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BĚŽKAŘI UŽ MOHOU MAZAT LYŽE
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 18.prosince 2009
V Bedřichově přibylo od včerejška 10 cm nového sněhu, na hřebenech hor je tak místy 20 cm i více.
Běžkaři si tedy už mohou chystat lyže - v noci ze dneška na zítřek upraví Jizerská o.p.s. kolem 50 km
běžkařských tratí na Jizerské magistrále. Shodou okolností právě včera schválili zastupitelé města
Liberce na podporu Jizerské magistrály příspěvek ve výši 200 tis. Kč.
Z Bedřichova povede trať přes Novou louku, Hřebínek malým i velkým okruhem na Krisitánov a přes
Novou louku zpět do Bedřichova. Současně se upraví trasy z Jizerky, zejména Promenádní na
Smědavu a Mariánskohorské boudy až do Albrechtic.
Běžkaři se však mohou těšit i z dalších novinek. Zde jsou ty nejhlavnější:





Od dnešního dne (18.12.2009) funguje přímo na stadionu nový skiservis – mazárna a servis lyží, který
bude otevřen denně až do konce zimní sezóny.
Běžkaři také jistě ocení nový digitální teploměr, který instalovala obec ve spolupráci s organizátory
Jizerské padesátky. Teploměr je umístěn na střeše budovy u centrálního parkoviště a je dobře viditelný
jak od příjezdu od Liberce tak od stadionu. Běžkaři již nebudou muset hádat nebo složitě zjišťovat
aktuální teplotu, vše uvidí přímo na místě.
Současně si návštěvníci všimnou, že po celý uplynulý týden se na stadionu v Bedřichově zasněžovalo.
Opět jde o společnou akci Jizerské o.p.s. a Jizerské padesátky. Zapůjčené dělo vytvoří dostatek sněhu
jak pro stadion tak pro výjezd ze stadionu směrem k Buku. Jde o nejkritičtější místo, které se každou
zimu muselo opakovaně ručně dohazovat sněhem. Tomuto problému bychom se s umělým sněhem měli
letos úplně vyhnout.

Na úpravu tratí mohou přispět samotní lyžaři:



zasláním dárcovské sms ve tvaru – DMS MAGISTRALA na číslo
87 777. Cena sms je 30 Kč, Jizerská magistrála obdrží 27 Kč.
zasláním peněz na zvláštní účet veřejné sbírky Jizerské magistrály
229 222 824 / 0300

Jizerská o.p.s. má od letošního léta povolenou veřejnou sbírku Krajským
úřadem Libereckého kraje. Veřejná sbírka má přísná pravidla. Jedním z nich
je vedení peněz na zvláštním účtu. Vše kontroluje krajský úřad. Lidé tak mají
jistotu, že všechny peníze budou použity na účel, na který je poslali.

Upozornění:
 Některé úseky byly až do včerejška téměř bez sněhu, zejména na asfaltových cestách (od Blatného
rybníku na Krisitánov nebo z Nové louky ke Gregorovou kříži) bylo jen velmi málo sněhu, pod kterým



prosvítal povrch silnice. Nová sníh je jemný prašan - pozor na kameny a na lyže. Na sváteční
modely to ještě asi není.
Po některých cestách se ještě může pohybovat lesní technika – pozor na bezpečí, úseky by měly být
označeny.
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