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Pomalu se blíží okamžik, kdy se ote-
vřou dveře zrekonstruovaného koste-
la Povýšení sv. Kříže. 

Rekonstrukce je rozplánována do 
dvou etap, první etapa potrvá dle 
plánu do konce ledna 2011. „Po do-
končení stavebních prací 1. etapy rekon-
strukce bude objekt kostela zpřístupněn 
veřejnosti, aby měla možnost se se-
známit se stavem po první části rekon-
strukce. Den otevřených dveří kostela 
Povýšení sv. Kříže se uskuteční ve středu 
2. března 2011 od 9.00 do 17.00 hod. 
Součástí dne otevřených dveří budou i 
komentované prohlídky, které se budou 
konat v 9.00, 14.30 a 16.00 hodin,“ ře-
kl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.

V první etapě bylo provedeno: 
- v interiéru kostela byla nejprve 

odstraněna novodobá zeď oddělující 
presbytář a trojlodí kostela, 

- následně zhotoveny nové podlahy 
objektu z cihelné dlažby, 

- rekonstruována okna a dveře a 
otevřena zazděná historická okna v 

severní části trojlodí.
Rozsáhlé stavební úpravy pro-

běhly také ve vstupním zázemí kos-
tela a na kůru: 

- obnoveno gotické šnekové scho-
diště vedoucí na půdu

- instalace osvětlení, ozvučení a za-
bezpečení objektu

- celkové odvlhčení objektu pro-
střednictvím vnějších a vnitřních vě-
tracích kanálů

- rekonstrukce krovu a střechy, 
- obnova vnější a část vnitřních 

omítek
- úprava a sjednocení podoby již-

ních přístavků kostela
- dále vybudovaná nová kanalizační 

přípojka, vnitřní kanalizace, vodovod 
a elektrorozvody

- nové zadláždění kolem objektu 
kostela a vnější kamenné prvky, 

- vstupní portál a vítězný oblouk 
zrestaurovány. 

Následně bude v kostele zahájena 
2. etapa jeho obnovy, po dobu jejíž 
realizace opět nebude objekt kostela 

První etapa rekonstrukce kostela 
Povýšení sv. Kříže fi nišuje

KONCEM ledna skončila první etapa rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže.
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přístupný veřejnosti – klenby v pres-
bytáři, oltář, akustické úpravy, úpravy 
vnitřních omítek – dokončení se pře-
pokládá na podzim 2011.

Celkové náklady na 1. etapu rekon-
strukce představují 26,86 mil. Kč a 
výše grantu z tzv. norských fondů činí 
249 999 eur .                                        -lm-

Městská knihovna 
působí od roku 2003 
ve zrekonstruovaných 
prostorách historické 
budovy v  Hluboké 1. 
Přestěhováním knihov-
ny byly zcela zásadně 
změněny a zkvalitněny 

podmínky pro rozvoj činnosti, a tak 
mohlo dojít i v loňském roce k další-
mu rozšíření spektra nabízených slu-
žeb a zvýšení počtu připravovaných 
aktivit.

Knihovní fond čítal celkem 
185.141 svazků. Bylo zpracováno 
9.924 svazků nových knih, 336 hu-
debních CD, 429 zvukových knih 
a 232 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 295 titulů 
periodik ve 390 exemplářích. 

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.070 čtenářů, kteří uskuteč-
nili 502.390 výpůjček. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 

161.999.  Dalších 76.260 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek on-line služeb 
knihovny. Zvukovou  knihovnu pra-
videlně navštěvovalo 47 registrova-
ných čtenářů, kteří si vypůjčili 6.857 
zvukových nosičů. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 439 
besed, výstav, autorských čtení, hu-
debních pořadů  a dalších kulturních 
akcí. Kromě toho se v  průběhu ro-
ku uskutečnilo 420 vzdělávacích ak-
cí, např. informační lekce pro školy, 
exkurze, praktické dílny, kurz zna-
kového jazyka, trénování paměti, ar-
teterapie, muzikoterapie, kurz zákla-
dů internetu pro seniory nebo stále 
oblíbené a vyhledávané přednášky a 
kurzy Ayurvédy. 

Městská knihovna poskytovala 
svoje služby kromě hlavní budo-
vy  ve třech pobočkách - Bedřichov, 
Březinova a Horní Kosov. První dvě 

jsou sídlištní pobočky s tradiční kni-
hovnickou  a informační činností. 
Pobočka Horní Kosov je umístěna 
na Základní škole Rošického - na 
ulici Jarní, kde plní zároveň funkci 
informačního centra školy. 

Z rozpočtu kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dota-
ci 1.635.000,- Kč na činnosti spoje-
né s výkonem regionálních funkcí. 
Soubor těchto činností (výměnné 
knižní soubory, vzdělávání knihov-
níků, revize a aktualizace fondů, in-
ternetizace a postupná automatizace 
knihoven, poradenství a konzultace) 
na Jihlavsku pravidelně využívá 98 
neprofesionálních knihoven. 

Poslední novinkou je nákup 2 čte-
ček elektronických knih. Čtenáři 
knihovny si je mohou půjčovat od 1. 
února 2011.

PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské 
knihovny Jihlava           

Městská knihovna v číslech

V lednu byla v Domě Gustava Mahlera slavnostní ver-
nisáží zahájena první letošní výstava pod názvem „Au-
torský stříbrný šperk a kovová plastika“.

Na prodejní výstavě jsou k vidění stříbrné šperky zlat-
níka a klenotníka Tomáše Procházky, který se věnuje vý-
hradně volné tvorbě šperků, zejména ze stříbra a přírod-
ních kamenů. 

Umělec vychází z principu prostoru, který chce být vě-
domě uchopen a poznán. Některé šperky se mohou jevit 
jako příliš technicistní až industriální, ale jakoby z druhé-
ho plánu artefaktu začínají vyzařovat lidskost a tajemství.

Na tuto část výstavy navazuje ukázka z tvorby umělec-
kého kováře a výtvarníka Davida Szalaye, jenž předsta-

vuje zástupce nejmladší generace českých uměleckých 
kovářů, kteří vědomě navazují na tradici ručně kované 
plastiky i objektů v architektuře, v interiéru. 

Základní výrazovou podstatou jeho generace je syro-
vá kovářská práce, která je později originálně a působivě 
doplňována různými materiály, jako je dřevo, sklo, ká-
men, keramika.

Výstava je přístupná veřejnosti v Domě Gustava Ma-
hlera do 26. února. 

Otevírací doba: úterý – sobota: 
10–12 a 13–18 hod.                                                       -lm-

Šperky v Domě Gustava Mahlera

MP hlídá u škol
V souvislosti s výskytem podezřelé-

ho muže, který oslovoval děti v okolí 
jihlavských škol, zde městská policie 
provádí zvýšenou kontrolní činnost.
Na sídlištích jsou prováděny kontroly 
dodržování vyhlášky o volném pohy-
bu zvířat a s tím souvisejícím znečiš-
ťováním chodníků a zeleně.            -lm-

Po zvolení Rudolfa Chloupka do 
funkce náměstka primátora hledalo 
město zástup jeho původní profese 
- ředitele Základní školy na Kollá-
rově ulici v Jihlavě. Nástupcem  se 
stal Tomáš Zeman, bývalý zástup-
ce ředitele. „Výběrové řízení na do-
bu, kdy jsem na radnici, vyhrál můj 
zástupce Tomáš Zeman. Od čtvrt-
ka je tedy ofi ciálně novým ředitelem 
Základní školy Kollárova,“ vyjádřil 
se Rudolf Chloupek, který má ve 
funkci náměstka dohled nad oblas-
tí školství.                                      -lm-

Nový ředitel ZŠ 
Kollárova


