BLEŠÁK BEZPENĚZ VI
AKCE NA PODPORU NEKONZUMNÍHO
ZPŮSOBU ŽIVOTA A VZÁJEMNÉ POMOCI
Máte doma nepoužívané věci, které ještě mohou někomu udělat radost? Přineste je na SOKOLOVNU. Odnést si můžete, co se Vám hodí!

18. KVĚTNA 2019 OD 14 – 18 HOD. NA SOKOLOVNĚ V LEDČI N. S.
Jaké věci je možné darovat:dámské, pánské, dětské oblečení, ručníky, utěrky, povlečení, prostěradla,
přikrývky, polštáře, deky, záclony, látky (větší kusy), obuv, drobný nábytek, hračky - plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy, domácí potřeby, nádobí, drobné elektrické spotřebiče, jízdní kola,
koloběžky, helmy, a další sportovní potřeby, dětské kočárky a další věci pro děti, pěstitelské přebytky,
PROSÍME JEN O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ VĚCI. (Špinavé a roztrhané oblečení, rozbité nefunkční
věci atd. nikomu neposlouží)
Věci můžete přinést na Sázavu ve čtvrtek 16. 5. a v pátek 17. 5. od 1700 do 2000 hodin,nebo v sobotu
od 1130 do 1330 hodin.Blešák se pro veřejnost otevírá v sobotu ve 1400 a bude otevřen až do večera.
Cca od 1730 hodin vystoupí v rámci podpory akce kapela KOCZKOPES
Dětský BLEŠÁK - každé dítě, které přinese hračku, se kterou si už nehraje, si může odnést co se mu
líbí a zúčastnit se “POKÉMONÍHO TURNAJE”. Turnaj začne ve 1400 hodin.
Blešák je BEZPENĚZ.Každý, kdo něco přinese, si může odnést co se mu hodí. Chcete-li nás podpořit,
můžete přispět dobrovolným vstupným na výdaje. Věci, které si neodnesete, poputují k lidem, kteří je
potřebují a využijí.Stále hledáme další potřebné lidi, kterým bychom mohli věnovat vybrané věci. Máte-li
nějaké tipy, ozvěte se nám na email budelip@budelip.com Pořádá Bude líp , BEZPENĚZ ... a přátelé.

ORGANIZACE VČELKA SENIOR CARE O.P.S.,
DŘÍVE SENIOR CARE SOCIÁLNÍ SLUŽBY O.P.S.,
vznikla v roce
2010, jako obecně
prospěšná společnost,
za účelem poskytování sociálních služeb
seniorům. V následujících letech se organizace vyproﬁlovala
do společnosti poskytující individuálně, celostně
nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je
pro služby typické, že jsou poskytovány zejména
v menších obcích, kde je pokrytí službami méně
dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma
seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.
Humpolecké středisko nabízí své služby nejen
občanům žijícím v blízkosti Humpolce, ale také
těm, kteří žijí v Ledči nad Sázavou a jejích přilehlých obcích. Sociálních služeb mohou využívat
také obyvatelé: Vilémovic, Koutů, Kožlí, Trpišovic, Horní Paseky a dalších obcí.
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Lidé v organizaci si velmi váží osob, které
o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí
pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého
stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc,
nestyďte se, říct si o ní.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí
plný komfort klienta, jsou služby poskytované
v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot,
nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00
hodin. V rámci péče je samozřejmostí prodej
a donáška specializované kosmetiky a zdarma
doručení kompenzačních a inkontinenčních
pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu péče je
120,- Kč. Klient hradí čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví pří cestě za
ním. První kontakt s klienty zprostředkovává
sociální pracovnice, tel.: 725 526 907. Ceník
a bližší informace o službách a organizaci jsou
uvedeny na www.senior-care.cz
Bc. Helena Dolská

Všem našim příznivcům i ostatním, kteří nás ještě neznají, na vědomí se dává,
že jako tradičně proběhne velkolepá

BITVA O NOTORBURG
Z ANÁLŮ NOTORBURGSKÝCH – XVI. ROČNÍK
20. července 2019 Ledeč nad Sázavou
I letos je pro Vás jako vždy přichystán bohatý program:
Velkolepá bitva, dobové tržiště a lidová řemesla, kat ukázky tortury a práva útrpného, dětská bitva,
soutěže pro děti i dospělé, rytířský turnaj, krčmy a občerstvení (i vege), ukázka dravců Stanice Pavlov,
historický kolotoč, slámový hrad pro děti, NOVUS ORIGO ohnivá šou, CHANTEK bubeníci, CAVE
hadí muž, lanolezec mezi stromy, KOMEDIANTI NA KÁŘE žonglérské divadlo, DRACO ARDENS
pyrotechnické efekty, pro dospělé zápasy v bahně, a mnohé další...
Večer Vám zahrají kapely:
NOVOVESKA * PRIMITIV PLEBS * PESHATA * DECIBELO RETARDO * TŘETÍ STUPEŇ TORTURY

INTERNET DO KAŽDÉ VESNICE
Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým
pokrytím. To ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a podnikají v menších obcích a městech. Vše se může v následujícím období změnit. Místní akční skupiny chtějí podpořit
zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší
obce. Podmínky v současné době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista, předsedy Národní sítě
Místních akčních skupin, je stále oproti velkým městům
znevýhodněn jak operátory, tak vládními úřady. Zejména
hovoří o jejich přístupu k moderním technologiím, ať už jde
o signál mobilních telefonů, nebo vysokorychlostní internet. Přístup na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes podle něj není nadstandard, ale norma. Proto
by vysokorychlostním internetem měla podle něj disponovat i ta nejmenší obec. Lidé na venkově, kteří na tu žijí nebo
podnikají, se tak mohou začít radovat. Místní akční skupiny
se spolu s dalšími organizacemi pouští do vyjednávání
o vysokorychlostním internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou závislá řešení problémů
venkova ve 21. století: kooperující síť malých a středních
podniků v místních podnikatelských areálech, práce
z domu a chytré domácnosti, samořiditelná auta pro lepší
dopravní obslužnost, rozvoz zboží zákazníkovi až domů,
internetové celoživotní vzdělávání nebo náhrada sociálních

ústavů domácí péčí,“ říká předseda Krist. Jak dále uvádí,
vysokorychlostní internet je alfou a omegou robotizace
v rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0, inteligentních
energetických sítí využívajících místní obnovitelné zdroje
nebo sítí domácích čistíren odpadních vod s recirkulací pro
boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat o zapojení do
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí vedle rozvoje podnikání na venkově
pomoci také se zaváděním vysokorychlostního internetu
i v malých obcích a podnicích. Klíčové pro to bude podle Krista nastavit vhodnou spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR. To je pro Národní síť Místních
akčních skupin jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti jednotlivých místních akčních skupin se můžete dočíst také na webových
stránkách www.mistniakcniskupiny.cz.Jde o projekty ze
světa podpory venkovského podnikání, sociálních služeb,
vzdělávání nebo zaměstnanosti, ale také o technologické
projekty a další. Dočtete se tam například o majiteli pivovaru, který dal lidem práci a kulturní život, o projektu,
díky němuž dostali dlouhodobě nezaměstnaní lidé novou
šanci nebo jak v Královéhradeckém kraji poskytují paliativní péči a jak se starají o své seniory.
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