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JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost 
Kořenov 480, 468 49 Kořenov 

IČO 28665431 

www.jizerkyprovas.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 
 

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 2018 
 

Informační centrum Kořenov   
 

Stálou obsluhu infocentra tvoří Marcela Přichystalová a v roce 2018 zde jako druhá 

pracovnice pracovaly Květoslava Hrdličková, od července Tereza Hujerová a od listopadu 

Martina Mikšíčková, dva víkendy v měsíci zajišťovala do srpna brigádnice Petra 

Řehořková.  

Pracovnice spolupracují s dalšími subjekty turistického ruchu a doplňují informace pro 

sestavování Kalendářů akcí pro letní a zimní sezónu. Spolupracují s pořadateli veletrhů 

cestovního ruchu a zároveň zajišťují prodej regionálních produktů, který se ve většině 

případů zboží přijímá do komisního prodeje. Dále se účastní setkání pracovních skupin 

informačních center Krkonoš a Jizerských hor.  

 

Štěpánův jarmark 2018 
Velkou akcí byla organizační příprava a dozor nad průběhem „Štěpánova jarmarku“ 

pořádaného na oslavu „narozenin Štěpánky“ tj. 126 let. Organizace akce je plně svěřena 

Marcele Přichystalové, která zajistila pro akci prodejce a výrobce v tvořivých dílničkách 

pro děti, dále byl zajištěn celodenní program v režii J.B.Šturce a jeho spolupracovníků s 

divadla F.X.Šaldy v Liberci, zajištění stánků a oslovení médií na propagaci. Ve spolupráci s 

http://www.jizerkyprovas.cz/
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Janem Staňkem byl sestaven a zorganizován hudební program. V roce 2018 se podařila 

reklama na Jarmark vedle regionálních deníků také v pořadu ČT 1 – Tamtam a na 

facebookových profilech Českého rozhlasu Liberec. 

 

V prosinci spolupracovalo infocentrum s pořadateli Adventního setkání v Lesoparku na 

Sluneční zajišťováním dárků pro charitativní akci, jejichž prodej dále na infocentru 

pokračuje pro veřejnou sbírku dětského centra Maják, který odstartoval akci Maják pro 

Marušku – devítiletou holčičku z Tanvaldu s akutní lymfoblastickou leukemií krčních 

uzlin. 

 

Organizační pomoc poskytlo infocentrum při Vánočním koncertu v kostele sv. Víta v 

Příchovicích.  

Infocentrum plně spolupracuje na podkladech pro vydávání zimních a letních Jizerských 

novin, Krkonošské sezóny a dodávají podklady pro reportáže a publikace.  

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.  

Facebookový profil informačního centra se stal velmi sledovaným. Pracovnice profil i 

webové stránky o.p.s. pravidelně aktualizují.  

 

Návštěvnost infocentra 2018 

 

Leden 747 Červenec 2231 

Únor 1312 Srpen 1902 

Březen 684 Září 906 

Duben 351 Říjen 19 z person.důvodů zavřeno 

Květen 620 Listopad 170 

Červen 1076 Prosinec 274 

 

Z uvedených dat návštěvnosti vyplývá, že nejvýznamnější zájem je v letní sezóně, kdy i 

z průzkumů CzechTourism vychází jako největší podíl na rekreační činnosti pěší turistika, 

která daleko přesahuje lyžařské, běžecké a cyklistické turisty. 

 

 

Údržba běžeckých tras 
Obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás propojuje lyžařské trasy Jizerských hor a 

Krkonoš v Kořenově a Pasekách nad Jizerou. Společnost zajišťuje údržbu tras okolo 

Štěpánky po Tesařov a stopy v Polubném, kde udržuje svah pro sáňkování u Mateřské 

školy a stopy z Polubného na Jizerku a odtud lesní cestou podle Jizery do Martinského 

údolí. Při protahování posledně uvedeného úseku řidiči spolupracují s řidiči rolby Jizerské 

o.p.s. z Bedřichova. V Martinském údolí došlo díky stavbě nové trasy plynovodu 

k zpřístupnění protahovaného úseku k fotbalovému hřišti a jeho okolí pro tréninková 

kolečka. 

Sněžný skútr zároveň udržuje stopy k železničnímu mostu od nádraží a trasu z Jizerky na 

Knížecí cestu. Čtyřkolkou byla udržována stopa od Cutisinu Planýrkou do Pasek nad 

Jizerou. Tato trasa byla v létě 2018 rozhodnutím ŘSD uzavřena, proto nebylo v prosinci 

s údržbou vůbec započato.  

Vzhledem ke klimatickým podmínkám mohly rolby vyjet již před Vánocemi 2018. 
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Na rolbu je instalováno GPS zařízení, které přenáší data přímo do mapy přístupné 

veřejnosti na odkazu http://bilestopy.cz/cs/krkonose/korenov.  

 

 

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. Dalším nákladem 

odstavné plochy je placená služba veřejného WC, na místě jsou instalovány 2 buňky, z 

nichž je v provozu jedna a druhá pouze v případě zhoršených klimatických podmínek, kdy 

se nedostaví servis údržby. V roce 2018 činilo parkovné na 50,- Kč na vozidlo a den. 

V letní sezóně byla zřízena služba pro rovnání vozidel. 

 

Projekty 

 

Jizerky – ráj pro aktivní turisty 

 
Společnost podala žádost k projektu, jehož náplní je výstavba osvětleného běžeckého 

kolečka v blízkosti areálu Učápa a nákup sněžné rolby. Tento projekt byl ze strany CRR 

velmi podpořen a rozhodnuto o schválení. Číslo projektu je 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000323. Jako projektový manažer pracuje Ing. Blanka 

Nedvědická. Partnery projektu jsou Bieg Piastow a Jizerská o.p.s. z Bedřichova. Obec 

Kořenov poskytla předfinancování projektu pro nákup rolby, finance byly obci vráceny 

v červenci 2018. V říjnu 2018 poskytla Obec Kořenov předfinancování výstavby 

osvětleného běžeckého kolečka, které bylo v závěru roku dokončeno a v zimně sezóně již 

využito. V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály a trhací mapy s běžeckými 

tratěmi. 

 

 

Kapličky I.etapa 
Projektem nazvaném Obnova drobných památek v česko-polském pohraničí reg.č. 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000794 z prioritní osy 2-Rozvoj potenciálu přírodních a kultur  

došlo k rekonstrukcím kapličky u čp. 72 v Příchovicích a kaple na Bradle v Rejdicích. Na 

jaře bylo podáno závěrečné vyúčtování.  

 

Kapličky II. etapa 
V rámci pokračování Obnovy drobných památek v česko-polském pohraničí byla spuštěna 

druhá etapa projektu. 

Jaký problém projekt řeší : 

Projekt navazuje na již zrealizovaný projekt Obnova drobných památek v česko-polském 

pohraničí a jeho cílem je pokračovat v nápravě neutěšeného stavu dalších drobných 

sakrálních a historických památek v Jizerských horách v katastru obce Kořenov a 

partnerské obce Stará Kamienica. Tyto památky byly postaveny na významných místech a 

staly se symbolem jejich historie nebo připomínkou událostí, které by neměly být 

zapomenuty - tlumočí paměť krajiny a osídlení a zasluhují proto náležitou péči. 

Projekt usiluje o záchranu 3 konkrétních objektů - 2 kapliček v katastru obce Kořenov a 

bývalé požární zbrojnice, která bude sloužit po rekonstrukci jako hasičské muzeum v obci 

Stará Kamienica.  

http://bilestopy.cz/cs/krkonose/korenov


4 

 

Tyto zrekonstruované drobné památné objekty budou tak i nadále současné a příštím 

generacím připomínat historii a význam konkrétních historických míst v tomto regionu 

Příčiny problému : 

Po druhé světové válce nebyla těmto drobným kulturně-historickým památkám v krajině a 

obcích Jizerských hor věnována náležitá péče. Značná část obyvatelstva na obou stranách 

hranice Jizerských hor byla do těchto oblastí dosídlena po druhé světové válce, kontinuita 

historického vývoje byla přerušena a noví obyvatelé k těmto památkám neměli osobní 

vztah.  

Stav kapliček v Pustinách a Rejdicích v katastru obce Kořenov a staré hasičské zbrojnice ve 

Staré Kamienici je proto značně zchátralý. Tyto objekty leží v horském prostředí v 

nepříznivých povětrnostních podmínkách - dešťové a sněhové srážky a vítr značně 

poškodily střechy, stěny a zdivo budov. 

 

 

Adventní setkání 
Společnost zorganizovala adventní setkání u rozsvíceného stromku před Domem s 

pečovatelskou službou v Polubném vedle kostela. Podáváno bylo svařené víno a děti měly 

možnost zdobit stromek vlastními ozdobami. Do akce byli zapojeni místní, kteří přinesli k 

ochutnání vlastní vánoční zákusky, spojené s vystoupením flétnového dua. Na akci byly od 

návštěvníků vybrány finanční dary ve výši 3700 Kč, které byly předány místní mateřské 

škole. 

 

Stavby a opravy  
Společnost se podílela na záchraně mostku přes potok Zlatník v Rejdicích u čp. 2, kde 

hrozilo zborcení stavby postavené nejstarší formou klenby tzv. valenou klenbou.  Dále 

zainvestovala opravu kaple při cestě na Světlou a kabelové vedení do Lesoparku.  

 

 

Složení řídících orgánů společnosti v roce 2018 
 

 

 

Ke dni 31. 12. 2018 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. 

Alena Marková, předseda 

Irena Řípová 

Hana Růžičková 

 
Ředitelka společnosti:  Petra Slavíková 
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Hospodaření v roce 2018 

 

Hlavní finanční obraty: 

 

 

Příjmy 

 

Tržby IC    308 298 

Parkovné    1 336 534 

dary a příspěvky   205 730 

dary Lesopark    15 000 

Granty vč.neuzn.nákladů  4 244 271,89 

 

 

 

Výdaje 

 

Nájemné  Infocentrum    83 064 

  parkoviště  100 000 

Nákup zboží infocentrum  254 502,27 

Režie infocentra   25 592,78 

Mzdy infocentrum   338 316 

 ředitelka   19 104 

 obsluha rolby   29 400 

 obsluha park.   19 600 

Parkoviště údržba a služby 105702,65 

provoz a údržba rolby   84495 

protahování tratí dod.   117 234 

Pojištění     31 575 

Granty     102 226,80 

Splátka půjčky Obci Koř.  4 000 000 

Půjčka od Obce Koř.   700 000 

Stavby     229 939 
(mostek Rejdice, přívod NN, kaple Světlá) 

Režie ost. + účetnictví  75 508    

 

  

  

 

 

 

  

Zpracovala: Petra Slavíková   

 

 

 

 


