


MĚSTO ŽDÁNICE  
(jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází 

se na jižních svazích Ždánického lesa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CO STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU VE ŽDÁNICÍCH? 
 
 

 Renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným průčelím, v  němž je 

umístěno Vrbasovo  muzeum s 19 expozicemi, zámeckou kaplí a více 

než 5000  exponáty, zámecký park se vzácnými dřevinami a psím 

hřbitůvkem  

 Krásy Ždánického lesa s naučnými stezkami a cyklostezkami 

 Hvězdárna, která byla nedávno městem odkoupena a navrací se 

svému účelu  

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701, církevní památky  

 Stylová zámecká vila s výstavními prostorami a Síní sportu   

 Moderní koupaliště s protiproudem, četná sportoviště a dětská hřiště 

 Infocentrum a Městská knihovna ve Ždánicích, které vám ochotně 

poskytne informace o městě i o mikroregionu Ždánicko a sdružení 

obcí Ždánický les a Politaví 

 Řada kulturních akcí, které jsou celoročně konány a mají již 

dlouholetou tradici – Hody, Májová veselice, Písničky v trávě a další 

folklórní akce; Košty vína, slivovice, štrůdlů, gulášů; setkání milovníků 

historických kol, Slavnosti Motýlího ráje a mnoho dalších akcí 

 



HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
 

V r. 1898 – čtenářský spolek Svatopluk 

založil první knihovnu - 158 sv., spolek byl 

nositelem kultury v obci, řada přednášek 
 

V 50. a 60. letech se knihovna několikrát 

stěhovala - z nevyhovujících vlhkých 

prostor zámku, do Laudonovy vily  a 

menšího domku v centru města a v r. 1985 

do prostor přístavby základní školy 
 

V roce 1978 knihovna zprofesionalizována,  

z dobrovolné místní knihovny se stala 

Městskou knihovnou se střediskovou 

funkcí pro 6 obcí na Ždánicku a zastávala 

tuto funkci do r. 2001  

 

Zřizovatelem knihovny je Město Ždánice,  

 

V současné době má knihovna dvě odd. 

odd. pro dospělé s infocentrem vybavené 

3PC s tiskárnami, kopírkou, scannerem, 

regionálními tištěnými propagačními 

materiály  

oddělení pro děti, kde jsou 2 počítače s 

připojením na internet a místnost pro 40 

osob vybavená dataprojektorem a DVD 

přehrávačem k přednáškové a kulturně 

výchovné činnosti, jež se stala pravidelnou 

součástí pracovní náplně knihovny 

     
 



NĚCO MÁLO STATISTIKY ☺ ROK 2015 

 

 Stav knihovního fondu             16 222 sv. 

 Počet čtenářů         320 

 Do 15 let           127    

 Počet výpůjček celkem               13 256 

 Počet návštěvníků knihovny a infocentra  4 596   

 návštěvníci knihovny                        2 226 

 návštěvníci kulturních akcí         1 457 

 Kulturních akcí           45 

 Vzdělávacích akcí z obl. ICT)         12 

 návštěvníci využívající Internet             589 

 Návštěvníci vzdělávacích akcí         120 

 návštěvníci on-line služeb                   204 

 uživatelé www.str.       8 675 



ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

Nachází se v přízemí budovy, volně přístupný fond je určen studentům a dospělým 

čtenářům, pro které pořádá městská knihovna kulturně výchovné akce, fotografické 

soutěže, besedy a autorská čtení. 

V roce 2005 bylo zřízeno v odd. pro dospělé z dotace Kyjovského Slovácka v pohybu a 

Jihomoravského  kraje infocentrum, které poskytuje bibliografické, faktografické a 

referenční informace a je důležitým článkem praktické propagace města, mikroregionu 

Ždánicko a DSO Ždánický les a Politaví. 

 



KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ 

Od r. 2014  se schází v MěK Klub aktivních 
seniorů  jehož náplní je trénování paměti, 
počítačová vzdělávání, besedy s lékařskou,  
zahrádkářskou a cestopisnou tematikou, 
promítání filmů z historie obce. 2x do roka 
pořádá KLAS pro  všechny seniory velmi oblíbené 
zájezdy: Olomouc, Kroměříž, Čejkovice,  

 

 

 „Vracíme seniory do hry“ „Naše zahrádka na podzim“ 

Trénování paměti a oční jóga 



Ždánická LiteraTúra, slavnosti Motýlího 

ráje a fotografické soutěže 
Krásná příroda Ždánického lesa 

přímo vybízí k akcím v přírodě 

Kvízy na Slavnostech Motýlího ráje 

Vezmeme knihy a 

vyrážíme na túru 

Památky a umění v krajině 

Vernisáž s vyhlášením výsledků 



ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
Dětské oddělení prošlo v r. 2016 rekonstrukcí, koná se v 

něm řada besed a pravidelných setkání 

Ždáničtí cestovatelé sobě Oblíbené večery poezie  

Beseda s právníky kanceláře ombudsmana 



PRAVIDELNÉ BESEDY  
 

Knihovna pořádá řadu besed a 

soutěží pro děti a mládež z MŠ, MZŠ 

a DDM ve Ždánicích, spolupracuje  s 

MC Klubíčko, spolky Palánek a 

Sdružení pro záchranu Motýlího ráje. 

Zapojuje se do projektů Už jsem 

čtenář - knížka pro prvňáčka, Čteme 

dětem, výtvarných a literárních 

soutěží, pořádá autorská čtení ... 



PRAVIDELNÉ AKCE PRO DĚTI 

Noc s Andersenem 

Pasování prvňáčků na čtenáře  



BESEDY SE SPISOVATELI, CELOROČNÍ SOUTĚŽE TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ   

Ivona 

Březinová 

 Martina Bittnerová autorské čtení pro 

žáky MZŠ a beseda pro dospělé 

Jan Opatřil a Kapřík Metlík 

Kamarádi knihovny - 4. tř. získala 970 b. 

Velkou zásluhu  při 

soutěžení měly paní 

učitelky 

Letos 2 dorty 

  a 1 pohár 



GRANTY A DOTACE  
Městská knihovna ve Ždánicích získává finanční 

prostředky z grantů a dotací JMK, EU, v rámci VISK, 

Kyjovského Slovácka v pohybu aj. Byla iniciátorem a  

hlavním organizátorem projektu „Hledání společných 

kořenů“ s partnerskými obcemi Herrnbaumgarten 

v Rakousku a Sekule a Kúty na Slovensku, kde se 

navzájem představovala muzea, knihovny a infocentra 

partnerských obcí, poznávala se kultura a tradice.  

Partnerství všech obcí pokračuje a připravují se další 

společné projekty. 



PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Městská knihovna a infocentrum vydává každoročně informační 
letáky, brožury a pohlednice ze Ždánic a Ždánického lesa, podílí 

se na plánování turistických tras a zastupovala Ždánice a 
sdružení obcí Ždánický les a Politaví na Regiontouru 2013, 

2014 a 2015  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 A PŘEJI VŠEM PRACOVNÍKŮM KNIHOVEN 

 HODNĚ RADOSTI A ÚSPĚCHŮ V PRÁCI  S KNIHAMI, 

INFORMACEMI,  ALE PŘEDEVŠÍM S LIDMI… 

Mgr. Marie Wolfová 

Městská knihovna Ždánice,  

tel. 518 633 412 

www.infocentrumzdanice.cz 


