ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 08/2020

■

Srpen

■

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 11/2020 ze dne 23. 07. 2020
č. usnesení: 137/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
inženýrských stí na pozemku p.č. 568/22 v k.ú. Lipno nad Vltavou na
vedení přípojky elektrické energie, plynovodu, vodovodu a kanalizace
ve prospěch stavby na pozemku p.č. 568/17 v k.ú. Lipno nad Vltavou za
jednorázovou úplatu 500,- Kč.
č. usnesení: 138/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo podmět Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových České Budějovice
k uspořádání mostu v katastrálním území obce Lipno nad Vltavou e.č.
100-100 v Lipně nad Vltavou pod hrází a rozhodlo, že vzhledem
k havarijnímu stavu mostu, která je důsledkem zanedbávání údržby ze
strany vlastníka, to je státu České republiky, což lze klasifikovat jako
zanedbání péče řádného hospodáře, obec Lipno nad Vltavou nemůže
převzít povinnost státu s tímto majetkem řádně hospodařit a uvést jej do
provozuschopného stavu, kdy tyto náklady budou v řádech desítek
milionů korun českých. Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou proto
vyzývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby splnil
povinnosti vlastníka a o most řádně pečoval.
č. usnesení: 139/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
pozemku p.č. 50/6 v k.ú. Lipno nad Vltavou společnosti
ROSENBERGER Lipno – Line, spol. s r.o., Lipno nad Vltavou za částku
2.000,- Kč/m2 bez DPH.
č. usnesení: 142/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s navýšením členského
příspěvku obce Lipno nad Vltavou, jakožto člena Svazku obcí divoká
voda Loučovice, pro rok 2020 o 242.000,-Kč. Celkový členský příspěvek
obce Lipno nad Vltavou pro Svazek obcí divoká voda Loučovice na
kalendářní rok 2020 tedy činí 266.000,-Kč.
č. usnesení: 143/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.

Náklad 230 ks

■

Zdarma

č. usnesení: 144/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo přidělit byt o velikosti
3+kk v bytovém domě č.p. 2 Lipno nad Vltavou za podmínky uvolení
bytu o velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 Lipno nad Vltavou
s nájemní smlouvou od 01. 09. 2020 na dobu určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 145/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo přidělit byt o velikosti
2+kk v bytovém domě č.p. 2 Lipno nad Vltavou s nájemní smlouvou od
01. 09. 2020 na dobu určitou 12 měsíců.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 10/2020 ze dne 09. 07. 2020
č. usnesení: 129/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč mezi
obcí Lipno nad Vltavou a Městysem Frymburk na úhradu nákladů
spojených se stavebními úpravami v budově Základní školy z důvodu
navýšení kapacity.
č. usnesení: 130/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo úhradu
příspěvku člena Svazku obcí divoká voda Loučovice ve výši 25.000,- Kč
jako členský příspěvek a 242.000,- Kč jako podíl za vyhotovení
dokumentace pro územní souhlas a prováděcí dokumentaci I. etapy
projektu „Singltrek Loučovice“
č. usnesení: 131/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou žádost o odkup části pozemku
p.č. 505/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že pozemek prodávat
nebude.
č. usnesení: 133/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o pokácení
stromu na pozemku ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou 236/1 a
sděluje, že po provedeném šetření na místě není zřejmé, na jakém
pozemku strom stojí a pro rozhodnutí zastupitelstvo obce Lipno nad
Vltavou požaduje zajistit ze strany žadatele vytýčení hranic pozemku
tak, aby bylo možno rozhodnout.
č. usnesení: 134/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 112/2020 ze dne
25. 06. 2020.
č. usnesení: 135/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu 2+1
v době č.p. 27. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12
měsíců.

Obec Lipno nad Vltavou vyzývá
občany, kteří ještě neuhradili místní
poplatek za komunální odpad ve
výši 200,- Kč splatný k 30. 6.
a místní poplatek ze psů splatný
k 31. 3., aby tak učinili bezodkladně.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V SRPNU
V srpnu je 13 výročí. Nejdříve narozeným občanem Lipna je nyní pan JAN HOLEČEK, který oslavil své
narozeniny už v červnu. Kulatých narozenin se sešlo 6! Jsou to: Aleš Vacula, Marta Švecová, Václav Macháček,
Marta Jarošová, Jaroslava Macháčková, Jan Staněk. Dalšími oslavenci jsou: František Švarc, Josef Vávra, Josef
Talafous, Jiří Papaj, Willem Jacobus Rouw, Drahomíra Zatloukalová a Irena Máčková.
TÉMĚŘ CELÝ SRPEN SE BUDE NA LIPNĚ SLAVIT.
Všem oslavencům přejeme „Ať slunce svítí ve Vaší tváři, ať ve Vašich očích láska září, ať Vaše srdce nezná
klam, to přejeme Vám k narozeninám.“
Za SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová.

Život v obci / Akce / Ostatní
Občané obce Lipno nad Vltavou díky třídění
využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli představuje:
Emise Co2 ekv.: 34,888 tun
Úspora energie: 960 173 MJ
KVALITU PÉČE O SENIORY OVLIVŇUJE KVALITA A
ODBORNOST PEČUJÍCÍCH
V Domově pro seniory Kaplice probíhá kontinuální vzdělávání ve
znalostech a dovednostech potřebných pro kvalitní péči a aplikaci
soudobých trendů péče o seniory. Nejen v roce 2020 jsou významnými
tématy vzdělávání paliativní péče, bazální stimulace a koncept
biografické péče o seniory. Díky finanční podpoře obce Dolní Dvořiště se
v Domově realizuje celoroční vzdělávání zdravotně-ošetřovatelského
personálu, sociálních a aktivizačních pracovníků právě v implementaci
biografické péče do praxe Domova. Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva
Procházková, Ph.D., specialistka v péči o osoby s demencí a
zakladatelka Erwin Böhm Institutu v České republice. O biografické péči
a zavedení tohoto konceptu do praxe Domova pro seniory Kaplice
hovořila s paní doktorkou ředitelka Domova Mgr. Vladimíra Holczerová.
Paní doktorko, můžete nám ve zkratce popsat, co si vlastně pod
prací s biografií seniora můžeme představit?
Každý člověk má svůj životní příběh a náš život nás ovlivňuje i ve stáří.
Není tedy možné, aby pečující nevnímali, že jsme člověk, člověk se svým
životním příběhem. Pokud není otevřeno téma životního příběhu jako
součásti péče, zůstává nám strohý přístup k člověku pouze jako k tělu
„bez duše“. Moderní geriatrické přístupy začínají sběr informací
důležitých pro péči vždy na základě životního příběhu seniora.
Co Vás vedlo k tomu stát se průkopnicí – nebo dokonce
zakladatelkou – právě tohoto konceptu péče v České republice?
Mohu být nazvána průkopnicí pro Psychobiografický model (PBM) péče1.
podle profesora Erwina Böhma v České republice – i s pořádáním
odborných konferencí, kam jsem vždy zvala i autora PBM, profesora
Böhma z Rakouska. Ale v oblasti biografické péče jsem spíše
zakladatelkou nového směru péče o seniory s cílem tuto péči polidštit.
S PBM jako s naprosto lidským přístupem v péči jsem setkala
v Rakousku již před rokem 2000, měla jsem zde možnost číst
v odborných časopisech o tomto lidském přístupu k seniorům pod

názvem Psychobiografický model péče podle profesora Erwina Böhma.
Aktivně jsem prošla vzděláváním v tomto modelu a následně se stala i
lektorkou tohoto přístupu. PBM jsem vyučovala v Rakousku, ale protože
jsem patriot, bylo mým cílem tento model přenést i do České republiky,
kde jsem se setkala s velkým zájmem o dané téma. V Čechách je ale –
na rozdíl od zahraničí, kde je jeden klient a jedna péče, a tím pádem jen
jeden plán péče – péče o seniory rozdělena do dvou celků: a to péče
zdravotní a péče sociální. Tento fakt inicioval skutečnost, že jsem
vypracovala speciální koncepci biografické péče, která stmeluje péči do
zdravotně-sociálního pomezí, tedy do jednoho celku. Péče musí být
srozumitelná pro všechny členy týmu a následně i měřitelná,
transparentní a reálná.
Proč bychom měli s konceptem biografické péče v Domově pro
seniory Kaplice pracovat? Jaký má přínos?
Na prvním místě si musíme položit otázku, jak chceme, aby jednou někdo
pečoval o nás? O nás a bez nás, bez jakýchkoliv znalostí podrobností
našeho života? Nebo chceme, aby nás pečující respektovali jako
osobnosti se svým životním příběhem a respektovali naše přání a
potřeby? Přínos biografické péče můžeme hodnotit jak ze strany seniorů
a jejich rodin, tak ze strany pečujících. Nalézáme společnou řeč
v odborné péči o seniory, kterou dokážeme vysvětlit jak seniorům, tak
jejich rodinám. Spojujícím článkem v komunikaci mezi všemi
zúčastněnými je právě životní příběh seniora. Někdy se stává, že pečující
zná a ví více informací o seniorovi než o vlastních rodičích. A tím se
dostáváme k dalšímu přínosu: ptáme se v rodině na vzpomínky, které se
týkají našich nejbližších. Tento humánní přínos do mezilidských vztahů
ovlivňuje způsoby vzájemné komunikace, vnímání důstojnosti člověka a
respekt k osobnosti starého člověka. Nesmím opomenout ještě jeden
přínos: biografie životního příběhu seniora vzdělává personál v oblasti
vnímání historie nás všech. To, co jsme zameškali v dějepise, se
dozvídáme z životních příběhů našich seniorů. Mnoho mladých lidí
zaměňuje rok 1968 a 1989, nezná naše prezidenty a neumí rozlišit rozdíl
v tom, co bylo normální pro naše seniory a co je normální pro ně.
Například: pro seniory byl chleba Boží dar, pro supermarketovou
generaci je zcela normální, že se chleba vyhazuje. Tyto rozdíly ve
vnímání životních hodnot přináší mnoho konfliktních situací i do péče.
Můžeme jim ale aktivně předcházet právě na základě dobré znalosti
hodnot seniorské generace.
Jak důležitou roli hraje spolupráce s rodinou klienta seniora?
Významnou roli. Všichni jsme na jedné lodi: pečující tým, senior, rodina,
celá instituce. Dobrá spolupráce je základem pro podporu kvality života
seniora, rodiny, pečujících i instituce. Je nutné si tuto rovinu kvality péče
vědomě připomínat, rozvíjet a naučit se ji hodnotit.
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Proces vzdělávání v biografické péči je v Domově pro seniory
Kaplice v plném proudu. Jak hodnotíte dosavadní výsledky a
celkovou spolupráci s pracovním týmem Domova?
Jako překvapivě dobrou. Je důležité stanovit si cíle pro výuku celého
týmu, ale nesmíme zapomenout, že zde hraje významnou roli definování
cílů celé organizace. Na nich se musí podílet i management, bez podpory
managementu je přenos naučených dovedností do praxe pouze
padesátiprocentní a postupně dochází k dalšímu poklesu. Pokud nejsou
vytvořeny podmínky pro aplikaci naučeného v praxi, ztrácí se i oněch
původních padesát procent. Záleží na manažerských dovednostech
uchopení kormidla dané lodi, která musí plout podle kompasu, který
ukazuje směr k dobře stanoveným vizím humanizace péče o seniory.
V Domově pro seniory Kaplice jsme všichni na stejné lodi. Nemělo by to
být však pouze o dané organizaci, ale o celé společnosti. Není to totiž o
nich – o seniorech, ale o nás všech. Jakou kvalitu péče si totiž dnes
nastavíme, takovou ji budeme mít, až se bude pečovat o nás. Budeme
rádi, když si všichni začnou sepisovat své životní příběhy již v domácím
prostředí, a tím ulehčí práci pečovatelům, jejichž práce je nedocenitelná.
Autor: Mgr. Zuzana Moštková, Domov pro seniory Kaplice
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Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací
kapacity je nahrazen jedním souhrnným poplatkem z pobytu. Podléhá mu
každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu.
Okruh ubytovacích zařízení se tedy nově týká i bytů, chat,
chalup i ateliérů.
Registraci cizinců na cizinecké policii je třeba provést nejpozději do 3
dnů od zahájení ubytování. Platí povinnost vést Domovní knihu pro
cizince a Evidenční knihu pro všechny hosty včetně dětí podle zákona o
místních poplatcích.
Pokud se vám zdá, že je těchto administrativních povinností hodně a vy
nemáte čas na chod ubytování či oddych a svou rodinou, podívejte se jak
v Domovní kniha.cz pomáháme ubytovatelům jako jste vy.
Domovní kniha.cz je služba, která hostitelům zjednodušuje plnění
legislativních povinností spojených s evidencí hostů. Umožňuje on-line
vedení evidence hostů, automatický reporting této evidence na
Cizineckou policii a výpočet poplatků z pobytu. Vy
máte naprostou jistotu, že je vše podle aktuálních
předpisů. Jednoduché, rychlé, spolehlivé.
Chcete si to zdarma vyzkoušet?
Zavolejte na 723 810 664 nebo nám napište na
manage@domovnikniha.cz, www.domovnikniha.cz

Bárka vyplouvá do rušného léta,
v srpnu míří na jihočeské moře
Kapelu Bárka, kterou založili violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou
Ivanou Pokornou a zvou si na ni občas i různé hosty, čeká pestré léto.
Vrcholem sezóny bude koncert na katamaránu plujícím po hladině
Lipenského jezera, který si v neděli 16. srpna vychutná publikum na
lodích i na pláži Windy Point v Černé v Pošumaví.V souladu se svým
názvem totiž Bárka vypluje na vodu a oslaví západ slunce na Lipně.
Muzikanti zahrají na katamaránu, zapůjčeném pro tuto akci majitelem
Petrem Benešem, u jehož kormidla bude třicetinásobný mistr ČR
v jachtingu David Křížek. Koncert se jmenuje MEZI OSTROVY, protože
je plánovaný na hladině poblíž ostrovů zvaných velký a malý Tajvan.
Nejbližší publikum budou muzikantům dělat posádky lodí a různých
plavidel shromážděných okolo. Aby si však koncert mohli užít i lidé na
souši, bude se zvuk i obraz přenášet na plátno na pódiu stojícím na pláži
Windy Point u Černé v Pošumaví, které se zároveň pro akci stane
mokrou variantou v případě špatného počasí. „Takový koncert jsme tu
ještě neměli, moc se těšíme! Je to hodně zajímavý nápad a rádi jsme se
zapojili do jeho příprav. Během celého léta nabízíme různorodý kulturní
program. Chceme oslovovat všechny generace a tento styl muziky se do
naší atmosféry skvěle hodí,“ říká barman David Neumann, mistr ČR a
vicemistr Evropy ve Flair bartendingu, který Windy Point provozuje již
třináctým rokem a postupně tam vytvořil velmi nápaditě vybavenou
písčitou pláž jako u opravdového moře.
Unikátní projekt skvěle ladí s repertoárem Bárky a okolnostmi, za kterých
vznikla. Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných
profesionálních orchestrech. Pavel Barnáš působí jako violoncellista
Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a mj. jako ředitel
festivalu Okolo Třeboně s téměř třicetiletou tradicí. Ivana Pokorná je od
roku 1983 členkou orchestru Národního divadla v Praze a hostuje v řadě
projektů, aktuálně například na nové desce skupiny Žalman a spol.
Děkujeme za záštitu Kempu Jestřábí 1, Windy Point a Museu Fotoateliér
Seidel. Kontakt: Pavel Barnáš, barnas@volny.cz, 603 262 759

UBYTOVÁVÁTE HOSTY Z ČECH NEBO I ZE ZAHRANIČÍ?
Jistě víte, že ubytovatel musí plnit vyhlášku o místních poplatcích i zákon
o pobytu cizinců. Znáte však všechny legislativní novinky a povinnosti
platné od roku 2020? Nově může živnostenský úřad oslovit rezervační
platformy (např. Booking.com nebo Airbnb), aby poskytli údaje o vašich
rezervacích pro kontrolu.

HOTEL MAXANT VE FRYMBURKU PŘIJME RECEPČNÍ
Nutná znalost němčiny. Základní znalost angličtiny a
recepčního programu Previo výhodou. Nástup od
září, dobré finanční ohodnocení, možnost služebního
bytu 2+kk. Více informací na tel. 602 290 722 nebo
sales@hotelmaxant.cz.
SPORTARENA AMENITY LIPNO PŘIJME RECEPČNÍ.
Požadujeme: komunikativní a přátelské vystupování,
zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail, schopnost
samostatného rozhodování, komunikativní znalost AJ
nebo NJ vítána, není však podmínkou, flexibilitu,
spolehlivost.
Nabízíme: práci na HPP, možná je i dohoda,
rozmanitou náplň práce, v případě nutnosti možnost
přechodného ubytování, zaměstnanecké výhody v
podobě možnosti využití sportovní haly, wellness,
fitness atd., zvýhodněné ubytování v našich dalších
resortech, příspěvek na oblečení, možnost
seberealizace a karierního růstu v rámci Amenity
Resorts, denní pracovní doba.
Nástup možný ihned, po dohodě i později.
Životopisy zasílejte na e-mail:
truhlarova@amenity.cz
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Salon Fénix
NOVĚ POSKYTUJE REGENERAČNÍ A
ESTETICKOU LYMFODRENÁŽ
PŘÍSTROJEM BALLANCE 606, KTERÝ JE JEDEN
Z NEJLEPŠÍCH NA TRHU
Podpora prokrvování otoků končetin
Prevence žilní nedostatečnosti
Podpora funkce lymfatického systému
Syndrom těžkých nohou
Podpora metabolismu
Prevence chronických bolestí
Prevence otoků, lipedému, lymfolipedému
Rekonvalescence po úrazu
Stimulace kolagenových vláken
10 návštěv (50 min) + Hygienické prádlo v ceně - 4.500,- Kč
AKČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENA DO KONCE ZÁŘÍ
10 x návštěva (50 min) – 3.900,- Kč
+420 606 313 452, www.salon-fenix.cz
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