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BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA U KONCE, CHYSTÁME SE NA DALŠÍ!
Bedřichov 14.4.2009
Z neděle na včerejšek jsme naposledy upravili tratě Jizerské magistrály. Díky vysokým teplotám mizí
sníh z tratí rychleji, než se čekalo. Přesto se sezóna vydařila - nepřetržitě jsme upravovali od
20.listopadu, tedy téměř 5 měsíců! Pro mnohé bylo největším zážitkem právě dubnové lyžování, o
čemž svědčí spousta mailů, vzkazů i telefonátů. Na místo sněžných strojů okamžitě nastupuje
technika Lesů ČR, které se chystají na jarní údržbu. My v Jizerské o.p.s. začneme s úklidem a
opravami tratí a techniky.

Pro vás je určena pozvánka na FOTOTERMÍN, jako poslední tečka za zimní sezónou:
čtvrtek 16.4. v 7,20 - 7,30 hodin na otočce autobusu v Bedřichově
stěhování velké rolby, která se vrací do Liberce.
V 7,20 hodin přijede trailer, který naloží a odveze rolbu zapůjčenou z Liberce. Jde o největší stroj,
který zde dosud byl a v březnu a částečně v dubnu upravoval tratě Jizerské magistrály. Rolbu, která
se starala o tratě při Mistrovství světa ve Vesci, zapůjčilo v březnu město Liberec, které tak umožnilo
všem lyžařům užít si kvalitní jarní lyžování.
Díky všem za podporu, finanční či jinou pomoc. Sponzoři a dárci, kteří přispěli na Jizerskou
magistrálu, jsou zveřejněni na webových stránkách www.jizerskaops.cz v sekci Partneři. Děkujeme i
za menší dary jednotlivým lyžařům. Zvláštní poděkování patří obci Bedřichov a Janov nad Nisou,
městům Liberec a Jablonec nad Nisou, Libereckému kraji a dalším.

Velikonoční lyžování patřilo lehce oděným běžkařům, sníh ale mizel doslova před očima. U Blatného
rybníku si stopy zabraly kachny a o lyžaře se vůbec nezajímaly. Za fotky z velikonočního víkendu
díky Petru Venderovi – na požádání jsou k dispozici i v tiskové kvalitě.
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