JIZERSKÉ HORY: Nadace chystá dva
projekty za 14 milionů
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Dva velké projekty v souhrnu za 14
milionů korun připravuje Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor, která
dnes slaví 20 let od svého vzniku. Jeden
se týká revitalizace části řeky Smědé a
druhý obnovy návštěvnické
infrastruktury v horách. ČTK to řekl
ředitel nadace Ondřej Petrovský.
"Jejich realizace ale závisí na získání
evropské dotace. Sami bychom si je
dovolit nemohli," uvedl Petrovský. Zda
uspějí, budou podle něj vědět zřejmě už v
červnu. První projekt počítá s úpravou
koryta Smědé, aby byla pro ryby migračně průchodná. Podle Petrovského chtějí asi na 150
metrech odstranit staré betonové bariéry, které navíc před třemi lety poškodila povodeň.
"Nejsou přírodě moc blízké," poznamenal ředitel nadace.
Druhý projekt za zhruba osm milionů by měl přinést obnovu deseti turisticky zajímavých míst
v Jizerských horách, které jsou dlouhodobě neudržované nebo poškozené povodní. Opravit
chtějí například vymletou cestu v Oldřichovském sedle nebo poškozený povalkový chodník
na Paličníku.
K obnově Jizerských hor poškozených v důsledku imisí z uhelných elektráren a nevhodného
lesnického hospodaření přispívá nadace od roku 1993. Do obnovy přírodní skladby lesů a
ekovýchovu zatím vynaložila 15 milionů korun. Zatím posledním projektem nadace je
výsadba asi 90.000 stromů a keřů. Od letošního června do roku 2015 má být osázeno 331
hektarů. Na projekt za 4,5 milionu korun získala nadace evropskou dotaci.
Nadaci se už před několika lety také povedlo dokončit obnovu zdevastovaného objektu číslo 2
v osadě Jizerka, který nyní slouží pro ekologickou výchovu. Středisko provozuje dceřiná
společnost nadace - Společnost pro Jizerské hory, která se podílí na většině projektů nadace.
Jmění nadace je 45 milionů korun. Z výnosů jmění a darů od jednotlivců a firem financuje
vlastní projekty a podporuje jiné. Letos rozdělí peníze ve třech grantových programech na
projekty vztahujících se k Jizerským horám, na ekologickou výchovu školáků nebo studentské
projekty. "Loni jsme na granty vydali asi 600.000 až 700.000 korun," dodal Petrovský. Od
sponzorů se nadaci v posledních letech daří získat kolem půl milionu korun.

