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Výroční zpráva za rtok 2001
ZO ČSS 4-01 Liberec
2. Zpráva o činnosti výboru ZO.
Složení výboru ZO 2001.
Předseda - Daniel Horáček
místopředseda - Václav Velechovský
jednatel - Judr.Miloslav Juračka
hospodář - Jiří Kavan
pokladník - Ladislav Tomáš
revizor - Miroslav Vyvadil

2.1. Zpráva pokladníka a hospodáře 2.2. Zpráva revizora - příloha č.2

příloha č.1

Zpráva o činnosti v roce 2001 ZO ČSS 4-012 Liberec

2.3.Přednášková a popularizační činnost.
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Prolongacní práce v Hanychovské j.

Vývěsní skříňka na nám. E.Beneše,
WWW.volny.cz/daniel.horacek/jeskyne.htm
Kniha o PP Ještěd

2.4.Spolupráce s jinými organizacemi.
Se základní organisací 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH jsme spolupracovali při upravě mechanyckého
sistemu uzávěr a jejich udržbě na Západní a Hanychovské jeskyni .

3.Zpráva o hospodářské činnosti ZO.
Nebyla prováděna.

4. Výzkumná a průzkumná činnost.
Rokytka II – Nedobytná jeskyně - příloha č.3
Hanychovská jeskyně - příloha č.4
Západní jeskyně - V roce 2001 jsme provedli plánovanou údržbu vstupních vrat. Vrata byla řádně očištěna od
rzi a natřena, dále byl důkladně promazán uzavírací mechanizmus.
Jeskyně Valhala – Zběžný průzkum pseudokrasové jeskyně Valhala provedl Radovan Kunc, víz příloha č. 5
Štola v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou – Průzkum a zeněření provedl Radovan Kunc, víz. příloha č.6

4.1. Přehled odpracovaných hodin na lokalitách.
Počet odpracovaných hodin
Pruměrný počet osob na akci
Počet akcí

Hanychovská j.
111 hod.
7
3

Nedobytná j.
104 hod.
4
4

Západní j.
15 hod.
3
1

5. Různé.
Speleoforum 2001 – účast členů ZO na vlastní nákladyJiž taradičně se této akce učastnili Horáček a Vyvadil.

Slovensko 2001 - účast členů ZO na vlastní náklady23.6.2001-28.6.2001 –
účastníci:Vyvadil,Kavan,Kavanová,Janoušek,Siblíková,Juračka,Velechovský,Roženský,
Tengler, Ladislav Tomáš.
V průběhu akce jsme navštívyli: Propasti Malý a Velký Malinčiak, propast
Barazdaláš,Gombasecká jaskyně, Krásno-Horkaská jaskyně, propasti Velká a Malá Žomboj,
Borinská vrchovina, a navíc jsme se zúčastnili brigády na Hradné vyvěračke.
Železivce - účast členů ZO na vlastní náklady14.-16.9.2001 Dolní Houska – Velechovský, Malík, pořadatel Geologický ústav AV ČR.
Setkání v Českém krasu – účast členů ZO na vlastní nákladyAkce se zučastnili Horáček, Vyvadil a Navrátil.
Navštěva javoříčských jeskyní - účast členů ZO na vlastní nákladyAkce se zučastnili Horáček, Vyvadil a Navrátil.
Valná hromada ČSS – byl delegovan Horáček, který seznámil členy ZO na výroční schuzy
s výsledky jednání na valné hromadě a s novými stanovamy a organisačním řádem ČSS.
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6. Seznam členů ZO4-01 Liberec k 31.12.2001 -

příloha č. 7

Prolongacní
práce
v Hanychovské j.
Předseda 4-01 ZO CSS
Daniel Horáček .

příloha č.1

Zpráva pokladníka o hospodaření

Převod z minulého roku ............................……………............................................ ..... 43375,63 KČ.
Příjmy : - členské příspěvky ...........................................…………........................... ... ...... 8100,- KČ.
- dotace na činnost organizace od Ekofondu města Liberce.................................. 18500,- KČ
- příjmy ze smluv o dílo ..................... ..............................................................…... 3000, - KČ.
- úrok z běžného a vkladového účtu ....................................................................... 1092,36 KČ.
Příjmy celkem : ...................................................................................... . ........ . ..……... 30692,36 KČ.
Výdaje - nemateriální náklady :
- členské příspěvky pro ÚV.. .............................................................................…... 6900.- KČ.
- výdaje banky ....................……….................................................................... ....... 875,40 KČ.
- poštovné …………………………………………………………………………... 145,80 KČ.
- povolení k vjezdu do lesa (Malík, Vyvadil,Horušický) ...................................….... 300,- KČ.
- faktura - Vyvadil (zapůjčení agregátu,staveb.vrátku,montáž bednění doprava)... . 7500,- KČ:
- fotopráce,kopírování ………........................................…........................................ 940,80 KČ
- cestovní náklady - přeprava materiálu (Horáček) ...…… ......................................... 596,- KČ
nemateriální náklady celkem ....................................................................…………........ 17258,- KČ.
Výdaje - materiální náklady :
- kouřovod ke kamnům ......……................................................................................ 306,- KČ.
- nářadí (kbelíky,sekáče,rýče,palice,kolečka) ..................................................….... 7210,10 KČ.
- barva na nátěr vrat u jeskyní ..........................................................................…..... 2252,- KČ.
materiálové náklady celkem ........................................................................…………....... 9768,10 KČ.

Výdaje celkem : ...…........................................................................ ....... 27026,10 KČ.

Finanční hotovost k 31.12.2001 .......................................................................................... 47041,89 KČ.
Za vykazované období byl větší příjem než vydání o ..........................................….............. 3666,26 KČ.
Pokladník 4-01 ZO CSS
Ladislav Tomáš
příloha č.2

Zpráva revizora
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Při kontrole účetnictví a vyúčtování dotace z Ekofondu města Liberec za rok 2001 jsem neshledal
žádné závady a čerpání prostředku bylo v souladu s rozhodnutím členské schůze a rozpočtem přidělené
dotace .
Revizor 4-01 ZO CSS
Miroslav Vyvadil

Příloha č.3

Rokytka II. - Nedobytná jeskyně
1.

Původní plán na rok 2001:

Nejprve provést začištění spodní části portálu a osazení nových vrat, a po vytvrdnutí obezdění pokračovat
v prolongaci pracích směrem do jeskyně.
2.

Průběh prací v roce 2001:

Celkem proběhly čtyři akce, na nichž členové ZO odpracovali více jak 104 hodin. Pokračovali jsme
v prohlubování přístupového zářezu k historickému vchodu. Bohužel práce byly ztíženy velkým skalním
blokem, jenž jme museli rozbít. Tato skutečnost nám dala dost zabrat a bohužel se v letošním roce nepodařilo
osadit vrata do vstupního portálu historického vchodů. Hlínu, kořeny, drobnou suť a menší kamení jsme sypali
nadále do lomu, vetší kameny jsme si ponechávali nahoře, aby pak bylo čím obezdít nová vrata.
3.

Stanovené cíle na rok 2002:

Provést osazení nových vrat, a po vytvrdnutí obezdění pokračovat v prolongaci pracích směrem do jeskyně.
Bohužel nelze odhadnout v jakém stavu bude strop nad prolongovaným závalem, jak bude potřeba pažení
zděnými kamenými pilíři a je jen toužebným přáním v průběhu roku 2002 proniknout až do Starého Vstupního
dómu.
Předseda 4-01 ZO CSS
Daniel Horáček
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