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Městská knihovna si 1. října 2013 
připomněla deset let svého působení 
v účelně zrekonstruovaných prosto-
rách bývalého jezuitského gymnázia 
v Hluboké 1. 

Přestěhování knihovny umožnilo 
dokončit její transformaci do po-
doby moderní informační instituce, 
která nabízí svým uživatelům boha-
té knihovní fondy, pestré spektrum 
služeb a vhodné podmínky pro po-
řádání nejrůznějších společenských 
setkání. V roce 2013 se podařilo na-
bídku služeb obohatit o další novin-
ky – dětský koutek pro nejmenší ná-
vštěvníky, půjčování deskových her, 
rozšíření otevírací doby a otevření 
nové pobočky. 

Knihovní fond čítal celkem 
197.672 svazků. Bylo zpracováno 
10.498 svazků nových knih, 252 hu-
debních nosičů, 370 zvukových knih 
a 159 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 375 titulů 
periodik ve 479 exemplářích.

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.621 čtenářů, kteří si vypůjčili 
507.873 dokumentů. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
195.541. Dalších 170.863 virtuál-
ních návštěvníků využilo prostřed-
nictvím webových stránek elektro-
nické služby knihovny. Zvukovou 
knihovnu pravidelně navštěvovalo 
64 registrovaných čtenářů, kteří si 
vypůjčili 6.483 zvukových knih. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 433 
besed, výstav, autorských a scénic-

kých čtení, hudebních pořadů a dal-
ších kulturních akcí. Kromě toho 
se v průběhu roku uskutečnilo 490 
vzdělávacích akcí, např. informační 
lekce pro školy, exkurze, přednášky, 
tvůrčí dílny, kurzy znakového jazy-
ka, ajurvédy a kurzy základů interne-
tu pro seniory.

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. Pobočka 
Horní Kosov, umístěná na Základ-
ní škole Rošického – na ulici Jarní, 
byla zrušena. Místo ní byla 10. října 
2013 otevřena nová knihovna na uli-
ci S. K. Neumanna 22. 

Kromě půjčování knih a časopisů 
nabízí přístup na internet, poskytuje 
kopírovací a informační služby a při-
pravuje pořady pro místní základní 
a mateřskou školu. 

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1.653.000,- Kč na činnosti spojené 
s výkonem regionálních funkcí. 

V souboru těchto činností je zahr-
nuto poskytování výměnných kniž-
ních souborů, vzdělávání knihov-
níků, pomoc při revizi a aktualizaci 
knižních fondů, postupná automa-
tizace knihoven a poradenská čin-
nost. 

V regionu Jihlavsko tyto služby 
pravidelně využívalo 99 neprofesio-
nálních knihoven.

PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské knihovny 

Jihlava

Městská knihovna v číslech

Cyklostezka B02 II, část od okruž-
ní křižovatky ulic Helenínská – Bře-
zinova – Okružní (konec cyklostez-
ky B02) k mostu U Jánů (napojení 
na G04). Dojde k propojení cyklos-
tezky vedoucí z centra města přes 
sídliště Březinovy Sady s oblíbenou 
a hojně využívanou cyklostezkou 
podél řeky Jihlavy. 

„Most U Jánů se tak stane důleži-
tým uzlovým bodem pro cyklo a pěší 
dopravu. Nová cyklostezka bude také 
součástí mezinárodní cyklostrasy č. 26 
Jihlava – Třebíč – Raabs. V současné 
době je trasa vedena komplikovaně po 
stávající komunikaci společně s auto-
mobilovou dopravou,“ uvedl primátor 
Vymazal.

Nově navrhovaná cyklostezka se 
smíšeným provozem je vedena v tra-
se stávajícího širokého chodníku. 
Dojde k úpravě povrchu na celé trase 
(asfalt + zámková dlažba) a rozšíření 
v prostoru zastávky MHD. Součástí 

cyklostezky budou i technická opat-
ření na přechodech pro chodce. 

V místě křížení cyklostezky a ob-
služné komunikace u haly SK Jihla-
va bude vybudována zvýšená lavice 
umožňující bezpečný přejezd pro 
cyklisty a pěší. Zde se napojí plánova-
ná cyklostezka G01, která je součástí 
projektu II. etapy revitalizace Malého 
Heulosu. Na křižovatce ulic Okružní 
– Úvoz bude k přechodu pro chodce 
přidružen přejezd pro cyklisty.

Z poptávkového semaforu pro pěší 
se stane návěstidlo určené pro chod-
ce a cyklisty. Dále bude upraven stá-
vající chodník až k mostu U Jánů, 
včetně křížení s výjezdem od čerpací 
stanice. Dojde také k úpravě chod-
níku a místa pro přecházení, které 
je v současné době velmi nevhodně 
směrováno přímo doprostřed křižo-
vatky. Před mostem U Jánů budou 
instalovány sloupky zabraňující stání 
a vjezdu automobilů. -rt-

Většina Jihlavanů letos platí stejnou 
částku za kubík vody jako loni, tedy 
82 korun. Nižší cenu, 77 korun za 
metr krychlový, ale mají od nového 
roku občané, kteří jsou zásobováni 
vodou z té části vodovodů, které se 
už podařilo dostat od Svazu vodovo-
du a kanalizací (SVAK) zpět městu 
Jihlavě. Jde pouze o malou část od-
běratelů například v Kosově. „Většinu 
vodárenské infr astruktury SVAK ještě 
stále nevydal zpět městu. Dokud se tak 
nestane, musí lidé platit vyšší vodné 
a stočné SVAKu, resp. VAS, která vo-
dovody pro svaz provozuje,“ vysvětlil 
Jiří Benáček z městské vodohospo-
dářské společnosti JVAK. -rt-

Stížností, návrhů, připomínek 
a podnětů občanů loni ubylo, v roce 
2013 jich na radnici dorazilo 116, 
v předchozím roce 151. Přibylo petic 
ze sedmi na devět, ale jedna z nich 
byla záhy stažena. 

Podání se týkala různých záležitos-
tí, převážně postupů správních orgá-
nů, obtěžování hlukem při pořádání 
hudebních akcí, odtažení vozidel 
při blokovém čištění města, dále ko-
munikací, chodníků a kanalizace ve 
městě, údržby zeleně, dopravního 
značení, také prošetření podnika-
telské činnosti, občanského soužití 
a dalších. Petice se týkaly např. par-
kování nebo obtěžování zápachem 
a kouřem. -rt-

Jihlava má dvě 
ceny vody

Stížností ubylo

Části cyklostezek se začnou 
spojovat do celku 

Jihlava postupuje ve vytvoření 
systému cyklostezek. Části vybu-
dovaných stezek se postupně za-
čnou propojovat do ucelené sítě. 

„Někde se řeší majetkové vztahy, jin-
de se čeká na dotační podporu, proto 
se některé části budují zdánlivě nesys-
tematicky. Ale síť je připravena a pod-
le možností se vybudované části budou 
spojovat do celku,“ vysvětlil primátor 
Jaroslav Vymazal.

Aktuálně má Jihlava 12,3 kilomet-
rů cyklostezek, na konci roku bude 
o 5,6 kilometru více. Asi 1,9 kilome-
tru stezky vznikne v rámci projektu 

sportovně relaxačního centra Český 
mlýn, 440 metrů v projektu II. etapy 
revitalizace lesoparku Malý Heulos. 
Celkem 2.316 metrů stezek a tras 
přibude v projektu revitalizace síd-
liště Březinky. 

Dva nové úseky v celkové délce 
1,1 kilometru vzniknou Na Dolech 
a při ulici Okružní. Radní schválili 
výsledek výběrového řízení, nejnižší 
nabídku 7,1 milionu korun podala 
společnost Lubomír Dvořák. Na in-
vestici získalo město Jihlava dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 85 proc. 
uznatelných nákladů.

Cyklostezka R03 Na Dolech – R.Havelky

B02 II Březinova – most U Jánů

V roce 2014 bude realizována další 
část cyklostezky R03, část od želez-
ničního přejezdu na ulici Na Dolech 
(konec cyklostezky R02 S. K. Neu-
mana – Vrchlického) k mostu přes 
řeku Jihlavu a napojení na stezku 
B05 u restaurace Starka. „Dojde tak 
k propojení cyklostezek vedoucích od 
nemocnice přes sídliště Dolina s hojně 
využívanou cyklostezkou podél řeky 
Jihlavy. Toto propojení je nutné k do-
končení sítě cyklostezek a bude součás-

tí okruhu kolem širšího centra města,“ 
popsal primátor Jaroslav Vymazal. 

Nová cyklostezka přejde na ulici 
Humpolecká přes most nad řekou 
Jihlavou a pod mostem pokračovat 
po levém břehu podél řeky k hřiš-
ti u restaurace Starka. Zde se napojí 
na již existující cyklostezku B05 při 
ulici R. Havelky, v těchto místech se 
také napojí novou lávkou přes řeku 
k cyklostezce, která je součástí pro-
jektu Český Mlýn.


