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FC Vysočina je připraven na jaro

Fotbalové jaro už netrpělivě klepe
na dveře! V pondělí 4. března fotbalisté FC Vysočina vyběhnou k prvnímu duelu FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, když na svém stadiónu přivítají Znojmo.
První zastávka na náročné cestě za
návratem do nejvyšší soutěže vypukne v 17 hodin. A jak probíhala zimní
příprava jihlavského týmu?
Zimní dril vypukl 7. ledna a v jeho
průběhu o místo v kádru FC Vysočina bojovalo takřka 35 hráčů. Ambiciózní tým posílil zkušený záložník Jakub Petr (přestup Slovácko),
urostlý stoper Martin Chlumecký
(hostování Dukla Praha), gólman
Vlastimil Veselý (hostování Znojmo), talentovaný středopolař Pavel
Šulc (hostování Viktoria Plzeň),
perspektivní stoper Mohame Tijani
z Pobřeží Slonoviny (přestup Vyškov) a gambijský útočník Lamin
Jawo, jenž dosud působil v nižších
soutěžích v Itálii.
V neposlední řadě se hostování
mladoboleslavského dua – gólman
Luděk Vejmola a útočník Stanislav
Klobása - proměnilo v přestup. Doplňme, že z juniorky byli k „A“ týmu
přeřazeni stoper Vojtěch Křišťál a
záložník Tomáš Smejkal, navíc se
z hostování v Prešově vrátil bosenský
bek Ivan Dujmović.
Kádr samozřejmě musel vstřebat i

ZIMNÍ dril vypukl 7. ledna a v jeho průběhu o místo v kádru FC Vysočina bojovalo takřka 35 hráčů.
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odchody.
a Vladislav Levin (Bohemians PraHostování z Hradce Králové skon- ha) a defenzivní hráč David Štěpáčilo brankáři Patriku Vízkovi a za pr- nek ( Jablonec).
voligovou výzvou přestoupili záložPřípravné duely proti silným souníci Jakub Fulnek (Mladá Boleslav) peřům Vysočinu nepochybně prověřily a přinesly značně odlišné výsledky. Potěšila vítězství na půdě
prvoligových soupeřů Mladé Boleslavi a Opavy.
-tz5.240 zvukových knih.

Městská knihovna v číslech
Uplynulý rok 2018 završil patnáctileté působení městské knihovny
v účelově zrekonstruované budově bývalého jezuitského gymnázia
v Hluboké 1.
Knihovna se i díky vyhovujícím
prostorám postupně stala nejen místem četby a čtení, místem, kde jsou
k dispozici informační zdroje, ale
také komunitním centrem pro setkávání občanů a neziskových organizací a v neposlední řadě prostorem pro
vzdělávání.
Je institucí podporující tradiční i
mediální gramotnost, inspiraci pro
četbu a vzdělávání, je zdrojem relevantních informací jak v tištěné, tak
v elektronické podobě. Její služby
berou v úvahu potřeby rozdílných
věkových, zájmových a vzdělanostních skupin. Knihovna je institucí
otevřenou, přátelskou a přístupnou
všem občanům.
Knihovna v číslech
Knihovní fond čítal celkem
199.614 svazků. Bylo zpracováno
8.976 svazků nových knih, 271 audio
dokumentů, 249 zvukových knih,
129 elektronických dokumentů, 11
hudebnin, 40 deskových her a 5 kartograﬁckých dokumentů. Čtenáři
měli k dispozici 410 titulů brožur a
periodik v 452 exemplářích.
V městské knihovně bylo registrováno 8.942 čtenářů, kteří si vypůjčili
391.969 dokumentů. Počet fyzických návštěvníků se vyšplhal k číslu
179.986. Dalších 99.134 virtuálních
návštěvníků využilo prostřednictvím
webových stránek elektronické služby knihovny. Zvukovou knihovnu
pravidelně navštěvovalo 62 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili

Pro různé věkové a zájmové kategorie uživatelů bylo připraveno
184 besed, výstav, autorských a scénických čtení, hudebních pořadů,
promítání dokumentů a dalších
kulturních pořadů. Kromě toho se
uskutečnilo 577 vzdělávacích akcí,
např. informační lekce pro školy, exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy
znakového jazyka, trénování paměti,
ajurvédy, kurz genealogie, kurz angličtiny pro začátečníky a počítačové
kurzy pro seniory.
Pobočky městské knihovny
Městská knihovna poskytovala
knihovnické a informační služby
kromě hlavní budovy také na pobočkách Bedřichov, Březinova a Horní
Kosov. Pobočka Březinova byla na
konci roku přestěhována do nových
prostor, které vyhovují svoji velikostí, dispozičním řešením a navíc jsou
bezbariérově přístupné. Pro děti
z mateřských a základních škol bylo
na pobočkách připraveno 299 informačních, kulturních a vzdělávacích
pořadů.
Z rozpočtu Kraje Vysočina obdržela městská knihovna účelovou dotaci 1,816.000,- Kč na činnosti spojené s výkonem regionálních funkcí.
V souboru těchto činností je zahrnuto poskytování výměnných knižních
souborů, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knižních
fondů, automatizace knihoven a poradenská činnost. V regionu Jihlavsko tyto služby pravidelně využívalo
5 profesionálních a 96 neprofesionálních knihoven.
PhDr. Jarmila Daňková,
městská knihovna Jihlava
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Online mapa MHD
se dál vyvíjí
Vývoj webové aplikace, která zobrazuje aktuální polohy spojů MHD
po celé Jihlavě, pokračuje.
Nově mohou uživatelé vyhledávat
trasu linky nebo aktuální spoje, jejichž poloha se na mapě každých 10
vteřin automaticky aktualizuje.
Aplikaci však doprovází i kritické
zkušenosti, kterým lze lehce předejít.
„Často narážíme na dotaz, proč to
není nativní aplikace, která se instaluje
přes Google Play nebo App Store, kterým se na ploše telefonu automaticky
vytvoří ikona.
Ale i pro tuto webovou aplikaci lze
ikonu vytvořit. Stačí napsat do prohlížeče adresu webové aplikace, v pravé
horní části zmáčknout na menu prohlížeče a zvolit „Přidat na plochu“, doplnil Jaroslav Škrobák z odboru informatiky magistrátu města.
Další výhodou oproti nativní aplikaci je v tomto případě také to, že
jakékoli vylepšení je automaticky k
dispozici po novém spuštění nebo
obnovení webového prohlížeče a
není třeba instalovat novou verzi,
jako je tomu v případě nativních
aplikací.
Aplikace dále zobrazuje informace o směru cesty, jejím případném
zpoždění a jízdním řádu linky.
Webová aplikace je zatím v testovacím provozu a měla by se i nadále zdokonalovat. Webovou aplikaci
s online mapou MHD naleznete na
adrese www.jihlava.cz/mhd. -tz-
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NOČNÍ
DESÍTKA
TRATĚ: Hlavní závod na 10 km
OPEN závod na 5 km
více na nocni10.cz

