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Jizerská magistrála před zimní sezónou 2019/2020
Tisková zpráva, Bedřichov 5.11.2019
Denní a hlavně noční teplota vzduchu pozvolna klesá, dny se krátí a předpověď počasí stále častěji
naznačuje pravděpodobnost sněhových přeháněk ve vyšších polohách. Co čeká lyžaře na Jizerské
magistrále v nadcházející zimní sezóně?
Sezóna 2018/2019 byla v mnoha ohledech neobvyklá. Kvůli rozmarům přírody byla minulá zima i přes
pozdní start jednou z nejdelších a nejnáročnějších, zimní technika najezdila v porovnání s předchozími
obdobími odhadem o třetinu více. Intenzivní provoz tak již v předjaří odhalil, že i přes pravidelné servisní
zásahy a průběžné kontroly je opotřebení roleb, doprovázené zvýšenou poruchovostí, nevyhnutelné a je
třeba pomýšlet na obnovu techniky. Na základě výsledku výběrového řízení náš vozový park posílila sněžná
rolba Prinoth Husky (náhradou za nejstarší Pistenbully 100).

Pořízení nové rolby je pro nás jako neziskovou společnost významnou investicí; proto je na místě vyjádřit na
tomto místě poděkování těm, kteří to umožnili. Jmenovitě se jedná o Liberecký kraj a společnost ČEPS, a.s.
Zásadním finančním zdrojem se v tomto případě stala také naše veřejná sbírka, která v minulé sezóně
zaznamenala rekordního výsledku. Zároveň proto děkujeme každému, kdo si v minulých letech zakoupil
samolepku, poslal dárcovskou SMS, peníze na účet nebo vhodil příspěvek do pokladničky. Má to smysl!

Aktuální dění v JIZERSKÉ, o.p.s. se věnuje dokončení potřebných příprav na zimní sezónu. Než napadne
dostatek sněhu, aby mohly rolby vyrazit, chystáme opět spuštění prodeje samolepek a odznaků veřejné
sbírky. Vedle činností směřujících k zajištění průběžné úpravy tratí probíhají i přípravy na naše tradiční akce
– Bedřichovský Night Light Marathon, který se bude konat 3. a 4.1.2020 a Den Jizerské magistrály,
naplánovaný na 1.3.2020. Informace o těchto akcích i o průběžném dění v zázemí i ve stopách budou
i nadále k dispozici na www.jizerskaops.cz a na FB profilu Jizerská magistrála..
Na viděnou v bílé stopě v sezóně 2019/2020.
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