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NEJ MIMI 2016: Dvanáctý ročník amatérské fotosoutěže Nej Mimi uspořádalo Třebíčské centrum. Z vítězství se radoval 
Vítek Pokorný (vpravo), druhé místo porota přiřkla Františkovi Šaldovi (uprostřed) a třetí Marii Vohlídkové. Ta získala i 
cenu sympatie.  Více na str.  8. Foto: Antonín Zvěřina

Na zdárný průběh dopravy v 
městských autobusech dohlížejí 
dva brigádníci. 

 Antonín Zvěřina

Obyvatelé Třebíče zvýšili zájem o 
jízdy městskou hromadnou dopravu. 
Podle statistik a srovnání si předplat-
ní kupóny na městskou autobuso-
vou dopravu v lednu letošního roku 
zakoupilo o 2405 cestujících více, 
než v lednu 2016 ve všech tarifních 
kategoriích. 

Tržby z městské autobusové dopra-
vy za leden 2017 jsou oproti lednu 
2016 o 1.032.343 korun, to je zhru-
ba o 80 procent vyšší, i když nově 
jezdí lidé nad sedmdesát let zdar-
ma. „Tím se sníží městu náklady na pro-

voz hromadné dopravy,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Aleš Kratina. 

Netajil, že za zvýšený zájem mohou i 
nové předplatní kupony. Městu se tak 
potvrdila oprávněnost požadavku na 
kvalitní a dostupnou veřejnou dopra-
vu. Cílem radnice je snížit počet aut v 
ulicích města.

Od 1. ledna letošního roku jsou 
všechny autobusy městské dopravy v 
Třebíči nízkopodlažní a ve vybavení 
mají USB a WiFi, což vítají zejména 
mladší cestující, které chce město na 
hromadnou dopravu nalákat. 

Dále mají autobusy hlasové hláše-
ní a informační systém pro nevidomé. 
Cestující mohou uhradit jízdné nově 
bezkontaktní platební kartou.

„Dopravce otevřel informační kancelář 

pro prodej kuponů na Karlově náměstí, 
což také přispělo k zvýšenému zájmu,“ 
poznamenal Kratina. Dopravce od 
nového roku vyměnil některé vozy a 
po městě nyní jezdí dvanáct nových 
autobusů. Většina autobusů již má kli-
matizaci.  

Jejich kapacita pro potřeby města 
postačuje, některé problémy město 
operativně řeší či bude řešit po otevře-
ní Podklášterského mostu. 

Radnice také za pomoci brigádníků 
kontroluje funkčnost nových techno-
logií v autobusech. Pracují na základě 
dohody s městem.  Podle průběžných 
kontrolních zpráv jsou určité nedostat-
ky v hlášení jednotlivých zastávek, kte-
ré dopravce přislíbil odstranit do kon-
ce února.  (Pokračování na str. 3)

Lidé si kupují na dopravu kupony

Soutěž 
Předpremiéra fi lmu Zádušní obě-

ti, natáčeného v Židovské čtvrti v 
Třebíči, se v kině Pasáž uskuteční 
v pátek 17. března od 19 hodin a v 
sobotu 18. března od 15 hodin. V 
pátek se promítání zúčastní režisér fi l-
mu Jiří Svoboda, scenárista Vladimír 
Körnera a tři z  herců, na čele s Mila-
nem Kňažkem. Zájemci mohou sou-
těžit o deset vstupenek na sobotní 
představení s Třebíčskými novinami. 
Stačí správně odpovědět na následující 
otázku: 

Kde se v Třebíči natáčel fi lm o Janu 
Husovi?

a) kostel sv. Martina
b) bazilika sv. Prokopa
c) konírny Muzea Vysočiny
Odpovědi zasílejte na mailovou adre-

su zverina@jihlavske-listy.cz. Výherce 
budeme včas informovat.  -zt-

Podpoří varhany
Zastupitelstvo města Třebíč dostane 

na svoje březnové zasedání doporuče-
ní od rady města o poskytnutí fi nanč-
ního daru Nadačnímu fondu Svato-
vítské varhany ve výši 36.572 korun. 
„Jednalo se o žádost od Svazu měst a 
obcí,“ naznačila místostarostka Marie 
Černá.  -zt-


