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TENISCENTRUM V ZÁJMU POZORNOSTI. Teniscentrum Jihlava slouží mladým tenistům i veřejnosti. Nyní má problémy s 
hospodařením i přístupem druhého největšího akcionáře. Město, kterému společnost patří, zvažuje, jak dál. Svoji roli hraje i 
poloha areálu v lokalitě Českého mlýna. (Více na str. 6 a 8). Foto: Lubomír Maštera 

V letošním roce oslavíme 111 
let od zavedení MHD v Jihla-
vě. Vedení města připravuje 
oslavy výročí a hodlá udělat 
z hromadné dopravy hlavní 
způsob přesunu po městě.

Lubomír Maštera ז

Pro návrat cestujících zpět do MHD 
po epidemii město připravuje propa-
gační kampaň v souvislosti s dodáv-
kou 15 zcela nových vozů a rozšíře-
ním nabídky přímým spojením MHD 
z Březinek na zastávku Kaufland do 
blízkosti Českého mlýna.

„Od poloviny září bude do provozu 
nasazeno 10 nových trolejbusů a pět 
autobusů. U trolejbusů jde o rozšíře-
ní počtu vozů v souvislosti s připravo-
vaným zajížděním trolejbusové trakce 

do Pávova a přes Rantířovskou ulici do 
Horního Kosova,“ řekl uvolněný rad-
ní Jaroslav Vymazal (ODS) na tisko-
vé konferenci v nejmodernějším jih-
lavském autobusu.

U autobusů jde o náhradu starších 
ojetých vozů Karosa a Iveco. Vzhle-
dem k jejich stavu a dalším okol-
nostem budou pravděpodobně ode-
vzdány k ekologické likvidaci. „Naši 
předchůdci tehdy neřešili ekologii, ale 
tuto éru zahájily tramvaje s elektric-
kými motory. Uvažujeme o zachová-
ní jednoho autobusu Karosa B 952 k 
muzejním účelům,“ upřesnil Vymazal.  

O víkendu 19. - 20. září poprvé 
vyjede prodloužená linka C ke Kau-
flandu a město uspořádá oslavy 111 
let MHD v Jihlavě spojené s oblíbe-
nými jízdami historických vozů.  

„Naše vozy začaly jezdit daleko přes-

něji, mají minimální zpoždění, dá se 
jezdit načas. Kde je právě teď váš spoj, 
najdete klidně i v mobilu při čekání na 
zastávce v online mapě MHD,“ popsal 
situaci ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy (DPMJ) Radim Rov-
ner.

„MHD se stává daleko rychlejším 
druhem dopravy. Doprava s DPMJ 
by se měla do budoucna stát oprav-
du rychlou, bezpečnou a hlavně eko-
logickou možností, jak se přepravit po  
Jihlavě,“ dodal Rovner. V současné 
době probíhají také podle Vymazala 
přípravné práce na výstavbu rozšíře-
ní tramvajového vedení směrem do 
Bosche a na nasazení nových parci-
álních trolejbusů (ekologických, u 
trolejbusů bezemisních čistě na elek-
třinu a u autobusů nízkoemisních na 
CNG).

MHD ve městě má být nejrychlejší 
a nejekologičtější dopravou

Maximálně 15 žáků 
ve třídách

Žáci prvního stupně nebo devátých 
tříd ZŠ  nastoupili do výuky. Probíhá 
ve skupinách po 15 dětech, žáci musí 
držet rozestupy a dodržovat základní 
hygienická opatření.

Roušky se nosí ve společných pro-
storách, jako jsou chodby, toale-
ty nebo šatny. Výuka je naplánová-
na individuálně, zrušena je tělesná 
výchova.

Rovněž se otevřely dveře mateř-
ských škol. Podle vlády se ome-
zení do 15 dětí ve třídě na školky 
nevztahuje a třídy lze spojovat do 
větších skupin. Zároveň nemají děti 
ani pedagogové povinnost nosit při 
vyučování roušky, povinná je však 
důkladná hygiena a dezinfekce pro-
stor a vyučovacích pomůcek.  -lm-

Rekonstrukce 
mostu přes potok
Most přes Koželužský potok, kte-

rý se u City Parku vlévá do řeky Jih-
lávky, se nyní nachází ve špatném 
technickém stavu. Rekonstrukce za 
1,1 milionu potrvá dva měsíce, kvů-
li stavebním pracím bude omezený 
provoz na křižovatce ulic Křižíkova a 
Tovární mezi City Parkem a doprav-
ním hřištěm.  -lm-

Radní dají víc 
peněz na kulturu

Ze 100 na 200 tisíc navýšili jihlav-
ští radní podporu pro malé kulturní 
programy pro letošní rok. Žádosti 
lze podat do maximální výše 30. tisíc 
korun. Podle tiskové zprávy města je 
možné žádosti o dotace posílat do 
5. června do 14 hodin.  -lm-


