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V tradičním termínu, druhou záři-
jovou neděli, se v Jihlavě uskuteční 
již pátý ročník Jihlavského půlmara-
tonu. Ten odstartuje v pravé poledne 
8. září 2019 z Masarykova náměstí. 
Elektronické přihlášky je možné za-
sílat prostřednictvím odkazu na in-
ternetových stránkách závodu www.
jihlavskypulmaraton.cz do 23. srpna. 

„Výtěžek z letošního Rodinného zá-
vodu, který je součástí Jihlavského půl-
maratonu, bude věnován na rehabili-
taci pětileté Natálce, která trpí dětskou 

mozkovou obrnou a epilepsií. Natálka 
se navíc Rodinného závodu v kočárku 
také zúčastní,“ přiblížil ředitel závo-
du Jiří Holoubek.

Závod jednotlivců, dvojic a čtveřic 
na 21,0975 km se na dvou okruzích 
oficiálně změřené trati poběží v ne-
děli 8. září 2019. Organizátory akce 
jsou spolek Sliby – Chyby a Statutár-
ní město Jihlava, hlavními partnery 
závodu jsou společnosti AXIS a On-
dráškova. Závod podporuje Kraj Vy-
sočina. -tz-

Půlmaraton se letos poběží 
pro nemocnou Natálku

Zkouška střelby z plynových zbra-
ní, první pomoc, orientace v terénu 
silové zdatnosti, dopravní znalost a 
především překážky na trati ve stylu 
populárního Spartan race změří síly 
závodníků v Branném závodu 20. 
září. První ročník sportovní akce, 
kterou pořádá soukromá střední ško-
la TRIVIS Jihlava společně s Projek-
tem Zdravé město Jihlava, se usku-
teční v lesoparku Malý Heulos.

„Závodu se může účastnit naprosto 
každý a věříme, že si ho dokonale uži-
je a motivací bude třeba i to, že zvítězí 
nejkomplexnější družstvo, nikoliv nej-
rychlejší nebo nejsilnější,“ uvedl Lukáš 
Váca, zástupce ředitele střední školy 
TRIVIS.

Během celého dne si návštěvníci 
budou moci prohlédnout mimo jiné 
například vozidla Armády ČR a Ha-
sičského záchranného sboru. Těšit 
se mohou také na ukázku výcviku 
psovodů nebo sebeobrany. Samo-
zřejmostí je chutné občerstvení a 
program pro nejmenší.

Registrace čtyřčlenných týmů zá-
kladních škol již byla ukončena a 

dopoledního závodu se zúčastní cel-
kem 31 družstev. Tříčlenné týmy se 
však můžou přihlašovat do odpoled-
ního závodu i nadále, a to do 15. 9. 
2019 na stránkách trivisjihlava.cz/
branny.

Vznik branného závodu
První zmínka nad absencí aktivit 

podobného tipu v Jihlavě byla žáky 
a studenty vyřčena minulý rok při 
veřejném Fóru mladých. Na základě 
toho učitelé ze střední školy TRIVIS 
rychle uspořádali první ročník, který 
sklidil úspěch.

„Účastnilo se ho dvacet družstev a zpět-
ná vazba nám ukázala, že závod bavil. 
Proto jsme se letos rozhodli jít do toho 
naplno. Za podpory Zdravého města Jih-
lavy je připraven velice kvalitní a hlavně 
zajímavý závod,“ doplnil Lukáš Váca.

V Jihlavě tak vznikla další tradice, 
která navíc naučí pohybu, sebeobra-
ně i první pomoci. Přijďte se také 
podívat, a pokud nebudete závodit, 
nevadí, závodníci jistě uvítají i hlasi-
tou podporu z řad návštěvníků! -tz-

V Heulose startuje branný závod

Mlýnská ulice díky první etapě revitalizace získala širší silnici pro zajiště-
ní obousměrného provozu, nová kontejnerová stání i vodorovné a dopravní 
značení. První etapa revitalizace vyšla město na více než 1.699 tisíc korun a 
stavba probíhala od poloviny května do konce července.

„Při další etapě revitalizace území se opraví zdejší kanalizace a vodovod. 
V současné době prověřujeme možnost spolufinancování stavby, a to ze Stát-
ního fondu životního prostředí,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast roz-
voje města Petr Laštovička.  -tz-

V Heleníně byla dokončena výstavba veřejného parkoviště. Nové plochy pro 
šikmé stání vozidel jsou podél ulice Hálkova v místě stávající zelené plochy, 
které přiléhá ke sportovnímu hřišti. Celkem bylo vybudováno 12 stání, z nichž 
je jedno vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

„Zpracovatelem stavebních prací byla společnost UNIST, která od května do 
července na místě vytvořila parkoviště, jehož povrch je řešen z betonové zasa-
kovací dlažby. Celkové náklady stavebních prací vyšly na necelý milion korun,“ 
uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.  -tz-

Mlýnská ulice je opravena

Hálkova ulice v Heleníně  
má nové parkoviště

PRVNí etapa celkové revitalizace území stála Jihlavu přes milion a půl korun. 
 Foto: archiv MMJ

AutA mohou v Hálkově ulici zaparkovat podélně, a to u sportovního hřiště.
 Foto: achiv MMJ


