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JARNÍ NOVINKY A ZMĚNY NA JIZERSKÉ MAGISTRÁLE
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 17. května 2011

JIZERSKÁ o.p.s. ZPROVOZNILA
NOVOU WEBKAMERU NA PŘEHRADĚ
JOSEFŮV DŮL
Před pár dny zprovoznila Jizerská o.p.s.
ve spolupráci s Povodím Labe další
webovou kameru, která bude v zimě
snímat trasy Jizerské magistrály kolem
přehrady, v létě pak nabízí krásný výhled
na vodní plochu. Webová kamera
instalovaná díky podpoře Povodí Labe tak
doplní pohledy z Bedřichova a z Jizerky.
Aktuální obrázky z této kamery budou
opět dostupné z internetových stránek
JIZERSKÉ o.p.s.

UKLIĎME JIZERKY – JARO 2011
Jizerská, o.p.s. se opět připojuje k tradiční úklidové akci v Jizerských horách, kterou pořádá
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Úklid Jizerských hor proběhne tento víkend 21.5 – 22.5.2011. Do
této akce se každoročně zapojují stovky jednotlivců i organizovaných skupin. Infocentrum
v Bedřichově poskytuje všem, kteří se chtějí zúčastnit, v období mezi 16. a 20.5.2011 informace,
kupony na občerstvení, rukavice a pytle na nasbírané odpadky. Všem lyžařům, kteří v zimě brázdili
trasy Jizerské magistrály, tak dáváme možnost uklidit si po sobě odpadky, které jim v zimě vypadly
z kapes. Pracovníci Jizerské o.p.s. již s úklidem začali, uklizený je bedřichovský stadion a přilehlé
pozemky a trasy. Kompletní úklid Jizerských hor se však neobejde bez pomoci veřejnosti.
Více informací k akci Ukliďme Jizerky podá: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Martin Jaroušek, tel.
602 111 752, e-mail: info@projizerky.cz

V BEDŘICHOVĚ ZAHAJUJEME PROVOZ TENISOVÝCH KURTŮ
Necelé dva měsíce po ukončení zimní sezóny zahajujeme v Bedřichově provoz tenisových kurtů,
které slouží nejen lidem z Bedřichova a okolí, ale také široké veřejnosti. Bedřichovský lyžařský
stadion se hned po zimě proměnil na čtyři tenisové kurty s antukovým povrchem. Ty jsou v provozu
od soboty 14.5.2011 a k dispozici jsou denně od 8 do 20 hodin, podle počasí až do konce září.
Proto neváhejte a přijeďte si do Bedřichova zahrát!!!

ZMĚNA VEDENÍ V JIZERSKÉ, o.p.s.
Od 1.6.2011 nastává avizovaná změna ve vedení organizace, která se stará o Jizerskou magistrálu.
Tímto dnem bude do funkce ředitelky společnosti jmenována Mgr. Jana Lhotová.

Milena Jelínková
kontakty: 775 68 22 99, jelinkova@jizerskaops.cz

Nový kontakt (od 1.6.2011):
Mgr. Jana Lhotová
e-mail: lhotova@jizerskaops.cz

