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Téměř třicítka „jinakých“ dětí se bě-
hem prázdnin vystřídala v Integrač-
ním centru Sasov. 

Tak jako běžné děti, si i tito táborní-
ci užívali pobyt v přírodě, rozmanité 
hry, výlety a sportování. Čas trávený 
bez rodičů pomáhali dětem zvlád-
nout odborně vyškolení asistenti, kdy 
každé dítě mělo svého. Program byl 
již dlouho dopředu pečlivě připravo-
ván a odborně zacílen. V rámci zába-
vy se posilovala komunikace a sociál-
ní dovednosti, které dětem chybí. 

Tábory pro děti s těžkým postiže-
ním pořádá APLA-Vysočina již pá-
tým rokem. Pro některé rodiny je to 
jediná příležitost, jak zajistit pro své 
dítě prázdninový pobyt. Díky fi nanč-
ní podpoře města Jihlavy, Kraje Vy-
sočina a fi rmy Bosch, kteří pravidelně 
na tábory v Integračním centru Sasov 

přispívají, může být cena tábora velmi 
příznivá. 

Projekt Integrační centrum Sasov 
začali v roce 2006 realizovat rodiče 
chlapce s autismem Dagmar a Milan 
Zápotoční. K vlastním prostředkům 
se podařilo zajistit veřejné, i další  
soukromé zdroje. Inspirovali se ma-
lými farmami v Irsku, kde již několik 
desetiletí zajišťují lidem s autismem 
kvalitní životní program. Na Sasově 
od roku 2008 provozují denní staci-
onář, sociální rehabilitaci a odbornou 
poradenskou službu zaměřenou ze-
jména na vzdělávání a podporu rodin 
dětí  s autismem. -tz-

Letní pobyty v Integračním centru Sasov

INTEGRA ČNÍ centrum Sasov připra-
vilo pro děti s autismem prázdninové 
pobyt v přírodě. Foto: archiv MMJ

S novelou zákona o přestupcích s 
platností od října se mohou konat 
akce na veřejných prostorách s dobou 
ukončení po 22. hodině pouze s povo-
lením magistrátu. K tomu zveřejňuje-
me výzvu odboru kultury magistrátu:

Vážení pořadatelé,

dne 1. října 2016 dojde v souvislosti 
s novelou zákona o přestupcích ke změně 
ustanovení, které v současné době určuje 
dobu nočního klidu a umožňuje obcím 

obecně závaznou vyhláškou (OZV) udě-
lovat výjimky ze stanovených časových 
podmínek.

Změna spočívá v tom, že bude vy-
puštěna možnost obce stanovit krat-
ší nebo žádnou dobu nočního klidu 
udělením výjimky.

Od 1. října 2016 bude možné stano-
vit výjimečné případy, kdy je doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná, přímo 
v textu samotné vyhlášky. Jedná se o 
akce, které se budou konat ve veřejném 
prostoru (nikoliv v objektu) s dobou 

ukončení po 22. hodině.
Na základě této změny statutární měs-

to Jihlava (město) připravuje novelu 
OZV, ze které bude možnost udělení vý-
jimky obcí vyjmuta. Návrh OZV bude 
předložen ke schválení do zasedání Za-
stupitelstva města Jihlavy (ZM) v září 
2016 s udáním 2 akcí (do konce letošní-
ho roku). 

Vyzýváme pořadatele kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které 
překračují stanovenou dobu nočního kli-
du s dobou ukončení po 22. hodině, k na-

hlášení termínu, názvu akce a doby tr-
vání (od-do), a to do 30. září 2016 na 
e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz.

Nahlášené akce budou zapracovány do 
přílohy OZV a předloženy ke schválení 
do prosincového ZM. Akce, která nebude 
v příloze OZV uvedena, musí být ukon-
čena nejdéle ve 22 hodin v jakémkoliv 
období během kalendářního roku. 

Podrobné informace ohledně této zále-
žitosti na OŠKT.

Mgr. Tomáš Koukal
vedoucí OŠKT

Nahlášení akcí s koncem po 22. hodině


