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NOVÝM ZASTUPITELEM KRAJE
VYSOČINA JE MICHAL SUCHÝ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo na vědomí předloženou rezignaci Hynka Blaška, který
byl do krajského zastupitelstva zvolen za SPD
a SPO. Na jeho místo ve 45členném nejvyšším
orgánu Kraje Vysočina usedl Michal Suchý
(46 let), který před dvěma lety figuroval na kandidátce této koalice na čtvrtém místě.
Michal Suchý už dva roky pracuje v Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady

Kraje Vysočina. V zastupitelských lavicích
doplní klub SPD a SPO ve složení Jan Veleba
a Ctibor Čepička. Hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek za celé zastupitelstvo poděkoval za
dosavadní práci pro kraj Hynku Blaškovi, který se přestěhoval mimo území Kraje Vysočina.
Jitka Svatošová
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 328, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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KOLA U ZOO BUDOU V BEZPEČÍ
Už od začátku září letošního roku nabízí jihlavská ZOO novou službu návštěvníkům, a zejména pak majitelům kol. Vybudování úložných
boxů pro bezpečné uschování nejen zavazadel,
kočárků, ale především kol, podpořil Kraj Vysočina částkou půl milionu korun. Jihlavská
ZOO je tak první zoologickou zahradou v zemi
s tímto bezpečným systémem. Příspěvek Kraje
Vysočina je výsledkem úzké spolupráce Kraje
Vysočina a města Jihlava, které je zřizovatelem
ZOO. Jihlavská radnice se recipročně zavázala
podpořit stejnou částkou krajské Horácké divadlo Jihlava.
Bezpečně uložit (nebo uschovat) zavazadla
včetně jízdních kol v sedmi nových cyklobo-

xech mohou v jihlavské ZOO nejen cyklisté,
ale také majitelé kočárků nebo objemných zavazadel až na dvanáct hodin, což je doba více
než dostatečná na prohlídku ZOO, ale například rovněž pro absolvování návazné prohlídky historického centra Jihlavy. Provoz boxů je
zdarma.
Boxy za 580 000 korun mají kapacitu 14 jízdních kol. Do každé ze sedmi úschoven se vejdou
dvě kola. Každý box má navíc i svou dobíječku
elektrokol.
Petr Stejskal
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel. 564 602 354
e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

VLASTNÍCI LESA MOHOU K OBNOVĚ
VYUŽÍT SEMENNÝ ROK
Letošní rok je pro lesy opravdu silným semenným rokem. Takzvaný semenný rok je periodicky
se opakující rok zvýšené plodnosti jednotlivých
dřevin. Na přechodu léta a podzimu bylo možné sbírat šišky jedle a douglasky, později plody
dubu, buku, javoru a jeřábu, v zimě je vhodná
doba pro sběr semen lípy, smrku, modřínu a borovice lesní. Z dlouhodobého sledování je zřejmé,
že se semenné roky jednotlivých dřevin vracejí
častěji, než bývalo obvyklé.
„Vlastníci lesa mohou semenného roku k obnově svých lesů využít tím, že buď nechají holiny
samovolně nalétnout semeny z okolních porostů,
anebo sesbírají lesní osivo, kterým následně lesní
porosty obnoví. Výrazně tím sníží náklady na zalesnění,“ mluví o levnějším způsobu obnovy lesa

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
„Aby však byla obnova lesních porostů úspěšnější, je vhodná předcházející skarifikace půdního
povrchu neboli zraňování půdy. Tato mechanická příprava půdy, jejíž podstatou je narušení drnu
nebo povrchové vrstvy nadložního humusu se
současným promísením s minerální zeminou,
vytvoří příznivější podmínky pro vyklíčení semen a ujmutí se náletu,“ dodává Jiří Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 264
e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, IČ 70890749,
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.,
Kožichovice
vydáno dne 9. 11. 2018
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ZPRAVODAJ

KULTURNÍ POZVÁNKY
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA
http://ogv.cz
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
V JIHLAVĚ,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24, JIHLAVA
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Neighborhood Report
Výstava představuje tvorbu vybraných
umělců dolnorakouského současného
umění
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Bon appétit (s chutí do galerie)
Tematicky zaměřená přehlídka maleb,
kreseb, grafik a plastik ze sbírek galerie
15. 11. 2018 – 3. 2. 2019
IGLOO 10: Veronika Svobodová –
Meze intervalů
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Jan Pražan, Dominik Strouhal – Oko
imaginace
HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM
MĚSTĚ NA MORAVĚ
VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ 1,
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
http://horackagalerie.cz
15. 5. – 31. 12. 2018
Za svobodu!
Výstava k výročí vzniku ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
8. 11. – 16. 12. 2018
25 let české známkové tvorby 1993–
2018
Výstava známek od vzniku České republiky, tj. od roku 1993 do roku 2018, doprovodná výstava k projektu Za svobodu!
15. 11. – 31. 12. 2018
Konstantin Korovin/Jindřich Štreit –
Japonsko

Výstava fotografií českého cestovatele
a historika umění Konstantina Korovina
a dokumentárního fotografa a pedagoga
Jindřicha Štreita na společné téma – Japonsko
18. 11. 2018 v 15.00
Kraj návratů a loučení
Křest nové knihy Věry Rudolfové
30. 11. 2018 v 19.30
Hastrman
Promítání českého filmu režiséra Ondřeje Havelky na motivy stejnojmenné knihy
Miloše Urbana; v hlavních rolích K. Dobrý, S. Zmrzlá, J. Lábus a další; vstupné:
80 Kč
8. 12. 2018 v 17.00
Barokní Vánoce s Novocantem a Castello
in Aria
Koncert novoměstského mužského pěveckého sboru Novocantus a sdružení
hudebníků hrajících na kopie dobových
nástrojů Castello in Aria
18. 12. 2018 v 19.00
Brněnský rozhlasový orchestr lidových
nástrojů
Adventní koncert s vánočními lidovými
písněmi a skladbami, výtěžek z charitativního koncertu bude věnován dětskému
oddělení novoměstské nemocnice
GALERIE VÝTVARNÉHO
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ,
HAVLÍČKOVO NÁM. 18,
HAVLÍČKŮV BROD
http://galeriehb.cz

UMĚNÍ

26. 10. – 9. 12. 2018
Zlomové osmičky našich dějin
Výstava představí aktuální tvorbu několika současných komiksových autorů
reflektující zlomové události československých dějin neotřelou komiksovou
a ilustrační optikou
26. 10. – 9. 12. 2018
DOBRÝCH STO aneb Sto pozitivních
událostí z uplynulých sta let československých dějin očima současných studentů oboru digitální ilustrace Fakulty
umění a designu

Výstavní projekt ke stému výročí republiky vznikl ve spolupráci s Fakultou umění
a designu Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni
14. 12. 2018 – 3. 2. 2019
Ze sbírek Galerie výtvarného umění
v Hodoníně
Výstava představí díla ze sbírek partnerské hodonínské galerie, jejíž historie i sbírky jsou neodmyslitelně spjaty
se spolkem Sdružení výtvarných umělců
moravských
17. 11. 2018 od 8.30 do 16.00 hodin
Designéři v galerii
Minimarket designu a autorských prací, prodejní výstava designových kousků
a autorské tvorby v prostorách galerie
Dílny – workshopy
11. 10. 2018 od 16.00 do 17.30
Křišťálová prskyřice
18. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. 2018
vždy od 15.30 do 18.00
Galerijní kurz grafiky
12. 11., 19. 11. 2018 vždy 16.00–18.00
Retrodílny
29. 11. 2018, 16.00–18.00
Adventní věnce
5. 12. 2018, 16.00–19.00
Mikulášská dílna
6. 12. 2018, 16.00–18.00
Tradiční vánoční ozdoby
13. 12. 2018, 16.00–19.30
Předvánoční tiffany
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV,
MASARYKOVO NÁM. 12,
PELHŘIMOV
http://www.muzeumpe.cz
Přednášky projektu Pelhřimov_19?8
vždy od 17.00 ve freskovém sále
13. 11. 2018
Očima prostého legionáře
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PhDr. Vlastimil Kolda (Státní oblastní archiv Třeboň) – představení knihy pamětí
legionáře Františka Matiáška
27. 11. 2018
Průmysl v letech 1918–1938 v Československu
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum
v Brně, Masarykova univerzita Brno)
11. 12. 2018
Církevní změny po roce 1918
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov)
14. 11. 2018 – 13. 1. 2019
MLADÍ a NEKLIDNÍ
Výstava – práce studentů Design a vizuální komunikace, výstava je věnována designu a prostorovým objektům; výstavní
síň zámku pánů z Říčan
16. 12. 2018
Vánoce na radnici
Tradiční celodenní akce, do které se zapojují všechny kulturní a společenské
organizace se sídlem v Pelhřimově; výstavní síň zámku pánů z Říčan
20. 12. 2018 od 19.00
Vánoční koncert francouzského dua
Peljim
Vystoupení francouzského pěveckého dua Peljim (Pelžim) sester Marianne
a Elise Humberových. V jejich repertoáru jsou lidové písně z celého světa, které
zpívají v originálním jazyce; freskový sál
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
ZÁMEK 1, TŘEBÍČ
http://www.muzeumtr.cz/
https://www.facebook.com/zamektrebic/
Výstavy
Do 31. 12. 2018
Výstava ke 100. výročí vzniku Československa
Drobná výstavka připomínající důležité
mezníky od roku 1918 do roku 2018, také
50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy (1968) a 25. výročí vzniku České republiky (1993); depozitář Kosmákova
5. 10 – 2. 12. 2018
Když si děda babičku bral
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ
Třebíč ke 100. výročí vzniku Československa, recepce muzea

ZPRAVODAJ
16. 11. 2018 – 13. 1. 2019,
Rok v obrazech stacionáře Úsměv
Výstava výtvarných prací klientů stacionáře Úsměv, galerie Tympanon. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek 15. 11. 2018
od 17.00
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Vánoční výstava betlémů
Výstava betlémů tentokrát z „nepapírových“ materiálů; k vidění budou betlémy
ze dřeva, slámy, cínu, terakoty, vosku,
moduritu a mnoha dalších materiálů.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
29. 11. 2018 v 17.00 v prostorách konírny
třebíčského zámku.
Podzimní přednáškový cyklus vždy od
17.30
13. 11. 2018
Nešťastný rok 1468 v historii Třebíče
Rudolf Fišer (Třebíč)
27. 11. 2018
Expedice Angola – Jak se dělá (savčí)
věda v Africe
František Vejmělka (JU České Budějovice)
Akce pro veřejnost
10. 11. 2018 ve 14.00
Třebíčské kouření
Soutěž v pomalém kouření dýmek. Zahájení soutěže, která je přístupná i veřejnosti, je ve 14.00. Prezence od 11.30 do 13.30
Akce pro veřejnost
17. 11. 2018 v 15.00
Do muzea za pěnovkou
Program určený rodičům s dětmi. Jak vypadá dýmka pěnovka, z čeho je, jaký příběh se váže k muzejním dýmkám?
16. 12. 2018 v 18.00
Zpívání u slámového betlému
Přijďte si zazpívat na třetí adventní neděli koledy u slámového betlému na nádvoří
třebíčského zámku
16. a 27. 12. 2018, 14.00–17.00
Vánoční dílničky
Přijďte okusit vánoční atmosféru do Muzea Vysočiny Třebíč, malí i velcí návštěvníci si budou moci odnést vlastnoručně
vyrobenou vánoční dekoraci
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MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
MASARYKOVO NÁM. 57/58,
JIHLAVA
http://muzeum.ji.cz
https://www.facebook.com/muzeum-jihlava/
Do 18. 11. 2018
100 let republiky pohledem filatelisty
Průřez československou filatelistickou
tvorbou
Do 25. 11. 2018
254 historických pohlednic Jihlavy
Výběr z historických pohlednic Jihlavy
od těch nejstarších až po ty nedávno zasílané
Do 25. 11. 2018
100 let republiky – očekávání, naděje
a skutečnost
Odraz významných přelomových událostí 20. století v Jihlavě
18. 10. – 18. 11. 2018
Přírodovědcem v muzeu
Výstava představí zajímavosti z depozitářů, techniky zpracovávání sbírkových
předmětů, zajímavé osobnosti i vývoj
jednotlivých oborů v průběhu posledních
sta let
13. 11. 2018
Jihlavské pomníky na konci monarchie
a v nové republice
Přednáší PhDr. Vlastimil Svěrák ze Státního okresního archivu Jihlava, začátek
v 17.00
13. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Hvězdné nebe nad námi:
Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností
22. 11. 2018
Pravda je tam venku aneb Hledání
pravdy o mimozemském životě
Přednáška Bc. Miloše Podařila z Jihlavské astronomické společnosti, začátek
v 17.00
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Milé drobnosti
Drobné výrobky amatérských i profesionálních řemeslníků a výtvarníků, vernisáž 29. 11. 2018 v 17.00
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Patchwork
Vánoční motivy v náročné textilní technice
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8. 12. 2018 – 3. 2. 2019
Photographia Natura 2018
XV. ročník tradiční fotografické soutěže,
tentokrát na téma Květy, listy, plody – všímáme si detailů, vernisáž 7. 12. v 17.00
11. 12. 2018
Science Café
Další přednáška z cyklu vědeckých kaváren,
začátek v 18.00
13. 12. 2018
Nové záludné otázky z astronomie
Přednáší prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek,
CSc., z Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 17.00
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TELČ,
NÁMĚSTÍ ZACHARIÁŠE Z HRADCE 2,
TELČ
12. 11. 2018
Zemí knihy
Přednáška Heleny Grycové Benešové se
uskuteční v obřadní síni telčské radnice, začátek v 17.00
3. 12. 2018
Předvánoční rozjímání s PhDr. Danou
Novákovou
Setkání s etnografkou jihlavského muzea,
začátek v 17.00
15. 10. 2018 – 28. 2. 2019
Telč archeologická
Výstava mapující výsledky archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské
Dyje v prostorách knihovny univerzitního
centra MU v Brně
1. 12. – 31. 1.2019
Čas vánoční
Vánoce v prostorách Univerzitního centra
MU a Cukrárny-Kavárny Haas
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TŘEŠŤ,
ROOSEWELTOVA 462, TŘEŠŤ
1. 12. 2018 – 2. 2. 2019
Novoročenky Jindřicha Roháčka
Výstava autorských novoročenek třešťského
rodáka RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc., celosvětově uznávaného etnologa ze Slezského
muzea
MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV
BROD, HAVLÍČKOVO NÁM. 19
HAVLÍČKŮV BROD
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7. 9. 2018 – 17. 2.019
100 let republiky a osmičková výročí
1918–1938–1948–1968
Výstava se snaží přiblížit dějiny našeho
mladého státu poukázáním na vzestupy
a pády jednotlivých režimů, které se tu
u moci vystřídaly skrze pomníky, plakety
a další připomínky doby
8. 11. 2018 v 17.00
První republika Zdenka Rykra
Obrazy vydávají svědectví o hledání člověka
Přednáška: Mgr. Rozhoň, Ph.D. (přednášková síň Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod)
24. 11. 2018 v 9.00
Přednáška v pohybu
Zajímá vás historie Havlíčkova Brodu?
Míjíte staré budovy a přemýšlíte nad jejich minulostí? Zveme vás na „přednášku v pohybu“, na které vás ředitel Muzea
Vysočiny Havlíčkův Brod Michal Kamp
provede po nejzajímavějších brodských
továrnách. Svými osudy na vás dýchnou
například Továrna Bratří Mahlerů, Vonkova škrobárna, Weidenhofferův mlýn,
Textilka Löwi & Drücker a další. Sraz je
v muzeu v 9.00, vstupné dobrovolné
10. 12. 2018, 13.00–16.00
Vánoční dílny
Malí i velcí jsou vítáni na tradiční zdobení perníčků u nás v muzeu
KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY,
HAVLÍČKOVO NÁM. 87,
HAVLÍČKŮV BROD
www.kkvysociny.cz
3. 11. 2018 v 19.00
2. Reprezentační ples aneb Návrat do 1.
republiky
Zveme vás na 2. reprezentační knihovnický ples, letos v duchu 1. republiky (hotel
Slunce, vstupné 200 Kč)
5. 11. 2018 v 18.00
Route 66 na kole – Zdeněk Jurásek
Premiéra nového českého filmu (sál Staré
radnice, vstupné 50 Kč)
20. 11. 2018 v 17.00
Spisovatelé do knihoven – Lucie Faulerová
Autorské čtení (přízemí knihovny /místnost s modelem HB/, vstupné zdarma)

24. 11. 2018, 9.00–12.00
Den pro dětskou knihu
11. ročník celorepublikové akce na propagaci dětských knih a dětského čtenářství
(Krajská knihovna Vysočiny, vstupné zdarma)
26. 11. 2018 v 19.00
Biograf v knihovně: Vítězný festivalový
film sekce Česká radost MFDF Ji.hlava
Vítězný festivalový film z Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
ze sekce Česká radost (m-centrum, vstupné zdarma)
30. 11. 2018 v 19.30 hodin
LiStOVáNí: Svatá Barbora
Scénické čtení, tentokrát z knihy o kuřimské, nikdy neobjasněné kauze (podkroví
Staré radnice, vstupné 80 Kč)
1. 10. – 30. 11. 2018
Století republiky v Havlíčkově Brodě
Test pro čtenáře
1. – 30. 11. 2018
Duhové hrátky
Zábavná odpoledne pro děti. Program:
7. 11. 2018, 13.00–14.30, Dílnička
16. 11. 2018, 13.00–14.30, Dovádění – Xbox
22. 11. 2018, 15.30–16.00, Čítárnička
26. 11. 2018, 15.30–17.00, Dílnička
1. – 30. 11. 2018
Kreslíme knihovně
Kreslíte rádi? Neváhejte a přineste na dětské oddělení výkresy dle své fantazie a odměna vás nemine (Dětské oddělení)
1. 11. – 31. 12. 2018
Hádankový kolotoč
Testík pro děti (Dětské oddělení)
1. 6. – 30. 11. 2018
Etapová hra Na stopě
Etapová hra Na stopě je připravena pro
všechny děti, které rády pátrají a řeší zapeklité případy a rébusy (Dětské oddělení).
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA,
KOMENSKÉHO 22, JIHLAVA
Aktuální program na http://www.hdj.cz
17. 11. 2018
Jediný galavečer Horác
Speciální program v rámci akce Noc divadel 2018, předávání ocenění vítězům divácké ankety Horác na Velké scéně a následná
party v prostorách divadelních foyer
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
PRO OBYVATELE OBCÍ KRAJE VYSOČINA, 3. ČÁST
Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí) zajišťuje prostřednictvím
evropského
projektu Podpora vybraných
sociálních služeb na území
Kraje Vysočina, individuální
projekt IV., registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/
0004530, pro obyvatele kraje
provoz některých sociálních

služeb, které řeší důsledky
takových nepříznivých situací, jako je ztráta bydlení,
duševní onemocnění, domácí
násilí nebo neschopnost realizovat se na trhu práce v důsledku zdravotního postižení
(azylové domy, dům na půl
cesty, intervenční centrum,
sociálně terapeutické dílny,

sociální rehabilitace). Naším
cílem je informovat starosty
a pracovníky obcí o kontaktech na tyto sociální služby
a o jejich zaměření, aby se na
ně mohli v zájmu svých obyvatel obracet.
Ve dvou předchozích číslech
byly uveřejněny karty sociálních služeb poskytovate-

lů sociální služby azylové
domy, dům na půl cesty, intervenčního centra, sociálně terapeutické dílny a část
sociální rehabilitace. Nyní
vám přestavujeme druhou
část poskytovatelů sociální
služby sociální rehabilitace,
kteří působí v Kraji Vysočina
v rámci projektu.

Sociální rehabilitace:
Tým podpory v zaměstnávání – sociální rehabilitace Havlíčkův
Brod
Poskytovatel
FOKUS Vysočina, z. ú.
Druh sociální služby
Sociální rehabilitace
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdraCílová skupina
votním postižením, 18–64 let
Adresa zařízení
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
774 151 497, milena.necasova@fokusvysocina.cz,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Název sociální služby

Posláním TPZ je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem. Cílem TPZ je pomoci uživateli orientovat se na trhu práce, získat dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání, získat a udržet si vhodné pracovní místo, odpovídající jeho dovednostem a schopnostem.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Tým podpory v zaměstnávání – sociální rehabilitace Pelhřimov
FOKUS Vysočina, z. ú.
Sociální rehabilitace
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdraCílová skupina
votním postižením, 18–64 let
Adresa zařízení
Masarykovo náměstí 31, 393 01 Pelhřimov
774 151 496, marie.zemanova@fokusvysocina.cz,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním TPZ je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem. Cílem TPZ je pomoci uživateli orientovat se na trhu práce, získat dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání, získat a udržet si vhodné pracovní místo, odpovídající jeho dovednostem a schopnostem.
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Název sociální služby

Klub Lebeda
Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzděláPoskytovatel
vání
Druh sociální služby
Sociální rehabilitace
Cílová skupina
Osoby s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením
Adresa zařízení
Baliny 1, 594 01 Baliny
564 034 536, 777 486 955, michaela banova@chaloupky.cz,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.chaloupky.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem naší sociální služby je zvyšovat samostatnost a soběstačnost hendikepovaných osob v souladu se stanoveným individuálním
plánem podle potřeb a možností uživatelů služby. Typickým uživatelem je osoba se znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, ale na trhu práce je kvůli svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná. Unikátnost naší
služby je v tom, že k dosažením tohoto cíle využíváme metod zahradní terapie, které jsou založené na těsném kontaktu uživatelů
s přírodou a jejím rehabilitačním účinkem. Služba je poskytována v plně bezbariérovém areálu, jehož součástí je rozsáhlá terapeutická zahrada. V rámci organizace poskytovatele dále pro uživatele služby provozujeme prostupný model zaměstnávání, který
umožňuje další sociální integraci uživatelů, u nichž poskytování sociální služby již splnilo svůj účel.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Šance ve STŘEDu
STŘED, z. ú.
Sociální rehabilitace
Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 12 až 26 let, kteří se ocitli
Cílová skupina
ve složité životní situaci, již sami nedovedou vyřešit
Adresa zařízení
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.stred.info, +420 775 725 553, dvorakova.lenka@stred.info
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, jež je v souladu se společenskými normami.
Preventivní program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem. Dětem, mládeži a jejich zákonným zástupcům se snažíme poskytnout podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového chování apod.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Ambulantní, terénní
Osoby s duševním onemocněním
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, pobočka Bystřice nad
Perštejnem, Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem;
Adresa zařízení
pobočka Velké Meziříčí, Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
777 756 410, 731 646 970
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Doprovázíme uživatele při vyřizování nutných pochůzek, k lékaři, na úřad. Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti. Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí. Podporujeme uživatele formou rozhovorů. Posilujeme pracovní dovednosti a
smysluplné využití volného času. Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne. Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a
spolupracujeme s osobami blízkými.

číslo 11/2018

ZPRAVODAJ

strana 7

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

TaxiS sociální rehabilitace
DCHB – Oblastní charita Třebíč
Sociální rehabilitace
Zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, které nemohou zísCílová skupina
kat anebo si udržet odpovídající zaměstnání.
Adresa zařízení
Blahoslavova 106/1, Třebíč 674 01
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
733 741 779, taxis@trebic.charita.cz, www.taxis-trebic.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu, díky které získají a budou schopni si
udržet odpovídající zaměstnání. Důležitá je příprava na vstup na trh práce – znalost všech důležitých informací z pracovní oblasti;
příprava na výběrové řízení; reálnost očekávání; rozvoj dovedností a maximální využití stávajících schopností osob, což má vést k
získání odpovídajícího zaměstnání.

Poskytovatel

Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Druh sociální služby

Sociální rehabilitace, ambulantní a terénní forma

Název sociální služby

Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)

Lidé z regionu Třebíčska ve věku 18–70 let trpící duševním onemocněním, kteří potřebují získat schopnosti a dovednosti k samostatnému zvládání každodenního života
Gen. Sochora 705/2, 674 01 Třebíč
568 420 200, 776 274 311, paprsek@trebic.charita.cz, www.trebic.charita.cz

Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cíle služby vychází z nepříznivé sociální situace uživatelů a pomáhají a podporují uživatele v tom, jak:
• Zvládat dovednosti každodenního života, jako je hospodaření s finančními prostředky, cestování, orientace v neznámém prostředí, nakupování, vaření, hygiena, úklid, praní, údržba šatstva, drobná domácí údržba, telefonování, internet apod.
• Využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá občanská práva. Zvládat samostatně komunikovat s úřady a institucemi, využívat společností nabízené možnosti, jako je kulturní a sportovní vyžití, návštěva restaurace, spotřebitelské služby (kadeřnictví,
obchody) atd.
• Zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat volný čas, rozvíjet svoje pracovní schopnosti a dovednosti.
• Zastávat různé sociální role, jako je zaměstnanec, partner, rodič, kamarád, člen zájmového klubu, politické strany apod.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociální rehabilitace
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Sociální rehabilitace
Osoby se zrakovým postižením starší 11 let
Brněnská 626/8, Jihlava
724 865 566, havlikova@tyflocentrumjihlava.cz, belovova@tyKontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
flocentrumjihlava.cz, www.tyflocentrumjihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení maximální míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem a podporou jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných činností využitím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Jedná se především o ovládání speciálních kompenzačních pomůcek, běžné domácí práce a péče o sebe, orientace v prostoru, cestování a podporu pracovního uplatnění. Služba je
poskytována ambulantní či terénní formou. Cílem je komplexní podpora uživatele služby k dosažení co nejvyšší možné úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech a upevňování dovedností a návyků v návaznosti na různé sociální
situace osob se zrakovým postižením.
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Název sociální služby

Sociální rehabilitace
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava,
Poskytovatel
zapsaný ústav
Druh sociální služby
Ambulantní, terénní
Cílová skupina
Duševně nemocní lidé
Adresa zařízení
Komenského 36a, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
567 215 019, os.vor@seznam.cz, www.os-vor.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Chceme pomáhat lidem vést plnohodnotný život, který vedli před svým onemocněním, nebo se k němu alespoň přiblížit. Chceme
podporovat své klienty při vytváření uspokojivých sociálních vztahů s rodinou, spolupracovníky, přáteli při zvládání své nemoci, v péči o své zdraví, při vyhledávání vhodného bydlení, ve finanční gramotnosti, při zapojování se do společnosti, při vyhledávání vhodné práce, hájit práva klientů a jejich oprávněné zájmy, snížit četnost jejich hospitalizací v PN. Chceme informovat širší
veřejnost o problematice duševního zdraví v rámci prevence a destigmatizace, a tím zvyšovat šance klientů na snadnější návrat
do společnosti bez předsudků a negativních reakcí vůči nim. Klient by si měl s naší podporou osvojit takové dovednosti, které mu
umožní žít samostatný, nezávislý život v reálném prostředí, umí využívat běžně dostupné zdroje ve svém okolí, ví, kam a na koho
se obrátit v případě duševní či jiné krize.
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Vrátka, z. s.
Vrátka, z. s., L. Pokorného 56/19, Třebíč
Sociální rehabilitace
Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postiCílová skupina
žením
Bazárek u Zebry – Hasskova 67/9, Třebíč Chráněná kavárna L.
Adresa zařízení
Pokorného 29/42, Třebíč Volnočasové a rukodělné aktivity L.
Pokorného 56/19, Třebíč
Mgr. Petra Blažková – sociální pracovnice, 778 765 600, blazkova.petra@vratka.cz; Pavla Kavanová – pracovník v soc. služKontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
bách, 778 724 720, kavanova.pavla@vratka.cz; Ida Svobodová
– pracovník v soc. službách, 776 600 827, svobodova.ida@vratka.cz www.vratka.cz, facebook: Sociální rehabilitace Vrátka
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naším posláním je pomoci posílit osobní kompetence a schopnosti u lidí se zdravotním znevýhodněním, aby dokázali fungovat
v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění, a tím vést ke zlepšení kvality života a samostatnosti.
Jitka Přibilová
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 837, e-mail: pribilova.j@kr-vysocina.cz

OTEVŘENÉ ATELIÉRY NAVŠTÍVILY TISÍCE LIDÍ
Téměř dvanáct tisíc návštěvníků se zúčastnilo víkendových Dnů
otevřených ateliérů na Vysočině. Osmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se
uskutečnil v sobotu 6. a v neděli 7. října. Pro zájemce bylo otevřeno
a zpřístupněno 149 ateliérů, dílen, galerií a uměleckých škol. V některých ateliérech si lidé mohli použité výtvarné techniky a postupy dokonce i vyzkoušet. Počet návštěvníků a zpřístupněných
ateliérů je v posledních třech letech obdobný.
Největší zájem byl tentokrát rovněž tradičně o návštěvy sklářských
hutí, ale stranou nezůstaly ani menší domácí dílny nejrůznějších
oborů. „Přicházeli dospělí, rodiny s dětmi, místní, ale i lidé z daleka, třeba z Prahy,“ upřesnil kovář Petr Štáfl z Uhrů u Přibyslavi. To, že akci vyhledávají i mimokrajští zájemci, a to především
z Chrudimska, Pardubicka, Znojemska a okolí Brna, potvrzují

i další tvůrci. „Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů Jana Fischerová, která také letos nad akcí
převzala záštitu.
Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců. Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě
Vysočiny se návštěvníkům již představili také tvůrci v Jihomoravském kraji a ve druhé polovině října v kraji Jihočeském a v Dolním
Rakousku, kde akce před lety vznikla.
Lenka Novotná
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

číslo 11/2018

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje
dle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/
úředník na úseku
ekonomické
agendy, kontroly
a metodiky

odboru
zdravotnictví
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá,
tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.
cz.
Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz → Volná
pracovní místa → Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj
Vysočina (se zařazením do
krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se
uchazečům nevrací, je možné
si je osobně vyzvednout do 30
dnů po ukončení výběrového
řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté
přílohy přihlášky budou
skartovány.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalost legislativy upravující činnost územních samosprávných celků, zejména znalost zákona 		
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj
ších předpisů
• znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých záko
nů, ve znění pozdějších předpisů (včetně prováděcí vyhlášky a kontrolního řádu)
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce
• dobré komunikační dovednosti
• schopnost systémové práce a řešení problémů
• koncepční, analytické, logické a tvůrčí myšlení
• schopnost rychle se učit
• dobrou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu 		
svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vzdělání v ekonomickém oboru
• základní orientace ve fungování a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 		
územními samosprávnými celky
• znalost účetní legislativy příspěvkových organizací a územních samosprávných celků
• znalost problematiky řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2019
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou do 30. 12. 2019)
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 		
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• možnost rozvíjení organizačních schopností
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• příjemný pracovní kolektiv
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho ob		
čanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného 		
státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
16. 11. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V Jihlavě 3. 10. 2018

1) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
2)	Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, jež je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
ZOZ
V částce 111/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2018 byla pod
č. 222 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky ruší povinnost interních auditorů prokázat
zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Datovky
V částce 108/2018 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2018 byla pod
č. 216 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009
Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely vyhlášky je především zavést nový elektronický
prostředek pro přihlašování do datové schránky (tzv. mobilní
elektronický prostředek) a umožnit, aby datové schránky orgánů
veřejné moci zřízené podle § 6, odst. 2, zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, přijímaly datové zprávy dodávané
do těchto datových schránek do velikosti 50 MB.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018 (část 1. 3. 2019).

Technické silniční kontroly
V částce 104/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2018 byla
pod č. 207 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel
a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Odpady
V částce 105/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2018 byla pod
č. 210 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019 (část 1. 1. 2020).

Technické prohlídky vozidel
V částce 106/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2018 byla
pod č. 211 publikována vyhláška o technických prohlídkách
vozidel.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Pozemní komunikace
V částce 105/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2018 byla pod
č. 208 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Technická způsobilost vozidel
V částce 103/2018 Sbírky zákonů vydané dne 21. 9. 2018 byla
pod č. 206 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Vozidla
V částce 105/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2018 byla
pod č. 209 publikována vyhláška o hmotnostech, rozměrech
a spojitelnosti vozidel.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018
konaného dne 9. 10. 2018
Usnesení 0652/06/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0653/06/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr.
Jana Tecla, MBA, a Kamila Vejvodu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0654/06/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by

jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (9. 10. 2018), termín:
9. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0655/06/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú.
Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě vyhlášené usnesením č.
1330/20/2018/RK, deklaruje, že o předložených nabídkách rozhodne 6. 11. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový (23. 10. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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