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V letošním roce si jihlavská měst-
ská hromadná doprava připomíná 
významné výročí. V roce 1948 byl 
zahájen provoz trolejbusové dráhy, a 
proto letos, přesně o 70 let později, 
se toto výročí Dopravní podnik měs-
ta Jihlavy se statutárním městem Jih-
lavou rozhodli společně oslavit, a to 
22. září.

„V tento den bude otevřen areál do-
pravního podniku pro širokou veřej-
nost. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout technické zázemí jihlavské 
MHD, vozidla, která v současnosti za-
jišťují její provoz, a historické autobusy 
i trolejbusy. Součástí bude také dopro-
vodný program, například komentova-
né prohlídky areálu, ukázky součástí 
trakčního vedení, vývoje odbavovacího 
zařízení a výstava mapující historii 
trolejbusového provozu. Chybět nebu-
de ani občerstvení pro návštěvníky,“ 
pozval návštěvníky Karel Trojan 

z městského odboru dopravy.
Pro veřejnost budou dále připra-

veny okružní jízdy historickými tro-
lejbusy. Pro tyto trolejbusy bude 
připraveno pět okružních linek, na 
kterých se budou jednotlivá vozidla 
střídat. Historické trolejbusy doplní 
na šesté lince moderní parciální tro-
lejbus, který bude názorně prezen-
tovat současné trendy v trolejbusové 
dopravě.

Cestující mohou získat pamětní jíz-
denky, všechny jízdy však budou ten-
to den zdarma, včetně těch běžných. 
22. září je totiž také Mezinárodním 
dnem bez aut. „Trasy okružních linek, 
jízdní řády a další podrobnosti budou 
v průběhu první poloviny září zveřej-
něny na webových stránkách a face-
booku dopravního podniku. Statutární 
město Jihlava dále připravuje vydání 
publikace, která připomene toto výro-
čí,“ doplnil Trojan. -tz-

Trolejbusy v Jihlavě slaví 
70 let svého provozu

Jihlava v současné době
dokončuje Plán udržitelné
městské mobility. 

Ten má za cíl udržet, a případně 
zlepšit ve prospěch MHD poměr 
mezi cestujícími ve veřejné dopra-
vě, a v individuální automobilové 
dopravě. Aby byla MHD přitažli-
vá, musí být i rychlá; k tomu mo-
hou přispět preferenční opatření 
MHD. 

„Po dobrých zkušenostech s první-
mi dvěma úseky vyhrazených jízd-
ních pruhů z roku 2015 vznikl v roce 
2017 další vyhrazený jízdní pruh na 
ulici Okružní. V rámci rekonstrukce 
Brněnského mostu vzniklo také něko-
lik dočasných BUS pruhů, které zcela 
jednoznačně ukázaly, že se jedná o vel-
mi efektivní způsob preference MHD,“ 
uvedl Karel Trojan z městského od-
boru dopravy.

Město tedy rozhodlo, po částeč-
ném vyhodnocení opatření uskuteč-
něných v souvislosti s uzavírkou Br-
něnského mostu, že na ulici Okružní 
zůstane větší část vyhrazených jízd-
ních pruhů zachována, a zrušen 
bude pouze pruh ve směru z kopce 
od křižovatky s ulicí Helenínskou 
po křižovatku s ulicí Sráznou. „Jeden 

nový BUS pruh zde ale vznikne, a to 
na komunikaci od křižovatky s ulicí 
Demlovou po křižovatku s ulicí Brněn-
skou, ve směru do kopce,“ prozradil 
Karel Trojan.

Dále město vytipovalo další tři lo-
kality, kde je možné a hlavně účelné 
zřídit vyhrazené jízdní pruhy. Prv-
ním z nich je ulice Jiráskova - v úseku 
od křižovatky s ulicí Evžena Rošické-
ho po křižovatku s ulicí U Tunelu, ve 
směru do centra. Druhým místem je 
ulice Romana Havelky - od sjezdu ze 
silnice I/38 po okružní křižovatku u 
Kauflandu. Třetím lokalitou je ulice 
Pražská.

„Ve všech případech nebude vzni-
kem vyhrazených jízdních pruhů 
nikterak prostorově omezena indivi-
duální doprava,“ upozornil Karel 
Trojan. 

Koncem letošního roku bude tedy 
Jihlava disponovat více než dvěma ki-
lometry vyhrazených jízdních pruhů. 
Do všech BUS pruhů bude umožněn 
vjezd i cyklistům, takže se současně 
jedná i o opatření pro podporu cyk-
listické dopravy. „Takovýmto rozsa-
hem preference MHD se může chlubit 
jen málokteré srovnatelně velké evropské 
město,“ dokončil Trojan. -tz-

Město chystá vyznačení 
nových BUS pruhů

Rádi byste realizovali projekt na 
podporu aktivit zvyšujících pra-
covní uplatnění rodičů pečujících 
o malé děti, či vracejících se zpět 
do zaměstnání? 

Nebo připravujete projekt na 
zvýšení zaměstnanosti osob zdra-

Dotace na podporu zaměstnanosti rodičů 
či osob se zdravotním postižením

votně postižených? 
V září 2018 budete mít příležitost, 

jak svému projektu získat finanční 
podporu! 

Město Jihlava v současné době 
připravuje výzvu na podporu za-
městnanosti osob pečujících o malé 
děti, osob vracejících se zpět na trh 
práce po mateřské či rodičovské do-
volené, a osob se zdravotním posti-
žením. 

Celkem bude v této výzvě k dispo-
zici 17 mil. Kč z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu. 

Jaké aktivity bude možné reali-
zovat? 

Podpořeny budou zejména různé 
poradenské a informační činnosti 
a programy v oblasti zaměstnává-
ní, bilanční a pracovní diagnostika, 
motivační aktivity, rekvalifikace, 
rozvoj základních kompetencí za 
účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce, aktivity k získání pracovních 
návyků a zkušeností, zprostředko-

vání zaměstnání, umístění na uvol-
něná pracovní místa a vytváření 
nových pracovních míst apod. 

Kdo může projekt realizovat? 
Oprávněnými žadateli v této výzvě 

jsou obce a jimi zřizované organiza-
ce, dobrovolné svazky obcí a vzdělá-
vací a poradenské instituce. 

Jak je možné dotaci získat? 
Nejprve je nutné předložit pro-

jektový záměr do výzvy, která bude 
městem Jihlava vyhlášena v září 
2018 v rámci realizace integrované 
strategie Integrovaný plán rozvoje 
území Jihlavské sídelní aglomera-
ce (IPRÚ JSA). Pokud projektový 
záměr splní veškeré podmínky této 
výzvy, bude možné následně před-
ložit žádost o dotaci projektu do 
výzvy č. 46 Operačního programu 
Zaměstnanost.

Více informací o integrované stra-
tegii IPRÚ JSA je k dispozici na we-
bových stránkách města.  -tz-

Přijďte se podívat na fo-
tografie Jihlavy od Johanna 
Haupta ze sbírek Muzea Vy-
sočiny Jihlava do podzem-
ních prostor pod radnicí. 

Výstava je prodloužena 
do 15. září. Otevřeno bude 
ve všední dny, a navíc ještě 
v sobotu 8. a 15. 9. Více in-
formací na www.visitjihlava.
eu. Vstupné zdarma. -tz-

Výstava Patriot prodloužena!


