1. LETNÍ

TENISOVÝ TURNAJ

2020

Dne 4. července 2020 se konal 1. letní tenisový turnaj čtyřher.
Za velmi pěkného počasí se hrálo na hřišti s umělým povrchem
a na antukovém hřišti. Za účasti sedmi dvojic se na prvním místě
umístili Řezáč Tomáš + Micák Marek, druhé místo obsadili Zámek
Miroslav + Šisler Václav a bronz patřil dvojici Micák Josef + Beran
Václav.
Sponzoři tohoto turnaje, kterým patří naše veliké poděkování
byli: Ardo Reality, s.r.o., FLOP TOP Frymburk, Micák Josef,
Řezáčová Markéta, Šulc Marek, Micáková Katka, Řezáč Oto.
Za SK TENIS FRYMBURK
Tomáš Řezáč

Poděkování
Myslivecký spolek Frymburk jako uživatel honitby Frymburk děkuje
zastupitelům a panu starostovi městyse Frymburk za finanční dar
ve výši 10 000,- Kč. Prostředky budou použity na obnovu a instalaci
pachových ohradníků podél silnice z Frymburku směrem na Blatnou.
V tomto úseku dochází často ke střetům převážně srnčí zvěře s automobily. Instalace pachových ohradníků výrazně omezí pohyb zvěře
přes komunikaci a zamezí tak tím vznikajícím škodám jak na vozidlech,
tak především na životech a zdraví zvěře. Povinností každého myslivce
není pouze lov, ale je to také řádná péče o zvěř a o její zdraví.

Za MS Frymburk Robert Perfoll – jednatel
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KVALITU

PÉČE 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
právěv 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) péče
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 seni2

orům 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 život-ních hodnot přináší
mnoho konfliktních situací i do péče.
Můžeme jim ale aktiv-ně předcházet
právě na základě dobré znalosti hodnot
seniorské generace.
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Jak důležitou roli hraje spolupráce
s rodinou seniora?
Významnou roli. Všichni jsme na
jedné lodi, dobrá spolupráce je základem pro podporu kvality života seniora,
rodiny, pečujících i instituce. Je nutné
si tuto rovinu vědomě připomínat,
rozvíjet a naučit se ji hodnotit.
Proces vzdělávání v biografické
péči je v Domově pro seniory Kaplice v plném proudu. Jak hodnotíte
dosa-vadní 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 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.
Mgr. Zuzana Moštková,
Domov pro seniory Kaplice

KURZ ZDRAVÁ ZÁDA

V KLUBU FČAS
Od 14. 9. 2020 vždy v pondělí V 17:30 hodin

Během lekce zdravá záda si posílíte hluboký stabilizační systém, oslabené svaly okolo lopatek a protáhnete zkrácené svaly,
to vše s cílem dosáhnout správného držení těla. Lekce je vedena v pomalém tempu. Jsou využívány různé cvičební pomůcky,
například overbally, masážní míčky, válce, posilovací kruhy. První lekce kurzu začínají základními cviky, protahováním
a dýcháním. V dalších lekcích se přidává práce posilování středu těla, lopatek a zádového svalstva.
n Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
n S sebou si vezměte ručník a pití. Karimatky jsou k dispozici. Cvičí se naboso.
n Kurz obsahuje 8 lekcí. Rezervace pište na email lipnofit@email.cz
n Cena celého kurzu 1.200 Kč
Budu se na Vás těšit. Štěpánka Somolíková

Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

5. 8. 2020 a 26. 8. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586
Fax: +420 955 581 559, Infolinka 800 521 521

Hotel Maxant
přijme recepční
Nutná znalost němčiny. Základní znalost angličtiny a recepčního programu Previo výhodou.
Dobré finanční ohodnocení, možnost služebního bytu 2+kk. Nástup možný od září.
Životopis můžete zasílat na sales@hotelmaxant.cz.

Pracovnice ÚM bude přítomna v sobotu 8. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin.
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ

– TFA

FRYMBURK

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá pod záštitou starosty městyse Frymburk v sobotu dne 15. srpna 2020
1. ročník nové hasičské soutěže v disciplinách zařazených do TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“)

NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ.
Tentokráte nebudou soutěžit družstva, ale jednotlivci z řad dobrovolných hasičů Jihočeského kraje. Soutěž se uskuteční
pod Základní školou ve Frymburku v areálu školního umělého hřiště a jeho okolí. Občerstvení je zajištěno v bistru
U Hastrmana na frymburské pláži.
l Prezentace proběhne od 09:00 do 09:30 hodin u pláže.
l Od 9:30 do 10.00 hodin bude instruktáž se závodníky a jejich doprovodem a prohlídka tratě.
l Start prvního soutěžícího je v 10,05 hodin.
Městys a dobrovolní hasiči zvou Vás, frymburské občany, ale i návštěvníky naší obce. Přijďte se podívat
na jinou novou hasičskou soutěž, než na jakou jsme byli zvyklí dlouhá léta v noci na náměstí. Vstup je volný.
Za SDH Václav Liebl, starosta SDH a Karel Malák, velitel soutěže
n Požadujeme:
komunikativní a přátelské vystupování, zodpovědnost, pečlivost,
cit pro detail, schopnost samostatného rozhodování, komunikativní
znalost AJ nebo NJ vítána, není však podmínkou, flexibilitu,
spolehlivost

SportArena Amenity
Lipno přijme

recepční.
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n 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
n Nástup: možný ihned, po dohodě i později
Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz
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Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend
se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence
své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala
na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka …
Jedna z nejúspěšnějších komedií Marca Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků
a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor
s citem pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení. Hra byla poprvé uvedena v Paříži v roce 1985, kde dosáhla více než 900 repríz.

Divadlo se koná v Kulturním domě Frymburk dne 21. 8. 2020 (pátek) od 19:00 hodin.
Předprodej je v pokladně úřadu městyse u paní Miroslavy Šuníkové. Vstupné 200 Kč.
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