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ZMĚNA ZÁSAD ZASTUPITELSTVA
KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ
DOTACÍ NA INFRASTRUKTURU
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude schvalovat
dne 7. 11. 2017 nové Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací. Podle uvedených zásad
Kraj Vysočina poskytuje dotace v oblasti A na
zajištění zásobování obyvatel Kraje Vysočina
kvalitní pitnou vodou a v oblasti B na zajištění
odvádění a potřebné úrovně čištění komunálních
odpadních vod na území Kraje Vysočina. V oblasti
A se jedná o opatření na výstavby a dostavby
vodovodů pro veřejnou potřebu, a to včetně příslušných objektů (vodojemů, úpraven vod apod.),
nebo jejich intenzifikace či napojení nových
zdrojů vody. V oblasti B se jedná o opatření na
výstavby a dostavby kanalizačních systémů pro
veřejnou potřebu, výstavby nebo intenzifikace
čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu, a to
včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu či
vhodného řešení kalového hospodářství.
Nejvýznamnější změnou zásad je v oblasti
A snížení minimálního počtu řešených trvale
bydlících obyvatel na 25 a v oblasti A a B rozšíření i na místní části měst, které dosud nemohly
být předmětem žádosti. Dále byly provedeny
změny v uznatelných a neuznatelných nákladech
a v povinných přílohách žádosti o dotaci. Kraj již
nebude podporovat prosté rekonstrukce vodovodů
a kanalizací a souvisejících objektů. Náklady na
rekonstrukce stávajících staveb budou uznatelné
pouze v případě, dojde-li ke zvýšení kapacity
vodovodních a kanalizačních řadů nebo ke zvýšení účinnosti ČOV či úpravny vody.
Žadateli mohou být obce a jejich svazky a také
právnické osoby, které vlastní majetek vodovodů

a kanalizací pro veřejnou potřebu, vykazují minimálně 75 % své činnosti v jejich provozování
a ve kterých mají obce, městysy a města alespoň
75 % majetková práva. Maximální výše dotace
z rozpočtu kraje na investiční akci podle těchto
zásad může dosáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů. Je možné žádat i o spolufinancování dotace získané z jiných dotačních titulů.
Minimální výše požadované dotace je 50 000 Kč,
maximální výše v oblasti A 5 000 000 Kč
a v oblasti B 10 000 000 Kč. Uznatelné náklady
nesmí překročit v oblasti A na 1 řešeného trvale
bydlícího obyvatele 80 000 Kč bez DPH, v oblasti
B na 1 ekvivalentního obyvatele 100 000 Kč bez
DPH.
Zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o dotaci
podle nových zásad se předpokládá 13. 12. 2017
po schválení rozpočtu kraje na rok 2018 a příjem
žádostí ve druhé polovině ledna 2018. V návrhu
rozpočtu kraje na rok 2018 je pro tento dotační
titul navržená finanční částka 60 mil. Kč.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou
uvedeny v nových zásadách, které jsou včetně
příloh od 8. 11. 2017 zveřejněny na www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor životního prostředí,
hospodářství a zemědělství > Oddělení vodního
hospodářství > Dotace a finanční prostředky
v oblasti vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

ZMĚNY V PRAVIDLECH
OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Změny v oblasti ochrany osobních dat občanů přináší Obecné
nařízení o ochraně osobních
údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), přijaté Evropským parlamentem
a Radou EK v dubnu 2016.
Účinné bude od 25. května
2018 v celé Evropské unii.
GDPR se týká firem a institucí,

jednotlivců a on-line služeb,
které zpracovávají data uživatelů. Všechny povinnosti z něj
plynoucí se týkají také Kraje
Vysočina a jeho organizací.
„Nezbytným krokem k zavedení
GDPR je vstupní a rozdílová
analýza. Ta musí být zaměřena
na zpracování a ochranu osobních údajů nejen na krajském

úřadě, ale i v našich příspěvkových organizacích. Na jejím
základě budou následně probíhat konzultace s jednotlivými
příspěvkovými organizacemi,“
uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina. GDPR řeší zpracovávání
a uchovávání podobně jako naše
stávající vnitrostátní úprava.
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Novinkou podle nařízení je
povinnost, aby každá veřejná
instituce či organizace, která
zpracovává osobní údaje, jmenovala pověřence, jenž poskytuje informace a poradenství

správcům údajů a zaměstnancům, monitoruje soulad s nařízením, posuzuje vliv nových
operací na ochranu osobních
údajů a spolupracuje s dozorovým úřadem, kterým je Úřad pro

ochranu osobních údajů. „Věřím
tomu, že Kraj Vysočina a jeho
příspěvkové organizace budou
díky včasné přípravě na GDPR
dobře připraveny,“ uzavřel Zdeněk Kadlec.

 Karel Kotrba,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299,
e-mail: kotrba.k@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA MÁ NA TŘEBÍČSKU NOVOU
PŘÍRODNÍ REZERVACI STARÉ DUBY
Na Vysočině přibyla nová přírodní rezervace. Jde o 55,2 hektarů
světlého listnatého lesa na svazích nad vodní nádrží Dalešice
mezi obcemi Koněšín a Třebenice na Třebíčsku. Vyskytují se zde
v hojné míře vzácné a chráněné druhy ptáků, rostlin i bezobratlých
vázaných na staré listnaté porosty, teplá a suchá stanoviště doubrav
a dubohabřin. O zřízení nové přírodní rezervace rozhodla krajská
rada na svém jednání 20. října 2017. Podle údajů krajského úřadu
se nyní na území kraje nachází 118 přírodních památek a 73 přírodních rezervací.
Přírodní rezervace Staré duby je významným hnízdištěm dutinových
ptáků. Hnízdí zde například puštík obecný, datel černý, žluna šedá,
žluna zelená, strakapoud velký, lejsek bělokrký i lejsek šedý. Mezi
zvláště chráněné druhy hnízdící na lokalitě či v blízkém okolí patří
strakapoud prostřední, holub doupňák, výr velký i včelojed lesní.
Nově vzniklé zvláště chráněné území je velice cenné i výskytem
bezobratlých. Vhodné prostředí tu nacházejí vzácné druhy pavouků

jako snovačka červenonohá, běžník doubravní, skálovky nebo
známější sklípkánek hnědý. Ozdobou území jsou ohrožení brouci
zlatohlávek skvostný, krasec měďák či zákonem chráněný motýl
okáč medyňkový.
Na skalních výchozech a na světlinách můžeme najít keříky rybízu
alpinského nebo skalníku celokrajného. V suťových lesích vzácně
nacházíme lilii zlatohlavou, na lesních světlinách večernici lesní,
kručinku chlupatou, vikev křovištní a další vzácné či ohrožené
druhy rostlin. Svahy nad Dalešickou přehradou jsou cenné i z hlediska krajinářského. V blízkém okolí se nacházejí i zříceniny
středověkých hradů, přičemž zřícenina hradu Holoubek je přímo
součástí ochranného pásma rezervace.
 Jana Nováková,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 575, e-mail: Novakova.J2@kr-vysocina.cz

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– VÝZVA PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 1. 2018
Žadatelé: obce, ZŠ, MŠ, NNO
Základní podmínky dotace:
Výše dotace: 50 000 – 500 000 Kč
Dotace činí až 85 % celkových nákladů
Realizace projektů: do 31. 8. 2020

Více informací na adrese: www.mzp.cz > Témata > Financování
ochrany životního prostředí > Národní programy > Národní program
Životní prostředí > NPŽP – Výzva č. 16/2017
(https://www.mzp.cz/cz /narodni_program_vyzva_sestnact_zari)
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

VYSOČINA JE UŽ TŘI ROKY BEZ VYDATNÝCH SRÁŽEK,
VODU V KRAJINĚ JE TŘEBA DŮSLEDNĚJI ZADRŽOVAT
Poslední tři roky se pohybují
roční srážky na území Kraje
Vysočina pod dlouhodobým
normálem, což se projevuje
na množství a kvalitě podzemních i povrchových vod. Tuto
skutečnost letos pociťuje nejpalčivěji především východní
a jižní část Vysočiny. Podle
Filipa Chuchmy z Českého
hydrometeorologického ústavu
situaci dokládá fakt, že letos
v létě téměř úplně vyschly například řeky Rokytná i Brtnice
a velké problémy nastaly na

řece Želetavě. Došlo ke snížení
vydatnosti většiny zdrojů podzemních vod v kraji.
Za přítomnosti zástupců obcí,
zemědělských i vodárenských
společností a dalších byl na říjnovém semináři k problematice
dopadů dlouhodobého sucha
nastartován proces hledání účinných opatření, která by v optimální kombinaci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
měla přispět ke snížení rizika
nedostatku vody na území Kraje
Vysočina. „Je třeba se o sebe

postarat přímo v regionech. Především některé obce už nemají
čas čekat na jakákoli opatření,
protože jim dochází pitná voda.
Proto jsem navrhl zřízení pracovní skupiny, jež v následujících měsících připraví návrh
opatření jak preventivního, tak
i okamžitého charakteru, která
budou následně předložena
k realizaci. Jinou kapitolou
jsou peníze na tato opatření.
Nic není zadarmo, a proto očekáváme pomoc od státu, ale
i kraj deklaruje do budoucna

opakované vyhlášení tradičních
dotačních programů v oblasti
vodního hospodářství v obcích
na území kraje – grantového
programu Čistá voda v rámci
Fondu Vysočiny – a dotací podle
zásad zastupitelstva kraje,“ říká
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
 Jaroslav Mikyna,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 267,
e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ RESPEKTU KRAJE VYSOČINA
K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM A SLAĎOVÁNÍ
Kraj Vysočina získal první místo v kategorii krajů v jedenáctém
ročníku soutěže Úřad roku Půl na půl 2017 – respekt k rovným
příležitostem. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro
ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 a Gender Consulting. Cílem
soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen
a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné
správy v České republice. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad
veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.
Kraj Vysočina je lídrem mezi kraji v tématu respektu k rovným
příležitostem a slaďování osobního a pracovního života už od
roku 2011. Ocenění od Ministerstva vnitra České republiky letos
převzal Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina,
již posedmé v řadě. Předávání probíhalo v rámci konference Rovné
příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života, jejíž program
se nesl v duchu vyzdvižení příkladů dobré praxe.
K šíření takovýchto příkladů přispěl prostřednictvím prezentace
i samotný Krajský úřad Kraje Vysočina. Zdeněk Kadlec, ředitel
krajského úřadu, přiblížil filozofii krajského úřadu při uplatňování principů rovnosti a slaďování. Zdůraznil, že politika rovných příležitostí Kraje Vysočina znamená nejen vyrovnání šancí

pro ženy a muže, ale dbá i na začlenění všech zaměstnaneckých
skupin – všech skupin obyvatelstva, které jsou ve svém postavení
nějakým způsobem podstatně znevýhodněny. Připomněl rovněž
fakt, že vzhledem k tomu, že veřejná správa má k dispozici pouze
veřejné prostředky, je třeba ctít zásadu účelnosti, efektivnosti
a hospodárnosti a kromě toho také přiměřenosti. Konkrétními
dobrými příklady z praxe jeho vystoupení doplnila Ivana Hanáková
Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Patřilo mezi
ně ustanovení pracovní skupiny napříč strukturou krajského úřadu
pro oblast rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního
života, pro podporu fyzického a psychického zdraví, dále zpracování Strategie uplatňování principu rovnosti včetně stanovení cílů,
stanovení priorit, opatření, databáze projektů a také vyhodnocení
realizovaných aktivit prostřednictvím zpracování Výroční zprávy
v oblasti rovného zacházení, slaďování osobního a pracovního
života.
 Ivana Hanáková Kosourová,
oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Odměny členům zastupitelstev ÚSC
V částce 109/2017 Sbírky zákonů vydané dne 2. 10. 2017 bylo pod
č. 318 publikováno nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Živnosti
V částce 102/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 289 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2017.
Styk
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 300 publikován zákon, o zásadách jednání a styku poslanecké
sněmovny a senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů (stykový zákon).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 102/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 290 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (část dnem vyhlášení, část
1. 11. 2017).

Odpovědnost z provozu vozidla
V částce 103/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 293 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
EIA
V částce 111/2017 Sbírky zákonů vydané dne 6. 10. 2017 byl pod č. 326
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017.
OSŘ a insolvence
V částce 102/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 291 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017.
Silniční doprava
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod č. 304
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 4. 10. 2017 (část 1. 1. 2019).
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Vnitroplavba
V částce 103/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 292 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2017.
OSŘ podruhé
V částce 103/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 296 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2017 (část 1. 1. 2019).
Zdravotní pojištění
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 297 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (část 1. 1. 2019, část 1. 1.
2020).
Soudní exekutoři
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 298 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 4. 10. 2017.
Léčba rostlin
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 299 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017.
Půda
V částce 107/2017 Sbírky zákonů vydané dne 25. 9. 2017 bylo pod
č. 312 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017.
Lesní dotace
V částce 108/2017 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2017 bylo pod
č. 314 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších
předpisů, a další související nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.
Agroklima
V částce 108/2017 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2017 bylo pod
č. 315 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.
Dávky ZTP
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 301 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
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o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Léčba zvířat
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 302 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017 (část 1. 1. 2020).
Branci
V částce 103/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 294 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.
Semeno
V částce 103/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 9. 2017 byl pod
č. 295 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017 (část 1. 1. 2019).
Status veřejné prospěšnosti
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 303 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Mezinárodní daně
V částce 104/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 305 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Nemocenské pojištění
V částce 106/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byl pod
č. 310 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.
Zaměstnanost
V částce 111/2017 Sbírky zákonů vydané dne 6. 10. 2017 byl pod
č. 327 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Silniční doprava
V částce 105/2017 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2017 byla pod
č. 307 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 10. 2017.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Kulturní pozvánky
MUZEUM VYSOČINY
HAVLÍČKŮV BROD,
HAVLÍČKOVO NÁM. 19,
HAVLÍČKŮV BROD
http://www.muzeumhb.cz
Do 26. 11. 2017:
MÓDA NA HAVLÍČKOBRODSKU
Výstava představuje elegantní šaty
krásných střihů a materiálů z doby
secese, první republiky a šedesátých let.
Vedle vlastních sbírkových předmětů
je prezentován i lidový kroj z Havlíčkobrodska, textilní továrny a zpracování lnu i textil z Regionálního muzea
v Chrudimi
1. 12. 2017 – 3. 1. 2018:
STAROČESKÉ VÁNOCE A ZIMNÍ
PRÁCE
V prostředí selské jizby zažijete atmosféru českých Vánoc a seznámíte se se
zapomenutými řemeslnými činnostmi,
které byly typické pro zimní období. Pro
školy i veřejnost je zajištěn doprovodný
program zdobení vánočních perníčků,
draní peří, výroba vánočních ozdob
a ukázka výroby tradičních dřevěných
hraček
4. 12. 2017 od 8.00–16.00 hod.:
VÁNOČNÍ DÍLNY – Výroba papírových betlémů, vánočních ozdob,
draní peří a výroba hraček
11. 12. 2017 od 8.00–16.00 hod.:
VÁNOČNÍ DÍLNY – Výroba papírových betlémů, vánočních ozdob,
draní peří a výroba hraček
18. 12. 2017 od 8.00–16.00 hod.:
VÁNOČNÍ DÍLNY – Zdobení
perníků
5. 1. 2018 – 9. 2. 2018:
NEPOCHOPENÍ – Fotografie
Miroslava Kodrle a Květy Lutnerové
Fotografie osobností Zdeňka Hrabicy
a Cai Zhiyi
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
MASARYKOVO NÁM. 57/58,
JIHLAVA
http://muzeum.ji.cz
https://www.facebook.com/muzeumjihlava/

Do 12. 11. 2017:
125 LET MUZEA VYSOČINY
JIHLAVA
Výstava u příležitosti výročí vzniku
muzea představuje minulost i současnost
jihlavského muzea
Do 19. 11. 2017:
SLABIKÁŘE CELÉHO SVĚTA
Výstava sbírky slabikářů Zdeňky Markovičové
Do 26. 11. 2017:
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY
Výstava přibližuje zájemcům o rodopis
historický i současný pohled na genealogii a heraldiku
30. 11. 2017 – 7. 1. 2018:
VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
V EVROPĚ
Výstava připravená ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku
1. 12. 2017 – 29. 1. 2018:
PHOTOGRAPHIA NATURA 2017
XIV. ročník tradiční fotografické
soutěže, tentokrát na téma Linie v krajině
7. 12. 2017 v 17.00 hod.:
KVANTOVÁ FYZIKA POMALU,
ALE RADOSTNĚ
Přednáška Jiřího Spousty z Vysokého
učení technického v Brně
7. 12. 2017 – 28. 1. 2018:
Z DALEKÝCH CEST DO
MUZEA
Výstava představující sbírky cizokrajných předmětů uložených v depozitářích
jihlavského muzea
19. 12. 2017 v 18.00 hod.:
STŘEDOVĚKÁ KRAJINA
A STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK:
PŘÍPAD VYSOČINA
Přednáška Petra Hrubého z Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně
v rámci cyklu Science Café
KAVÁRNA MUZEUM,
MASARYKOVO NÁM. 55, JIHLAVA
7. 11.2017 – 17. 12. 2017:
BLÁZNIVÉ TRAMVAJE
Obrazy Pavla Bezděčky – computer
paitings

18. 12. 2017 – 29. 1. 2018:
ZE ŽIVOTA KOČEK
Obrazy Vladimíra P. Kellera, výtvarníka
z Uherského Hradiště
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TELČ, NÁM.
ZACHARIÁŠE Z HRADCE 1,
TELČ
23. 11. 2017 – 8. 1. 2018:
KAŠPÁRCI CELÉHO SVĚTA
Výstava loutek z Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi v prostoru Městské
galerie Hasičský dům v Telči
27. 11. 2017 – 7. 1. 2018:
NOVOROČENKY ZE SBÍRKY
HELENY BENEŠOVÉ
Drobná grafika, ex libris a novoročenky
ze sbírky Heleny Benešové
2. 12. 2017 – 31. 12. 2017:
VÁNOCE S TELČSKÝM
BETLÉMEM
Tradiční předvánoční a vánoční
prohlídka unikátního betlému manželů
Vostrých (v letošním roce poslední
možnost zhlédnout sestavený pohyblivý
betlém, neboť v příštím roce dojde ke
stěhování pobočky z prostoru zámku
a betlém bude demontován a uložen do
depozitáře)
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TŘEŠŤ,
ROOSEWELTOVA 462, TŘEŠŤ
1. 12. 2017 – 2. 2. 2018:
MALOVÁNO OBJEKTIVEM
Výstava fotografií Davida Tesaře
MUZEUM VYSOČINY
PELHŘIMOV,
MASARYKOVO NÁM. 12,
PELHŘIMOV
http://www.muzeumpe.cz
Do 14. 1. 2018:
ZAMLKLÍ PRŮVODCI NAŠICH
CEST. POSVÁTNÁ KRAJINA
BAROKNÍHO PELHŘIMOVA
Výstava zaměřená na drobné sakrální
památky ve veřejném prostoru Pelhřimova – od božích muk a křížů přes
sochy až po drobnou výklenkovou plastiku, interpretace funkce těchto objektů
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v kontextu tzv. sakrální barokní krajiny,
doprovodné texty k jednotlivým předmětům shrnují dosavadní znalosti o jejich
vzniku a dalších osudech

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ,
ZÁMEK 1, TŘEBÍČ
http://www.muzeumtr.cz/
https://www.facebook.com/zamektrebic/

7. 11. 2017 v 17.00 hod.:
FENOMÉN VĚSTONICKÁ
VENUŠE
Přednáška vědecké pracovnice Martiny
Galetové z Moravského zemského
muzea a Hrdličkova muzea člověka
v rámci cyklu Muzejní úterky

7. 11. 2017 v 17.30 hod.:
KDE BY VE SLUNEČNÍ
SOUSTAVĚ MOHL BÝT ŽIVOT
Přednáška Dušana Majera z Jihlavy
v rámci podzimního přednáškového
cyklu

21. 11. 2017 v 17.00 hod.:
SKLO: CHLADNÁ KRÁSA,
KTERÁ POVSTALA
Z PLAMENE
Přednáška Hany Zrno Vondrů z pelhřimovského muzea v rámci cyklu Muzejní
úterky; hostem bude Hana Kašparová,
která tvoří krásné skleněné perly
28. 11. 2017: 16.00–17.00 hod.:
ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Vánoční tvoření – tradiční papírové
ozdoby, svícny a další vánoční dekorace
3. 12. 2017 od 17.45 hod.:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU – CELOMĚSTSKÁ
AKCE JEŽÍŠEK, SANTA
CLAUS&COMP.
Povídání s Miroslavou Kvášovou
z pelhřimovského muzea o Ježíškovi
a jeho konkurentech v podobě dědy
Mráze, Santa Clause a dalších bytostech
z celého světa. Dozvíte se, kde působí
a jakým způsobem nadělují.
12. 12. 2017 16.00–17.00 hod.:
ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Vánoční tvoření – tradiční papírové
ozdoby, svícny a další vánoční dekorace
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17. 11. 2017 – 14. 1. 2018:
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ TŘEBÍČ
Vánoční výstava výtvarných prací žáků
ZUŠ Třebíč v Galerii Tympanon
21. 11. 2017 v 17.30 hod.:
ŽIDOVSKÉ OSÍDLENÍ
V JEMNICI A POLICI
Zakončení podzimního přednáškového
cyklu přednáškou Jany Lochmannové
1. 12. 2017 – 14. 1. 2018:
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
– BETLÉMY Z RAKOUSKA
A TŘEBÍČE
Prezentace třech desítek betlémů
rakouské provenience a třebíčských
betlémů včetně velkého stavěcího
betlému od Eduarda Klause, jehož
figurky vznikly právě během jeho pobytu
v Dolním Rakousku
17. 12. 2017 14.00–17.00 hod.:
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Výroba vánoční dekorace – tři tipy
výrobků dle náročnosti, vánoční atmosféru naladí poslech koled, vánoční
cukroví, horký čaj a pro dospělé svařené
víno, prohlídka vánoční výstavy betlémů
17. 12. 2017 v 17.00 hod.:
DIVADLO V PODÁNÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU UHLÍŘI
Zámecké nádvoří ožije divadelním představením v podání kroužku Uhlíři při ZŠ
Kpt. Jaroše v Třebíči

17. 12. 2017:
VÁNOCE NA RADNICI
Tradiční celodenní společná akce Města
Pelhřimov, kulturních a zájmových
subjektů; v pelhřimovském muzeu se
můžete těšit na vánoční trh tradičních
řemeslných výrobků, vánočních dekorací a doplňků, volný vstup na probíhající výstavu a pro děti je připravena
výtvarná dílna s malováním vánočních
přáníček, omalovánek a zdobením
perníčků

17. 12. 2017 v 17.30 hod.:
ZPÍVÁNÍ U SLÁMOVÉHO
BETLÉMU
Zpívání koled a vystoupení dětí
z mateřské školy u slámového betlému
na nádvoří třebíčského zámku při příležitosti třetí adventní neděle

19. 12. 2017 16.00–17.00 hod.:
ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Vánoční tvoření – tradiční papírové
ozdoby, svícny a další vánoční dekorace

27. 12. 2017 14.00–17.00 hod.:
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Výroba vánoční dekorace – tři tipy
výrobků dle náročnosti, vánoční atmosféru naladí poslech koled, vánoční

cukroví, horký čaj a pro dospělé svařené
víno, prohlídka vánoční výstavy betlémů
6. 1. 2018 v 17.00 hod.:
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vystoupení souboru z rakouského
Vössendorfu
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA
http://ogv.cz/
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24
9. 11. 2017 – 11. 2. 2018:
GUSTAV KRUM (1924–2011)
Výstava jihlavského rodáka, malíře, který
proslul zejména svou ilustrační tvorbou
1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2017,
17.00–19.00 hod.:
PŘEDNÁŠKY NA TÉMA ARCHITEKTURA JOSIPA PLEČNIKA
8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12. 2017,
17.00–19.00 hod.:
PŘEDNÁŠKY NA TÉMA VELCÍ
MISTŘI HOLANDSKÉ MALBY
23. 12. 2017 15.00–17.00 hod.:
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10
23. 11. 2017 – 14. 1. 2018:
CREWNÍ OBRAZ
Výstava představí současný český street art
23. 11. 2017 – 14. 1. 2018:
REPRENEZ VOS MÉCHES
Tématem výstavy je zkoumání svobody
v opozitech, jako jsou práce, otroctví
a povinnost
23. 11. 2017 – 4. 3. 2018:
IGLOO 7: SKUPINA
Skupina se zabývá terénními nahrávkami,
zvukovou krajinou a orální a aurální
historií
25. 11. 2017 15.00–17.00 hod.:
Výtvarná dílna pro děti k výstavě
Crewní obraz
30. 12. 2017 15.00–17.00 hod.:
Výtvarná dílna pro děti k výstavě
Crewní obraz
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HORÁCKÁ GALERIE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ,
VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ 1,
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
http://horackagalerie.cz
7. 9. – 10. 12. 2017:
MARTINA JANÁKOVÁ
A FRANTIŠEK JANÁK – SKLO –
STUDIO VE DVOU
Společná výstava sklářské tvorby manželů
Janákových, vznikající sice v úzké spolupráci,
avšak charakteristická pro každého z nich
21. 9. – 17. 12. 2017:
JOSEF PRODĚLAL – FOTOGRAFIE
Výstava fotografií k autorovým 70. narozeninám, ve svém díle se zabývá architekturou,
faunou i florou, krajinou či portréty
5. 10. – 30. 12. 2017:
MÉMU STRÝCI KE 105.
NAROZENINÁM MICHAL CIHLÁŘ
– ZÁTIŠÍ / KAREL HLADÍK –
PLASTIKA
Společná výstava grafika Michala Cihláře
a jeho strýce sochaře Karla Hladíka
12. 10. – 30. 12. 2017:
BOHUMÍR PRIHEL – výběr z díla
Výstava díla slovenského sochaře a restaurátora, na výstavě bude k vidění i jeho tvorba
malířská a grafická
12. 10. – 30. 12. 2017:
FRANTIŠEK ŠTĚPÁN – Výběr z díla
Výstava z tvorby neprávem pozapomenutého
tišnovského malíře a grafika
9. 11. 2017 v 18.00 hod.:
MORAVSKÝ MÚZOKRAJ – koncert
základních uměleckých škol
První koncert v rámci festivalu uměleckých
škol, na akci vystoupí žáci ZUŠ Bystřice
nad Pernštejnem, ZUŠ Jana Štursy a ZUŠ
Františka Drdly
21. 11. 2017 v 18.00 hod.:
MORAVSKÝ MÚZOKRAJ – koncert
Moravského komorního orchestru
Druhý koncert v rámci festivalu uměleckých
škol, na akci vystoupí komorní orchestr
Konzervatoře Brno pod vedením R. Kružíka.
V rámci akce bude také zahájena výstava
sochařských aktů Jana Štursy
30. 11. 2017 v 18.00 hod.:
MORAVSKÝ MÚZOKRAJ – koncert
absolventů akademie
Třetí koncert v rámci festivalu uměleckých
škol, vystoupení studentů a absolventů vysokých uměleckých škol
5. 12. 2017 14.00–19.00 hod.:
MIKULÁŠSKÉ ČERTOHRÁTKY
Tradiční akce pro malé i velké. Na návštěvníky čeká tradiční peklo, Lucifer, dílnička
i voňavé čertovské topinky
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17. 12. 2017 v 16.00 hod.:
ADVENTNÍ KONCERT SBORU
GAUDEAMUS BRNO
Tradiční koncert na poslední adventní neděli,
tentokrát vystoupí smíšený pěvecký sbor
Gaudeamus Brno pod vedením D. Karasové
6. 1. 2018 v 18.00 hod.:
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Tříkrálový koncert Tišnovského komorního
orchestru
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ,
HAVLÍČKOVO NÁM. 18,
HAVLÍČKŮV BROD
http://www.galeriehb.cz
20. 10. – 26. 11. 2017:
ŽIVÝ SVĚT ANNY VOJTĚCHOVÉ
Výstava ilustrací a loutek české výtvarnice,
která žije a tvoří v USA
23. 10. – 24. 11. 2017:
TAM, ZA LOUKOU
Doprovodný program pro MŠ a I. stupeň ZŠ
k výstavě Živý svět Anny Vojtěchové
9. 11. 2017:
DEKOROVÁNÍ SKLENIC NA
SVATOMARTINSKÉ VÍNO
Leptání skla
23. 11. 2017:
VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ
Drátované vánoční dekorace a ozdoby
29. 11. 2017:
ADVENTNÍ VĚNCE A VĚNEČKY
Tvorba vlastnoručních adventních věnců
5. 12. 2017:
PEKLO V GALERII
Tradiční předvánoční akce spojená s oslavou
sv. Mikuláše
7. 12. 2017:
SLÁMOVÉ ŘETĚZY
Výroba tradičních slámových ozdob
7. 12. – 15. 12. 2017:
VESELÉ VÁNOCE
Vánoční workshop pro školní skupiny plný
kreativních činností
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018:
NIZOZEMSKÁ BAROKNÍ MALBA
Výstava obrazů ze sbírek Národního památkového ústavu
18. 12. 2017 – 2. 2. 2018:
NÁDHERA A TAJEMSTVÍ BAROKA
Doprovodný program pro 1. až 9. ročník ZŠ
k výstavě Nizozemské barokní malby
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KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY,
HAVLÍČKOVO NÁM. 87,
HAVLÍČKŮV BROD
http://www.kkvysociny.cz
6. 11. 2017 v 18.00 hod.:
FINSKO OČIMA PETRA VOLDÁNA
Cestovatelská přednáška (sál Staré radnice,
vstupné 50 Kč)
15. 11. 2017 v 19.00 hod.:
NEZMAŘI – KONCERT
Koncert folkové legendy ze všech období
kapely od historie až po současnost (sál
Staré radnice, vstupné 150 Kč, předprodej
v m-centru KKV)
20. 11. 2017 v 19.30 hod.:
LISTOVÁNÍ: ZÁVĚRKA
Scénické čtení knihy Miloše Urbana s jeho
účastí (podkroví Staré radnice, vstupné 80 Kč)
Závěrka je milostná novela o prokletí doby,
kdy se každý může stát fotografem. Důležitá
je motivace.
25. 11. 2017 9.00–12.30 hod.:
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU –
KRAJSKÁ KNIHOVNY VYSOČINY
11. ročník celorepublikové akce na propagaci
dětských knih a dětského čtenářství – Den pro
dětskou knihu
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
9.00 hod.: Tvořivá dílnička – výrobky ze šišek
Veřejné čtení pro děti v knihovně – Přijďte
si poslechnout předčítání pohádek v podání
tatínka, babičky a maminky
9.00 hod.: Tatínkovo čtení
10.00 hod.: Babiččino čtení
11.00 hod.: Maminčino čtení
Zároveň bude celé dopoledne probíhat Hra
s klaunem – s odměnami pro děti.
SÁL STARÉ RADNICE
9.00 hod.: Vystoupení dětí z MŠ Nad Tratí
9.30 hod.: Vystoupení dětí z MŠ Příčná
10.45 hod.: Listujeme s Tomem
Dětský písničkový kabaret o tom, co se vše
v knihách skrývá. Vystoupí Tomáš Barták –
Hudební divadlo Hnedle vedle
12.00 hod.: Rodinná pohoda
Zahájení výstavy výtvarných prací
(výstava bude probíhat od 25. listopadu
do 16. prosince 2017)
27. 11. 2017 19.00 hod.:
BIOGRAF V KNIHOVNĚ:
ŠKÁDLENÍ GOLIÁŠE
Promítání filmu z projektu Promítej i ty!
(m-centrum Krajské knihovny Vysočiny,
vstup zdarma)
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA,
KOMENSKÉHO 22, JIHLAVA
Aktuální program na http://www.hdj.cz

číslo 11/2017

ZPRAVODAJ

strana 8

