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Jihlavští zastupitelé vyhověli po-
žadavkům veřejnosti a odsouhlasili 
zavedení nové přestupní jízdenky. 
Nová hodinová jízdenka bude stát 
dvacet korun, k dispozici bude od 
1. července 2011. Bude mít i zlevně-
nou verzi za deset korun.

Další novinkou je prodloužení pro-
jetých úseků za nepřestupní papíro-

vou jízdenku v hodnotě 10 korun. 
Dosud je platná na projetí tří úseků, 
nově bude na průjezd čtyř úseků. Při 
platbě elektronickou peněženkou se 
nyní za osm korun projíždí tři úseky, 
nově se bude za osm korun projíždět 
čtyřmi úseky. 

„Věřím, že novinky budou mít pozi-
tivní ohlas. Snažili jsme se najít vari-

Nová jízdenka MHD od července
antu zajímavou pro cestující, ale také 
takovou, aby příliš nezatížila rozpočet 
města,“ uvedl k novince primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal. Dopravnímu 
podniku bude město muset dokrý-
vat ztrátu 1,6 milionu korun. 

Elektronickou peněženku „Jihlav-
ská karta“ používá 25 tisíc lidí, v loň-
ském roce vozy jihlavského doprav-
ního podniku přepravily 14 milionů 
lidí, což je shodné s předchozími se-
zonami. Nenaplnila se tak očekávání 
kritiků elektronické peněženky, že 
dojde k poklesu počtu cestujících. 

Nový elektronický systém je spra-
vedlivější, cestujícímu je účtovaná 
cena podle počtu projetých zastávek. 
Po zavedení Jihlavské karty jezdí 34 
procent cestujících levněji (1 až 3 
zastávky), 51 procent cestujících jez-
dí za stejné peníze (4 až 8 zastávek). 
Pouze ti, kteří projíždí na největší 
vzdálenosti 9 a více zastávek, platí 
více.  -lm- 

Bezmála dva tisíce žákyň a žáků 
jihlavských základních škol se v dub-
nu zapojilo do akce Čistá Jihlava. 
Uklízeli nejen v okolí svých školních 
budov, ale vyrazili také do ulic, do 
parků či k zastávkám MHD. Žáci od-
padem naplnili 170 pytlů, shromáž-
děný odpad celkem vážil 1,3 tuny. 

Další akci uspořádali skauti ze stře-
diska Divočáci Jihlava. Uklízeli v par-
ku Na Vyhlídce a v Keťásku. Celkově 
nasbírali přes 20 plných pytlů odpad-
ků. Více na webu www.divocaci.cz.

„Bylo by pěkné, kdyby se naše spo-
lečnost rozvíjela tak, že bychom jed-
nou uklízeli v zeleni a v parcích třeba 

Žáci a skauti uklízeli město
jen listí, suchou trávu, větve a prach, 
nikoliv tuny odpadků, které je tam ně-
kdo schopen znovu a znovu vyhazovat. 
Chtěli bychom poděkovat každému, 
kdo v jarních týdnech udělal něco pro 
hezčí město, i kdyby to byl „jen“ zame-
tený chodník nebo upravená zahrádka 
před domem,“ za celé vedení města 
poděkoval primátor Jaroslav Vyma-
zal. -lm-

Mých 150 dní 
na radnici

Komunální volby byly před pě-
ti měsíci a do funkce prvního ná-
městka primátora vynesly Rudolfa 
Chloupka. 

Když se ohlédnete pět měsíců 
zpět – jaké byly?

Čas rychle utíká a s překvapením 
jsem zjistil, že od mého nástupu na 
radnici uplynulo již více než 150 dní. 
To mě vede k ohlédnutí za tím, čím 
byl tento čas naplněn.

Jako vždy při změně zaměstná-
ní jsem se nějaký čas seznamoval 
s chodem úřadu magistrátu, čím se 
zabývají jednotlivé odbory a jejich 
vzájemnými vazbami. Bez celkového 
přehledu není možné rozumět fun-
gování úřadu a uplatňovat požadav-
ky na správném místě. Podrobně by-
lo nutné se seznámit s prací odborů, 
které mám na starost, tedy odborem 
školství kultury a tělovýchovy a od-
borem životního prostředí, s jednot-
livými lidmi a jejich náplní práce.

Velmi rychle bylo potřeba zahájit 
činnost komisí rady a dalších pra-
covních skupin, které jsou jedním ze 
způsobů komunikace s občany. Prá-
ce náměstka pochopitelně zahrnuje 
řadu jednání se zástupci nejrůzněj-
ších organizací i jednotlivými obča-
ny, studium a přípravu materiálů pro 
jednání komisí a výborů, rady města 
a zastupitelstva.

 (Pokračování na str. 3)

Vedení města zve na 
Festival Mahler Jihlava 2011 

– hudba tisíců,
který proběhne v termínu 

17. 5. -  7. 7.
Více k programu uvádíme 

v kulturním přehledu.

Město připravilo pro zájemce
2. kulturní konferenci 

v kině Dukla 5. 5. v 15.00 hodin.
Více uvádíme na str. 10.

V rámci Mezinárodního roku lesů
je připraven program 

na Masarykově náměstí 
10. a 11. května. 

Více na str. 10.

JIHLAVSKÁ tržnice zahájila v dubnu svoji další sezonu. Zájem o čerstvou zeleninu a květiny dokáže přitáhnout návštěvní-
ky Masarykova náměstí. Foto: Lubomír Maštera


