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Kořenov 480, 468 49 Kořenov
IČO 28665431
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás byla založena
obcí Kořenov a čtyřmi fyzickými osobami 18. 6. 2008 pro
podporu vyváženého a udržitelného rozvoje cestovního
ruchu a péče o krajinu Jizerských hor.
Významnou měrou se na činnosti společnosti finančně podílí
také obec Paseky nad Jizerou.
Prakticky je činnost společnosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. zaměřena na:
 podporu rozvoje služeb cestovního ruchu
* vydáváním propagačních materiálů
* zkvalitňováním turistické nabídky
 rozvoj informačních služeb prostřednictvím
* Informačního centra Kořenov
* zřízení a správy webových stránek www.jizerkyprovas.cz
 údržbu cyklotras a běžeckých lyžařských tras (včetně značení) Kořenovska a Pasek nad
Jizerou s cílem propojovat Jizerské hory s Krkonošemi
 péči o krajinu, kulturní a přírodní dědictví zejména formou oprav drobných památek,
péče o zeleň, tvorby naučných stezek ad.
 spolupráci s dalšími subjekty formou příhraničního partnerství

Aktivity společnosti v roce 2013
Informační centrum Kořenov
S počátkem roku 2013 došlo k rozložení obsluhy informačního centra mezi dvě stále
pracovnice Ivetu Markovou a Lenku Neumannovou střídající se po týdnu a jednu brigádnici
Alenu Markovou, která zajišťuje obsluhu po dva víkendy v měsíci. V systému došlo k
zachování finančních nákladů na obsluhu a zároveň byly vyřešeny nedostatky spojené s
časovou vytížeností jediné pracovnice. Od dubna došlo k personální změně – Lenku
Neumannovou vystřídala Stanislava Čejková.
Pracovnice infocentra průběžně pracují na tvorbě nových materiálů vydávaných
společností. Od ledna je v prodeji nová mapa běžeckých tras Pasecka a Kořenovska, o
kterou je mimořádný zájem ze strany lyžařů. Zároveň byly v průběhu roku připraveny
podklady pro novou mapu Nordic walking.
Infocentrum se zapojilo do projektu Horské služby „S Jetíkem po českých horách“ a bylo
vybráno jako razítkovací a sběrné místo jako jedno ze 4 v celých Jizerských horách.
Infocentrum navazuje bližší spolupráce se subjekty turistického ruchu v okolí. Letošní rok
infocentrum spolupracovalo s p. Duškem na propagaci expozice lehkých opevnění výrobou
propagačních brožur a plakátů, a zároveň zorganizovalo ve svých prostorech 4 přednášky
pana Duška během letních prázdnin s kladným ohlasem veřejnosti.
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Velkou akcí byla organizační příprava a dozor nad průběhem „Štěpánova jarmarku“
pořádaného na oslavu „narozenin Štěpánky“ tj. letos 121 let. Iveta Marková zajistila pro
akci vystupující účinkující (divadelníci, kapela, folkový zpěvák), prodejce, řemeslníky a
tvořivé dílny. Dále zajistila mediální propagaci v ČRO 2, RCL a v tisku 5+2 Jablonecko a
Semilsko, Naše Jablonecko, Naše Pojizeří a výlepy plakátů ve spolupráci s ČD. Finančně se
na akci také podíleli Obec Kořenov a Jan Staněk.
Organizační pomoc poskytlo infocentrum na akce Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce v
říjnu a Vánoční koncert v kostele sv. Víta v Příchovicích.
Obě pracovnice se účastní jednání pracovních skupin informačních center Krkonoš,
Jizerských hor, schůzek TR Jizerské hory a TR Českolipsko, školení Českého systému
kvality služeb a seminářů ATIC. Infocentrum plně spolupracuje na podkladech pro
vydávání zimních a letních Jizerských novin, Krkonošské sezóny a dodávají podklady pro
reportáže a publikace ( v roce 2013 Hospodářské noviny, ČRO 2 , ČT Toulavá kamera,
Výlety s dětmi). Stálou pracovní náplní se stalo vkládání a opravy údajů v Datovém skladu
Libereckého kraje. Do systému nahlížejí informační centra i veřejnost a úkolem našeho
infocentra je udržovat údaje aktuální a doplněné.
V roce 2013 byly provedeny dvě inventury, z nichž druhá byla podkladem pro spuštění
pokladního systému, pro který byly všechny pracovnice vyškoleny a zaučeny.
Nově byla spuštěna facebookový profil Infocentrum Kořenov, prostřednictvím kterého jsou
šířeny informace o akcích v Kořenově a okolí. Profil se stal velmi sledovaným. Pracovnice
profil i webové stránky o.p.s. pravidelně aktualizují.
Následující tabulka vykazuje ukazatele, které svědčí o skutečnosti, že se lidé naučili
infocentrum využívat a rádi se i vracejí
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Návštěvnost
909
1604
930
288
844
813
1809
2225
931
707
178
514

Tržba
25.498
50.493
23.540
7.645
30.927
21.281
38.685
47.884
23.134
17.672
4.892
12.490

Údržba běžeckých tras
Obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás propojuje lyžařské trasy Jizerských hor a
Krkonoš v Kořenově a Pasekách nad Jizerou. Společnost Pizár s.r.o. zajišťující údržbu tras
okolo Štěpánky po Tesařov získala novou rolbu a rolba zapůjčená od Obce Kořenov byla
proto převezena na Polubný, kde udržovala tréninkové okruhy, svah pro sáňkování u
Mateřské školy nově stopy z Polubného na Jizerku a odtud lesní cestou podle Jizery do
Martinského údolí. Při protahování nového úseku řidiči spolupracují s řidiči rolby Jizerské
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o.p.s. z Bedřichova. Sněžný skútr zároveň udržoval stopy k železničnímu mostu od nádraží
a trasu z Jizerky na Knížecí cestu.
Společnost spolupracovala údržbou tras na běžeckých závodech Běh okolo Štěpánky v
únoru a Kořenovský lyžařský běh v Polubném a Kořenově.

Odstavná plocha Mořina
Hlavním příjmem společnosti je z provozování placené odstavné plochy Mořina na Jizerce.
Roční výnos z této činnosti ovlivňují zejména klimatické podmínky, které na jedné straně
ovlivňují návštěvnost Jizerky a na druhé výdaje na údržbu plochy. V roce 2013 činilo
parkovné na 50,- Kč na vozidlo a den. Na odstavné ploše je zavedena víkendová dopolední
služba k rovnání vozidel a rozměňování mincí do automatu. Před zahájením zimní sezóny
byly na plochu dopraveny dvě buňky veřejných toalet s týdenním servisem. Společnost
pronajala pouze jednu buňku, druhá slouží jako záložní pro případ kalamitního počasí, kdy
by nemohl být vykonán servis údržby. Nutnost umístění toalet byla velice diskutována se
sousedícími provozovnami, jež nemohli své toalety pro veřejnost poskytovat, a docházelo k
nevzhlednému znečišťování okolní přírody.

Projekty
Partnerské volnočasové aktivity
Projekt z roku 2012 zahrnoval v lednu 2013 pořádaný závod ICE MANN. Závod probíhal
ve skiareálu U čápa v Příchovicích. Jedná se o extrémní závod: Běžci startují u horní
stanice lyžařského vleku a běží okruh dlouhý 2,5 km, běžkař dostane štafetu od běžce a běží
volnou technikou okruh dlouhý 5 km, po doběhnutí předá štafetu sjezdaři a sám se přesouvá
k dolní stanici vleku, kde čeká příjezd sjezdaře, od kterého převezme štafetu a podél vleku
k horní stanici ji doveze do cíle. Úkolem sjezdaře je převzít štafetu od běžkaře u horní
stanice vleku, běžet 250 m k lyžím, nazout je a vyrazit na trasu, na které jsou dvě místa, kde
je úsek 100 m do kopce (závodník může sundat lyže nebo vybruslit). Úsek sjezdaře končí u
dolní stanice vleku, kde předává štafetu běžkaři, který vybruslí sjezdovku 800 m k horní
stanici do cíle. Vyúčtování projektu bylo provedeno v dubnu, v červenci proběhla kontrola
a dotace ve výši 5.649,17 € byla na účet připsána v listopadu.

Pasportizace drobných památek v krajině
Od roku 2011 pracovala společnost na projektu "Pasportizace drobných památek v krajině".
V rámci projektu jsou pasportizovány drobné památky v obci Kořenov, Paseky nad Jizerou
a Stara Kamienica. Výstupem vznikl Pasport obsahující listy s podrobným popisem a dále i
propagační brožura s fotografickým představením památek a pojmenováním, která je
rozdávána na infocentru. V dubnu byl 2012 projekt ukončen a vyúčtován. V březnu 2013
byly připsány na účet dotace ve výši 4 904,60€.
Společnost spolupracovala v květnu na obnově kříže při silnici za penzionem Kapitánka v
Polubném s panem Zdeňkem Holým poskytnutím materiálu. Pasport drobných památek je tak
doplněn o další prvek.

Lesopark na Sluneční
V návaznosti na úspěšný projekt „Zasaď si svůj strom“ v roce 2012 zadala společnost v
listopadu Ing. Kateřině Preusslerové zpracovat žádost o dotaci na projekt přebudování
nevzhledného lesního vrchu nad Sluneční chatou na Lesopark. Opět je cílem zapojit co
nejvíce veřejnost pro vytvoření budoucího vzhledu tohoto parku, kde se nalézají zajímavé
stromy vypovídající mnohé o historii tohoto místa. Žádost byla pro administrativní chybu
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znovu podána v dubnu a zároveň byly zahájeny práce na tvorbě lesoparku. Do realizace
byly zapojeny školy ZŠ Kořenov, ZŠ Masarykova Tanvald a ZŠ Lesní Liberec, kdy děti
vytvořily malby a psané slohové práce tzv. Příběhy stromů. Díla dětí byla naskenována a
přenesena na hliníkové tabule, které budou rozmístěny po celém lesoparku. Jejich
provizorní umístění bylo instalováno v říjnu při společném sázení stromů dětí ZŠ Kořenov
a ZŠ Kopaniec s ukázkou dřevotvorby. Děti si poprvé mohly vyzkoušet přírodní dětské
hřiště vytvořené co nejvíce v souladu s okolím bez použití technických novotvarů. V rámci
projektu byla vysazena lípa dětí ZŠ Kořenov u školního parku v Kopanieci v Polsku. V
listopadu byl projekt vyúčtován.
Lesopark nabízí další možnosti budování stezek a sázení stromů, čehož společnost hodlá
využívat i nadále, přestože je projekt ukončen.
V listopadu byly poskytnuty stromy z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na
obnovu poškozených stromků vysázených alejí a doplnění Lesoparku. Ve spolupráci bude
společnost pokračovat i v následujících letech.

Lyžařská magistrála Krkonoše – Jizerské hory
V dubnu byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na projekt Lyžařská magristrála
Krkonoše – Jizerské hory s partnery Obec Kořenov a Stowarzyszenie Bieg Piastów.
Manažerkou projektu je Ing. Blanka Nedvědická. Cílem projektu je propojení Krkonošské
lyžařské cesty a cZ – PL Jizerské magistrály. Jizerky pro Vás o.p.s. projektem získala
dotace na nákup čtyřkoly s pásy a stopovačem. Mezi aktivity společnosti v projektu patří
výstavba přístřešku pro lyžaře na křižovatce tratí Kapradník – Bílá skála, vydání a
distribuce map a uspořádání běžeckých závodů pro veřejnost Běh okolo Štěpánky. Výdaje
společnosti na projekt činí 50.601 €, proto byla požádána Obec Kořenov o půjčku, která
bude s vyúčtováním dotace vrácena. V listopadu byla zakoupena čtyřkolka Can-Am
Outlander 1000 Max LTD a zařízení na výrobu běžeckých stop.

Rozsvícení vánočního stromu
Tradičně první adventní neděli organizovala společnost spolu s dalšími spolky : areál U
Čápa Příchovice s.r.o. , SDH Příchovice, Křižovatka o.s. – Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Příchovicích. V rámci odpoledně byl představen živý betlém, přišli tři králové,
byly pouštěny vánoční koledy a bylo prodáváno občerstvení. Mediální atrakcí se stal let
andělů z věže kostela. Výtěžek z celé akce byl letos věnován na vnější nasvícení kostela v
Příchovicích.

Vánoční koncert
Společnost spolupracovala s Obcí Kořenov na organizaci Vánočního koncertu konaného v
Příchovickém kostele 28.prosince s vysokou účastí. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl
věnován na nasvícení kostela v Příchovicích.

Ocenění projektů
V prosinci se konalo vyhlášení výsledků soutěže Euroregionu Nisa, do které společnost
přihlásila projekty Lesopark na Sluneční a Obnova kapličky sv. Gotharda. Slavnostního
večera konaného ve Waltersdorfu se zúčastnil Stanislav Pelc a Kateřina Preusslerová.
Společnost spolu s partnerskou obcí Stara Kamienica získala 1. místo v kategorii Rozvoj
společného prázdninového regionu. Tento úspěch je oceněním práce členů společnosti
Jizerky pro Vás o.p.s. a všech dobrovolníků, kteří s aktivitami společnosti pomáhají.
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Složení řídících orgánů společnosti v roce 2013
Ke dni12.4.2013 končilo 3leté období správní rady ve složení:
Stanislav Pelc – předseda, Vlastimil Plecháč – místopředseda, Martin Řípa, Lukáš Patrman,
Martin Malý a Aleš Voverka. V souladu se zakládací smlouvou mohou být členové správní
rady voleni opětovně.
Valná hromada dne 11.4.2013 zvolila členy správní rady ve složení:
Stanislav Pelc - předseda,
Vlastimil Plecháč – místopředseda,
Martin Řípa,
Aleš Voverka,
Luboš Marek
a Roman Licek
Ke dni 12.4.2013 skončilo první 3leté období člena dozorčí rady Václava Plecháče. V
souladu se zakládací smlouvou může být člen dozorčí rady volen pro dvě po sobě jdoucí
funkční období a poté po uplynutí jednoleté pauzy.
Valná hromada dne 11.4.2013 zvolila Václava Plecháče pro další tříleté období členem
dozorčí rady.

K 31. 12. 2013 bylo složení řídících orgánů následovné:
SPRÁVNÍ RADA JIZERKY PRO VÁS, o.p.s.
Stanislav Pelc, předseda
Vlastimil Plecháč, místopředseda
Martin Řípa
Aleš Voverka
Luboš Marek
Roman Licek
DOZORČÍ RADA JIZERKY PRO VÁS, o.p.s.
Hana Růžičková, předseda
Renata Nosková
Václav Plecháč
Ředitelka společnosti:

Petra Slavíková
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Informativní přehled příjmů a výdajů některých vybraných aktivit
a činností společnosti za rok 2013:
Provoz Informačního centra Kořenov:
Náklady:
Nájemné roční Informačního centra Kořenov (Beseda)
Osobní náklady (mzda v IC)
Nákup zboží k prodeji + režie
Celkem
Výnosy:
Tržby za prodané zboží - drobný prodej v Infocentru
Celkem

97.694,60 Kč
323.406,,00 Kč
225.536,00 Kč
646.636,60 Kč
303.424,00 Kč
303.424,00 Kč

Hospodářský výsledek činnosti

- 343.212,60 Kč

Parkoviště Jizerka:
Náklady na nájemné + údržba
Výnosy - prodej služeb - parkovište Jizerka
Hospodářský výsledek činnosti

237.612,00 Kč
1.044.406,00 Kč
806.794,00 Kč

Zimní údržba běžeckých tratí:
Výnosy :
Příspěvek na údržbu – Tanvald
Příspěvek na údržbu – Plavy
Dotace SMO Krkonoše
Náklady :
Příspěvek Jiz. o.p.s. na údržbu magistrály
Náklady na ostatní služby – na údržbu tratí
Hospodářský výsledek činnosti

Granty :
Náklady :
Partnerské volnočasové aktivity
Lesopark Sluneční
Lyžařská magistrála Krkonoše – Jizerské hory
Návrat půjček na granty
Výnosy :
Drobné památky v krajině
Volnočasové aktivity
Půjčka Obec Kořenov
Hospodářský výsledek činnosti

10.000,00 Kč
4.000,00 Kč
29.230,00 Kč
30.000,00 Kč
170.908,00 Kč
- 177.678,00 Kč

86.690,00 Kč
417.924,00 Kč
721.826,00 Kč
110.000,00 Kč
123.443,88 Kč
142.850,56 Kč
860.000,00 Kč
-210.145,56 Kč

;
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