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ČEKÁ JE MISTROVSTVÍ ČR. Jihlava má skvělou taneční reprezentaci. Pár 
Petra a Jaroslav Zemanovi od loňska vedou ranking ČSTS v kategorii standard-
ních tanců „Senior 3“. V březnu se jihlavský taneční pár vypraví na mistrovství 
České republiky, dva měsíce nato budou Zemanovi bojovat o co nejlepší umístění 
na mistrovství světa, které letos proběhne v České republice. Foto: archiv MMJ 

Taneční šampioni z Jihlavy 

Uplynulý rok 2017 završil čtrnác-
tileté působení městské knihovny 
v účelově zrekonstruované budo-
vě bývalého jezuitského gymnázia 
v Hluboké 1. 

Knihovna se, i díky vyhovujícím 
prostorám, postupně stala nejen mís-
tem četby a čtení, místem, kde jsou 
k dispozici informační zdroje, ale 
také komunitním centrem pro setká-
vání občanů a neziskových organi-
zací, a v neposlední řadě prostorem 
pro vzdělávání. 

Je institucí podporující tradiční i 
mediální gramotnost, inspirací pro čet-
bu a vzdělávání, je zdrojem relevant-
ních informací jak v tištěné, tak v elek-
tronické podobě, a její služby berou 
v úvahu potřeby rozdílných věkových, 
zájmových a vzdělanostních skupin. 
Lidé knihovně důvěřují, a její služby je 
často provázejí po celý život. 

Data Městské knihovny
Knihovní fond čítal celkem 

209.626 svazků. Bylo zpracováno 
9.975 svazků nových knih, 306 audio 
dokumentů, 284 zvukových knih, 

125 elektronických dokumentů, 15 
hudebnin, 42 deskových her a 8 kar-
tografických dokumentů. Čtenáři 
měli k dispozici 405 titulů brožur a 
periodik v 540 exemplářích.

V městské knihovně bylo registro-
váno 8.885 čtenářů, kteří si vypůjči-
li 450.758 dokumentů. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
192.037. Dalších 101.551 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služ-
by knihovny.  Zvukovou knihovnu 
pravidelně navštěvovalo 66 regis-
trovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 
5.911 zvukových knih. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 
283 besed, výstav, autorských a scé-
nických čtení, hudebních pořa-
dů, promítání dokumentů a dal-
ších kulturních akcí.  Kromě toho 
se uskutečnilo 549 vzdělávacích 
akcí, např. informační lekce pro ško-
ly, exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, 
kurzy znakového jazyka, trénová-
ní paměti, angličtiny pro začáteční-
ky, ájurvédy, a počítačové kurzy pro 
seniory.

Městská knihovna je knihovnou roku

V rámci oslav 130. výročí vzniku Klubu českých turistů a 100. výročí vzni-
ku republiky se v Jihlavě v sobotu 17. března uskuteční již 27. ročník Zahá-
jení jarní turistické sezony na Vysočině. Své brány tak řádně registrovaným 
členům KČT otevře nejen jihlavská radnice, ale i Brána Matky Boží, Dům 
Gustava Mahlera, nebo jihlavské podzemí.

Připraveny budou komentované prohlídky historické části města s průvod-
cem, i delší trasy se zaměřením na hornickou minulost města. Pomocí MHD 
bude možno se dopravit k Hornické naučné stezce okolo vrchu Rudný, další 
cesty povedou i na méně známá místa se stopami po důlní činnosti v okolí 
Hybrálce. Na nejdelší trase, která měří přibližně 30 kilometrů, je možno nav-
štívit i méně známé kutiště na Rounku. -tz-

Klub českých turistů 
v Jihlavě oslaví 130. let

Pobočky Městské knihovny
Městská knihovna poskytovala kni-

hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. 
Pro děti z mateřských a základních 
škol bylo na pobočkách připrave-
no 299 informačních, kulturních a 
vzdělávacích pořadů.

Z rozpočtu Kraje Vysočina 
obdržela městská knihovna účelo-
vou dotaci 1.653.000,- Kč na činnos-
ti spojené s výkonem regionálních 
funkcí. V souboru těchto činností je 
zahrnuto poskytování výměnných 
knižních souborů, vzdělávání kni-
hovníků, pomoc při revizi a aktuali-
zaci knižních fondů, postupná auto-

matizace knihoven a poradenská 
činnost. V regionu Jihlavsko tyto 
služby pravidelně využívalo 5 pro-
fesionálních a 96 neprofesionálních 
knihoven. 

Vítěz soutěže knihoven
V roce 2017 se knihovna úspěšně 

zapojila do soutěže Městská knihov-
na roku, a stala se vítězkou v katego-
rii měst nad 40.000 obyvatel. Získala 
zvláštní ocenění za vynikající komu-
nitní a vzdělávací aktivity, udělované 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR.

PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské 
knihovny Jihlava

U příležitosti oslav 100. výročí vzni-
ku Československa vydaly Turistické 
známky, s.r.o., speciální edici Výroč-
ních Turistických známek. Do celo-
republikové akce se zapojila i Jihlava, 
výročí připomíná zobrazením základ-
ní školy, pojmenované po prvním 
československém prezidentovi.

„Výroční známky jsou k dostání v 
Turistickém informačním centru v jih-
lavské radnici a Bráně Matky Boží 
za cenu 35 korun. Jednotlivé známky 
jsou číslované, s označeným kuponem 

„ČSR“, a budou památkou na toto 
významné výročí,“ uvedla vedoucí 
oddělení vnějších vztahů Jana Pet-
růjová.

Základní škola T. G. Masaryka byla 
slavnostně otevřena v roce 1931, 
jako Jubilejní národní škola Dr. T. G. 
Masaryka. K otevření byl škole od 
ministerstva školství a národní osvě-
ty věnován bronzový odlitek polo-
postavy T. G. Masaryka od sochaře 
Jana Štursy, jejíž originál byl umístěn 
v Parlamentě. -tz-

Turistická známka zobrazuje 
Základní školu T. G. Masaryka

JIHLAVA má výroční turistickou známku, stojí 35 korun a k dostání je v turistic-
kém informačním centru. Foto: archiv MMJ


