspČvek k celkové revitalizaci lesních ekosystémĤ Jizerských hor, který byl
finanþnČ podpoĜen nadací Prins Bernhard Fonds z Holandska a realizován ve spolupráci s Nadací
pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Správou CHKO JH. Realizace projektu probíhala s rĤznou
intenzitou od roku 1999 a byla ukonþena v záĜí 2001.
V rámci þtyĜ subprojektĤ byly realizovány analytické, výzkumné a plánovací aktivity, jejichž cílem bylo :
1. 1.
Shrnout dosavadní výzkum lesních ekosystémĤ pod vlivem imisí v Jizerských horách,
pĜípadnČ ve srovnatelných navazujících územích od roku 1970, zpracovat jejich kritický komentáĜ,
syntézu podstatných poznatkĤ a informací, transformace do digitální podoby a promítnutí do
geografického informaþního systému. Popis prioritních výzkumných úkolĤ pro další období.
2. 2.
Zajistit opatĜení vedoucí k záchranČ genofondu regionální populace lípy velkolisté jako
významné melioraþní a zpevĖující dĜeviny, která je v Jizerských horách kriticky ohrožená. Zvýšit
zastoupení vrby slezské v porostech Jizerských hor, zvýšit biodiverzitu a souþasnČ využít vrbu
slezskou jako pĜípravnou dĜevinu pro obnovu lesa na náhorní plošinČ.
3. 3.
VytvoĜit reprezentativní soustavy ploch lesních ekosystémĤ ponechaných dlouhodobČ
nebo trvale samovolnému vývoji s respektováním minimální možné velikosti a s vazbou na
stanovištČ, vyjádĜené v geobotanických nebo lesnických typologických jednotkách. Nastartovat a
koordinovat výzkumné práce v tČchto územích tak, aby byla získávána komparativní data pro
využití v lesnické a ochranáĜské praxi a pĜi revitalizaci lesĤ Jizerských hor.
4. 4.
Sumarizovat a vyhodnotit všechna lesnicko-ekologická opatĜení, která byla od roku 1993
provedena v rámci realizace Projektu záchrany pĤvodního genofondu dĜevin v CHKO Jizerské
hory a jeho využití pro revitalizaci imisemi poškozených horských ekosystémĤ. Sestavit
shromáždČné údaje, analyzovat podle druhu a objemu opatĜení, a zdroje finanþních prostĜedkĤ.
Provést fyzickou kontrolu v terénu, v nutných pĜípadech provést fotodokumentaci. Na základČ
vyhodnocení navrhnout korekce nČkterých opatĜení, event. doplĖková opatĜení.
MČĜení pro ýeský hydrometeorologický ústav na Jizerce bylo bČhem roku 2001 ukonþeno.
PODPORA ROZVOJE NEZISKOVÉHO SEKTORU
Jako regionální koordinátor únorové kampanČ 30 dní pro obþanský sektor v Libereckém kraji jsme
shromáždili a aktualizovali adresáĜ neziskových organizací Libereckého kraje, informovali sdČlovací
prostĜedky o aktivitách NNO, zúþastnili se Mezinárodního diskusního fóra a celostátní tiskové
konference na závČr kampanČ v Praze. V rámci kampanČ se v Libereckém kraji konalo 60 akcí a 3
dlouhodobé výstavy, ke kampani se pĜihlásilo a rĤznými zpĤsoby se jí zúþastnilo témČĜ 100
organizací. KromČ koordinace na úrovni kraje jsme se podíleli na uspoĜádání výstavy Neziskové
organizace Libereckého kraje a Týdne obþanských iniciativ ve Státní vČdecké knihovnČ v Liberci.
Ve vztahu k tématu kampanČ (Evropská unie – seznamte se prosím) jsme pĜipravili setkání
StĜedoškoláci na cestČ do Evropy, kterého se zúþastnilo 130 studentĤ 6 stĜedních škol z Liberce,
Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu a prezentovalo zde 14 projektĤ, v nichž spolupracují se
školami ze zemí Evropské unie.
Aktivity v rámci kampanČ umožnil pĜíspČvek Informaþního centra neziskových organizací o.p.s. a firmy
Ekoles Projekt Jablonec nad Nisou. Díky vstĜícnému pĜístupu Ĝeditelky SVK, Mgr. VČry Vohlídalové, se
hlavní akce kampanČ mohly konat ve výjimeþném, reprezentativním prostĜedí novČ vybudované
Stavby smíĜení.
Další spolupráci s ICN a skupinou dalších NNO jsme navázali pĜi pĜípravách a zahájení projektu
SíĢování informaþních a servisních center pro neziskový sektor. ICN se podaĜilo získat na
realizaci tohoto projektu podporu z grantu C.S.Mott Foundation.

BČhem roku 2001 jsme pokraþovali ve vydávání informaþního servisu OtevĜené dveĜe. Po devátém
þísle, v Ĝíjnu jsme z organizaþních a kapacitních dĤvodĤ vydávání pĜerušili. Informace pĜedáváme
podle možností a pĜedpokládáme obnovené vydávání bČhem roku 2002.
DoplĖkové (hospodáĜské) þinnosti:
ZemČdČlství a zahradnictví, lesnictví
BČhem roku jsme provádČli práce pro obecní úĜady, firmy a rĤzné organizace:
Terénní úpravy, rekultivace bývalé skládky (Obecní úĜad JiĜetín pod Bukovou)
Úpravy okolí firmy (EcoGlas Ginzel s.r.o., JiĜetín pod Bukovou)
Úpravy mČstské zelenČ – proĜez stromĤ (Obecní úĜad Rychnov u Jablonce nad Nisou)
Terénní úpravy (Bytové družstvo Mohelka, Rychnov u Jablonce nad Nisou)
Technické þinnosti v dopravČ
BČhem roku 2001 jsme na zakázku vyznaþovali cyklotrasy podle projektĤ zadavatele:
KýT þ. 22: OldĜichov – Horní Polubný (zadavatel: Jizerská o.p.s.)
KýT þ. 3006: Nové MČsto pod Smrkem – Horní ěasnice – Habartice (Mikroregion SECESE)
KýT þ. 3020: Liberec – Rudolfov – JosefĤv DĤl – Protržená pĜehrada – Jizerka (Jizerská o.p.s.)
KýT þ. 3023: pĜehrada Jablonec nad Nisou – HĜebínek (Jizerská o.p.s.)
KýT þ. 3039: Pašerácká: Hartau – AndČlka (o.s. Frýdlantsko)
KýT þ. þ. 3056: Frýdlant – zámek – Horní ěasnice – Srbská (Mikroregion SECESE)
Na základČ smlouvy s s.p. Povodí Labe jsme opravovali pĜíjezdovou cestu k údolní nádrži BedĜichov.
Reklamní þinnost a marketing
Na základČ smlouvy o reklamČ jsme propagovali firmu EKOLES PROJEKT s.r.o. v rámci kampanČ 30
dní pro obþanský sektor a v jednom z informaþních materiálĤ z cyklu Vycházky do okolí Liberce a
firmu TARMAC – Severokámen a.s. pĜi slavnostním otevírání cyklotras na Frýdlantsku.
PoĜádání odborných kursĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí
Na zakázku Statutárního mČsta Liberec jsme pĜipravili dvouhodinovou pĜednášku Místní Agenda 21 a
její uplatnČní ve školách pro další vzdČlávání pedagogĤ v ekologické výchovČ.
Správní þinnosti:
Diskusním spoleþným setkáním þlenĤ správních rad Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s. a Nadace
pro záchranu a obnovu Jizerských hor, zamČstnancĤ a širšího fóra spolupracovníkĤ obou organizací
jsme zahájili proces strategického plánování. Diskusi o dlouhodobé vizi a dalším rozvoji obou
organizací moderoval RNDr. JiĜí Kulich ze SEVER Horní Maršov.
VzdČlávání
Pracovníci kanceláĜe absolvovali vzdČlávací aktivity, jejichž cílem je posílení kapacity organizace: šlo
zejména o dlouhodobé vzdČlávání konzultantĤ fundraisingových aktivit Cesta ke stabilitČ
(poĜádala Nadace VIA a o.s. Agnes) a program Partnerství v komunitách (CpKP Západní ýechy).
V rámci úþasti v mezinárodním programu Posilování vĤdþích schopností žen ve venkovských
komunitách (poĜádá STUŽ Biele Karpaty, Slovenská republika, s podporou Quebec Labrador
Foundation – Atlantic Centre for Environment, USA) jsme se zúþastnili tĜídenního kurzu Vedení
kampanČ ve Vyšné Boci.
Jako úþastníci programu CPSI jsme se podíleli na akci z oblasti formování vize komunity Jak
pĜemČnit sídlištČ v domov (Brno, duben): poĜádal o.s. Trialog s konzultantským a lektorským zázemím
Partners for Democratic Change Slovakia.
Péþe o nemovitý majetek
Pronajatá nemovitost þp. 2 na Jizerce vyžadovala bČhem roku pravidelnou údržbu odpovídající stavu
budovy.
Pronajaté pozemky na Jizerce byly pĜimČĜenČ udržovány kosením.

VnČjší vztahy
Spolupráce v rámci neziskového sektoru
BČhem roku 2001 jsme se podíleli na akcích a programech ostatních neziskových organizací:
Každý den o kousek dál, Tanvald, 18. záĜí – poĜádalo o.s. SOS Zvony
Studnice nápadĤ pro Desnou, Desná, záĜí – SOS Zvony

Místo pro pĜírodu, Liberec – bývalé MČstské láznČ, Ĝíjen – ZO ýSOP Armillaria
Jizerský veþírek, Jablonec nad Nisou, Ĝíjen - klub Na RampČ
Na dosavadní intenzivní spolupráci s o.s. Frýdlantsko jsme navázali podporou pĜi zahájení þinnosti
MČstského informaþního centra ve FrýdlantČ (o.s. Frýdlantsko, srpen – prosinec).
S komisí pro obþanské iniciativy mČsta Liberce jsme pĜipravili prezentaþní akce Týden obþanských
iniciativ a výstavu Neziskové organizace Llibereckého kraje.
V rámci spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti trvale udržitelného rozvoje, pĜedevším
venkovských komunit jsme se zúþastnili otvírání Moravských vinaĜských stezek (21. – 22. dubna),
navštívili jsme Muzeum venkovské kultury v Kojákovicích (o.p.s. Rožmberk) a Výtvarnou dílnu
Zahrádky (Ĝíjen).
Spolupráce s veĜejnou správou
Jako þlen pracovní skupiny pro spolupráci s partnerským mČstem Amersfoort se J. Doubnerová podle
možností úþastnila setkávání pracovní skupiny bČhem celého roku a pČtidenní exkurze do
Amersfoortu v záĜí 2001.
PĜipomínkovali jsme rozvojové dokumenty Libereckého kraje a mČsta Liberce - strategický plán kraje a
mČsta, program rozvoje kraje.
V dubnu jsme se podíleli na organizaci Dne otevĜených dveĜí Správy CHKO Jizerské hory.
Zahraniþní exkurze, návštČvy:
V únoru jsme pĜipravili pracovní návštČvu paní Brigit Böhm ze sdružení Mensch und Region
z Hannoveru v SRN na Frýdlantsku. Cílem návštČvy byla pĜíprava spoleþného projektu pro DBU.
V kvČtnu jsme doprovázeli paní Jessicu Brown a pana Larryho Morrise z Quebec Labrador Foundation
pĜi jednodenní exkurzi po Frýdlantsku a Jizerských hory. Jejich návštČva byla souþástí dlouhodobé
spolupráce s QLF. Stejný základ mČla i tĜídenní stáž sleþny Jennifer Hicks z QLF v Jizerských
horách.
Publicita
Spolupráce se sdČlovacími prostĜedky
Informace o aktivitách Spoleþnosti pro Jizerské hory se pravidelnČ objevovaly pĜevážnČ v regionálních
denících a pĜílohách celostátních deníkĤ, rozhlasových a televizních stanicích. Publicita ožívala
pĜedevším v souvislosti s pĜipravovanými þi zdárnČ dokonþenými akcemi, pĜedevším pro veĜejnost.
Oblíbenými a hojnČ medializovanými se staly zejména pravidelné akce Uklićme Jizerky.
PĜíležitost, aby informace o Jizerských horách zaznČly v celostátním médiu, poskytoval pĜedevším
ýeský rozhlas – probČhlo natáþení v Jizerských horách (2x), v závČru roku vstup v pĜímém vysílání
ýR 1 – stanice Praha.
Vlastní publikace
Vycházky do okolí Liberce
Hrádeckem a Frýdlantskem na kole (prĤvodce cyklotrasami: brožura, videokazeta, CD ROM)
Sborník pĜíspČvkĤ z lesnické konference

Finanþní zpráva
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. vede v souladu se zákonem o obecnČ prospČšných
spoleþnostech podvojné úþetnictví. Úþetní agendu vede Liberecká úþetní, s.r.o.
PĜehled výsledkĤ hospodaĜení
Výdaje a pĜíjmy – þinnosti / tisíc Kþ Hlavní HospodáĜské Správní celkem
Náklady na þinnosti
SpotĜeba materiálu
321
88
66
475
SpotĜeba energie
4
4
Opravy a údržba
17
3
20
Cestovné
21
2
1
24
Ostatní služby
1018
147
281
1446
Mzdy, vþetnČ odvodĤ
79
47
540
666
Ostatní náklady
40
23
29
92
Odpisy
69
69
Náklady na þinnosti celkem
1496
307
993
2796

Výnosy z þinností
Tržby za þinnosti
Granty, dary
Ostatní pĜíjmy
Výnosy z þinností celkem
HospodáĜský výsledek

2061
700
5
2766
1270

356
4
360
53

15
1
24
40
-953

2432
701
33
3166
370

KomentáĜ k hospodáĜskému výsledku
Podle rozhodnutí správní rady bude kladný výsledek hospodaĜení použit ke krytí ztráty za rok 2000 a
zbytek pĜesunut do rezervního fondu.
Originály úþetních dokumentĤ jsou k nahlédnutí v kanceláĜi Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
PĜehled majetku a závazkĤ
Stav a pohyb majetku a závazkĤ / tisíc Kþ K 1.1.2001 K 31.12.2001
Aktiva
Stálá aktiva
160
95
ObČžná aktiva – bankovní úþty
445
937
- pohledávky
17
145
- pĜechodné úþty aktivní
10
184
Aktiva celkem
732
1361
Pasiva
Vlastní zdroje krytí
668
1040
Cizí zdroje krytí – dlouhodobé závazky
0
178
- krátkodobé závazky
54
115
- dohadné úþty pasivní
10
28
Pasiva celkem
732
1361

Výrok auditora k roþní úþetní závČrce za rok 2001
BEZ VÝHRAD
Ing. JiĜí Oehl
O-Consult spol. s r.o. Liberec
auditorská, daĖová a úþetní poradenská kanceláĜ
Originál zprávy auditora je k nahlédnutí v kanceláĜi Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Spoleþnost pro Jizerské hory dČkuje
za podporu a pomoc jednotlivcĤm, organizacím, institucím a firmám, bez nichž by úspČšná realizace
cílĤ a pĜedsevzetí nebyla možná. V roce 2001 to byli pĜedevším:
Agentura regionálního rozvoje Liberec – Fond malých projektĤ
ARR – Euroinfocentrum Liberec
Agnes, o.p.s.
AndČlka, o.s.
AndČlské dČti, MŠ AndČlka
A.S.A. Liberec, s.r.o.
Autocentrum Dresler Jablonec nad Nisou
Bukovec software s.r.o.
Bytové družstvo Mohelka Rychnov u Jablonce nad Nisou
CpKP Západní ýechy
divadlo Na kole Liberec
divadlo Piškot Liberec
DĤm dČtí a mládeže Nové MČsto pod Smrkem
EcoGlas Ginzel s.r.o., JiĜetín pod Bukovou
Ekocentrum JeštČd Liberec
Ekofond Statutárního mČsta Liberce
Ekoles Projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou
FOKUS – MYklub Liberec
Forschungsverein Umweltschutz Zittau
Frýdlantsko, o.s.

Informaþní centrum Evropské unie
Informaþní centrum neziskových organizací, o.p.s.
Kärcher – Chemiestar, s.r.o., prodejna Jablonec nad Nisou
Know How Fund
Klub þeských turistĤ Frýdlant
klub Na RampČ, Jablonec nad Nisou
komise obþanských iniciativ pĜi RadČ mČsta Liberce
Krajský úĜad – referát životního prostĜedí, regionálního rozvoje, školství, cestovního ruchu a kultury
Lesy ýeské republiky, s.p., oblastní inspektorát Liberec
LýR, s.p. – lesní správy Jablonec nad Nisou, Jizerka
LýR – Agentura projektĤ obnovy lesa
Mensch und Region (SRN)
MČstské informaþní centrum Hrádek nad Nisou
MČstský úĜad Frýdlant
MČstský úĜad Hrádek nad Nisou
MČstský úĜad Chrastava
MČstský úĜad Nové MČsto pod Smrkem
MČstský úĜad Raspenava
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Ministerstvo životního prostĜedí - videotéka
Nadace Partnerství
Nadace Preciosa
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti
Nadace VIA
Obecní úĜad BedĜichov
Obecní úĜad HeĜmanice
Obecní úĜad JiĜetín pod Bukovou
Obecní úĜad Kunratice
Obecní úĜad VišĖová
Okresní hospodáĜská komora Liberec
Okresní úĜad Jablonec nad Nisou – referát životního prostĜedí
Okresní úĜad Liberec – referát regionálního rozvoje, referát životního prostĜedí
Okresní úĜad Uherské HradištČ – referát životního prostĜedí
Open Society Fund
Quebec Labrador Foundation – Atlantic Centre for Environment (USA)
Povodí Labe, s.p.
Regioinfo, s.r.o.
Rezekvítek o.s.
SEVER Horní Maršov
SOS Zvony
SOU lesnické v Hejnicích
SOU zemČdČlské ve FrýdlantČ
Správa CHKO ýR
Správa CHKO Jizerské hory
Správa Krkonošského národního parku
SSEV Pavuþina
Státní hrad a zámek Frýdlant
Státní vČdecká knihovna v Liberci
Statutární mČsto Liberec – technický odbor, oddČlení ekologické výchovy
Suchopýr – lesní školky, o.p.s.
Tarmac – Severokámen, a.s.
Vladimír Zahradníþek – prodej moravských vín
ZO ýSOP Armillaria
Lída Abrahamová
Vojta Abraham
Ing. Eva BartoĖová
Ing. Romana Cermanová
þajovníci Benešovi a Krištofovi z þajovny Spirála ve FrýdlantČ

Jan ýapek
Anna ýarková
PhDr. Pavel ýernoch
Karel ýtveráþek
Lenka DČdková
JUDr. Lenka Deverová
RNDr. Jaroslava Dupejová
Jana Eichlerová
František Gabor
Jan Heinzl
Jana Horáková
Ing. Juraj Flamik
Mgr. Eva Hamplová
Dipl. Ing. Wolfgang Hoffmann
Ing. Martin Holubec
Ivana Hujerová
Ing. JiĜí Hušek
Hana, JiĜí ml., a Jan Huškovi
Ing. Miroslav Chvála
Aleš Jaluška
Ing. Karel JeĜábek
Vít Kloz
Ing. Aleš Koþí
Cilka Krejcarová
Jana Kristianová
Jaroslav Krupauer
RNDr. JiĜí Kulich
RNDr. KateĜina Lauermannová
Jaroslav Lelek
RNDr. David Lukáš, CSc.
RNDr. Iveta Lukášová
Ing. arch. ZdenČk Lukeš
Ing. Pavel LžiþaĜ
OndĜej Macoun
Pavel Mach
Jitka Materová
Marie Matušková
Jana Mlejnecká
Daniel Mourek
Miloslav Nevrlý
Blanka Nováková
Ing. Petr Pávek
RNDr. Pavel Pavlík
Petr Ferdyš Polda
Ing. Petr Ponikelský
ThDr. Ing. Miloš Raban
Roman Rákosník
Ing. Dan Ramzer
Ing. Lenka RychtaĜíková
PhDr. Ivan Rynda
Mgr. Marek ěeháþek
Ing. Ludvík ěiþáĜ
Vojta Sadílek
Eva Schaefferová
Eva Smékalová
Pavlína Studniþková
+ Jitka SvatoĖová
Mgr. Yveta Svobodová
RNDr. Jarmila Sýkorová
Marta Sýkorová

OndĜej Šnytr
Ivona Špálová
Miroslav TČšina
Mgr. Viktor TĜebický
Mgr. David Václavík
Leoš Vašina
KvČta a Pavel Vinklátovi
Mgr. Richard VišĖák
Blanka a František Vítovi
Mgr. VČra Vohlídalová
Siegfried Weiss
JindĜich Wurm
ZdenČk Zadrobil
Ing. Jaroslav Zámeþník
Antonín Zderadiþka
Radim Zika
pracovníci Správy CHKO Jizerské hory
všichni milí úþastníci úklidových akcí v Jizerských horách
organizátoĜi, lektoĜi a úþastníci 8. veletrhu ekologických výukových programĤ v Hejnicích
neziskové organizace – úþastníci kampanČ 30 dní pro obþanský sektor
þlenové komise pro obþanské záležitosti Rady mČsta Liberce
návštČvníci a úþastníci diskusních setkání a besed
a všichni ostatní, kdo nám pomohli a podpoĜili nás

Struktura organizace
Správní rada
Ing. Miloš Šnytr – pĜedseda
Ing. arch. Jana Mejzrová
RNDr. Karel Brodský
Dozorþí rada
Pavel Pilz
Mgr. SoĖa Paukrtová
Ing. Dan Ramzer
KanceláĜ
ěeditel:
PĜechodnČ není jmenován, Ĝízením organizace povČĜena RNDr. Blažena Hušková (do 31.1.2001),
PhDr. Jitka Doubnerová
ZamČstnanci:
PhDr. Jitka Doubnerová (od 1.2.2001 povČĜena Ĝízením organizace)
Ing. Jan Duda (do 31.1.2001)
RNDr. Blažena Hušková
Martin Jaroušek
Civilní služba:
František Vnouþek (do 28.3.2001)
Vít Koudelka (do 2.1.2002)
Kontakty:
Sídlo
Telefon
Fax
e-mail
http

U Jezu 10, 460 01 Liberec
048/6131091, 6131567, 5109292
048/5109292
jizerky@iol.cz
www.osf.cz/jizerky

