
 
 
 

 
 

MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
Libuň  27, 507 15 Libuň, IČ: 270 45 757 

 

V Libuni dne 23.9.2018 

Vážení, 

Místní akční skupiny působící v území, kterým protéká řeka Jizera, připravily projekt „Čistá řeka Jizera“. 

Projekt si klade za cíl zkvalitnit životní prostředí úklidem vodního toku řeky Jizery a přilehlých břehů. 

Projekt je připravován za podpory obcí, komunit, škol, neziskových organizací a podnikatelů 

(právnických i fyzických osob), které mají katastr, sídlí, žijí nebo působí v přilehlém okolí řeky Jizery.  

Mezi podporovatele projektu se zařadili ŠKODA AUTO a. s., ŠKO ENERGO FIN s. r. o., Středočeský kraj 

a mnoho dalších. Do projektu se zapojí obce Káraný, Tuřice, města Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav 

a mnohé další obce i města, které na toku Jizery leží. 

Cílem akce je za účasti široké veřejnosti úklid a čištění toku Jizery a přilehlých pozemků od odpadků. 

Podnítit v lidech zájem o místa, kde žijí, a motivovat je k šetrnému chování vůči životnímu prostředí je 

jeden z hlavních cílů projektu Čistá řeka Jizera. Bylo by proto fajn, kdybychom se všichni zaměřili na své 

okolí, v němž žijeme, pracujeme, podnikáme, sportujeme, vzděláváme se a vychováváme další 

generace. A do tohoto okolí ve Vašem území patří i řeka Jizera. 

Za projekt máme snahu, aby zapojení bylo co nejširší a projekt Čistá řeka Jizera probíhal po celém toku 

řeky Jizery od pramene až po soutok s řekou Labe. V území MAS Brána do Českého ráje se území kolem 

toku Jizery týká obcí Háje nad Jizerou, Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Košťálov a Slaná.   

Rádi bychom Vás proto oslovili, se žádostí o podporu a o zapojení se do akce.   

První ročník akce, která proběhne v území podél celé řeky Jizery, se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 

2018. 

POJĎME VŠEM UKÁZAT, ŽE NÁM NAŠE JIZERA (A JEJÍ OKOLÍ) NENÍ LHOSTEJNÁ. 

 

                                                                                                             Ing. Alena Klacková 

                                                                                               manažer MAS Brána do Českého ráje 

 

V případě zájmu zúčastni se úklidu či jinak podpořit tuto akci či máte-li další dotazy k akci, neváhejte 

nás kontaktovat: 

Alena Klacková, tel.: 606 618 112, klackova@masbcr.cz 

Petr Sádek, tel: tel: 777 050 625, sadek@masbcr.cz 
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