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Boskovické stezky 
jsou v plném provozu

Provoz na Boskovick˘ch stezkách
zahájili cyklisté jiÏ na konci bfiezna.
Sportpark, kter˘ je v˘chozím bodem
stezek a poskytuje potfiebné zázemí, byl
otevfien v dubnu a nyní jiÏ jezdcÛm na-
bízí pln˘ rozsah sluÏeb. Správce
Sportparku, Pavla Kejíka jsem se ze-
ptal:

Pane Kejíku, je pro leto‰ní sezonu
nûco nového na jednotliv˘ch trailech?

Provádûli jsme jen bûÏnou údrÏbu
a opravy, vlastní traily zÛstaly ve stejné
podobû jako loni. K dispozici je 5 mod-
r˘ch, tedy nejlehãích tratí s celkovou
délkou 4,22 km, tfii ãervené se stfiední
obtíÏností a délkou 2,91 km, jeden ná-
roãn˘ ãern˘ trail dlouh˘ 630 m a také
loni zprovoznûn˘ 2,5 km dlouh˘ závod-
ní okruh XCO 1, kter˘ je urãen˘ pro
technicky vyspûlé jezdce.

Postupnû budeme pfiizpÛsobovat jed-
notlivé úseky trailÛ potfiebám jezdcÛ,
jako reakci na jejich podnûty a pfiipo-
mínky. Souãasn˘ stav je chválen pfiede-
v‰ím rodinami, které oceÀují ‰irokou
‰kálu moÏností vybrat si traÈ podle jez-
deck˘ch schopností dûtí i dospûl˘ch. 

SluÏby, které poskytuje Sportpark,
náv‰tûvníci dlouhodobû chválí; dochá-
zí letos k nûjak˘m zmûnám?

byl velk˘ zájem. Ostatní sluÏby, tedy
hygienické zázemí, (WC, sprchy ‰atny),
místnost s malou kuchyÀkou, samoob-
sluÏn˘ cykloservis a myãka kol - to v‰e
mohou náv‰tûvníci vyuÏívat zcela bez-
platnû, stejnû jako parkovi‰tû pro osob-
ní vozy. Samozfiejmû zdarma je také
vjezd na stezky.  

Jaké vût‰í akce pfiipravujete pro le-
to‰ní sezonu?

V sobotu 13. ãervence se zde bude
konat Mistrovství âeské republiky
MTB XCE, 17. srpna opût pfiivítáme

jezdce Poháru Drahanské vrchoviny
a pak nûkteré dal‰í akce, jejichÏ termíny
je‰tû nejsou potvrzeny.

Na na‰ich webov˘ch stránkách
www.boskovickestezky.cz najdou zá-
jemci informace o v‰ech plánovan˘ch
akcích, stejnû jako aktuality, provozní
dobu a tfieba moÏnost si rezervovat k za-
pÛjãení klasické kolo nebo eletrokolo.
Pfiípadnû je moÏno zavolat na telefon
733 731 113.

Pane Kejíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Rozhodli jsme se roz‰ífiit nabídku
pÛjãovny kol o elektrokola, neboÈ zájem
o tento druh cyklistiky stále narÛstá.
Také technická úroveÀ a v˘drÏ akumulá-
torÛ elektrobikÛ uÏ dosáhla velmi dobré
úrovnû, takÏe lze jezdit s pomocí elekt-
romotoru i v nároãném terénu. Budeme
nabízet kola od firmy 4EVER; roz‰ífií
na‰í stávající nabídku klasick˘ch bikÛ. 

Rodiãe mal˘ch dûtí ocení moÏnost
zapÛjãení odráÏedel, se kter˘mi si i ti
nejmen‰í „jezdci” mÛÏou vyzkou‰et
projet tfieba pumtrack.

Naopak uÏ nebudeme nabízet zápÛjã-
ku holí pro nordic walking, o které ne-

Správce Sportparku Pavel Kejík 

POZVÁNKA

HLEDÁME

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
• podmínkou je odborná zpÛsobilost v elektrotechnice podle vyhl.

50/1978 nebo moÏnost si tuto kvalifikaci dodûlat (odborné vyuãení)
• práce je v nepfietrÏitém provozu, ranní a noãní smûny
• praxe vítána, není podmínkou • VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

Rádi Vás pozveme na osobní schÛzku a prohlídku závodu. 
Odpovíme na kaÏdou nabídku

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Info: 724 097 622

Mûstys Svitávka 

nabízí od záfií 2019 k pronájmu
prostory pro v˘dejnu léãiv v nové budovû

polyfunkãního domu na námûstí, 
s ordinací praktického a dûtského lékafie.

Vá‰ Ïivotopis zasílejte na e-mail: vrba@cergo.cz, tel.: 777 707 707

NáplÀ práce: - administrativa 
- marketing 
- podpora obchodu

Nástup moÏn˘ ihned.

PoÏadujeme: - S· nebo V· 
- vynikající komunikaãní a organizaãní schopnosti, t˘mov˘ duch;
- samostatnost, dÛslednost, spolehlivost, dÛvûru a loajalitu;
- znalost WORD,  EXCELL, Power Point
- fiidiãsk˘ prÛkaz sk. „B”

CERGO s.r.o.
Jungmannova 1899 , 666 01 Ti‰nov
Provoz Sukova 1052/6, Blansko

pfiijme na HPP do provozu Blansko Asistent - referent spoleãnosti

Na Ranãi Sa Tanãí
Kdy? 1. 6. 2019  Kde? RANâ ÚSOBRNO
V kolik? Od 16.00 
Kdo? The Apples

Brouci Band - The Beatles revival
Jarek Filgas Band

Vstupné 300 Kã • Obãerstvení v areálu


