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Na své si v Jihlavě tuto zimu 
přijdou běžkaři. Od 14. ledna 
je pro ně připraveno 600 m 
tratě na louce na Heulose, 
mezi atletickým stadionem a 
letním kinem. 

Veronika Dawidowicz �

Více než půlkilometrový okruh plá-
nuje město ještě rozšířit, a to hned, 
jakmile se podaří zasněžit ještě další 
veřejné prostranství Heulosu. 

Město přispěje z rozhodnutí jih-
lavských radních dobrovolníkům ze 
spolku Lyžařské Jihlavsko částkou 
maximálně 300 tisíc korun na pro-
nájem sněžných děl.

Martin Kratochvíl ze spolku Lyžař-
ské Jihlavsko uvedl, že na přípravě 
dráhy pracovali už od Nového roku, a 
to odpoledne, večer, ale i po nocích. 

Lokalita vedle letního kina byla z 
několika možností vybrána jako nej-
vhodnější pro zasněžování kvůli blíz-
kému přístupu k řece Jihlávce, dosta-
tečném přívodu elektřiny, který je na 
místě standardně zajištěn, a také díky 
jejímu umístění v takzvaném „mrazo-
vém údolí“, kde se sníh udrží déle.

Okruh si pochvaloval i náměs-
tek primátorky Petr Ryška (ODS). 

„Kombinace přírodního a technického 
sněhu je perfektní a vydrží ještě dlou-
ho potom, kdy bude všude jinde oble-
va.“ Ryška také požádal obyvatele 
běžkaře, aby i ve stopě dodržovali 
hygienická opatření nařízená vládou, 
zejména rozestupy. 

Radní a poslanec Jaroslav Vymazal 
(ODS) zase poprosil chodce, aby ve 
stopách nevenčili pejsky a neničili 
stopu chůzí.

A jakou odezvu má běžkařská 
stopa na Facebooku?

Lena Melis: Nemám nic pro-
ti sportování, ale peníze by se měly 
určitě dát na jiné potřebné věci. 
Chodníky jsou rozbité, všude nepo-
řádek, s tím by se mělo něco dělat.

Drasta Klassa: Konečně něco pro 
lidi.

Monika Monja Málková: Nádher-
ná stopa!

Hana Kohoutová: No, na běž-
kování asi těžko, na bobování na 
rovince taky, ale koulování a stavění 
sněhuláků, tak to by se tam pár dětí 
vyřádilo. No hlavně si udělat rekla-
mu a vyhodit zbytečně peníze.

Běžkařská trať na Heulose

až 5 000 Kč
na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

Možnost změny zdravotní pojišťovny 
platí od 1. ledna do 31. března 2021. 
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