ZPRAVODAJ
Jizersko-ještědského horského
spolku č. 1/2014
Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
v letošním prvním čísle Zpravodaje naleznete přehled připravovaných spolkových akcí v období
od února do srpna 2014. Nejdříve se sejdeme na tradičním spolkovém plese, začátkem dubna budeme po
roce opět schůzovat v pivovaru a v druhé polovině dubna se pravděpodobně pustíme do úklidu kolem
říčky Smědé. Letní slunovrat oslavíme tradičně na Martinské stěně. Někteří z vás se již přihlásili na zájezd
do ukrajinských Východních Karpat na přelomu června a července. I letos proběhne několikadenní
brigáda na úklid posečené trávy z horských luk na Jizerce. Bližší informace ke všem akcím najdete níže, o
každé akci vás budeme znovu průběžně informovat e-mailem. Veškeré potřebné informace naleznete i na
našich webových stránkách. Za loňskými akcemi se již ohlížet nebudeme, většinu z nich naleznete
v historii na internetu nebo v připravované ročence.
Momentálně počítáme, jak jsme ve spolku finančně dopadli v roce loňském roce, vypadá to
docela příznivě. Zaměstnanci vypracovávají zprávy a vyúčtování z loňských grantů, odevzdávají se různá
daňová přiznání. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele prací v rámci dalšího dvouletého grantu
z Operačního programu Životní prostředí. Jeho náplní je ochrana výsadeb v oblasti horního okraje bučin
(u Krásné Maří a pod Nosem), obnova povalového chodníku a přístřešku v sedle Holubníku, výměna
oplocenky v přírodní památce Pod Smrkem, oprava turistické stezky na Jizeru a kolem Vlčí louky a také
revitalizace rašelinišť v přírodní rezervaci Klečové louky. Zároveň připravujeme společně s Lesy České
republiky větší projekt realizace opatření v evropsky významné lokalitě Jizerské smrčiny a Leoš
s Tomášem dohadují další managementová opatření s pracovníky Krajského úřadu v Liberci, Správy
CHKO Jizerské hory, Český ráj atd. Intenzívně probíhají také práce na přípravě Ročenky JJHS 2013.
Takže práce je i v zimním období stále dost.
Přeji vám všem v roce 2014 hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Pavel Vonička
předseda JJHS

Přehled připravovaných spolkových akcí
Pátek 21. února – Tradiční spolkový ples
V pátek dne 21. února od 20:00 hod. se uskuteční tradiční ples JJHS v restauraci U Košků v Liberci –
Starých Pavlovicích. K tanci i poslechu napříč všemi žánry bude hrát skupina The Continental Band,
ukázky skotských tanců předvede taneční skupina Jizerský bodlák. Stoly si můžete rezervovat a vstupenky
za příznivých 100 Kč zakoupit v kanceláři JJHS na Nerudově náměstí vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin, v jiný den po telefonické dohodě s Alenou Řebíčkovou, a také v ateliéru Milana
Drahoňovského, Masarykova 518/4a, Liberec (u zastávky tramvaje Průmyslová škola). Vstupenky si
můžete také objednat e-mailem na adrese horskyspolek@volny.cz.
Sobota 5. dubna – Výroční členská schůze
V sobotu 5. dubna od 10:00 hod. se v prostoru pivovaru Hols ve Vratislavicích uskuteční výroční členská
schůze JJHS. Letos končí dvouleté funkční období revizní komise, součástí programu schůze budou tedy
její volby. Pozvánka s programem bude ještě všem členům zaslána.
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Minimálně týden před členskou schůzí bude na webových stránkách JJHS umístěna výroční zpráva za rok
2013 a další dokumenty.
Sobota 19. dubna – neděle 20. dubna – Úklid v okolí říčky Smědé
V sobotu a v neděli 19.–20. dubna je naplánována již desátá brigáda na čištění přírodní rezervace Meandry
Smědé. Z důvodů probíhajících jednání se správcem chráněného území, tj. Krajským úřadem v Liberci,
není tato akce ještě zcela jistá. O výsledcích jednání vás budeme včas informovat.
Sobota 21. června – Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
V sobotu 21. 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.
Pátek 27. června – neděle 6. července – spolkový výlet do ukrajinských Východních Karpat
Ve dnech 27. 6.–6. 7. je zorganizován šestidenní výlet do horských oblastí Zakarpatské Ukrajiny. Doprava
autobusem, ubytování v turistické chatě v městečku Jasina. Informace k této akci byly již rozeslány
začátkem roku z důvodu nutnosti brzké rezervace ubytování. Termín přihlášení byl stanoven na 31. ledna.
Úterý 5. srpna – neděle 10. srpna – brigáda s ubytováním na Jizerce
Od úterý 5. srpna do neděle 10. srpna proběhne tradiční brigáda na Jizerce. Shrabování, nakládání a
odvoz trávy z části Upolínové louky a Pralouky, Václavíkovy Studánky, Bílého Potoka, případně další
nutné práce. Z důvodu obsazenosti objektu Střediska ekologické výchovy Nadace pro záchranu a obnovu
JH začínáme letos neobvykle v úterý večer a končíme v neděli ráno. Ubytování a stravování pro
brigádníky je 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
Vojtěch Nevole, nevolev@seznam.cz
Milan Šteinfest, mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman, 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: 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6. 2014.
Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit 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.
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Důležité upozornění
Není snahou zvyšovat členské příspěvky, které jsou již řadu let stále ve stejné výši. Z důvodu neustálého
zvyšování poplatků za poštovné není ale nadále možné rozesílat některým členům poštou ročenky na
náklady JJHS. Většina našich členů si ročenky vyzvedává v kanceláři, na výroční schůzi nebo po dohodě
při jiné příležitosti. Členové, kteří budou nadále požadovat zaslání ročenky poštou, budou si muset
uhradit náklady na poštovné.
Zároveň prosíme členy 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 st.
Tomáš Trejbal
Alena Řebíčková
Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600
Aktuální informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete
na adrese www.horskyspolek.cz
© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 30. 1. 2014.
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