ZPRAVODAJ
Jizersko-ještědského horského
spolku č. 1/2013
Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
zdravím vás všechny v novém roce a přejí hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Během zimního období nás čekají některé společenské akce a také příprava na sezónní práce
v terénu. V letošním roce dojde k realizaci další etapy revitalizace rašelinišť v ochranném pásmu
národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery, k obnově povalového chodníku v přírodních rezervacích
Černá jezírka a Klečové louky. Čekají nás opět tradiční práce na úklidu meandrů Smědé, značení
rezervací, kosení luk, výřezu nepůvodní kleče a řadě dalších opatření v Jizerských horách, na Ještědu
i v jiných oblastech Libereckého kraje. Můžete se opět těšit na tradiční letní brigádu na Jizerce a na
řadu dalších akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat e-mailem. Veškeré potřebné informace
naleznete i na našich webových stránkách.
Nejdříve se ale sejdeme na spolkovém plese a potom na výroční členské schůzi, která je letos
opět volební a kde rozhodnete, v jakém složení bude nově zvolený výbor řídit činnost Horského
spolku po dobu dalších dvou let.
Vážení členové, těším se na setkání na některé ze společných akcí, o kterých se dočtete
v tomto Zpravodaji.
Pavel Vonička
předseda JJHS

Přehled připravovaných společných akcí
22. února – ples Jizersko-ještědského horského spolku
Již tradiční ples se uskuteční v pátek 22. února 2013 od 20 hodin opět v sále restaurace U Košků.
K tanci i poslechu napříč všemi žánry zahraje skupina Continental Band. Vstupenky za příznivých
100 Kč si můžete zakoupit v kanceláři JJHS na Nerudově náměstí vždy v úterý od 9 do 12 a 13 do
17 hodin, v jiný den po telefonické dohodě s Tomášem Trejbalem, tel.: 725 338 765 nebo s Leošem
Vašinou, tel.: 724 563 444. Vstupenky si můžete také objednat e-mailem na adrese
horskyspolek@volny.cz. Po domluvě lze vstupenky vyzvednout i v ateliéru Milana Drahoňovského.
6. dubna – výroční členská schůze JJHS
V sobotu 6. dubna od 10:00 hodin se v pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou uskuteční výroční
členská schůze JJHS. Pozvánka s programem a kandidátkou bude ještě všem členům zaslána.

Minimálně týden před členskou schůzí bude na webových stránkách JJHS umístěna výroční
zpráva za rok 2012 a další dokumenty.
Letos končí dvouleté funkční období současného výboru, součástí programu schůze budou
tedy volby předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru.
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20.–21. dubna – úklid odpadků v přírodní rezervaci Meandry Smědé
V sobotu a v neděli 20.–21. dubna 2013 se uskuteční již devátá brigáda na čištění přírodní rezervace
Meandry Smědé. Sraz na tradičním místě základního tábora u osady Filipovka. Začátek brigády
v sobotu v 9 hodin, občerstvení zajištěno, možnost přespání ve vlastních stanech.
22. června – slavnosti slunovratu na Martinské stěně
V sobotu 22. června se uskuteční tradiční Slavnosti slunovratu na Martinské stěně, na místě bývalého
lesního divadla v ulici U Lesního divadla v Liberci-Kateřinkách. Program pro děti i dospělé
s divadelním a hudebním představením, pohádkový les zorganizovaný ve spolupráci s Turistickým
oddílem Kletr. Občerstvení, možnost opékání buřtů na ohni. Zvláště vhodné pro rodiny členů
i nečlenů JJHS s malými dětmi. Vstup volný.
29. června–4. července – spolkový výlet do Východních Karpat
Ve dnech 29. 6.–4. 7. je organizován šestidenní výlet do Bieszczadského národního parku v polských
Východních Karpatech. Nutno počítat se dvěma dny na cestu a čtyřmi dny pobytu v Bieszczadech.
Místo pobytu: Ustrzyki Górne (Horní Ustrzyki, turistické východisko do pohoří Bieszczady, sídlo
Správy NP, muzeum, hotel, kemp).
Ubytování: chatky v kempu, cena za osobu/noc 29–40 Zlotych = cca 200–280 Kč (hotel a kemp mají
webové stránky hotel-pttk. pl). Každá chatka má 4 ložnice pro 2 osoby, celkem tedy na chatce 8 lidí.
Koupelna je společná v domku. Přislíbena sleva.
Doprava: bude se řešit podle počtu účastníků, pravděpodobně mikrobusem.
Termín přihlášení, který byl z důvodu nutnosti brzké rezervace ubytování stanoven na
31. ledna, se posouvá do 10. února!
Zájemci, kteří se nepřihlásí do stanoveného termínu, nebudou moci mít zajištěné ubytování ani
společnou dopravu!
19.–24. července – brigáda s ubytováním na Jizerce
Od pátku 19. července do středy 24. července proběhne tradiční brigáda na Jizerce. Kosení luk a
odvoz trávy z části Upolínové louky a Pralouky, Václavíkovy Studánky, Bílého Potoka, případně
další nutné práce. Ubytování v objektu Střediska ekologické výchovy Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor, stravování zajištěno. Bližší informace a přihlašování: Leoš Vašina (tel.: 724 754 730)
nebo Tomáš Trejbal (tel.: 725 338 765).
Zprávy z výboru a kanceláře
Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Vonička
– předseda,
pavel.vonicka@muzeumlb.cz
Leoš Vašina
– místopředseda, vedoucí kanceláře, projekty, práce v terénu,
horskyspolek@volny.cz
Stanislav Linda
– hospodář,
linda@elitronic.cz
Ing. Pavel Schneider
– zapisovatel, kulturní akce,
pschneider@centrum.cz
Milan Drahoňovský
– fotograf, propagace,
milan@photo-bank.cz
Petr Polda
– grafická příprava ročenky, informačních tabulí, společenské akce,
ferdys.polda@tiscali.cz
Otokar Simm
– předseda redakční rady, publikace,
o.simm@seznam.cz
Milan Šteinfest
– práce v terénu,
mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman
– práce v terénu,
o.ulman@centrum.cz
Schůze výboru se konají vždy poslední úterý v měsíci od 17 hodin v kanceláři spolku.
Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy od 17.00 do17.30 hodin.
Termíny příštích schůzí: 26. 2., 26. 3. 2013
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Členské příspěvky
Žádáme členy, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky za rok 2012, aby je bezodkladně zaplatili
bezhotovostní platbou na účet spolku GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600,
variabilní symbol je číslo průkazky, konstantní symbol 0558, do údaje příkazce uveďte prosím své
jméno. Zaplatit lze i osobně v kanceláři spolku. Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové do 18 let
50 Kč a členové nad 70 let jsou placení příspěvku zproštěni.
Členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2012 do 30. 6. 2013, bude na následující schůzi
výboru členství ukončeno!
Členské ročenky
Žádáme členy, kteří si dosud nevyzvedli Ročenku JJHS 2011, aby tak učinili buď v kanceláři JJHS
v úřední den (úterý), případně na členské schůzi. Dle usnesení výroční členské schůze JJHS je možné
vyzvednout si ročenku za příslušný rok vždy do 30. 6. roku následujícího. Tento termín již před
sedmi měsíci uplynul.
Zároveň prosíme členy, kteří to již neučinili např. na výroční členské schůzi, o poskytnutí informací
o případných změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o sdělení změn
e-mailových adres pro zasílání informací.

Úřední hodiny kanceláře (Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy Černý kůň):
úterý 9–12 a 13–17 hod.
Zaměstnanci:

Leoš Vašina
Tomáš Trejbal
Alena Řebíčková

Telefon:
E-mail:
Sídlo spolku:
IČ:
Bankovní spojení:

485 109 717
horskyspolek@volny.cz
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
65100352
GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600

Nejaktuálnější informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete
na adrese
www.horskyspolek.cz

© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 30. 1. 2013.
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