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NA NÁVŠTĚVĚ

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Jarní slavnosti v Lípě
Lipské jarní slavnosti se konaly
v sobotu 11. května v Lípě u Havlíčkova Brodu. Program byl zahájen po 13té hodině přátelským fotbalovým utkáním Arabela teamu
s lipskými fotbalisty, který skončil
nerozhodně 7:7. Pak si na své přišli milovníci dechovky, kterým
hrála kapela Vysočanka z Brtnice.
Své vystoupení měly také lipské
mažoretky a klaun Pupa. V rámci
Arabela show zazpíval například
Standa Hložek, Pavel Roth, Kamil
Emanuel Gott a další. Do pozdních
nočních hodin se pak postarala
o dobrou náladu kapela Rose band
HB. Mnozí z návštěvníků si domů

Dechová kapela Vysočanka z Brtnice
odnesli také fotku se Standou Hložkem nebo s fotbalovou legendou
Janem Bergrem. Již tradičně byl
také velký zájem o chleba s čerstvým máslem. Bohatý program
byl připraven i pro děti, které určitě
nejvíc zaujala osmimetrová lezecká stěna nebo bodyzorbing.

Arabela team a stará lipská garda

Slavnosti pokračovaly v neděli odpoledne školní akademií,
kterou si připravili žáci ze
Základní a mateřské školy
Bohuslava Reynka v Lípě k 180.

Klaun Pupa vítá návštěvníky slavnosti

výročí založení lipské školy.
„Měli jsme velkou kliku na počasí.
V průběhu odpoledne bylo pár
přeháněk, ale přitom bylo docela
teplo a nefoukal vítr. Naštěstí se
ochladilo až v neděli, a tak přišlo na
slavnosti i hodně diváků a mnozí
z nich vydrželi až do pozdních
nočních hodin“, říká za pořadatele
M. Vencovská. Pořadatelem akce
byla Obec Lípa ve spolupráci
s místními spolky.
(MaV)

Návštěvníci se dobře bavili

Ručně stloukané máslo

Cyklovýlet 4

Zastávka u Žižkovy Studánky

Jindřich Holub vyprávěl o životě na statku

Jako každoročně, další, v pořadí
již 4. ročník vyjížďky po krásách
území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s., byl zahájen
v 9 hodin, a to v sobotu 11. května 2019. Téměř 30 účastníků,
odjíždějících ze Žižkova náměstí
v Habrech, se vydalo přes Lubno,
Sázavku, Ovesnou Lhotu a Dru-

Účastníci vyjížďky při vjezdu do Sázavky
hanov do Světlé nad Sázavou. Ve
městě byl dán účastníkům časový
prostor k občerstvení nebo návštěvě místních památek.
Poté jsme se všichni vypravili do
obce Pohleď. Pan starosta Jindřich Holub nás provedl Národní
kulturní památkou - Selským mu-

zeem Michalův Statek. Všichni
nadšeně poslouchali historii dob
minulých a odnesli si nové poznatky. V tu dobu se nad námi
prohnala menší deštivá přeháňka,
ale ta nebránila v pokračování výletu. Všichni opět nasedli na kola
a jelo se kolem Žižkovy studánky
v Dobré Vodě zpět přes Malčín,

Zboží a Bačkov na Habry. Trasa
měřila cca 42 km a vyjížďka byla
zdárně ukončena kolem 15. hodiny odpolední. Děkujeme všem
zúčastněným a všem, kteří se podíleli na programu dne.
Lucie Šulcová,
MAS Královská stezka o.p.s.

Budoucí sociální pracovníci v Domově Háj

V rámci přípravy na budoucí povolání navštívili 15. května Domov Háj v Ledči nad Sázavou
studenti oboru Sociální práce
z vyšší odborné školy v Brně.
V programu odborné stáže měli
zařazenu
nejdříve
návštěvu

Domova Háj, kde jim ředitelka
domova Ing. Dana Pajerová představila prezentaci, věnovanou
ústavním prvkům s otázkami,
v čem pobyt v ústavu nemůže
nabídnout možnosti jako v komunitním bydlení. Po diskusi,

věnované procesu transformace
a
deinstitucionalizace,
měli
studenti možnost seznámit se se
zázemím pro klienty. Poté odjeli
vlakem z Vilémovic do Světlé
nad Sázavou, kde navštívili obě
komunitní bydlení. Na návštěvu

domu na ulici Podplukovníka
Hradeckého je pozval klient, který jim představil nejen „nové“
bydlení, ale také život, který šesti
z nich od loňského února nabídlo. Studenti měli i zde spoustu
otázek a ocenili možnosti, které

klienti v komunitním domě mají
i jakým důstojným životem žijí.
Domov Háj prochází procesem
transformace pobytových sociálních služeb. Důvodem transformace organizace je fakt, že pobytové služby osobám s mentálním

a kombinovaným postižením
jsou poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči
nad Sázavou v části Háj, která se
nachází mimo běžnou zástavbu
města v lese.
Andrea Šeredová

