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Změny ve společnosti JIZERSKÁ, o.p.s.
BEDŘICHOV 8.6.2015

Vážení příznivci Jizerské magistrály,
rádi bychom Vás informovali o změnách, které proběhly během několika posledních týdnů ve
společnosti JIZERSKÁ, o.p.s.
Všechny změny jsou samozřejmě plánovány k lepšímu a všichni milovníci bílé stopy nemusí mít
strach o náš klenot – Jizerskou magistrálu. Hlavní změnou je, že společnost JIZERSKÁ, o.p.s. bude
vykonávat činnosti spojené pouze s úpravou a péčí o Jizerskou magistrálu a všechny vedlejší činnosti
budou postupně utlumeny. To by mělo dát dostatek prostoru, aby se služby spojené především se
zimní úpravou tratí ještě vylepšily.
Nově má JIZERSKÁ, o.p.s. novou širší správní radu. Novým předsedou byl zvolen Ing. Petr Krátký,
ředitel sklárny Vitrum v Janově nad Nisou a v minulosti člen dozorčí rady. Dále správní rada čítá nejen
zástupce obce Bedřichov - Petr Holub (starosta obce) a Michal Plíšek (zastupitel obce a člen
finančního výboru). Taktéž jsou ve správní radě i zástupci dalších významných měst a institucí – Ing.
Petr Beitl (primátor Jablonce nad Nisou), Martin Koucký (předseda SKI Klubu Jizerská 50), Ing.
Jaroslav Zámečník CSc. (jednatel Euroregionu Nisa), Ing. Pavel Bažant (jednatel SKI Bižu s.r.o.), Mgr.
Marek Pazderský (Silvini - Madshus team) a René Mašín (náčelník Horské služby Jizerské hory).
Na post ředitele společnosti byla jmenována Ing. Silvie Kalinová. Naopak společnost opouští na svou
žádost dosavadní ředitelka Mgr. Jana Lhotová a z důvodu úsporných změn provedených minulou
správní radou správce technického zázemí Filip Hásek. Přejme jim mnoho úspěchů v jejich další
profesní kariéře.
Zachovejte přízeň JIZERSKÉ o.p.s. a v bílé stopě SKOL

Ing. Petr Krátký
předseda správní rady
a
Petr Holub
starosta obce Bedřichov

Podpořte Jizerskou magistrálu a pošlete dárcovskou sms ve tvaru DMS MAGISTRALA na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Jizerská magistrála obdrží 28,50 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

