ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 09/2020

■

Září

■

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 12/2020 ze dne 06. 08. 2020
č. usnesení: 146/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 156/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku za II. čtvrtletí 2020 Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 157/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o převodu práv a povinností mezi obcí Lipno nad Vltavou a
společností ČEVAK, a.s.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 13/2020 ze dne 20. 08. 2020
č. usnesení: 159/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem p.p.č.
172/84 v k.ú. Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1.000,-Kč bez DPH
s tím, že kupující současně uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením GP a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru
nemovitostí.
č. usnesení: 160/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem p.p č.
172/85 v k.ú. Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1.000,-Kč bez DPH
s tím, že kupující současně uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením GP a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru
nemovitostí.
č. usnesení: 161/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem p.p č.
172/86 v k.ú. Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1.000,-Kč bez DPH
s tím, že kupující současně uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením GP a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru
nemovitostí.
č. usnesení: 162/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem p.p.č.
172/87 v k.ú. Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1.000,-Kč bez DPH
s tím, že kupující současně uhradí veškeré náklady spojené
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s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením GP a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru
nemovitostí.
č. usnesení: 163/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem p.p.č.
172/88 v k.ú. Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1.000,-Kč bez DPH
s tím, že kupující současně uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením GP a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru
nemovitostí.
č. usnesení: 164/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením SMLOUVY
O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI s budoucí
oprávněnou ze služebnosti společností CETIN a.s., na základě které
bude po realizaci stavby „11010-092265 0848/19 FTTH Lipno,
BD+MOLO, OK v rámci, které bude umístěno podzemního/nadzemního
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, uzavřena smlouva o
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 159, 79/3, 78/8, 78/24,
78/1 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu ve výši 1.100,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 165/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy na základě, které vlastník pozemků daruje do vlastnictví obce
Lipno nad Vltavou pozemky parc. č. 246/57, 246/58, 246/60, 246/61,
246/62, 246/63, 246/64, 246/65, 246/67, 246/68, 246/70, 246/71,
246/72 vše v k.ú. Lipno nad Vltavo.
č. usnesení: 166/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy, na základě které do vlastnictví obce Lipno nad Vltavou dárce
daruje na územní rozvoj obce Lipno nad Vltavou finanční částku ve výši
80.000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím tohoto daru.
č. usnesení: 167/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zřízení věcného břemene č.: CB- 0143230058275/001 na akci: „Lipno,
ZTV – Východ VN, TS, NN“, na základě které, bude ve prospěch
oprávněné E. ON Distribuce, a. s., zřízeno věcné břemeno umístění
distribuční soustavy – zemní kabel VN na části parcely KN parc. č. 53/9
v k.ú. Lipno nad Vltavou v rozsahu dle GP č. plánu 1720-290/2020. Toto
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1.500,- Kč
bez DPH.
č. usnesení: 168/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030055157/001 na
akci: „Lipno nad Vltavou 457-NN“, na základě které bude ve prospěch
oprávněné E. ON Distribuce, a. s., po realizaci akce dle skutečného
stavu zřízeno věcné břemeno umístění distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN na části parcely KN parc. č. 155/1 a na části
parcely KN parc. č. 458/1 vše v k.ú. Lipno n./Vlt., v rozsahu dle zákresu,
který tvoří nedílnou součást smlouvy, s tím, že věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1.700,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 169/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zrušením Dodatku č.
1 uzavřeného s nájemcem společností LIPNO SERVIS s.r.o., dne
1.5.2005 ke Smlouvě o nájmu pozemků, budov a zařízení tvořících
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karavanový a stanový camping „Modřín“ ze dne 20.6.2000, který se ruší
s účinností od 1.1.2020.
č. usnesení: 170/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Dodatku č.
1 s podnájemcem společností LIPNO SERVIS s.r.o., ke Smlouvě o
podnájmu pozemku uzavřené dne 7.4.2005, jejíž předmětem je část
pozemku parc. č. 602/1 v k.ú. Lipno n./Vltavou, která tvoří nedílnou
součást stanového a karavanového campingu „Modřín“ s tím, že bude
sjednáno podnájemné za kalendářní rok 2020 ve výši 423.500,- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 171/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zveřejněním záměru
podnajmout stávajícímu nájemci a provozovateli karavanového a
stanového campingu „Modřín“ – společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., část
pozemku parc. č. 602/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 38.500m2,
která tvoří nedílnou součást karavanového a stanového camping
„Modřín“ dle zákresu, který je nedílnou součástí záměru a která je
předmětem Nájemní smlouvy č. 150046/2-1483/2018 uzavřené mezi
nájemcem - obcí Lipno nad Vltavou a pronajímatelem ČR – Povodí
Vltavy, státní podnik ze dne 11.10.2018, účinné od 1.1.2019. Tento
záměr bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Lipno nad
Vltavou včetně zákresu.
č. usnesení: 172/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2020 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb, o rozpočtových
pravidlech územních
č. usnesení: 173/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se záměrem pronajmout
část pozemku parc. č. 77/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 10 m2,
dle zákresu, který je nedílnou součástí záměru. Tento záměr bude
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Lipno nad Vltavou včetně
zákresu.
č. usnesení: 174/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou:
I. bere na vědomí žádost o pořízení územní studie „Lipno-Přístav“ dle
přílohy č. 1, II. souhlasí s předloženým zadáním územní studie „LipnoPřístav“ dle přílohy č. 2, III. ukládá starostovi obce, prostřednictvím
pořizovatele, zajistit pořízení územní studie „Lipno-Přístav“
č. usnesení: 175/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou:
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I. bere na vědomí žádost o pořízení změny č. 4 územního plánu obce
Lipno nad Vltavou, II. souhlasí s odkládací podmínkou s pořízením
změny č. 4 územního plánu obce Lipno nad Vltavou. Jelikož tato změna
územního plánu bude znamenat zvýšené nároky na technickou
infrastrukturu obce, zejména zásobování pitnou vodou a čištění
odpadních vod stanoví Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou současně
podmínku pro pořízení změny č. 4 územního plánu obce Lipno nad
Vltavou, že žadatel o tuto změnu ÚP poskytne obci Lipno nad Vltavou
finanční příspěvek na rozvoj technické infrastruktury obce ve výši 500,Kč bez DPH z každého plánovaného 1m2 užitné plochy staveb, které
tato změna územního plánu umožní realizovat, III. ukládá starostovi
obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit pořízení změny č. 4 tzv.
zkráceným řízením, v případě, že podmínka stanovená v bodě II. tohoto
usnesení bude žadatelem splněna.
č. usnesení: 176/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje pořízení zábradlí na
schodišti před objekty č.p. 90, č.p. 81 v Lipně nad Vltavou.
č. usnesení: 177/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, aby jedno
z parkovacích míst před objektem č.p. 90 Lipno nad Vltavou bylo
využíváno přednostně klienty salonu Fénix
č. usnesení: 178/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě –
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a elektrické přípojky, na
základě které, bude ve prospěch panujících pozemků parc. č. 66, parc.
č. 70/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou zřízeno na částech služebných
pozemků parc. č. 69 a parc. č. 70/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou v rozsahu
dle přiloženého zákresu věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě
spočívající v uložení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a
elektrické přípojky. Věcné břemeno bude služebnosti inženýrské sítě
bude zřízeno na dobu neurčitou s tím, že náhrada za zřízení tohoto
věcného břemene bude sjednána ve výši 500,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 179/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se záměrem prodat část
pozemků parc. č. parc. č. 69 o předpokládané výměře 155 m2 a části
parcely KN parc. č. 70/1 o předpokládané výměře 140 m2 vše v k.ú.
Lipno nad Vltavou dle přiloženého zákresu, který tvoří nedílnou součást
záměru. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Lipno nad Vltavou včetně zákresu.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ZÁŘÍ
Kulatá výročí v září vedou! Z devíti narozenin je 5 kulatých. Slaví pan František Cvach, paní Anna Luptáková,
Dana Riganová, Herta Kyselová a pan Roman Fenc. Ještě budou slavit paní Hana Kalivodová, Jiřina Stýblová,
Silvie Valková a Hana Bejdáková. Přejeme vše nejlepší, spoustu krásných dní, pevné zdraví a dobrou náladu.
Za SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová.

Život v obci / Akce / Ostatní
PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velké poděkování patří panu Jiřímu Faloutovi a panu
Damiánovi při zajišťování akcí pro naše příměstské tábory,
společnosti ČSA a jejím řidičům za zprostředkování
autobusové dopravy za horkých letních dnů na pláž
k Loděnici. Děti z mateřské školy si tak mohly dostatečně
užít vodních radovánek. O chladivé občerstvení se postaral
pan Ing. Zdeněk Zídek v podobě nanuků. Děti byly
zaškoleny i v oblasti vodního záchranářství panem
Jinčíkem. Mohly si prohlédnout interiér záchranářského

vozu a vrcholnou tečkou pak pro ně
byla samotná jízda v záchranném
člunu.
Poděkování též patří panu Pavlu
Macákovi a technickým pracovníkům
obce za zastřešení pískoviště a
instalování „vodní mlhy“ na školkové
zahradě, díky tomu mohla být
využívána v letních měsících i
v odpoledním čase.
Kolektiv ZŠ a MŠ v Lipně nad Vltavou

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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AQUALUNG CLUB – KLUB SPORTOVNÍHO POTÁPĚNÍ
Jelikož nám letošní situace nedovolila uspořádat již tradiční květnový
výjezd za potápěním do Chorvatska, kde vždy mladí potápěči završí svou
zimní bazénovou přípravu, zúročí pilné trénování složením zkoušek a
stanou se z nich skuteční potápěči, hledali jsme náhradní lokalitu v naší
kotlině. Nakonec bylo rozhodnuto a vybrali jsme areál Slověnický mlýn
nedaleko Lišova. Součástí volnočasového areálu je i zatopený menší
kamenolom, přístupný pouze pro potápěče. Výcvikové plato ve
třímetrové hloubce bylo ideální pro plnění praktických dovedností
mladých potápěčů a keson (potápěčský zvon) se vstupem v 10 m
zajímavostí zpestřující ponory. Na přilehlé loučce vyrostl tedy ve středu
15. 7. náš stanový tábor i polní kuchyně. Bohužel nám nepřálo počasí a
většinu pobytu nám propršelo. Vlastnímu potápění to nijak nevadí, ale
když není kde sušit neoprény a lezete stále do mokrého, je to nepříjemné.
Také využití volného času mezi ponory bylo závislé na počasí. Přesto
jsme stihli navštívit lanové centrum i si zahrát na vojáky při paintballovém
zápasu. Za deště probíhala v hlavním stanu teoretická průprava z
potápění a zdravovědy. Načerpané vědomosti pak mladíci (neměli jsme
letos s sebou žádné slečny) úspěšně uplatnili v závěrečných testech, a
tak nás je zase o pár víc.
Od úterý 12. 9. začíná opět pravidelný výcvik v bazénu v Č. Krumlově.
Tak masky, šnorchly, ploutve a jdeme na to .
Kulík Michal – instruktor potápění

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM, „CHRONICKÝM“
ZAČÁTEČNÍKŮM I MÍRNĚ POKROČILÝM.
VELIKOST SKUPINY 6 - 10 OSOB.
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2020
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ
České dráhy informují, že ve dnech 8. 9. 2020
v době od 08:05 do 15:00 hodin a 24. 9. 2020
v době od 08:05 do 10:05 hodin proběhnou
výluky železniční přepravy na trati číslo 195
Rybník – Lipno nad Vltavou. Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny
autobusovou přepravou. Více informací naleznete
na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení
provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

NOVÝ UZAVŘENÝ KURZ CVIČENÍ
V LIPNĚ NAD VLTAVOU VE SPORTOVNÍ
HALE AMENITY

PODZIMNÍ KURZ SM CVIČENÍ V LIPNĚ NAD VLTAVOU VE
SPORTOVNÍ HALE AMENITY

OD 14. 9. 2020

8 LEKCÍ pro maximální počet 10 osob
Středy od 18:45

8 LEKCÍ pro maximální počet 7 osob
Pondělky od 19:00 hodin
TRX (zkratka pro „Training Resistance Exercise“
jedná se o zkratku Total – body Resistence
Exercises a česky to v podstatě znamená cvičení
na všechny svaly těla, neboli závěsný systém).
TRX je závěsný systém, který se skládá z
nastavitelných popruhů. Samotné cvičení probíhá
tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá
je zavěšena na TRX. Díky sklonu těla k podložce
se dá jednoduše manipulovat se zátěží. Po celou
dobu cvičení na TRX je vždy cvičeno pouze s váhou
vlastního těla. Proto je vhodný opravdu pro
každého! Jedná se o tzv. funkční trénink, kterým
spálíte mnoho kalorií. Zároveň procvičíte svalstvo
celého těla získáváte sílu, vytrvalost, flexibilitu,
stabilitu a výborně procvičíte koordinaci těla,
protože každý cvik je proveden za pomocí
zpevnění celého těla a rovnováhy.
Cena 1200 Kč se platí po zaslání
rezervačního emailu.

OD 23.9.2020

Cvičení dle metody MUDr. Richarda Smíška
Tato metoda je vhodná zejména pro klienty s bolestmi páteře v bederní,
hrudní i krční oblasti, klienty s akutním výhřezem ploténky a pro klienty se
skoliózou. Je to metoda cvičení se speciálním elastickým lanem, která Vás
naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato zřetězení vytváří
v těle trakční sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a
klouby a tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zvětšením
meziobratlového otvoru se zároveň zmenší tlak na nervový kořen,
způsobující vystřelující bolest do končetin. Páteř se vyrovnává do střední
linie. SM systém posiluje oslabené a zároveň protahuje zkrácené svaly, tím
navrací tělu optimální pohyblivost, stabilizuje chůzi. Cvičení má také velký
význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní
a ramenní, kluby nohou a klenba nožní.
Více informací o metodě najdete na www.spiralstabilization.com/cz/.
Do části lekce zařazuji cviky z metody PILATES.
Pilates je cvičební systém, který posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz
je přitom kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů a
plynulost cviků. Cviky se zaměřují na posílení tzv. silného centra (oblast
beder, břicha od pupku dolů a hýždí), ze kterého všechny pohyby vycházejí.
Cena 1200 Kč se platí po zaslání rezervačního emailu.

Lekce, kterých se nezúčastníte, můžete
odchodit v jiných termínech

Lekce, kterých se nezúčastníte, můžete odchodit v jiných termínech.

Těším se na Vás
Štěpánka Somolíková www.lipnofit.cz

Těším se na Vás
Štěpánka Somolíková www.lipnofit.cz
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ASTROLOGICKÉ OKÉNKO ZÁŘÍ
Září – babí léto a příslib podzimu. Děti jdou konečně do školy a plně
doufáme, že ať se situace okolo korona viru jakkoliv, školy a školky
zůstanou otevřené. Slunce je ve znamení Panny a září pod číslem 9.
Číslo devět ukončuje cyklus, je to měsíc, ve kterém budeme
pravděpodobně hodně bilancovat a přemýšlet, co nového si pustíme do
svého života, co nadobro odstraníme a co si v něm ještě necháme.
Každopádně to, co tam již nepatří, bez milosti vyhoďte. A jak to
poznáme? Může jít o vztah, který je už vyhořelý a už není ani kousíček
žhavého popela tak, aby se mohla láska mezi vámi ještě rozhořet. Když
vás práce nebaví a děláte ji jen proto, abyste nějakou tu práci měli. Je to
ale i skvělá příležitost k proměně sebe sama. Přáli byste si ve svém životě
změnu? Stěžujete si na ostatní a obviňujete ze svých neúspěchů všechny
a všechno, jen ne sami sebe? Ukazujete na druhého a říkáte „Ty za
všechno můžeš?“. K vám změna k lepšímu nikdy nepřijde, spíše naopak.
Budete se propadat stále hlouběji, dokud si nesáhnete na opravdové dno
a možná se budete ještě plácat v bahně, než vám dojde, že jediný, kdo
se má změnit jste jen vy sami. Po tomto pochopení se odrazíte ode dna
a čeká vás ještě dlouhá cesta k cíli, plná zkoušek. Možná, že v tomto
životě ani k cíli nedojdete, ale to, že jste došli k nějakému probuzení a
uvědomění si, je dobrý start k lepším zítřkům a příštím životům. Je to jako
když zasadíte semínko a dobře se staráte o to, aby z toho něčeho malého
vyrostla velká a plodná rostlina. Práce na sobě je dřina a změnu
nečekejte hned, chce to trpělivost a postupovat krok za krokem. Pak nám
život dává smyl. Září je měsícem, který přeje velkým změnám a životním
rozhodnutím. V říjnu je tak možné začít něco nového, dát příležitost
novým začátkům a vpustit nový vítr do plachetnice, kterou řídíte vy.
Pozor ale na přílišné přemýšlení. Tím si vytváříte další problémy. Raději
dejte na první dobrou, hned co vás první napadne, když se ptáme na
možnosti řešení.
3. 9. se přesouvá Uran ze 7. domu do 6. domu a přestává nám „škodit“
ve vztazích. Trochu se nám po tom těžkém emočním období uleví. Řešit
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začneme svoje zdraví a svůj čas. Svůj denní rozvrh a měnit se budou
zavedené stereotypy a každodenní rituály, které nám nic užitečného
nepřináší. Ano, víme o nich, že je třeba je změnit, jen někteří o nich stále
jen mluví, ale neudělají nic. Bojí se změny, a to je obrovský problém nás
všech, že se bojíme změny. Vždyť je nám v té „bolesti“ vlastně dobře. A
změna znamená se přemoci a začít konat. A na to jsme moc pohodlní.
Takže co s tím? Každý svým strůjcem. Buď zatneme zuby a půjdeme
změnou, která nejspíš bude pro nás tvrdou zkouškou, ale na konci nás
čeká kýžený výsledek, ohromná úleva a pocit vítězství. Anebo nedělejte
nic a plácejte se ve svým bahně dál. Buď půjdeme cestou nemoci nebo
cestou zdraví. Cestou zdravých vztahů nebo těch komplikovaných.
Cestou hojnosti nebo chudoby.
Naši pozornost zaměříme i na naše finance. Jupiter je v konjunkci s
Plutem a Saturnem. To nás zkouší, jak dokážeme vyjít se svými příjmy,
za co utrácíme, kam investujeme a jak spoříme. Je třeba udělat
účetnictví. I doma se musí jednat o rodinném rozpočtu. Můžeme ale
nečekaně a překvapivě nabýt peníze třeba dědictvím, pojistkou. Takové
štěstí v neštěstí.
Úplněk v Rybách nastane 2. 9. v 7:23 hod. A jsme zase u toho
ukončování, protože Ryby jsou poslední ve zvěrokruhu a ukončují cyklus.
Ovlivňují chodidla, nohy a lymfatický systém. Jaké další kroky
podnikneme? Kam nás naše nohy zavedou? Toť velké téma zářijového
úplňku, tak i většinu měsíce. Ascendent ve Štíru v nás probudí touhu
měnit přes transformační sexuální energii. Dovolte si uvolnit se a nechat
tělem proudit hadí sílu, která nám dá smysl a chuť žít, ne přežívat.
Novoluní nastane 17. 9. v Panně ve 1:003 hod. Snad už jen dodám k
tomuto celému článku, že velmi důležitá je mezilidská komunikace.
Zamyslete se nad tím, jak jednáte druhými lidmi, zda je vaše řeč laskavá,
přátelská, trpělivá nebo naopak útočná, povýšená a nepřátelská. Jaký
tón má vaše řeč a jaké gesta používáte. Ovlivníte tím celý průběh
jakéhokoliv jednání ať už budete něco vyřizovat na úřadech, u soudního
procesu nebo si jenom povídat s přáteli a svými partnery.
Příjemné pozdní léto přeje Michaela Švarcová

Do našeho týmu WELLNESS HOTELU
FRYMBURK hledáme nové kolegy a
kolegyně na pracovní pozice
recepční, číšník/servírka a kuchař.
Kromě výhodných platových podmínek
nabízíme pro naše zaměstnance i bonusy
v podobě využívaní našeho wellness
centra.
Více informací poskytne paní
Ing. Lenka Hortová
hortova@hotelfrymburk.cz , tel.: 606 275 112
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