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NA JIZERSKÉ MAGISTRÁLE SE PILNĚ PRACUJE
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 7.července 2009

Na Jizerské magistrále, která v zimě slouží lyžařům, se i v létě pilně pracuje. Kromě velkých staveb
na výjezdu ze stadionu v Bedřichově a na přilehlé pěti kilometrové trati (viz Tisková zpráva z 5.6.)
opravuje teď Jizerská o.p.s. některé mostky či poničené stojany s mapami.
Tento týden se např. dokončí oprava mostku na tzv. kanálu, který používají lyžaři, cyklisté i pěší na trase
z Maliníku k Černé Nise. Nové zábradlí bude instalováno na mostě Na Písčinách, směrem na Nové Město
pod Smrkem. Tyto akce finančně podpořila Nadace Preciosa. Již zmíněná kompletní rekonstrukce tzv. Pětky
(rekonstrukce pěti kilometrové trati v Bedřichově) probíhá s podporou operačního programu přeshraniční
spolupráce Česko-Polsko. Tato pět kilometrů dlouhá, členitá trať vede z Bedřichova a v zimě ji hojně
využívají oddíly i veřejnost pro tréninky i závody.
Úpravu nutně vyžaduje i dosud provizorní přemostění Kobylího potoka na cestě z Polubného na Jizerku.
Tam se loni na podzim podařilo Jizerské o.p.s. ve spolupráci s obcí Kořenov vybudovat novou lyžařskou
trasu pod dráty vysokého napětí, která vede souběžně se silnicí na Jizerku. Nová trasa měla loni obrovský
úspěch a mnoho lyžařů si její vznik chválilo. Přemostění potoka je však provizorní a před letošní zimou je
potřeba jej vybudovat znovu. Rozpočet na nový mostek je asi 20 tis. Kč a Jizerská o.p.s. v současné době
shání na opravu peníze.

Fotografie (možno zaslat ve větším rozlišení):
U výjezdu ze stadionu v Bedřichově
pracuje těžká technika.

Mostek na kanále se opravuje v těchto dnech.
Průjezd byl zejména minulý týden omezen a
pěší i cyklisté byli varováni oranžovými
pásky. Mostek bude dokončen v těchto
dnech instalací zábradlí.

Minulý týden jsme také s odbornou firmou
provedli posezónní servis všech strojů na
úpravu běžeckých tratí. Jizerská o.p.s. v tuto
chvíli vlastní dva stroje, třetí stroj bude
kupovat letos na podzim s přispěním fondů
EU, Libereckého kraje a města Jablonec nad
Nisou.
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