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Spole nosti pro Jizerské hory, o.p.s. 

  
Slovo p edsedy správní rady 

Spole nost pro Jizerské hory o.p.s. pracovala další rok a vše nasv d uje tomu, že dob e zvolila 
oblast, v níž jsme našli uplatn ní. Jako v tšina neziskových organizací se potýkáme s nedostatkem 
lidských a finan ních zdroj : pracujeme však na stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti organizace. 
Získali jsme do dlouhodobého pronájmu nemovitost - chalupu v osad   Jizerka. Objekt projde 
rozsáhlou rekonstrukcí a bude sloužit zejména vzd lávacím aktivitám. Toto klidné místo ležící v centru 
Jizerských hor je tém  p edur eno k tomu, aby zp ístupnilo zájemc m jedine né lokality nalézající se 
v bezprost ední blízkosti. Rádi bychom, aby se  stalo místem setkávání p íznivc  Jizerských hor ze 
všech míst a obor . Do budoucna by tato aktivita m la p inést širší zájem o spolupráci zejména 
ve ejné správy a podnikatel , což m že pomoci ešit n které ze stávajících problém . Soub žn  se 
chceme nadále v novat ostatním dosavadním program m – pé i o krajinu, podpo e udržitelného 
rozvoje komunit a neziskového sektoru. 
Pro další rozvoj však musíme významn  zlepšit naši mediální presentaci. Pravideln  organizovaný 
úklid Jizerek je jist  velmi dobrou akcí, ale lepší by bylo dosáhnout stavu, kdy nebude co uklízet. 
Zatím se množství sebraných odpadk  p íliš nem ní a závisí spíše na po tu ú astník  a p ízni po así. 
Presentace této akce v etn  ozna ení nejv tších zne iš ovatel  by možná mohlo p ivodit žádoucí 
obrat.  
Do dalšího roku nám p eji stejný zápal pro v c, který umožnil v minulém roce plnit to, co jsme si 
p edsevzali. 
Ing. Miloš Šnytr 
  
  

Kdo jsme 
Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. byla z ízena v lednu 1999 a zápisem do rejst íku obecn  
prosp šných spole ností zaregistrována v b eznu téhož roku. Jejím jediným z izovatelem je Nadace 
pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Spole nost pro Jizerské hory p sobí na území eské 
republiky, zejména v oblasti Jizerských hor. Byla založena za ú elem obnovy p írodních hodnot a 
krajinného rázu Jizerských hor: ke spln ní tohoto ú elu poskytuje obecn  prosp šné služby 
- -          realizace projekt  k obnov  p írodních a krajinných hodnot 
- -          organizace seminá  a odborných setkání 
- -          organizace vzd lávacích akcí 
- -          propagování strategie trvale udržitelného života 
- -          zprost edkování v oblasti výzkumu 
- -          podpora rozvoje neziskového sektoru. 
Tyto innosti sm ují k napl ování dlouhodobého cíle a poslání Spole nosti pro Jizerské hory, kterým 
je obnova harmonické krajiny Jizerských hor a harmonického vztahu lidí k této krajin . 
Ke získávání finan ních prost edk  pot ebných k napln ní tohoto poslání poskytuje organizace také 
innosti dopl kové, realizované na základ  živnostenských oprávn ní: 

- -          poskytování služeb pro zem d lství a zahradnictví 
- -          lesnictví 
- -          technické innosti v doprav  
- -          reklamní innost a marketing 
- -          po ádání odborných kurz , školení a jiných vzd lávacích akcí v etn  lektorské innosti. 
V roce 2002 tyto innosti nebyly zapsány do rejst íku obecn  prosp šných spole ností vedeného u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem – ízení nebylo ukon eno. 
  
  

innost Spole nosti pro Jizerské hory, o.p.s. v roce 2002 
Hlavní innosti 
REALIZACE PROJEKT  K OBNOV  P ÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH HODNOT 
V návaznosti na p edchozí období a na plány pé e o chrán ná území jsme v úzké spolupráci se 
Správou CHKO Jizerské hory provád li p edevším management chrán ných území. S finan ním 
p isp ním z Projektu stabilizace lesa Jizerských hor jsme v roce 2002 pracovali na t chto díl ích 
opat eních: 

 obnova individuálních ochran sazenic v r zných lokalitách Jizerských hor (Rybí lou ky a 
další),  



 p íprava území pro budoucí výsadby metodou saprofyt (rozmíst ní d evní hmoty) v lokalit  
Jedlový d l,  

 zpr to n ní odstaveného ramene eky Sm dé na katastru obce Bílý Potok pod Smrkem,  
 p ípravné práce pro údržbu drobných vodních ploch na území CHKO a pro zpracování 

historické charakteristiky krajinných celk  (zpracování projektových dokumentací, zajišt ní 
podklad  a leteckých snímk  apod.),  

 rekultivace skládky Horní Maxov,  
 dopln ní ozna ení hranic velkoplošného chrán ného území.  

V rámci spolupráce se Správou CHKO Jizerské hory jsme realizovali také práce, jejichž cílem je 
vytvá ení souladu mezi pot ebami ochrany p írody a zájmy stále vzr stajícího cestovního 
ruchu: nap íklad vytvá ení informa ních systém  v krajin , zpev ování cest, budování nau ných 
stezek. V roce 2002 to byly: 

 oprava posezení a zábradlí na nau né stezce Jedlový d l,  
 zhotovení a umíst ní informa ních tabulí ve zvlášt  chrán ných územích na r zných 

lokalitách v CHKO.  
  
Významným partnerem v oblasti pé e o p írodní a krajinné hodnoty je ve ejná správa v obcích 
Jizerských hor a podh í. Ve spolupráci s obcemi jsme v roce 2002 dokon ili tyto práce: 

 výsadba aleje je áb  v osad  Jizerka (obec Ko enov),  
 vyzna ení t í místních cyklotras v Raspenav  a vydání doprovodných informa ních materiál  

Okolím Raspenavy na kole,  
 vyzna ení místní cyklotrasy v Hejnicích,  
 išt ní koryta Lužické Nisy v Jablonci nad Nisou.  

  
V roce 2002 pokra ovala koordinace programu Život pro venkov: v tomto mezinárodním programu je 
mikroregion Frýdlantsko sou ástí sít , jejímž cílem je vytvo ení vhodného prost edí pro spolupráci 
modelových region  v eské a Slovenské republice, Polsku a Ma arsku a pro vým nu informací a 
zkušeností mezi nimi. V eské republice bylo Frýdlantsko spolu s regiony Bílé Karpaty a Slovácko 
zvoleno jako oblast p ipravená p edávat své zkušenosti v oblasti podpory trvale udržitelného rozvoje 
ostatním a zárove  od nich p ijímat podn ty a inspirovat se jimi p i vlastním rozvoji. Vedle spolupráce 
s místními partnery (p edevším obce Viš ová a Jind ichovice pod Smrkem, o.s. Frýdlantsko, DDM 
Nové M sto pod Smrkem a další) a poradenství p i zpracování a realizaci jejich projekt  jsme se 
v novali vlastnímu mikroprojektu, který byl z tohoto programu podpo en – vznikla nabídka 
informa ních materiál  pro šetrný cestovní ruch v oblasti Frýdlantska Regionální turistické balí ky a 
spolu s dalšími informa ními a propaga ními materiály byla poskytnuta M stskému informa nímu 
centru Frýdlant. 
Program v eské republice vede Nadace Partnerství, podporují jej nadace Deutsche Bundesstifftung 
Umwelt a German Marshall Fund.  
  
  
ORGANIZACE SEMINÁ  A ODBORNÝCH SETKÁNÍ 

adu neformálních pracovních setkání s odborníky v oblasti environmentálního vzd lávání, výchovy a 
osv ty (EVVO) jsme p ipravili v rámci zpracování Koncepce EVVO Libereckého kraje. Zadavatelem 
zpracování tohoto rozvojového dokumentu byl Liberecký kraj. Pro zpracování analytické ásti byly 
osloveny všechny instituce ve ejné správy (samospráva obcí a kraje, státní správa v oblasti pé e o 
p írodu a krajinu), školy a za ízení mimoškolní výchovy, NNO a odborné instituce Libereckého kraje. 
Návrhovou ást p ipomínkovala odborná ve ejnost v jednotlivých okresech Libereckého kraje a 
poradní výbory zastupitelstva. Text dokumentu, schváleného v roce 2003 radou a zastupitelstvem 
Libereckého kraje, je zve ejn n na www.sweb.cz/kokev a v elektronické podob  (CD ROM) jej 
distribuuje odd lení ekologické výchovy resortu životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu 
Libereckého kraje.   
  
Spolupráce s místními partnery na Frýdlantsku pokra ovala v roce 2002 p edevším v souvislosti 
s p ípravou podklad  pro výjezdní zasedání zastupitelstva Libereckého kraje. Spole nost pro 
Jizerské hory, o.p.s. se podílela na p ípravných jednáních odboru regionálního rozvoje LK s obcemi 
Frýdlantska, organizovala  a vedla ve ejnou diskusi ob an  Frýdlantska na téma "Priority rozvoje 
Frýdlantska do roku 2006" s výstupy pro výjezdní zasedání rady, konzultovala písemné podkladové 
materiály pro radu LK, podílela se na p íprav  programu a trasy terénní exkurze a zú astnila se 
vlastního výjezdního zasedání.  
  



Své dosavadní úsp chy a zkušenosti z komunitních program  a spolupráce s místními partnery na 
Frýdlantsku jsme m li p íležitost prezentovat ú astník m studijní cesty Pilotní projekty participativního 
plánování a komunitní filantropie ve st ední Evrop . Studijní cestu pro ú astníky z Lotyšska, Litvy a 
Estonska po ádala Quebec Labrador Foundation a Nadace Partnerství. 
  
Drobnou, avšak velmi zajímavou p íležitostí k setkání s erudovaným a moudrým lov kem, byla 
beseda Dobrovolná skromnost s Hanou Librovou, kterou jsme díky laskavosti paní Librové mohli 
uspo ádat v kv tnu v sídle Správy CHKO Jizerské hory v Liberci. 
  
  
ORGANIZACE VZD LÁVACÍCH AKCÍ 
V roce 2002 jsme uspo ádali dva seminá e pro NNO a jako lekto i nebo spoluorganizáto i se podíleli 
na vzd lávacích a informa ních akcích jiných subjekt .  

 Jako sou ást kampan  30 dní pro ob anský sektor jsme p ipravili celodenní seminá  Obraz 
neziskové organizace ve sd lovacích prost edcích. V rámci programu Média a neziskové 
organizace konání tohoto seminá e finan n  podpo ila Nadace VIA.  

 Ve spolupráci s ICN jsme pro NNO Libereckého kraje zorganizovali seminá  Jak napsat 
žádost o grant do programu Phare.  

 Programem Stromy a anketou K emu pot ebujeme krajinu jsme se podíleli na programu 
Rozlou ení s prázdninami, který po ádal Liberecký kraj v libereckých Lidových sadech.  

 V dubnu jsme se jako moderáto i podíleli na Týdnu Zem  – Libereckém Ekofóru, které pro 
žáky a studenty libereckých škol a ve ejnost po ádalo Statutární m sto Liberec v Krajské 
v decké knihovn  v Liberci. Promítání film  s tématy ochrany p írody a krajiny v místním i 
globálním m ítku byly dopl ovány besedami s odborníky.  

 Jako pr vodci a lekto i jsme se podíleli jsme na vzd lávacím programu pro pedagogické 
pracovníky - exkurzích a p ednáškách St ediska ekologické výchovy – Statutárního m sta 
Liberce.  

   
  
PROPAGOVÁNÍ STRATEGIE TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA 
Cílem projektu Celoživotní vzd lávání v oblasti UR na Liberecku, podpo eného nadací Open 
Society Fund, je p ipravit proces intenzivn jší spolupráce Technické univerzity Liberec a 
samosprávného libereckého kraje na realizaci princip  udržitelného rozvoje, zakotvených ve 
strategických rozvojových dokumentech kraje. V rámci projektu byl  - ve spolupráci s COŽP - 
zpracován p ehled obor , které jsou na vysokých školách v R zam eny na oblast udržitelného 
rozvoje, v etn  kontakt , akreditací apod. V roce 2003 projekt pokra uje zejména v oblasti p ípravy 
pr zkumu vnímání tématu udržitelného rozvoje  významnými zájmovými skupinami r zných sektor  v 
Libereckém kraji. Sou asn  probíhá p íprava podání žádosti o grant v rámci programu Grundtwig ve 
spolupráci s Technickou univerzitou Liberec  s cílem zahájit pilotní projekt realizace kursu, 
zam eného na facilitaci udržitelného rozvoje.      
  
V období únor 2002 - ervenec 2002 probíhal projekt ú asti ve ejnosti v procesu tvorby vize komunity, 
financovaný z grantu britské vlády DFID. Tento projekt umožnil poprvé v Libereckém kraji, podruhé na 
území eské republiky prakticky uplatnit proces tvorby vize komunity v konkrétní obci.  V období únor 
- kv ten 2002 probíhala p ípravná setkání místního organiza ního výboru v obci Bulovka (osady 
Arnoltice, Bulovka, Dolní Old íš, celkem asi 800 obyvatel), školení místních facilitátor , p íprava 
vlastní akce. Setkání a diskuse ob an  "Dejme hlavy dohromady" prob hla 17. a 18. kv tna 2002 za 
ú asti 45 ob an  a byla hodnocena velmi pozitivn . Informace o akci, záznam a  formulované projekty 
byly publikovány v obecním zpravodaji, p ipravujeme vydání zvláštní publikace. 
  
V roce 2002 jsme se v novali dv ma projekt m z programu M sto a krajina, upozor ujícího na 
fenomén urban sprawl – nekontrolovatelného r stu m st sm ujícího k zastavování volné krajiny. 
Tento program byl zformulován v diskusi se Správou CHKO Jizerské hory, která p i projednávání 
rozvojových zám r  obcí a m st cítí zvyšující se tlak na zastavování území až k hranicím lesa. 
V sousedství s chrán nými územími p sobí takové rozvojové plochy erozivn  a pro chrán ná území 
jsou potenciálním ohrožením. Rozsáhlý program byl rozd len do n kolika konkrétních díl ích projekt , 
jejichž cílem bylo v  komunikaci s r znými cílovými skupinami zmapovat názory ve ejnosti na hodnotu 
a ú el krajiny v okolí m sta Liberce. Projekt Krajina mého domova se zam il na práci s d tmi a 
mládeží a jako program ekologické výchovy byl podpo en granty DBU (z programu Komunikace a 
ekologická výchova v eských a n meckých národních parcích a CHKO) a Libereckého kraje. Projekt 



K emu pot ebujeme krajinu, složený z anket pro ve ejnost a pro kandidáty v komunálních volbách, 
byl podpo en z programu Rok voleb nadace Open Society Fund.  
Vzhledem ke kapacit  organizace a pro nedostatek finan ních prost edk  na realizaci komplexního 
programu M sto a krajina jsme jej museli pro další období pozastavit.  
  
B hem celého roku jsme se podíleli na mezinárodním projektu Komunikace a ekologická výchova 
v eských a n meckých národních parcích a CHKO. Krom  výše uvedeného projektu EVVO jsme 
se podíleli na p íprav  P íru ky ekologické výchovy a lesní pedagogiky.  
  
V kv tnu a v íjnu prob hl další ro ník stále populárn jší akce Ukli me Jizerky. B hem dvou víkend  
se tém  600 ú astník  poda ilo podél nejfrekventovan jších turistických cest shromáždit 400 
velkoobjemových pytl  odpadk , objevit a nahlásit adu erných skládek. Na liberecké p ekladišt  
firmy ASA jsme bezplatn  uložili celkem 3,2 t v tšinou net íditelného komunálního odpadu. Pro 
ú astníky podzimního úklidu jsme vyhlásili anketu o nejp ekvapiv jší nález: stal se jím koberec 
nalezený v í ce Jedlová, vysoko nad Josefovým Dolem a daleko od komunikací vhodných pro 
automobily.  
  
Spolu s dalšími organizacemi, sdruženými v koalici SOS Jizerské hory, jsme p i ad  ve ejných 
p íležitostí protestovali proti po ádání ISDE 2002 - mezinárodní šestidenní motocyklové sout že 
enduro v zá í 2002 na Liberecku a Jablonecku. B hem závod , které se p es protesty ve ejnosti 
konaly dokonce pod záštitou Libereckého kraje, jsme pracovali jako sou ást dobrovolnických hlídek, 
jejichž úkolem bylo mapování p estupk  závodník  proti stanoveným podmínkám ochrany p írody a 
pravidl m sout že. Krom  koalice ob anských sdružení jsme p itom spolupracovali s referáty 
životního prost edí okresních ú ad  v Liberci a Jablonci nad Nisou a eskou inspekcí životního 
prost edí. Z fotodokumentace jsme p ipravili expozici, která je dlouhodob  umíst na a zp ístupn na 
v prostorách Správy CHKO Jizerské hory. 
  
V rámci propagace strategie trvale udržitelného rozvoje jsme vydali n kolik publikací s tematikou 
ochrany p írody a krajiny a trvale udržitelného života: 

 sborník referát  z mezinárodní konference konané v roce 2001 Sou asnost a budoucnost 
lesní krajiny Jizerských hor (vydáno tiskem a elektronicky – na www.sweb.cz/sbornikjh)  

 pr vodce nau nou stezkou Lesy Jizerských hor  
 mapa a pr vodce Frýdlantskem Kraj kolem Sm dé  
 leták – p íru ka o ezu d evin Zlo iny proti strom m  
 letáky - pr vodce cyklotrasami na Frýdlantsku v eštin  a n m in  Pohodová cyklotrasa a 

Okolí Raspenavy na kole  
  
  
PODPORA ROZVOJE NEZISKOVÉHO SEKTORU 
Jako regionální koordinátor únorové kampan   30 dní pro ob anský sektor v Libereckém kraji jsme 
shromáždili a aktualizovali adresá  neziskových organizací Libereckého kraje, informovali sd lovací 
prost edky o aktivitách NNO, zú astnili se Mezinárodního diskusního fóra na záv r kampan  v Praze. 
V rámci kampan  se v Libereckém kraji konalo 60 akcí a 3 dlouhodobé výstavy, ke kampani se 
p ihlásilo a r znými zp soby se jí zú astnilo tém  100 organizací. Krom  koordinace na úrovni kraje 
jsme se podíleli na uspo ádání výstavy Neziskové organizace Libereckého kraje a Týdne 
ob anských iniciativ ve Státní v decké knihovn  v Liberci. Ve vztahu k tématu kampan  
(Dobrovolnictví) jsme p ipravili diskusní ve er pro ve ejnost Dobrovolníci a dobrovolná práce.  
Koordinátorem celostátní kampan  je Informa ní centrum neziskových organizací (ICN), s nímž p i 
organizaci kampan  v regionu úzce spolupracujeme.  
  
S podobným cílem jako má výše uvedená kampa  – posílení zájmu sd lovacích prost edk  o aktivity 
neziskového sektoru a intenzivn jší informování ve ejnosti – jsme p ipravili projekt P íb hy NNO – 
p íb hy lidí. innosti neziskových organizací jsme v n m p edstavili prost ednictvím konkrétních 
p íb h . Krom  nich jsme noviná m nabídli adresá  NNO Libereckého kraje jako p íležitost 
k navázání p ímých kontakt . Sou ástí projektu bylo vydání a rozeslání sborníku noviná m, 
organizace vzd lávacího seminá e pro NNO v regionu a posílení vlastní kapacity organizace ú astí na 
vzd lávacím seminá i se zástupci mediálních agentur a celostátních sd lovacích prost edk . Projekt 
byl podpo en grantem Nadace VIA z programu Média a neziskové organizace. 
  



V roce 2002 jsme pokra ovali ve spolupráci s ICN a skupinou dalších NNO v projektu Sí ování 
informa ních a servisních center pro neziskový sektor. Cílem tohoto projektu je vytvo ení sít  
NNO, které budou poskytovat informa ní, konzultantské a další odborné služby neziskovému sektoru 
v krajích R. Jako sou ást t chto služeb jsme zp ístupnili odbornou knihovnu Spole nosti pro Jizerské 
hory a nabídli její fond pro zap j ování, poskytujeme poradenství v oblasti zakládání a ízení 
neziskových organizací, finan ních zdroj , legislativy, ú etnictví a daní v neziskovém sektoru, 
dobrovolnictví, propagace a PR, vzd lávacích možností pro pracovníky NNO. Sou ástí projektu je i 
publikování regionálních informací na internetové stránce www.neziskovky.cz, kterou provozuje ICN. 
Jako vlastní informa ní servis jsme obnovili vydávání zpravodaje Otev ené dve e, který od íjna 2002 
vychází v elektronické verzi na www.sweb.cz/otevrenedvere. Projekt je financován z grantu nadace 
CS Mott Foundation a z programu Phare EU.  
  
  
Dopl kové (hospodá ské) innosti: 
Zem d lství a zahradnictví, lesnictví 
V roce 2002 jsme provád li kompletní pé i o pozemky firmy Jablotron s.r.o. v Jablonci nad Nisou. 
  
  
Správní innosti: 

ízení a management 
Jednání správní rady prob hlo 4x, v záv ru roku se správní rada v novala p edevším p íprav  
projektu rekonstrukce pronajatého objektu p. 2 v osad  Jizerka jako st ediska environmentálního 
vzd lávání. V roce 2002 pokra oval proces strategického plánování, jehož aktuálním výstupem je 
návrh plánu zformulovaný kancelá í.  
B žné správní innosti provád la b hem roku 2002 kancelá .  
Kontrola provedená v roce 2002 Finan ním ú adem v Liberci byla uzav ena bez výhrad. 
  
Vzd lávání 
Pracovníci kancelá e absolvovali vzd lávací aktivity, jejichž cílem je posílení kapacity organizace: 

a) a)      oblast managementu neziskových organizací (zejména v souvislosti 
s konzultantskou inností) 

 Dlouhodobé vzd lávání konzultant  pro neziskový sektor v echách a na Slovensku – 
vzd lávací cyklus po ádaný Partners for Democatic Change Bohemia (B.Hušková)  

 ízení projektového cyklu – školení konzultant  a lektor  po ádané NROS (J.Doubnerová)  
 Posilování v d ích schopností žen ve venkovských komunitách R, SR a Polska – 

dlouhodobý vzd lávací cyklus po ádaný STUŽ Biele Karpaty a Quebec Labrador Foundation: 
v roce 2002 byla sou ástí cyklu studijní cesta do USA a seminá e Kooperativní plánování – 
spolupráce t í sektor  ve venkovských oblastech, Monitorování a evaluace projekt  
(J.Doubnerová)  

 Zahrani ní studijní cesta: návšt va NNO poskytujících informa ní servis neziskovému sektoru 
ve Varšav  a Lodži – po ádalo ICN (J.Doubnerová)  

 Seminá  Publikování zpráv na internetu – po . ICN (J.Doubnerová, P.Schneider)  
 Seminá  Média a NNO – po . Nadace VIA (J.Doubnerová)  

  
b) b)      oblast rozvoje venkova, trvale udržitelného rozvoje, pé e o životní prost edí (mj. 

v souvislosti s p ipravovaným vstupem R do EU) 
 Metody komunitního rozvoje – dlouhodobý vzd lávací cyklus po ádaný Nadací Partnerství 

(B.Hušková)  
 Seminá  Právo životního prost edí ES/EU a možnosti prosazování ve ejných zájm  v oblasti 

životního prost edí p ed a po vstupu R do EU – po . Centrum pro komunitní práci Jižní 
echy (J.Doubnerová)  

 Seminá  Financování komunitních a regionálních projekt  z fond  Evropské unie – po . OSF 
Praha (B.Hušková)  

 Seminá  Udržitelný rozvoj a Agenda 21 – po . Resort regionálního rozvoje Krajského ú adu 
Libereckého kraje (J.Doubnerová)  

 Workshop Ochrana p írody v chrán ných územích – zákazy nebo spolupráce? – po . Nadace 
Partnerství a Spole nost pro krajinu (B.Hušková)  

 Konference Tvá  naší zem  – krajina domova – po . Spole nost pro krajinu (B.Hušková)  
 Konference Cestovní ruch a agroturistika – po . Venkovský prostor o.p.s. (J.Doubnerová)  

  



c) c)      environmentální vzd lávání, výchova a osv ta 
 informa ní a vzd lávací ást projektu Komunikace a ekologická výchova v eských a 

n meckých NP a CHKO: setkávání ú astník  a studijní cesta do NP Bavorský les – po . DBU 
– Deutsche Bundesstiftung Umwelt (L.Rychta íková)  

 Vzd lávací program Ekologická výchova a globální problémy – po . EKOLA Praha 
(L.Rychta íková)  

 Veletrh ekologických výukových program  – po . SSEV Pavu ina a SEV Toulc v dv r Praha 
(L.Rychta íková)  

  
Pé e o nemovitý majetek 
Pronajatá nemovitost p. 2 na Jizerce vyžadovala b hem roku pravidelnou údržbu odpovídající stavu 
budovy. V záv ru roku kancelá  zpracovala ve spolupráci s majitelem – Nadací pro záchranu a 
obnovu Jizerských hor - zám r využití budovy jako st ediska environmentálního vzd lávání pro široké 
cílové skupiny. Na základ  tohoto zám ru byla zpracována stavební dokumentace a v budoucím 
období oslovíme finan ní zdroje pot ebné pro rekonstrukci objektu.  
Pronajaté pozemky na Jizerce byly p im en  udržovány kosením. 
  
  

Vn jší vztahy   
Spolupráce v rámci neziskového sektoru 
a) lenství v oborových uskupeních a sítích 

 APIS - asociace NNO poskytujících informa ní servis a poradenství pro neziskový sektor  
 Zelený kruh – oborová platforma NNO v oblasti životního prost edí  
 Babynec – neformální sí  žen ve vedoucím postavení v NNO a institucí ve ejné správy 

venkovských region  R, Slovenska a Polska  
b) spolupráce na programech a projektech 
B hem roku 2002 jsme spolupracovali s organizacemi Libereckého kraje v celém spektru aktivit 
neziskového sektoru, a to v rámci poradenských a informa ních inností (viz projekt Sí ování 
informa ních center) a p i kampani 30 dní pro neziskový sektor. V oblasti rozvoje venkova a 
podpory místních komunit jsme spolupracovali p edevším s ob anskými sdruženími Frýdlantsko a 
SOS Zvony. Oborová spolupráce je intenzivní p edevším v oblasti pé e o p írodu a krajinu (koalice 
SOS Jizerské hory proti po ádání motocyklových závod  v Jizerských horách) a udržitelného rozvoje 
venkovských komunit (program Život pro venkov). Zejména v rámci vzd lávacích program  
komunikujeme s eskými i zahrani ními NNO – vedle samotného vzd lávání je významným p ínosem 
i tato dlouhodobá vým na zkušeností a vzájemné konzultace. 
  
Spolupráce s ve ejnou správou 
Jako len odborné pracovní skupiny rady m sta Liberce pro spolupráci s partnerským m stem 
Amersfoort se J. Doubnerová podle možností ú astnila setkávání pracovní skupiny b hem celého 
roku.  
P ipomínkovali jsme rozvojové dokumenty Libereckého kraje – vedle výše uvedených zpracovaných 
dokument  jsme se tedy podíleli na zpracování Konceptu snižování emisí a imisí zne iš ujících látek 
do ovzduší a na analýze k Programu rozvoje cestovního ruchu. 
V dubnu jsme se podíleli na organizaci Dne otev ených dve í Správy CHKO Jizerské hory. 
Široká mezisektorová a meziresortní skupina komunikující v oblasti environmentálního vzd lávání, 
výchovy a osv ty vznikla p i zpracování koncepce EVVO Libereckého kraje. 
  
  
Publicita 
Spolupráce se sd lovacími prost edky 
Informace o aktivitách Spole nosti pro Jizerské hory se pravideln  objevovaly p evážn  v regionálních 
denících a p ílohách celostátních deník , rozhlasových a televizních stanicích. Publicita ožívala 
p edevším v souvislosti s p ipravovanými i zdárn  dokon enými akcemi, p edevším pro ve ejnost. 
Oblíbenými a hojn  medializovanými se staly zejména pravidelné akce Ukli me Jizerky. 
Rozsáhlejší prostor v noval Spole nosti pro Jizerské hory asopis Sisyfos v p íloze v nované 
Jizerským horám a organizacím, které zde p sobí v oblasti ochrany p írody a krajiny. Tento asopis 
v samostatné p íloze publikoval i analytickou ást Koncepce EVVO Libereckého kraje. 
  



Prezentace aktivit organizace 
Aktivity Spole nosti pro Jizerské hory jsme m li p íležitost prezentovat p i ad  oficiálních i 
neoficiálních p íležitostí. K nejvýznamn jším v roce 2002 adíme návšt vu kulturního atašé 
velvyslanectví USA v Liberci, návšt vu zástupce CSMott Foundation a prezentaci p i výro ním 
zasedání sdružení Sachsisches Landeskuratorium – Ländlicher Raum v klášte e Mariastern v SRN. 
  
  
  
  



Finan ní zpráva 
Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. vede v souladu se zákonem o obecn  prosp šných 
spole nostech podvojné ú etnictví. Ú etní agendu vede Liberecká ú etní, s.r.o. 

P ehled výsledk  hospoda ení 
Výkaz zisku a ztráty za rok 2002  (v tisících 
K )  

Hlavní Dopl kové Správní celkem 

Náklady na innosti 
Spot eba materiálu 230 3 79 312 
Spot eba energie 0 0 4 4 
Opravy a údržba 0 0 85 85 
Cestovné 17 9 21 47 
Ostatní služby 600 5 281 886 
Mzdové náklady, v etn  odvod  650 0 220 870 
Náklady – leasing služeb.automobilu 0 0 116 116 
Ostatní náklady 0 0 20 20 
Odpisy 0 0 43 43 
Náklady na innosti celkem 1.497 17 869 2.383 

Výnosy z inností 
Tržby za innosti 1.261 30 1 1.292 
Granty 364 0 20 384 
Dary právnických osob 133 0 22 155 
Dotace ve ejné správy 395 0 0 395 
Ostatní výnosy 0 0 93 93 
Výnosy z inností celkem 2.153 30 136 2.319 

Hospodá ský výsledek + 656 + 13 - 733 - 64 
Komentá  k výkazu zisku a ztráty 
Podle rozhodnutí správní rady byla ztráta uhrazena z rezervního fondu. 
Originály ú etních doklad  a p ehled  ú etnictví jsou uloženy v kancelá i Spole nosti pro Jizerské 
hory, o.p.s. 
  

P ehled majetku a závazk  
Rozvaha  ( v tisících K ) K 1.1.2002 K 31.12.2002 

Aktiva 

Aktiva celkem 1.379 1.295 
Dlouhodobý majetek celkem 113 70 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
 Z toho: software (drobný DNM) 38 38 
              oprávky k DDNM -38 -38 
Dlouhodobý hmotný majetek 113 70 
Z toho: samostatné movité v ci 173 173 
             oprávky k SMV -108 -151 
             samostatné movité v ci – dary 18 18 
             drobný hmotný majetek 64 64 
             oprávky  k DHM -64 -64 
             nedokon . dlouhodobý hmotný majetek 30 30 
Ob žná aktiva celkem 1.084 1.122 
Z toho: zásoby 0 0 
             dlouhodobé pohledávky 0 0 
             krátkodobé pohledávky – z obchodních vztah  35 76 
                                                    - SZ a ZP 0 0 
                                                     - da ové pohledávky 1 3 
                                                     - ostatní poskytnuté zálohy 105 86 
                                                     - dohadné ú ty aktivní 2 17 
                                                     - jiné pohledávky 4 4 
              krátkodobý finan ní majetek - peníze 0 35 
                                                              - bankovní ú ty 937 901 

asové rozlišení 182 103 
Z toho: náklady p íštích období 179 103 



             p íjmy p íštích období 3 0 
Pasiva 

Pasiva celkem 1.379 1.295 
Vlastní zdroje krytí 1.057 994 
Z toho: základní jm ní 400 400 
            fondy (rezervní fond) 638 638 
            výsledek hospoda ení b žného roku 19 19 
Cizí zdroje krytí 322 288 
Z toho: rezervy 0 0 
            dlouhodobé závazky (z leasingu) 178 96 
            krátkodobé závazky – z obchodních vztah  59 108 
                                            - k zam stnanc m, v etn  dohod 34 32 
                                            - k SZ a ZP 18 17 
                                            - da ové k státu 5 4 
                                            - dohadné ú ty pasivní 28 31 

asové rozlišení 0 13 
Z toho: výnosy p íštích období 0 13 
  
  

Výrok auditora k ro ní ú etní záv rce za rok 2002 
Hospoda ení Spole nosti pro Jizerské hory o.p.s. je auditováno na základ  § 13, odst. 3, písm. a) 
zákona . 248/1995 Sb., o obecn  prosp šných spole nostech a podle lánku 7.4 statutu organizace. 
  
Ze zprávy auditora: 
„Auditor konstatuje, že podle jeho názoru na základ  provedených zjišt ní je ú etnictví Spole nosti 
pro Jizerské hory o.p.s. úplné, pr kazné a správné tak, že v rn  zobrazuje skute nosti, které jsou jeho 
p edm tem. 
Podle našeho názoru, ú etní záv rka ve všech významných ohledech v rn  zobrazuje majetek, 
závazky a vlastní zdroje Spole nosti pro Jizerské hory o.p.s. se sídlem v Liberci k datu 31. prosince 
2002 a výsledek hospoda ení k tomu datu.  
Spole nost ve sledovaném období neprovedla a ve svém ú etnictví nezaú tovala žádný mimo ádný 
ú etní p ípad, který by se svým charakterem vymykal b žnému hospoda ení spole nosti. 
Hospodá ský výsledek odpovídá charakteru innosti spole nosti, finan ní situace spole nosti je dobrá, 
spole nost nemá sv j majetek zadlužen a své závazky plní ve lh tách splatnosti.“ 
  
Zkrácený výrok auditora: 

B E Z    VÝ H R A D 
Ing. Ji í Oehl, odpov dný auditor a jednatel spole nosti 
Auditorská spole nost O-Consult spol. s r.o. Liberec 
Licence Komory auditor  R íslo 38 
  
Originál zprávy auditora je k nahlédnutí v kancelá i Spole nosti pro Jizerské hory, o.p.s. 
  
  



Spole nost pro Jizerské hory d kuje 
všem jednotlivc m, organizacím, institucím a firmám, bez nichž by úsp šná realizace cíl  a 
p edsevzetí nebyla možná. Finan ní p ísp vky a v cné dary firem, granty nadací a dotace z ve ejných 
zdroj  tvo ily v roce 2002 44% p íjm  Spole nosti pro Jizerské hory o.p.s.  
Na tomto míst  d kujeme dárc m, kte í nejsou zmín ni u jednotlivých projekt : 

 Finan ní podporou – darem 100 000 K  na projekty nás podpo ila Severo eská plynárenská 
a.s.  

  
 Nefinan ní podporou nám p isp la firma Andreas Stihl, spol. s r.o. (v cný dar – motorová pila 

v hodnot  18 700 K )  
 Finan ní podporou ve form  daru 10 000 K  na projekty nebo na provozní pot eby nám v roce 

2002 p isp ly soukromé firmy:  
Ornela a.s., A.Raymond s.r.o. 

 Finan ní podporou ve form  daru do 5 000 K  na projekty nám v roce 2002 p isp ly soukromé 
firmy:  
Evosa s.r.o., SaD v.o.s., Vitrum s.r.o., VaHS s.r.o., HBAPS stavební firma, Batima s.r.o., 
Jablotron s.r.o. 

Firmy SaD v.o.s., Pemeta s.r.o., Likto s.r.o. a Vodní a hospodá ské stavby s.r.o. nám v roce 2002 
darovaly po 5000 K  na realizaci akcí Ukli me Jizerky v roce 2003. 
  
V roce 2002 jsme realizovali akce podpo ené granty Nadace Preciosa (100 000 K  na akce Ukli me 
Jizerky a výsadbu aleje na Jizerce), Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (22 500 K  na 
realizaci ekologické výchovy v CHKO Jizerské hory) a britské ambasády (267 000 K  z fondu DFID na 
projekt Dejme hlavy dohromady) z roku 2001.  
  
Za nefinan ní pomoc p i jednotlivých akcích d kujeme firmám a organizacím:  
A.S.A. Liberec, s.r.o. 
Autocentrum Dresler Jablonec nad Nisou  
D m d tí a mládeže Nové M sto pod Smrkem  
Ekoles Projekt, s.r.o., Jablonec nad Nisou  
Informa ní centrum Tanvald 
Jizersko-ješt dský horský spolek 
Chemiestar, s.r.o., prodejna Jablonec nad Nisou 
Lesy eské republiky, s.p., oblastní inspektorát Liberec 
M stský ú ad Frýdlant 
Obecní ú ad Viš ová 
Povodí Labe s.p. 
Quebec Labrador Foundation – Atlantic Centre for Environment (USA) 
SEVER Horní Maršov 
SOS Zvony Tanvaldsko 
SOU zem d lské ve Frýdlant  
Správa CHKO R 
Správa CHKO Jizerské hory 
Statutární m sto Liberec – technický odbor, odd lení ekologické výchovy 
Suchopýr – lesní školky, o.p.s. 
ZO SOP Armillaria 
  
V neposlední ad  d kujeme: 
- -          všem ú astník m úklidových výlet  v akcích Ukli me Jizerky  
- -          všem, kdo svými p ipomínkami pomohli zlepšit úrove  Koncepce EVVO Libereckého kraje 
- -          organizacím, které se v Libereckém kraji p ipojily ke kampani 30 dní pro ob anský sektor 
a všem ostatním, kdo se podíleli na našich programech a akcích a pomohli k jejich úsp ch m. 
  
  

  
  
Struktura organizace 
Správní rada 
Ing. Miloš Šnytr – p edseda 
Ing. arch. Jana Mejzrová 



RNDr. Karel Brodský 
Dozor í rada 
Pavel Pilz 
Mgr. So a Paukrtová 
Ing. Dan Ramzer 
Kancelá  

editelka a vedoucí programu podpory neziskového sektoru:  
PhDr. Jitka Doubnerová 
Vedoucí program : 
RNDr. Blažena Hušková (program udržitelného rozvoje komunit) 
Martin Jaroušek (program pé e o krajinu) 
Ing. Lenka Rychta íková (program environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty) 
Civilní služba: 
Ing. Pavel Schneider (od 1.4.2002) 
  
Kontakty:  
Sídlo  U Jezu 10, 460 01  Liberec 
Telefon  + 420 485 109 292 
e-mail  jizerky@iol.cz 
http  www.osf.cz/jizerky 
 


