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Vážení čtenáři, 
podzimní Luhačovice stojí před no-
vým obdobím. V říjnových volbách 
jsme dali hlas jedenadvaceti zastu-
pitelům, kteří rozhodnou o  tom, 
kam se bude naše město dál ubí-
rat. V současné době probíhají jed-
nání o složení městské rady a o per-
sonálním obsazení funkce starosty 
a  místostarosty. Končí předvolební 
sliby a  nastává čas jejich realizace. 
Investice, novinky a  všechny udá-
losti Vám budeme i nadále přinášet 
v Luhačovických novinách, na www.
luhacovice.cz, kde také budete mít 
možnost sledovat videoreportá-
že z vybraných akcí. Máte možnost 
dění nejenom sledovat, ale se do 
něj i  aktivně zapojit, uvítáme Vaše 
názory a  ptejte se prostřednictvím 
našich novin na to, co Vás v našem 
městě zajímá. Sledujte nabídku kul-
turních a  společenských akcí a  na-
vštivte je. V podzimním období při-
pravujeme mimo jiné i  pravidelné 
setkání seniorů, divadelní pohádky 
pro děti, divadlo s  Taťánou Vilhel-
movou a  Pavlem Liškou, vyhláše-
nou Svatohubertskou noc a  v  pro-
sinci nebudou chybět vánoční akce, 
například Vánoční jarmark se zají-
mavým programem. Přijďte se po-
dívat a rozhlédnout se kolem. Luha-
čovice jsou krásným a  příjemným 

místem k životu, stačí pouze využít 
všech možností, které nám nabízejí. 
Přejme sobě a především našim za-
stupitelům, aby dobře dokázali po-
chopit potřeby našeho města a vést 
jej v příštích letech ke spokojenos-
ti nás všech.

Hana Slováková, 
redakce Luhačovických novin 

Kandidující uskupení seřazená podle úspěšnosti ve volbách

STRANA (volební uskupení) získané 
hlasy v %

počet 
mandátů

ČSSD 21,31 5

KDU-ČSL 17,17 4

ANO 2011 13,24 3

NEZÁVISLÍ - VOLBA PRO NAŠE MĚSTO 11,78 3

ODS 11,39 2

TOP 09 a nezávislí 10,62 2

KSČM 7,62 1

LUHAČOVICE - MĚSTO SPOKOJENÝCH OBČ. a STAN 6,87 1

Zvolení zastupitelé

Jméno Strana Počet hlasů

Ing. Bc. Marie Semelová ČSSD 677

Mgr. Roman Lebloch ČSSD 636

Mgr. Eva Tomalová ČSSD 585

Mgr. Aleš Vymětalík ČSSD 331

David Ruman ČSSD 326

Ing. Karel Zicha KDU-ČSL 574

Mgr. Marcela Pazderová KDU-ČSL 440

Mgr. Přemysl Janík KDU-ČSL 383

Mgr. Lenka Semelová DiS KDU-ČSL 336

Radomil Kop ANO 2011 321

Mgr. Kamil Malota ANO 2011 314

Bc. Zdeněk Červenka ANO 2011 294

Mgr. Luďka Mejzlíková NEZÁVISLÍ - VOLBA 
PRO NAŠE MĚSTO

343

Ing. Martin Plášek NEZÁVISLÍ - VOLBA 
PRO NAŠE MĚSTO

309

Robert Kolařík NEZÁVISLÍ - VOLBA 
PRO NAŠE MĚSTO

296

Stanislav Duháň ODS 506

Ing. Jaroslav Hubáček ODS 325

Ing. Marian Ležák TOP 09 a nezávislí 332

Josef Michálek TOP 09 a nezávislí 303

Ing. Roman Dostálek KSČM 213

Mgr. Zdenka Pančochová LUHAČOVICE - MĚSTO SPO-
KOJENÝCH OBČANŮ a STAN

292
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Volby v Luhačovicích vyhrála ČSSD před KDU-ČSL a ANO 2011
Občané Luhačovic rozhodli 10. a  11. 
října o  složení městského zastupitel-
stva na další čtyři roky. Nejvíce hlasů 
od voličů v  luhačovických sedmi vo-
lebních okrscích získala ČSSD. Získa-
la 21,31 % platných hlasů a díky tomu 
bude mít 5 mandátů v jednadvaceti-
členném zastupitelstvu. Druhá skon-
čila  KDU-ČSL se 4 mandáty za 17,17 % 
hlasů. Tři mandáty získalo hnutí ANO 
2011, stejně jako NEZÁVISLÍ – VOL-
BA PRO NAŠE MĚSTO. Dva zastupite-
lé budou ze společné kandidátky TOP 
09 a  nezávislých, stejný počet man-
dátů získala i  ODS. Jedno křeslo ob-
sadí KSČM. Jeden nový zastupitel byl 

zvolen také ze společné kandidát-
ky LUHAČOVICE – MĚSTO SPOKOJE-
NÝCH OBČANŮ a hnutí STAN.
„Volby proběhly v klidu, nezazname-
nali jsme jakékoliv problémy,“ po-
znamenala k  průběhu hlasování Vla-
dislava Janíková, vedoucí správního 
odboru luhačovické radnice, která má 
za město volby na starost. 
Nadpoloviční volební účast přesáhl 
v Luhačovicích pouze 7. volební okr-
sek, který je v  Řetechově. „Hlasova-
lo tam 50,54 % oprávněných voličů. 
Naopak nejmenší zájem o  volby byl 
v Polichně, kde účast o málo přesáhla  
35 %. Z  celkových 4 349 voličů 

zapsaných ve volebních seznamech 
jich ve volbách do luhačovického za-
stupitelstva přišlo svůj hlas odevzdat 
1 889, což je 43,44 %,“ doplnila Janí-
ková.
Největší počet hlasů získala součas-
ná místostarostka a  jednička kandi-
dátky ČSSD Marie Semelová, celkově 
obdržela 677 hlasů. Do zastupitelstva 
se dostalo celkem 12 lidí, kteří byli na 
kandidátkách jako bezpartijní, ostat-
ní noví zastupitelé jsou členy nějaké 
politické strany či hnutí. Nejmladšímu 
nově zvolenému zastupiteli je 29, ne-
starší má 70 let.

Nikola Synek

105. výročí založení Sokola v Luhačovicích
14. 11. 2014 oslaví Sokol Luhačovice své 105. výročí svého založení

S úctou a obdivem vzpomínáme na 
opravdové nadšence, kteří tělovýchov-
nou jednotu Sokol v Luhačovicích založili. 
Historie celé jednoty je protknuta bo-
hatou a různorodou činností. 
Členové nebyli jen nadšenými 

cvičenci, ale věnovali se i divadlu, kinu, 
šibřinkám, které patří dodnes k nejvý-
znamnějším společenským událostem 
Luhačovic.
Sokol mohl již poněkolikáté doká-
zat, že je životaschopný, že je zcela 

nemožné jej vymazat, že i po tolika le-
tech své existence v Luhačovicích má 
co říci do života společnosti. 
Podmínky se ale významně změnily a v 
nich i pozice Sokola. Měli bychom pro-
to uvážit, co je potřeba zachovat, co je 

potřeba pozměnit a co již odnesl čas.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na vzniku této organizace a také všem, 
kteří se do dění sokolského života ak-
tivně zapojili a zapojují dodnes.

Taťána Heinzová

Kaleidoskop barev a vůní
Každý z nás se rád podívá na peč-
livě udržovanou zahrádku, květi-
nový záhon nebo rozkvetlý balkon. 
Impresionisticky barevné odstí-
ny květin, okrasných keřů dokážou 
pohladit naši zachmuřenou tvář. 
Nasajeme omamnou vůni naší ma-
tičky přírody.
 Každoročně naše organizace za-
hrádkářů hodnotí výzdobu před-
zahrádek a balkonů v našem ze-
leném údolí.  Vybíráme ve dvou 

kategoriích, vždy určujeme tři oce-
něné bez určení pořadí. Jsme si vě-
domi, že by si ocenění zasloužilo 
daleko více obyvatel našeho měs-
ta, kteří přispívají ke zkrášlení své-
ho okolí.
Slavnostní vyhlášení proběhne na 
tradičním setkání seniorů.
Letošní výsledky jsou následující: 

Kategorie předzahrádky
manželé Marie a František Dynkovi 

–  ulice  Branka čp.  722, Luhačovice

manželé Marie a Stanislav Malaníkovi  
–  Řetechov  čp.78

paní    Anna  Svitáková – Kladná Ži-
lín  čp. 5

Kategorie balkony:  
manželé  Ludmila a Zdeněk Hanáčkovi 
– Polichno čp. 113

manželé  Mirka a Marek Martinyovi 
Kladná Žilín čp.  134

manželé Jarmila a Jan Pryglovi – uli-
ce  Slunná čp.  841, Luhačovice

V příštím roce budete vybráni třeba 
právě vy, kteří letos nejste mezi oce-
něnými.

Mgr. Zbyněk Lekeš, tajem-
ník ZO ČZS Luhačovice
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovice třídí odpady nejlépe ze všech měst v kraji

Luhačovice zvítězily v letošním roč-
níku krajské soutěže O  keramic-
kou popelnici, která oceňuje města 

a obce třídící nejlépe odpady. Oce-
nění pro město na slavnostním vy-
hlášení v Uherském Hradišti převzal 

starosta František Hubáček. Na kaž-
dého občana Luhačovic připadá 
téměř 67 kilogramů vytříděných 
odpadů, tedy papíru, plastu, skla 
a  nápojového kartonu. „Rád bych 
poděkoval všem občanům, kteří se 
snaží odpady třídit. Třídění se sna-
žíme podporovat o  to více, že jako 
lázeňské město si plně uvědomuje-
me nutnost ochrany životního pro-
středí,“ poznamenal starosta. S oce-
něním získaly Luhačovice kromě 
symbolické plastiky popelnice také 
finanční dar na další rozvoj odpa-
dového hospodářství. „Ocenění nás 
tak zavazuje k  další intenzivní prá-
ci v  této oblasti, což je samozřej-
mě dobře. Věřím, že se ve spoluprá-
ci s  obyvateli bude dále dařit dělat 
pro opětné zužitkování odpadů ma-
ximum. Takže všechny prosím: Třiď-
te dále a ještě více!“ doplnil starosta.
Luhačovice obhájily loňské prven-
ství v  kategorii měst. Letos za nimi 
skončily Valašské Klobouky a  Sta-
ré Město. Vyhlášeny byly také dal-
ší kategorie. Rymice obsadily prv-
ní místo mezi obcemi nad 500 
obyvatel, když vytřídily více než 

46 kilogramů na občana. Haluzi-
ce s  54 vytříděnými kilogramy na 
obyvatele zvítězily v kategorii nej-
menších obcí. Speciální katego-
rie skokan roku ocenila obce, ve 
kterých došlo v  porovnání s  loň-
ským rokem k  největšímu zlepše-
ní. Mezi městy zvítězila Karolinka, 
u  obcí nad 500 obyvatel Bezmě-
rov, mezi nejmenšími obcemi pak 
Kunkovice. Celkově se v  kraji třídí 
čím dál s lepšími výsledky, přesto-
že v této činnosti region stále zao-
stává za republikovým průměrem. 
„V uplynulém roce připadlo na jed-
noho obyvatele Zlínského kraje 
v  průměru 34,7 kilogramů papíru, 
plastu, skla a nápojových kartonů. 
Z  toho bylo zhruba 16,5 kilogra-
mů vytříděného papíru, více než  
8 kg plastu, bezmála 10 kg skla 
a  téměř čtvrt kilogramu nápojo-
vých kartonů,“ popsala Pavla Ben-
dová ze společnosti EKO-KOM, 
která společně se Zlínským krajem 
soutěž O keramickou popelnici or-
ganizuje.

Nikola Synek



Zprávy z 16. schůze Rady města  
Luhačovice konané 17. 9. 2014
RML vzala na vědomí:
• hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2014;
• vyhodnocení programového pro-

hlášení Zastupitelstva města Lu-
hačovice na volební období 2010–
2014.

RML schválila:
• hospodaření příspěvkových organi-

zací města: Technické služby Luha-
čovice, Městský dům kultury Elektra 
Luhačovice, Sportovní centrum Ra-
dostova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luhačo-
vice, Dům dětí a mládeže Luhačovi-
ce za I. pololetí roku 2014;

• navýšení neinvestičního příspěvku 
Sportovního centra Radostova, pří-
spěvkové organizace, v  roce 2014 
o cca 21 000 Kč na nákup fotbalové 
branky; (Jedná se o  dofinancování 
dotace.)

• uzavření nájemní smlouvy na užívá-
ní bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou 
službou Strahov, č. p. 383, ul. Ho-
lubyho v Luhačovicích, ve 2. podla-
ží, o jedné místnosti s kuchyní a pří-
slušenstvím, o velikosti 33,23 m2, na 
dobu neurčitou od 1. 10. 2014; 

• uzavření nájemní smlouvy na užívá-
ní bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou 

službou Strahov, č. p. 383, ul. Ho-
lubyho v Luhačovicích, ve 3. podla-
ží, o jedné místnosti s kuchyní a pří-
slušenstvím, o velikosti 30,86 m2, na 
dobu neurčitou od  1. 10. 2014; 

• uzavření nájemní smlouvy na ná-
jem plynárenského zařízení v majet-
ku města umístěného v místní části 
Řetechov s RWE GasNet, s. r. o., Klíš-
ská 940, 401 17 Ústí nad Labem, na 
dobu neurčitou za cenu 8344 Kč + 
příslušné DPH za kalendářní rok; 

• zřízení jednoho společensky účel-
ného pracovního místa (SÚPM) 
v  Městském domě kultury Elektra 
Luhačovice, příspěvkové organiza-
ci, vyhrazeného pro uchazeče o za-
městnání v  rámci Odborné praxe 
pro mladé do 30 let v MTIC Luhain-
fo, Masarykova, č. p. 950;

• zapojení Základní školy Luhačovice, 
příspěvkové organizace, do realiza-
ce projektu „Podporou ICT ve výu-
ce k modernizaci vzdělávání ve Zlín-
ském kraji“.

RML neschválila:
• zveřejnění záměru města prodat 

pozemek parc. č. 2203 o  výměře  
173 m2 a pozemek st. pl. 62 o výmě-
ře 83 m2 k. ú. Řetechov (Jedná se 
o pozemky v místní části Řetechov.).

Zprávy z 29. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010–2014  
konaného 25. 9. 2014
ZML schválilo:
• hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2014;
• dokrytí ztráty Sportovního centra 

Radostova, příspěvkové organiza-
ce, z  předcházejících účetních ob-
dobí ve výši 325 977,77 Kč zřizova-
telem městem Luhačovice v rámci 
rozpočtu města na rok 2014;

• poskytnutí grantu pro rok 2014 
Charitě Svaté rodiny Luhačovice ve 
výši 10 000 Kč na oslavy 10. výročí 
založení Charity Svaté rodiny Luha-
čovice;

• navýšení grantu pro rok 2014 
Charitě Svaté rodiny Luhačovice  
o 90 000 Kč; 

• uzavření smlouvy o  kontokorent-
ním úvěru ve výši 4 000 000 Kč na 
překlenutí časového nesouladu 
mezi tvorbou a  spotřebou finanč-
ních zdrojů provozního charakte-
ru v  části běžného rozpočtu měs-
ta Luhačovice schváleného na rok 
2014 a 2015 s Českou spořitelnou, 
a. s., a pověřilo starostu města pod-
pisem smlouvy o  kontokorentním 
úvěru;

• převod finančních prostředků ve 
výši 279 067,28 Kč z  rezervního 
fondu Městského domu kultury 
Elektra, příspěvkové organizace, 
do investičního fondu a použití fi-
nančních prostředků investiční-
ho fondu MěDK Elektra na výmě-
nu oken, zateplení fasády, výměnu 

vstupních dveří, úpravu stropů 
a dalších prací souvisejících s opra-
vami v části kino do celkové hod-
noty prací 1 400 000 Kč;  

• prodej části pozemku parc. č. 
2194/1 o  výměře cca 260 m2 
a  části pozemku parc. č. 2155/6 
o výměře cca 6 m2 k. ú. Řetechov 
za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s převodem (Jedná 
se o pozemky v místní části Řete-
chov u domu č. p. 44.);

• zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2650/1 a  2650/3  
k. ú. Luhačovice v  majetku měs-
ta pro umístění zařízení distribuč-
ní soustavy realizované pod ná-
zvem „Luhačovice, Pražská čtvrť, 
kab. NN“, spočívající v umístění no-
vého podzemního vedení NN ve 
prospěch firmy E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., za jednorázovou úplatu  
125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná 
se o pozemky v Pražské čtvrti.);

• zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 2467/1 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luha-
čovice, Družstevní, Plšková, kab. 
NN“, spočívající v  umístění nové-
ho podzemního vedení NN, roz-
pojovací skříně a  uzemnění ve 
prospěch firmy E.ON Česká re-
publika, s. r. o., za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné 

DPH (Jedná se o  pozemek v  ul. 
Družstevní za pálenicí a  moštár-
nou.); 

• zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 2486/15 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luha-
čovice, Domov pro seniory, kab. 
NN“, spočívající v  umístění nové-
ho zemního kabelového vedení 
NN ve prospěch firmy E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., za jednorázo-
vou úplatu 125 Kč/bm + přísluš-
né DPH (Jedná se o pozemek v ul. 
V Drahách.);

• bezúplatný převod části pozemku 
parc. č. 1305/7 o výměře 13 m2, čás-
ti pozemku parc. č. 2486/15 o  vý-
měře 14 m2 a  části pozemku parc. 
č. 2486/1 o výměře 19 m2 k. ú. Luha-
čovice Zlínskému kraji pro účel vý-
stavby Domova pro seniory Luha-
čovice (Jedná se o pozemky v ulici 
Družstevní a V Drahách.);

• zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 1591/6, 2161, 
2155/6 k. ú. Řetechov v  majetku 
města pro umístění zařízení dis-
tribuční soustavy realizované pod 
názvem „Řetechov, Sedláček, kab. 
NN“, spočívající v  umístění nové-
ho zemního kabelového vede-
ní NN a uzemnění ve prospěch fir-
my E.ON Česká republika, s. r. o., za 
jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 

příslušné DPH (Jedná se o pozem-
ky v místní části Řetechov.); 

• likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a škod-
ní komise a uložilo vedoucím orga-
nizací provést likvidaci vyřazeného 
majetku;

• zapojení příjmů z  prodeje hmot-
ného inv. majetku – vozidla Škoda 
Felicia ZLL 41-98, svěřeného k hos-
podaření Technickým službám Lu-
hačovice, příspěvkové organizaci, 
do investičního fondu Technických 
služeb Luhačovice;

• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlou-
vě o dílo s firmou SATES MORAVA, 
spol. s r. o., na stavební dílo „Rekon-
strukce ul. Dr. Veselého Luhačovi-
ce“ (Jedná se o úpravu plochy před 
vilou Lékárna současně s  rekon-
strukcí komunikace.);

• uzavření Dodatku č. 2 smlouvy 
o výpůjčce a spolupráci při realiza-
ci projektu „S radostí na akce“ s Mi-
kroregionem Luhačovské Zálesí.

ZML vzalo na vědomí:
• hospodaření příspěvkových orga-

nizací města: Technických služeb 
Luhačovice, Městského domu kul-
tury Elektra Luhačovice, Sportov-
ního centra Radostova Luhačovice, 
Základní školy Luhačovice, Mateř-
ské školy Luhačovice, Domu dětí 
a mládeže Luhačovice za I. polole-
tí roku 2014.

Zprávy ze 17. schůze Rady města  
Luhačovice konané 7. 10. 2014
RML vydala:
• Domovní a  provozní řád Bytové-

ho domu s  byty zvláštního urče-
ní Strahov, Holubyho č. p. 383, Lu-
hačovice (bytový dům Strahov), 
a  uložila odboru správy majet-
ku uzavřít se stávajícími nájem-
ci bytů v bytovém domě Strahov 
Dodatek k  nájemním smlouvám, 
jehož součástí bude schválený 
Domovní a provozní řád.

RML schválila:
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-

vě o poskytnutí dotace na projekt 
z  Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti Střed-
ní Morava na projekt „Rekonstruk-
ce Jurkovičovy aleje Luhačovice“ 
a  pověřila starostu města PhDr. 
Františka Hubáčka podpisem to-
hoto dodatku ke smlouvě;

• uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání nebytových prostor v objek-
tu zdravotního střediska, č. p. 315, 
ul. Masarykova v Luhačovicích, ve 
3. nadzemním podlaží, o celkové 
výměře 16,90 m2, s Martinem Vla-
dařem, Masarykova 315, Luhačo-
vice, na dobu neurčitou od 1. 11. 
2014 za cenu 1 200 Kč/m2/rok za 

účelem rozšíření prostor zubní la-
boratoře;

• plán zimní údržby místních ko-
munikací v  Luhačovicích a  inte-
grovaných obcích na období let 
2014–2015; 

• použití znaku města pro prezen-
taci na společenském večeru při 
příležitosti 10. výročí založení 
Zdravotnické záchranné služby 
Zlínského kraje;

• poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 2 000 Kč společnosti VI-
VIT, a. s., na benefiční koncert pro 
Penzion SPOKOJENÉ STÁŘÍ.

RML neschválila:
• zveřejnění záměru města pro-

dat část pozemku parc. č. 1359/5 
o výměře 551 m2 k. ú. Luhačovice 
(Jedná se o pozemek v ul. Stráň.). 
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Upozornění občanům

Telefonní seznam pracovníků MěÚ Lu-
hačovice na www.mesto.luhacovice.cz 
byl nově doplněn o přítomnost / ne-

přítomnost pracovníků.
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Dožít jako klientka domova pro seniory bych se nebála,  
říká oceněná pečovatelka z Luhačovic

Před pár dny si převzala ve zlínské 
Baťově vile ocenění v  anketě Pra-
covník roku v  sociálních službách 
Zlínského kraje. Její práce, která 
spočívá v  přímé péči o  seniory, ji 
stále baví a  naplňuje. Věnuje se jí 
už na tři desítky let a ocenění si ve-
lice váží. Řeč je o  Drahomíře Bod-
nárové, zaměstnankyni luhačovic-
kého Domova pro seniory, který 
zřizuje Zlínský kraj.  Během naše-
ho rozhovoru povyprávěla samo-
zřejmě o povaze své práce, nesnad-
nosti nočních směn i tom, jak milé 
je vykouzlit na tváři seniorů úsměv. 
Nešlo se však na úvod nezeptat na 
čerstvé ocenění. 

Jak moc pro vás Vás ocenění zna-
mená? 
Znamená pro mě hodně. Už samotná 
nominace, kdy naše ředitelka paní Ševčí-
ková s  mou vedoucí paní Naděždou 
Martincovou mě nominovaly na toto 
ocenění, pro mě byla hodně významná 
a moc jsem si toho vážila.

Ocenění jste získala za práci v sociál-
ních službách. Jak dlouho se jí věnu-
jete a jak jste se k ní vůbec dostala?
Začínala jsem pracovat jako terén-
ní pečovatelka v pečovatelské služ-
bě Strahov. Práce se mně líbila a ba-
vila mě, ale pořád jsem měla pocit, 
že bych dokázala dávat víc. Zlom na-
stal, když jsem navštívila Domov pro 
seniory v  Luhačovicích. Hned jsem 
věděla, že tady by mohlo být mé 
místo. Když se tu pak naskytla pra-
covní příležitost, neváhala jsem a už 
tu působím skoro patnáct let.

Co vás přivedlo k tomuto druhu prá-
ce, co bylo popudem?  
Zemřeli mi rodiče v poměrně mladém 
seniorském věku, tak mi ta péče o star-
ší lidi asi i  chyběla. Ke starším lidem 
mám tak nějak přirozený vztah a  ne-
dokázala bych si představit dneska ji-
nou práci.

Co všechno je vlastně náplní této 
práce?
Jsou tu klienti, kteří už péči o sebe sami 
přestali v  domácnosti zvládat. Rodi-
nu nemají, nebo rodina nemá mož-
nost se o ně postarat. Snažíme se jim 
pomáhat téměř ve všem, co potřebují 
a co už sami nedokáží. Samozřejmě že 
jim domov nikdy nenahradíme, ale ur-
čitě jsou to klienti, kteří jsou spokojeni 
a domů by se nevrátili. 

Jak moc se za dobu Vašeho půso-
bení v tomto odvětví péče a systém 
práce se seniory změnily?
Péče o  seniory se celkově změnila! 
Nedokážu odhadnout, o  kolik pro-
cent se situace zlepšila. V  dnešní 
době se domovy pro seniory neda-
jí srovnat s  těmi, které jsem pozna-
la téměř před třiceti lety, když jsem 
začínala. Na různých stážích a semi-
nářích se seznamujeme s  luxusním 
vybavením v  domovech, možnost-
mi společenských aktivit a uplatně-
ní pro seniory.

Změnil se i přístup ke klientům? 
Určitě se změnil k  lepšímu téměř ve 
všech podmínkách. Senioři by se už 
pobytu v domově neměli obávat 
a  brát ho jako nutné „zlo“. Nabízí se 

jim tu kvalitní péče, různé společenské 
akce, výlety, atd.

Dříve byla i určitá tabu. Třeba tako-
vá inkontinence se asi dnes řeší zce-
la jinak.
To rozhodně. Jsou kvalitnější prostřed-
ky a  pomůcky, jak inkontinenci řešit, 
takže tím opravdu nemusejí lidé s tě-
mito problémy vůbec trpět. 

Řešit takovéto potíže svěřených se-
niorů jim jistě pomáhá. Co ale mys-
líte, že je pro ně na práci personálu, 
mezi který patříte, to nejdůležitější?  
Myslím si že, od nás nejvíc očekávají to, 
že jim budeme hodně nablízku, přátel-
ští, téměř jako rodina.

A jde tomu dostatečně vyhovět?
Jde to, ale někdy je to složité. Skladba 
klientů je náročnější a často nám chybí 
čas, abychom se jim mohli více věno-
vat. Ovšem někteří z klientů jsou uza-
vřenější a vycítíte, že to od nás ani ne-
vyžadují. Většina je ale velmi otevřená 
a milá a přátelství potřebují. 

Co Vás na práci nejvíc těší?
Víte,  služba, kterou tu máme, je dost 
náročná. Jak fyzicky, tak psychicky. 
Když ale vidíte spokojenost a vděčnost 
těch starých lidí, když jim pomáháte 
a podaří se vám vykouzlit na jejich tvá-
ři úsměv, to je takové pohlazení na duši 
a moc to potěší.

Z  různých pracovních návštěv zná-
te i další domovy. Překvapilo Vás ně-
kde něco hodně negativně?
Ani ne. Spíše jsme viděli lépe vybavené 
domovy, ale ten náš domov má taky 
své kouzlo.

Máte ale jít do nového, staví se vám 
nová budova v jiné části města.
Klienti i  my to tu sice máme rádi, ale 
je tu už řada různých technických ne-
dostatků a  požadavky jsou dnes na 
mnohé věci daleko přísnější. Na nový 
domov se těšíme, ale bude to trochu 
změna. Tady je pěknější okolní prostře-
dí a procházky. Ale zase to bude pro se-
niory možná taková injekce do života 
v rušnějším dění a jiné možnosti.

Jak je Vaše práce v  zařízení vůbec 
rozvržená?
Pracujeme dvanáctihodinové směny, 

noční či denní, od šesti do šesti, pak 
nějaké volno, aby člověk dokázal zre-
generovat. Jen výjimečně máme něja-
kou kratší službu.

Kdysi jsem taky pracoval na směny. 
Ty noční, to bylo docela peklo.
Že odcházím na noc z domu, to jsem 
si zvykla, ale že se v noci nespím, je 
horší. Ten narušený biorytmus, ně-
kdy je problém si na to zvyknout.  
Samozřejmě jde také o  konkrét-
ní průběh noční služby, někdy je to 
snazší, někdy těžší.

Smutným, ale přirozeným faktem 
je, že z  domovů pro seniory oby-
vatelé obvykle odcházejí zároveň 
s odchodem z tohoto světa. Jak slo-
žité je se s  tím vyrovnat, když jsou 
vytvořené vztahy a přátelství?
Je to smutné, když odchází ten, ke 
komu jste si vybudovali vztah. Ale i to 
patří k životu. 

Jak se může ještě péče v domovech 
posunout k lepšímu?
Myslím, že technické vybavení 
a  podmínky jsou dnes čím dál lep-
ší, a o  to větší význam hraje perso-
nál. Jde o to, aby tu práci vykonáva-
li lidé, kteří k ní mají vztah. Hodně se 
teď tato práce bere z nouze, dělá se 
rekvalifikace přes úřady práce. Ale 
ne každý u této práce dokáže zůstat. 
Měli jsme tu děvčata, která po jed-
nom po dvou dnech odešla. Naopak 
se objevila některá, která byla šikov-
ná a zařadila se úspěšně do pracov-
ního kolektivu. Na tom taky moc zá-
leží a myslím, že náš domov má ten 
tým celkově výborný.

Co byste poradila lidem, kteří peču-
jí o své blízké v domácnosti, aby to 
zvládli?
Je to velmi individuální. Poradit se dá 
jediné: Když se na tu péči dali, aby to 
dotáhli dokonce a aby vydrželi. Ono to 
vždycky má smysl rozloučit se s blízký-
mi a dopřát jim odchod co nejdůstoj-
nější. I my tady v domově umožňuje-
me naši klientům, kteří mají příbuzné, 
a jejich odchod se opravdu blíží, aby tu 
s nimi ty poslední chvilky mohli blízcí 
strávit.

Tak, ať neskončíme chmurně, něco 
pozitivního. Co třeba pomáhá ve 

ZML zrušilo:
•	 usnesení č. 433/Z25/2010-2014  

z 30. 1. 2014 (Prodej pozemku parc. č. 
904/5 k. ú. Újezdec u Luhačovic o vý-
měře 197 m2 cenu 30 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem.); 

• usnesení č. 280/Z14/2010-2014 
z důvodu nečinnosti žadatelů (Jed-
ná se o  žádost o  prodej pozemků 
v  majetku města za bytovým do-
mem č. p. 652 na ul. Nábřeží pro vy-
budování parkovacích stání.);

• usnesení č. 424/Z24/2010-2014 

z  12. 12. 2013, předmětem které-
ho bylo zřízení věcného břeme-
ne na částech pozemků parc. č. 
2465/14, 1657/10, 1676/12,  2458/1 
a  2466/18 k. ú. Luhačovice v  ma-
jetku města pro umístění zaříze-
ní distribuční soustavy realizované 
pod názvem „Luhačovice, Letiště, 
TRST+VN+NN“, spočívající v  umís-
tění nového podzemního kabelo-
vého vedení VN ve prospěch fir-
my E.ON Česká republika, s. r. o., za 
jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 

+ příslušné DPH z důvodu zrušení 
stavby (Jedná se o pozemky v loka-
litě u Molků.).

ZML neschválilo:
• prodej pozemku parc. č. 2203 o vý-

měře 173 m2 a  pozemku st. pl. 62 
o výměře 83 m2 k. ú. Řetechov (Jed-
ná se o pozemky v místní části Ře-
techov).

ZML stanovilo:
• že dům č. p. 383 v ul. Holubyho je 

určen pro trvalé bydlení seniorů 
a osob se zdravotním postižením, 
jejichž zdravotní stav nepotře-
buje dlouhodobou nebo trvalou 
ústavní péči. Město Luhačovice 
poskytuje nájemcům byt, vytváří 
vhodné podmínky pro vedení sa-
mostatného života a poskytování 
pečovatelské služby. Byty v tomto 
domě jsou byty zvláštního urče-
ní, jak o nich hovoří § 2300 a násl. 
občanského zákoníku.
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130 let okrašlování v Luhačovicích 
V  roce 2014 si Luhačovice připomí-
nají 130. výročí založení luhačo-
vického okrašlovacího spolku. Dne  
6. července 1884 byl v  Luhačovicích 
ustanoven Spolek pro okrašlování 
a  pořádání zábav. Mezi zakládající-
mi členy spolku nacházíme jména 
významných luhačovických občanů 
i  lázeňských hostů a  jeho historie je 
spjata s rozvojem místních lázní. 

Dějiny okrašlovacího hnutí v čes-
kých zemích
Založení spolku v  roce 1884 řadí 
Luhačovice mezi první padesát-
ku míst Rakousko-Uherska, v nichž 
byly od počátku šedesátých let  
19. století zakládány nejstarší spol-
ky tohoto typu u  nás. V  počátcích 
okrašlovacího hnutí byla snaha ak-
tivistů o  zajištění čistoty a  úpravy 
blízkého okolí. Rozvinula se v  pro-
myšlené úsilí o ochranu « domovi-
ny » s  důrazem na českou kulturní 
tradici. Do skončení první světo-
vé války byla výrazným rysem čes-
kého okrašlovacího hnutí distance 
od německých prvků. České poje-
tí okrašlování domoviny spočívalo 
v propojení ochrany přírody s péčí 
o  kulturní a  historické památky. 
Aktivity okrašlovacích spolků za-
hrnovaly i  kulturní aktivity v  ob-
cích – spolky organizovaly výsta-
vy, přednášky a semináře, koncerty, 
usilovaly o  propagaci a  úpravu tu-
ristických cílů výstavbou odpočin-
kových míst, laviček, naučných ste-
zek, vysazovaly stromy a  okrasné 
zahrádky, pořádaly soutěže. K  nej-
starším okrašlovacím spolkům pa-
třily spolky v  Kutné Hoře (1861), 
Domažlicích (1867), v Jičíně (1870) 
a dalších místech. 
V  roce 1904 byl založen Svaz čes-
kých spolků okrašlovacích v  Krá-
lovství českém (v roce 1909 byl pře-
jmenován na Svaz českých spolků 
pro okrašlování a  ochranu do-
moviny). Hlavním cílem svazu bylo 
prosazovat ochranu jednotlivých 
přírodních a  kulturně-historic-
kých památek. Svaz sdružoval ně-
kolik set místních spolků, finančně 
je podporoval, poskytoval jim rady 
a  nejrůznější služby včetně škole-
ní, přednášek a  vydávání časopisu 
« Krása našeho domova ». Vyvíjel 
řadu aktivit až do svého zrušení ko-
munistickým zákonem v roce 1951. 

Počátky okrašlování v Luhačovicích
Podle protokolu ustavující valné 
hromady Spolku pro okrašlování 
a  pořádání zábav v  Luhačovicích 
z 5. července 1884 se valná hroma-
da odbývala v  lázeňské kanceláři 

za přítomnosti Václava Pirchana, 
správce lázní a  zástupce hrabě-
te Otty Serényiho. Dalšími zúčast-
něnými byli hraběcí nadlesní Karel 
Kvíčala, lékárník Ignác Seichert, lá-
zeňský lékař dr. Eduard Spielmann, 
majitel mlýna Karel Janík, kupec 
Šalamoun Jellinek, hospodářský 
správce A. Trávníček a  kupec Jan 
Sonnenschein. Na návrh nadles-
ního Karla Kvíčaly byli na základě 
veřejného hlasování jednohlasně 
zvoleni do vedení spolku Ignác Sei-
chert jako předseda, Karel Kvíčala 
jako místopředseda, Jan Žadinek 
coby zapisovatel a zároveň poklad-
ník a  děkan Taufer. Jako kontroloři 
byli vybráni dr. Küchler, Karel Janík, 
dr. E. Spielmann a dr. W. Gallus. Dále 
byli do vedení spolku z lázeňských 
hostí kooptováni následující pá-
nové: dvorní rada rytíř z Langham-
merů z Vídně, dr. Folkmann z Vídně  
a J. Mühlmann z Kroměříže.
Přítomní pánové se usnesli, že vý-
sledek volby bude oznámen lázeň-
skému publiku natištěnou formou 
v obou zemských jazycích a potvr-
zené stanovy že budou vytištěny 
v 1000 exemplářích, taktéž ve dvou 
jazycích, německém a českém. Sta-
novy měly být poskytnuty lázeň-
ským hostům s  výzvou k  účasti na 
činnosti spolku. Výtisk české muta-
ce stanov je dnes uložen v  Morav-
ském zemském archivu. Dočteme 
se v  nich, že cílem luhačovického 
spolku bylo napomáhat potřebám 
léčebného místa, zavádět taková 
vylepšení, která by zpříjemňova-
la pobyt hostů v lázních, rozšiřovat 
věhlas léčebného místa a podporo-
vat lázeňskou správu v  jejích sna-
hách. Prostředky na svoji činnost 
čerpal spolek z  ročních příspěv-
ků jednotlivých orgánů (« údů »), 
což byli stálí členové, příležitostní 

přispěvatelé a  čestní přispěvate-
lé, z  dobrovolných darů a  z  výtěž-
ků rozličných zábav pořádaných 
spolkem – divadelních představení, 
koncertů a tombol. 
7. července 1884 se v  místnos-
tech lékárny ve vile Austria (dneš-
ní Vila s  lékárnou) konalo zasedání 
spolkového vedení za přítomnos-
ti předsedy spolku lékárníka Igná-
ce Seicherta, správce lázní Václava 
Pirchana jako zástupce „urozené-
ho pana protektora“ – hraběte Otty 
Serényiho, dvorního rady rytí-
ře z  Langhammerů, děkana Taufe-
ra, dr. Folkmanna, dr. Spielmanna,  
dr. Galluse, J. Mühlmanna a zapiso-
vatele Žadinka. Se zřetelem k  pří-
znivému stavu spolkové poklad-
ny, jež vykazovala toho času přes 
1000 zlatých (z čehož 61,05 zlatých 
bylo dosaženo jako výtěžek z tom-
boly konané předešlého dne), bylo 
rozhodnuto pořídit koncertní kří-
dlo a  pan dr. Folkmann (označený 
jako „velectěný veterán našich lá-
zeňských hostí“) byl požádán tento 
nástroj v ceně do výše 300 zlatých 
pro spolek zakoupit. Poté, co lékár-
ník Seichert věnoval spolku darem 
veškeré výtěžky první tomboly, byl 
mu na žádost pana dvorního rady 
rytíře z Langhammerů jednohlasně 
odhlasován dík povstáním ze se-
dadel. Dále se výbor usnesl v  prů-
běhu sezony každou neděli a čtvr-
tek pořádat společenské zábavy. 
Pro zajišťování zábav byl zvolen vý-
konný podvýbor, jehož členy se sta-
li Bernard Friess, Max Husserl, J. D. 
Limantauer a  J. Mühlmann. Jména 
napovídají, že šlo o  lázeňské hos-
ty či sezonní pracovníky lázní s  ra-
kouskými kořeny. 
Podle protokolu z  5. srpna 1884 
v  místnostech lázeňského hote-
lu konaného zasedání, kterého se 
účastnili pánové: předseda I. Sei-
chert, W. Pirchan, dr. Küchler, dr. 
Spielmann, dr. Gallus, J. Mühlmann 
a  J. Žadinek jako zapisovatel bylo 
na předsedovu žádost jednohlasně 
usneseno udělit první čestné člen-
ství spolku urozené paní Henriettě 
hraběnce Serényiové jako vděčné 
uznání jejích velikých a  eminent-
ních zásluh o  lázně Luhačovice. 
Vzápětí byla vypravena zvláštní de-
putace, která měla čestný diplom 
paní hraběnce předat. 
7. května 1885 se zasedání výboru 
konalo na luhačovické faře. Na ná-
vrh předsedy spolku lékárníka Sei-
cherta byl pan lázeňský správce 
Václav Pirchan jednohlasně jmeno-
ván čestným členem spolku, a to za 
své „veliké a mnohostranné zásluhy 

o lázně Luhačovice získal, jež si vy-
sloužil během své padesátileté čin-
nosti“. V den otevření lázní 10. květ-
na 1885 mu byl slavnostně předán 
čestný diplom. Lázeňského správ-
ce Václava Pirchana známe i  jako 
stavitele vilek „Lipová“ a  „Růžová“ 
v letech 1883 až 1884, rok 1885 byl 
zřejmě ukončením jeho zaměstná-
ní v Luhačovicích. 
19. června 1885 se valná hroma-
da luhačovického a  okrašlovacího 
a  zábavního spolku konala v  kla-
vírním sále rodinného domu. (Ro-
dinný dům stál uprostřed Lázeň-
ského náměstí poblíž Janova domu 
a  rozděloval lázeňské centrum na 
dvě menší náměstí. V  jeho sále byl 
umístěn klavír, získaný díky činnos-
ti spolku. Dům byl zbourán na po-
čátku roku 1902.) Na tomto shro-
máždění byl poprvé přítomen sám 
hrabě Otto Serényi. Vedle něj se 
valné hromady zúčastnili předseda 
I. Seichert, V. Pirchan, dr. Küchler,  
dr. Spielmann, dr. Gallus, děkan 
Taufer, kooperátor Pokorny, dr. Ro-
senfeld, dr. Max Schön, Fr. Bartoš 
a  J. Žadinek. Přítomnost F. Bartoše 
v  souvislosti s  jeho luhačovickým 
pobytem a  sběrem písní připravila 
půdu pro jeho spolupracovníka ná-
vštěvy Leoše Janáčka, který za stej-
ným účelem Luhačovice ještě kon-
cem 19. století několikrát navštívil.
V  následujících dvaceti letech se 
výbor spolku bez dramatických 
změn členské základny scházel ně-
kolikrát ročně. Zaběhnuté pořád-
ky změnila valná hromada okrašlo-
vacího spolku konaná 15. června 
1902. Karel Kvíčala na ní odstou-
pil z funkce předsedy spolku a jeho 
funkci převzal nový správce lázní 
Cyril Holuby. Nastala nejen nová 
etapa luhačovického okrašlování, 
ale zejména nová éra luhačovic-
kých lázní pod správou české akcio-
vé společnosti, jejímž ředitelem byl 
po dobu prvních osmi sezon MUDr. 
František Veselý.
Velký rozmach spolkových aktivit 
nastal ve dvacátých letech 20. sto-
letí. Spolek pravidelně zveřejňo-
val v Lázeňských listech své výroč-
ní zprávy, v  nichž jen prostý výčet 
aktivit zabral řadu stránek. Po první 
světové válce přebraly hlavní roli ve 
vedení spolku ženy, manželky filan-
tropů, lázeňských lékařů a zaměst-
nanců akciové společnosti, k  nimž 
se v  době lázeňské sezony přidá-
valy i agilní partnerky významných 
návštěvníků lázní. V  duchu vlaste-
neckých nálad se oblékaly do ná-
rodních krojů, organizovaly bazary 
cukroví, vybíraly prostředky na charitu 

chvílích, kdy je pečovat o  svěřené 
seniory opravdu těžké? 
Já si myslím, že když člověk o jiného 
pečuje, nějak se mu to časem vrátí 
v  tom dobrém. Že když tu péči dá, 
snad se jí i dočká, až ji sám bude po-
třebovat.

A až byste byla ve věku Vašich klien-
tů, nebála byste se dožít ve Vašem 
zařízení?
(Smích) No, několikrát jsem si tu otáz-
ku už položila. S manželem jsme si ří-
kali kolikrát, co s námi na stará kolena 
bude. Ale nebála bych se toho určitě. 

Vím, že je tu o klienty dobře postaráno, 
a věřím, že i oni nás mají rádi. 

Drahomíra Bodnárová pochází z  Polich-
na. Do Luhačovic jezdila už jako žačka 
místní základní školy. V lázeňském měs-
tě žije od roku 1980. Je vdaná, má dva 

dospělé syny, kteří žijí se svými rodina-
mi v Čechách. V luhačovickém  domo-
vě pro seniory pracuje už téměř 15 let. 
V  září 2014 byla oceněna v  anketě 
Pracovník v  sociálních službách Zlín-
ského kraje. 

Nikola Synek
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Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál.

Dne 12. 11. uplyne smutných 7 let, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, maminka a babička 
paní Ludmila Martincová.
S láskou vzpomínají manžel Josef, děti František, 
Ludmila, Marcela s vnoučaty a sourozenci s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

NAROZeNí
Jakub Gbelec
Jorik Kročil
Jan Hampl
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Josef Helísek a Barbora Kudláčková
Pavel Horák a Jana Galušková
Martin Minařík a Martina Krajčová
Blahopřejeme.

VýROčí NAROZeNí
Františka Bonková  80  let
Františka Dulíková  89 let
eliška Hřibová  89 let
Karel Klimeš    89 let
Marie Kučerová   86 let
František Kudláček    85 let
Marie Martincová  93 let
Vlasta Mikulcová  86 let

Břetislava Moravcová  80 let
Stanislava Petrželková  80 let
Jaroslava Semelová  80 let
Marie Vávrová  89 let
Marie Záhořáková  88 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Josef Slaník  77 let
Marie Bernáthová  58 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do 
redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 10. 2014
Od začátku září se znovu rozběhly re-
konstrukční práce na ulici Dr. Veselého, 
které budou pokračovat dle harmono-
gramu až do přerušení v zimním obdo-
bí, v závislosti na počasí.
Dokončují se práce na první eta-
pě v lokalitě od vily Lékárna po vilu 
Slavia, především bude upravován 
prostor na křižovatce ulic Dr. Vese-
lého a Nábřeží u lávky k tenisovým 
kurtům, který dostane zcela novou 
podobu. Dále probíhá pokládka 
dlažby od vily Lékárna k vile Slavia. 
V  úseku druhé etapy rekonstrukce 

od vily Slavia po poštu se práce za-
měřují na opěrnou zeď a provádě-
ní hřebíkové stěny a  mikropilot. 
Z důvodu prací na opěrné zdi pro-
zatím nemohly být zahájeny práce 
na překládce inženýrských sítí. Dále 
z  důvodu bezpečnosti a  stability 
svahu se zeď rekonstruuje po men-
ších úsecích a byl částečně omezen 
provoz na přilehlé silnici nad sva-
hem, kde došlo k zúžení obou jízd-
ních pruhů a  ke snížení rychlosti, 
tak aby se méně zatěžovala krajni-
ce a tedy i přilehlý svah. 

V  následujícím období bude kro-
mě postupných prací na opěrné 
zdi pokračovat realizace nových 
sítí v lokalitě od vily Slavia po poš-
tu a  bude dokončováno dláždění 
v rámci I. etapy a pokládka česané-
ho betonu v této lokalitě. 

Ing. Jiří Šůstek, 
vedoucí odboru správy majetku

Projekt je spolufinancován z  pro-
středků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, v rám-
ci Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava (podoblast 
podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu).

Knihovna
 V říjnu proběhla celostátní akce Týden 
knihoven. V  naší knihovně se moh-
ly  děti  zaregistrovat  zdarma, senioři 
za poloviční poplatek. Zapomnětlivci 
měli možnost vrátit upomínané knihy 
bez poplatku z prodlení. Všech těchto 
nabídek bylo hojně  využito.
Také kurz Základy práce s  počítačem  
se setkal s velkým zájmem.  Tento kurz 
budeme  opakovat i v listopadu.
Přednáška biotronika a  léčitele pana 
Drábka byla obohacena dokumentem 

o činnosti tohoto a zajímavého člově-
ka  a možností zakoupení harmonizač-
ních prostředků.
Kurz pečení kváskového chleba s paní 
Pechovou byl příjemným setkáním 
všech zájemců a o zdravé pečení. Pří-
tomní si odnášeli nejen nové zkuše-
nosti, ale také suroviny sloužící k první-
mu pečení kváskového žitného chleba.
Na listopad  připravujeme další akce 
a nové knihy!

 Milana Mikulcová

a organizovaly zábavní večírky. Aktivi-
ty spolku utichly s vypuknutím druhé 
světové války. V roce 1951 byly všech-
ny spolky a sdružení v Československu, 
včetně těch okrašlovacích, zrušeny.

Na aktivity původního okrašlo-
vacího spolku navázal před de-
seti lety vytvořený Luhačovic-
ký okrašlovací spolek Calma, 
který přejal jméno básnířky, pěv-
kyně a organizátorky kultury Marie 

Calmy Veselé, a angažuje se zejmé-
na na poli kulturních aktivit. Dne 
24. září 2014 převzali členové spol-
ku v Praze v ředitelství Národního 
památkového ústavu na Valdštejn-
ském náměstí coby absolutní vítěz 

v  kategorii kolektivů první cenu 
v  soutěži MÁ VLAST V  SRDCI eV-
ROPy, kterou vyhlašuje Památko-
vá komora.  

Blanka Petráková, 
jednatelka spolku

Vzpomínka

Do literární soutěže mohou školáci zaslat i fantasy příběh nebo komiks 
„Utíkej! Rychle utíkej!“ Ne, nejde 
o  věty, kterými by trenér povzbuzo-
val svého svěřence na běžeckém mis-
trovství, ale o  název druhého roční-
ku literární soutěže, kterou pořádá 
Střední odborná škola Luhačovice. 
Své umění a  mistrovství v  psaném 
nebo i kresleném projevu v ní mohou 
předvést žáci osmých a devátých tříd 
základních škol. Účast v soutěži je jed-
noduchá. „Stačí zaslat svůj soutěžní 

text do 10. listopadu na e-mail vede-
ni@sosluhac.cz a uvést v této zprávě 
jméno a příjmení autora, třídu, kterou 
žák navštěvuje, a adresu jeho základ-
ní školy,“ uvedl ředitel SOŠ Luhačovi-
ce Karel Milička. 
Nelze říci, že je možné poslat coko-
li z  volné literární tvorby. Mělo by jít 
o prózu, ve které ale účastníci budou 
mít co do tématu a zpracování celkem 
volnou ruku. „Je celkem jedno, jestli 

půjde žánrově o fantasy či dobrodruž-
nou literaturu. Hlavní je napsat krát-
ký zajímavý příběh, případně udělat 
pěkný komiks. Ty totiž mohou být do 
soutěže také přihlášeny,“ doplnil Mi-
lička. U psaného textu by měl přitom 
být maximální rozsah do dvou stran 
A4 při velikosti písma 12. „U komiksu 
by pak neměla práce rozsahem pře-
sáhnout 10 stran A4,“ doplnil Milička. 
Došlá díla budou hodnotit známí 

literáti. V porotě totiž zasednou bás-
ník a  spisovatel Jiří Žáček a  popu-
lární psychiatr Jan Cimický. Po-
řadatelé se s  informací o  soutěži 
primárně obrátili na základní ško-
ly ve Zlínském kraji, ale neodmít-
nou ani případné účastníky odjinud. 
Slavnostní vyhlášení výsledků a oce-
nění nejlepších prací se uskuteční  
12. prosince.  

Nikola Synek
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Svatomartinské hody v Resortu Luhačovice
Také letos se v Luhačovicích 11. listo-
padu otevřou letošní svatomartinská 
vína. Obliba těchto mladých vín v Če-
chách každoročně roste, jen v  loň-
ském roce se jich prodalo více než 
dva miliony lahví. Ke svěžímu charak-
teru svatomartinských vín se výbor-
ně hodí husí speciality, které budete 
moci ochutnat na Svatomartinských 
hodech Resortu Luhačovice. 
Málokdo ví, že na svatomartinská vína 
se u nás hodí pouze vína šesti raných 
odrůd – Müller Thurgau, Veltlínské-
ho červeného, Muškátu moravské-
ho, Modrého portugalu, Zweigeltre-
be a  Svatovavřineckého. Mladá vína 
z  těchto odrůd jsou díky nízkému 
obsahu alkoholu svěží a  lehká, voní 
a  chutnají po ovoci a  dnes již neod-
myslitelně patří k období okolo svátku 
svatého Martina. Inspirací pro svato-
martinská vína je francouzské beau-
jolais, které se otevírá vždy třetí čtvr-
tek v  listopadu. Stejně jako k  němu 

neodmyslitelně patří patté z  husích 
jater nebo pečený bažant, mají i sva-
tomartinská vína své věrné následov-
níky v  tradičních svatomartinských 

husách. Jejich poctivá a plná chuť se 
totiž výborně hodí k lehkému charak-
teru a svěží chuti prvních vín. 
Mladá vína spolu s husími specialitami 

můžete i letos ochutnat na Svatomar-
tinských hodech Resortu Luhačovice. 
Šéfkuchaři si připravili lahůdky, jaký-
mi je husí velouté s višňovým likérem, 
pečená husička nadívaná jablky a do-
mácí slaninkou, husí prsa v  marinádě 
z pomeranče nebo pečený jelení hřbet 
v  krustě z  cibulového hrášku. Svato-
martinská menu letos připravily luha-
čovické hotely Augustiniánský dům 
****s, Harmonie ***, Pohoda****, Ra-
dun****, Vega***s a Vyhlídka****. Sva-
tomartinské hody Resortu Luhačovice 
letos začínají v hotelech Resortu jede-
náct minut po jedenácté hodině v úte-
rý 11. listopadu. To je ta pravá chvíle po-
prvé otevřít láhev Svatomartinského 
a nechat rozvonět svěží aroma mladé-
ho vína. Menu můžete ochutnat až do 
neděle 16. listopadu. Ochutnávku spe-
cialit lze domluvit předem nebo vyrazit 
jen tak a užít si příjemný den při pozná-
vání kuchyní Resortu Luhačovice.

Lenka Blažková

Šviháci lázeňští se opět sešli
Již potřetí v  tomto roce se se-
šli členové Klubu šviháků lázeň-
ských ve dnech 26.–28. září v Lu-
hačovicích.
Páteční odpolední jednání v  ka-
várně Krystal bylo již tradičně za-
hájeno hymnou klubu. Jednání 
řídil prezident klubu podle pře-
dem stanoveného programu. Kri-
tický tón z  květného jednání se 
přenesl i do zářijového. Některým 
členům KŠL byla vytknuta nedis-
ciplinovanost vyplývající z  neú-
časti na společenských setkáních 
bez oprávněné omluvy. Z uvede-
ného důvodu bylo třem členům 
zrušeno členství. Kritika dále 
směřovala na pokladníka, který 
nedůsledně plnil své povinnosti. 
Bylo přijato nápravné opatření se 
stanovením termínu plnění. Na-
dále zůstává problémem přede-
psané oblečení. Výmluvy nebyly 
přijaty a  zůstává v  platnosti pů-
vodní dohoda bez výjimek. V dis-
kuzi vystoupili postupně všichni 
členové klubu s tím, že prezident 
klubu komentoval jednotlivé při-
pomínky. Opět se ukázalo, že ně-
kteří členové klubu ještě nepo-
chopili smysl a poslání.
V  sobotu po společném obě-
dě v  hotelu Pomněnka všichni 

členové klubu promenádním kro-
kem prošli městem a  pěší zónou, 
aby svým oblečením a  vystupo-
váním důstojně prezentovali svůj 
klub. Zde se ukázalo, jaký zájem 
mají lidé o náš klub. Radostně nás 
zdravili, diskutovali s námi a často 
se s námi fotografovali. Dobrý po-
cit z lázeňské procházky nepokazi-
la ani dešťová přeháňka. Radostná 
nálada členů klubu pokračovala 
společným posezením v  zahrad-
ní restauraci pod LD Vltava. Po 16. 
hodině byl volný program.
V  neděli v  9 hodin ráno se opět 
všichni klubisti sešli za nádherného 
počasí v barvách ŠL. Potom se ode-
brali na náměstí před Městský úřad 
v Luhačovicích a zúčastnili se Svato-
václavského jarmarku. V  11 hod. se 
odebrali do hotelu Pomněnka, kde 
se po společném obědě rozloučili, 
aby mohli pokračovat v cestě domů.
Příští setkání KŠL se uskuteční v Lu-
hačovicích v květnu 2015 při příleži-
tosti Otevírání pramenů.
Závěrem členové KŠL děkují za pod-
poru činnosti a  programu klubu 
a  přejí pevné zdraví a  další pracov-
ní úspěchy odcházejícímu starosto-
vi Luhačovic PhDr. Františkovi Hu-
báčkovi.

- jm - 

Podzim v MŠ
Do MŠ letos v září nastoupilo 152 dětí. 
Jsou rozděleny podle věku do šesti tříd, 
z toho je jedna třída logopedická. 
Děti měly zpočátku větší či menší adap-
tační problémy, se kterými jim ochot-
ně pomohly zkušené učitelky svým 
vlídným přístupem. Přejeme si, aby do 
školky chodily spokojené, usměvavé 
děti, proto pro ně připravujeme boha-
tý program, spoustu zábavy a  společ-
ných akcí.
Již 8. 9. zahájila V. třída předplaveckou 
výuku na městské plovárně. Děti jsou ši-
kovné, vody se nebojí, na plavání se těší.
V  týdnu od 15. do 19. září, kdy probí-
hal Týden mobility, navštívili předškolá-
ci mobilní dopravní hřiště v DDM, slu-
žebnu Policie ČR, hasičskou zbrojnici. 
Všechny děti zhlédly ukázky práce IZS 
v  DDM a  výstavu modelové železnice 
v ZŠ. Z těchto akcí měly děti spoustu zá-
žitků, o kterých si dlouho povídaly, ně-
které je vyjádřily i výtvarně. 
Koncem září přijel děti do MŠ pobavit he-
rec z Brna s naučným programem s do-
pravní tematikou pod názvem Lišák Foksík 
aneb Bezpečně k cíli. Děti se do vystoupení 
aktivně zapojovaly, spolupracovaly.
V rámci dlouhodobého projektu Otužo-
vání v MŠ začaly starší děti od října na-
vštěvovat saunu. Od začátku docház-
ky do MŠ jsou děti přiměřeně jejich 
věku otužovány vzduchem, sluncem 

a vodou. Saunování v MŠ je pomyslným 
vrcholem otužování dětí předškolního 
věku. Vlastní sauna je velkou výhodou 
naší MŠ.
V říjnu jsme pozvali do MŠ profesionál-
ní divadlo z Prostějova, aby dětem za-
hrálo loutkové představení O velké řepě 
a dvě další pohádky. Starší děti se ve tří-
dách pokusily o  ilustraci a  dramatizaci 
jmenované pohádky.
Na podzim s  dětmi pozorujeme změ-
ny v přírodě, sbíráme přírodniny, tvoří-
me z nich. V rámci spolupráce s rodiči se 
letos již tradičně uskuteční ve všech tří-
dách akce „veselé dýňování“, kde s dět-
mi vyřežeme nebo jinak vyzdobíme 
dýně a ty potom umístíme do venkov-
ních prostor MŠ. Další den v podvečer 
se sejdeme ke společnému rozsvěco-
vání dýní.
V říjnu proběhne fotografování dětí „Če-
kám na Ježíška“ jako předzvěst blížících 
se Vánoc.
Do konce kalendářního roku nás čeka-
jí další akce – např. návštěva Mikuláše 
s družinou, vánoční tvoření s koledová-
ním ve spolupráci s rodiči, Vánoční po-
hádka s vepříkem a kůzletem aj.
Všechny akce, které se v  MŠ uskuteč-
ní, jsou dokumentovány a veřejnost je 
může zhlédnout ve fotogalerii na www.
ms.luhacovice.cz.

Helena Konečná

Školní výlet – OLOMOUC
Ve čtvrtek 18. září jsme se se třídou vy-
dali na školní výlet do Olomouce, kde 
jsme měli možnost navštívit Univerzi-
tu Palackého. V 8.15 jsme se všichni se-
tkali na vlakovém nádraží a  společně 
jsme nastoupili do vlaku. Spoj byl pří-
mý a cesta po boku spolužáků utekla 
rychle. Kolem desáté hodiny jsme do-
jeli na hlavní nádraží v Olomouci a od-
tud jsme se vydali rovnou k univerzitě. 
Cesta k  univerzitě nebyla zrovna krát-
ká, ale zkrášlovaly nám ji různé památ-
ky. Když jsme dorazili k fakultě, už nás 

očekával pan rektor Jaroslav Miller, kte-
rý nás rovnou dovedl na rektorát. Pan 
Miller se stal rektorem v únoru a  tuto 
funkci bude plnit ještě 4 roky. Shromáž-
dili jsme se v  jeho kanceláři, kde nám 
říkal různé zajímavosti o  univerzitě  
a  o fakultách. Jeho přednášky dopro-
vázely i  vtipné poznámky, takže se 
pan rektor dobře poslouchal. Dozvě-
děli jsme se, že na univerzitě je 8 fa-
kult (cyrilometodějská, právnická, lé-
kařská, filozofická, přírodovědecká, 
pedagogická, fakulta tělesné kultury 

a  fakulta zdravotních věd). Dále jsme 
se dozvěděli, že má univerzita výbor-
né umístění v různých žebříčcích. Pan 
rektor nám řekl, že jeden ze studen-
tů našel způsob jak čistit znečištěnou 
vodu podle různých atomů. Měli jsme 
možnost podívat se i  do místnosti, 
kde se schází lidé, kteří nesou nějaký 
podíl na rozvoji univerzity. Navštívit 
jsme byli i  cyrilometodějskou fakul-
tu, kde se nacházela jedna z nejkrás-
nějších přednáškových místností, kte-
rá mi připomínala prostory podobné 

jako v kapli. Pan rektor nám slíbil, že 
se půjdeme podívat i na katedru his-
torie, tam už se s námi rektor bohužel 
rozloučil a  my jsme tam šli s  jednou 
paní profesorkou. Tam jsme potkali 
studentky, které opravovaly nalezené 
vykopávky. Naše návštěva rektorátu 
u katedry historie skončila a my jsme 
šli směrem k náměstí, kde jsme se po-
dívali na orloj, a pak jsme se vydali na 
nádraží. Výlet se nám všem moc líbil.

 G. Marášková, 8. A
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„Musíme za podzim uhrát aspoň patnáct bodů,“ říká nový trenér fotbalistů
O  tom, jak chce pomoci fotbalo-
vému áčku Luhačovic v  krajském 
přeboru, jsme si povídali s  novým 
trenérem tohoto týmu ervínem Ha-
ragou. Mužstvo si převzal poté, co 
se Luhačovickým nevydařil konec 
minulé ani začátek nové sezony, 
ve které byli ještě po pátém utkání 
bez bodu. Po devátém kole přebo-
ru, kdy jsme se před středečním tré-
ninkem týmu sešli na rozhovor, byla 
už situace daleko lepší. Ale povídá-
ní jsme začali o samotném příchodu 
nového trenéra. 

Kdo Vás vlastně oslovil? 
Znám se velmi dobře s panem Červen-
kou, který je majitelem zlínského fot-
balového klubu, a  tady je předsedou 
klubu jeho syn a další tu hraje. Tak jsme 
se domluvili, že bych se tu s tím pokusil 
na podzim něco udělat.

Jaké jsou tedy cíle?
Dal jsem si cíl během podzimní části 
nahrát patnáct bodů. Zbývá pět zápa-
sů, tři z nich se budou hrát doma. Pak 
se uvidí, zda budu jako trenér pokra-
čovat. Ale jak ty body neuhrajeme, tak 
se hanbou propadnu. Já totiž opravdu 
nerad prohrávám a vždy jsem se ve fot-
bale rval o výsledek ze všech sil.

Na co dáváte při trénincích nejvíce 
důraz, aby to vyšlo?
Hlavní cíl je nyní to, aby kluci byli lépe 
psychicky připravení, uklidnit situa-
ci a stmelit kolektiv. Prostě jedna par-
ta, která chce na hřišti uhrát body. Aby 
se zápasy třeba i trochu vydřely, když 
na to nebudeme mít tolik fotbalově, 
jako třeba ve Viganticích. Jinak se s tím 
z hlediska času nedá víc udělat. To zna-
mená přípravy po tréninkové stránce.

Co je teď největší síla týmu?
Jsou tu hráči, kteří ví, o co jde. Mají 
to v hlavě srovnané. Mají výkonnost 
na krajský přebor. Umí hrát fotbal 
a  chtějí vyhrávat. Musíte to z  nich 
ale vymáčknout.

Jak jste spokojený se zápasy, které 
už Luhačovice pod Vaším vedením 
odehrály?
Ty čtyři zápasy znamenaly dvě výhry 
a jednou jsme získali bod, ale prohráli 
na penalty, které podle pravidel v pře-
boru následují po nerozhodném vý-
sledku po dvou poločasech. Když jsem 
mužstvo přebíral, měli jsme nula bodů, 
teď po vítězství nad Rožnovem máme 
sedm. Dále uvidíme.

Který ze zápasů byl nejvíce podle 
Vašich představ?
Jsou tu dva póly. Ve Viganticích, to jsme 
se ještě ani neznali, to hráči na těžkém 
terénu vydřeli a tak by se mělo přistu-
povat ke každému utkání. Pak jsme 
hráli v Provodově, kde to tým naopak 
psychicky ani takticky nezvládl, a takto 
se tato soutěž hrát nedá. Nejlépe hod-
notím poslední vítězné utkání s Rožno-
vem, který je opravdu kvalitní soupeř, 
navíc se zkušenými ligovými hráči.

Trénoval jste před pár lety ve Slavi-
číně, tam jste také přišel jako tako-
vý trenér záchranář, že? Jak to tam 
dopadlo?
Tam byla záchrana těžká. Kádr a  fi-
nanční situace klubu nebyly nejlepší. 
Výsledky v MSFL být prostě dobré ne-
mohly a udržet se tuto ligu nepodaři-
lo. Optimální pro Slavičín je soutěž divi-
ze. Pro zkvalitnění a stabilizaci mužstva 
jsem domluvil hostování hráčů ve Zlí-
ně formou farmy, z čehož Slavičín do-
teď profituje.

Vy jste ale působil i jako hledač ta-
lentů pro slovenské kluby, že?
Ano. Ale to je snazší než trénování. Jako 
trenér musíte chodit na tréninky a jez-
dit na zápasy a  sledovat zápasy sou-
peře. Dáváte fotbalu všechen čas. Jako 
hledač vhodných hráčů máte třeba tip 
od jiných lidí z branže a jen se jedete na 
toho hráče v jeho zápase podívat. Zjiš-
ťujete jeho vlastnosti, chování apod.

Nejde se tedy nezeptat: Něco s kád-
rem tady dělat budete?
Je tu docela dobrá mládež a z doros-
tu se budeme snažit hráče vytáhnout 
do A týmu nebo do béčka. Jsou tu ale 
naštěstí i  ti zkušení, kteří tvoří kostru 
týmu. Teď nám také Zlín díky těm vzta-
hům pomohl dvěma hráči při zranění 
našich a mohli by nám snad pomoci i v 
budoucnu.

Vy jste prý celkem přísný trenér.
No, moje filozofie je med a bič. Jsem 
hodně impulzivní, tak když mě nepo-
slouchají a nehrají, co jsme domluvili, 
no, padají i silnější výrazy. Nikdy to ale 
nemyslím špatně, vždy je chci hlavně 
vyhecovat!

Jak tedy hráče přesvědčit, když se 
třeba zápas hroutí?
Nikdo nezačne najednou kopat lépe. 
Musíte je ale vyhecovat, aby byli ochot-
ni jít až na hranici svých možností. Fot-
bal se hraje na góly a na vítězství a na 
hřiště si v zápase tým nejde zahrát, ale 
musí jít vyhrát. Pro vítězství musí udě-
lat všechno.

Jaké největší změny v  týmu jste 
udělal nebo ještě chystáte?
První recept je dobrý trénink, což si 
myslím, že tu bylo trochu opomenu-
to. Jak nebyly výsledky, nebyl ani dob-
rý postoj k zápasům a psychika hráčů 
byla špatná. A nejde trénovat 
jednou nebo vůbec a  hrát úspěš-
ně krajský přebor. Hodně hráčů je 
v  týdnu mimo Luhačovice kvůli ško-
lám či zaměstnání. Trénujeme od 
teď dvakrát týdně místo třikrát, ale 
jde o  to, aby chodili opravdu všich-
ni a potkali jsme se tam. Třeba v Pro-
vodově to praktikují bez tréninku, 
ale tam jsou hráči, kteří mají odehra-
nou řadu utkání v  lize nebo dokonce  
i v lize mistrů.

Jsou různá rozestavení hráčů v poli. 
To zažité se s Vaším příchodem bude 
měnit?
Musíte to hrát hlavně podle toho, jaké 
máte hráče. Hrajeme to nejjednoduš-
ší, 4-4-2, jako se to tu hrálo dosud, tedy 
na dva hrotové útočníky. Mám nachys-
tanou ale teď i  další variantu, kterou 
možná použijeme. Zkusíme a uvidíme.

Každý trenér to rozestavení i  další 
věci řeší po svém. Kdo je pro Vás ta-
ková největší trenérská špička?
Asi největší idol byl pro mě sir Fer-
guson, někdejší trenér Manchesteru 
United. U nás pak bývalý trenér národ-
ní reprezentace a  velký stratég Brüc-
kner. Absolvoval jsem i  několik jeho 
přednášek a různé diskuse s ním a filo-
zofie a strategie, které měl, se mi líbily.

A co vlastně považujete celkově za 
Váš největší úspěch ve fotbale?
Hrál jsem od dorosteneckého věku za 
mužské kategorie na Slovensku. Pak 
jsem byl na vojně v Dukle, no a za Frý-
dek-Místek jsem hrál tehdejší druhou 
nejvyšší českou soutěž. Pak jsem stu-
doval a  stěhoval se za prací a  bytem. 
Studoval jsem právě také trenérství 
na FTVS Univerzity Karlovy. Po 89. roce 
jsem získal dobré pracovní místo, a tak 
jsem i zajímavé nabídky na trénování 
odmítl.

Máte dvě děti. Ty také sportují?
Kluk hrával divizní fotbal. Zkoušel to 
i výše. Dcera hrála při studiu na VŠ vo-
lejbalovou extraligu za Olymp Praha, 

pak působila v Rakousku a teď je šestý 
rok volejbalistkou ve Francii. A v plážo-
vém volejbale teď v srpnu získala titul 
mistryně Francie. Na ni jsem moc pyš-
ný, dosáhla krásného úspěchu. Vraťme 
se ale k fotbalu. 

V Luhačovicích se opět hraje na kla-
sické trávě. Tady se to, myslím, dost 
řešilo, když bylo hřiště s umělým po-
vrchem, že je to výhoda.
Hřiště s  umělkou je určitě dobrý po-
mocník, když je špatné počasí. Já mám 
ale dojem, že tady jsou kluci zvyklí na 
umělku hodně. Teď jsme měli proti 
Rožnovu možnost zvolit si, jestli tam 
budeme hrát na umělce nebo na trávě. 
Říkám jim: „Kluci, můžete si vybrat, ale 
vyberte hřiště, na kterém vyhrajete!“ 
Já bych volil spíš trávu, kde bylo hřiště 
větší, a mám klasický povrch raději, ale 
oni řekli: „Jdeme na umělku!“ V duchu 
jsem skřípal zuby, ale vyhráli. (smích)

Proč nemáte umělý povrch v lásce?
Ona je to větší zátěž na klouby. A od-
skok míče je trochu jiný. Jen při špat-
ném počasí ideální.

Na umělých površích hraje ale i řada 
nejznámějších týmů. Který z fotba-
lových klubů je Váš nejoblíbenější, 
ať už náš, nebo zahraniční?
Žádný konkrétní nejoblíbenější ne-
mám. Nejsem zapřísáhlý fanoušek jako 
někdo, kdo fandí Spartě, někdo Slavii. 
Mám rád hlavně pěkný útočný fotbal. 
Fandím těm, kdo se snaží hrát dobrý 
fotbal, ať už na jakékoliv úrovni. Hraje 
fotbal pro diváky.

A nejlepší fotbal, co jste viděl naži-
vo?
Třeba pěkné bylo utkání na mistrovství 
Evropy v Polsku, kde Česko hrálo pro-
ti domácím. To jsem viděl, jak pěkně ty 
Poláky naši břinkli. Jsem členem unie 
českých fotbalových trenérů, tak mám 
i přístup k nějakým lístkům a využívám 
to. Je potřeba se chodit dívat na kvalit-
ní zápasy, když člověk trénuje.

ervín Haraga
V březnu oslavil 60. narozeniny.
Pochází ze Sidonie. V mládí hrával kopa-
nou v druhé nejvyšší československé sou-
těži. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy 
a  sportu na Univerzitě Karlově. Má tre-
nérskou licenci profi UEFA, trénoval už 
například fotbalisty Slušovic nebo Slavi-
čína.  Je podnikatel, má firmu, která pro-
vozuje lékárny.
Žije s manželkou ve Slavičíně.
Má dvě dospělé děti. Syn hrával fotbal, 
dcera hraje na vrcholové úrovni volejbal.

Nikola Synek

MixOpen TK 2000 Luhačovice pro rok 2014
Sezonu klubových tenisových akcí 
tradičně uzavírá turnaj smíšených 
čtyřher – MixOpen. Letošní ročník se 
hrál 27. září na tenisových dvorcích 

u Ottovky a zúčastnilo se ho 8 žen 
a 8 mužů. Losem vzniklých 8 dvojic 
bylo nasazeno do dvou skupin, kde 
se hrálo systémem každý s každým. 

První dvě dvojice z obou skupin po-
stoupily do finálové části, ostat-
ní dvojice hrály soutěž útěchy-na-
děje. Vítězem se stala dvojice Jana 

Gavlasová – Karel Mikulec, která ve fi-
nále porazila dvojici Liba Bartončíko-
vá – Pepa Orlita.  

Alois Gavlas
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Orientační běžci dovezli medaile, Sýkora letos už třetí republikové zlato 
Medaile z mistrovství republiky v 
orientačním běhu na klasické tra-
ti přivezli členové luhačovického 
oddílu. Na akci pořádané o posled-
ním zářijovém víkendu ve Stráži pod 
Ralskem nejlépe z týmu lázeňské-
ho města uspěl v kategorii mladšího 
dorostu Vojtěch Sýkora, který přive-
zl zlatou medaili. To se mu podařilo 
letos už potřetí. Získal totiž také titul 
mistra republiky na krátké trati a ve 
sprintu. Sýkora vyhrál svůj třetí le-
tošní titul, když zvládl v čase 54:15 
trať o délce 7,3 kilometru s převýše-
ním 360 metrů. Pro srovnání – krát-
kou trať běhají nejlepší za přibližně 
25 minut a sprint je stavěn na čas 
nejúspěšnějších závodníků kolem 

12 minut. Republikové mistrovské 
tituly ale pro Sýkoru nejsou jediný-
mi úspěchy.
„Vojta letos navíc vyhrál i celostát-
ní řebříček hodnotící jedenáct vr-
cholných závodů sezony, přičemž 
v šesti zvítězil a ve zbývajících byl 
pokaždé na stupních vítězů. Re-
prezentoval také naši republiku na 
mistrovství Evropy v Makedonii, 
odkud přivezl dva bronzy ze sprin-
tu a štafet a šesté místo z klasiky,“ 
uvedl vedoucí Oddílu orientační-
ho běhu TJ Slovan Luhačovice Li-
bor Slezák. 
Cenný kov na mistrovství ve Stráži 
pod Ralskem získal ale i další z čle-
nů luhačovického oddílu Štěpán 

Mudrák, který uspěl mezi staršími 
dorostenci a obsadil stříbrnou příč-
ku. „Trať o délce 8,8 kilometru s pře-
výšením 425 metrů zvlád l v čase 
62:42, přičemž další dva závodníci 
za ním doběhli v odstupu do pěti 
sekund,“ nastínil Slezák.
Za zdařilou se dá považovat i účast 
ostatních luhačovických běžců na 
tomto mistrovství. „Dalšími úspě-
chy je šesté místo mezi mladším 
dorostem, které obsadil Libor Čer-
nocký a šestnáctý ve stejné kate-
gorii doběhl Honza Vopařil. V ju-
niorech pak skončil devátý Jonáš 
Hubáček,“ doplnil Slezák. 

Nikola Synek

Vyrávění Ant. Zdražila
o jeho strýci, generálmajorovi letectva J. Šnajdrovi, luhačovickému rodákovi, kterému byla 
22. ledna v budově luhačovické knihovny odhalena pamětní deska  
Vzpomínky válečného pilota  
z 2. světové války
Dnes zavzpomínám na jedno-
ho muže, který se nejvíc zasloužil 
o  úspěchy naší 311. bombardova-
cí peruti. Tak jako nelze psát napří-
klad o  italské renesanci a  nezmínit 
se o  Michelangelovi, tak nelze ani 
psát o třistajedenácté a nevzpome-
nout na britského podplukovníka 
Charlese Percy Pickarda.
Tento mimořádný člověk byl popu-
lární postavou celého britského Krá-
lovského letectva, nejen pro svá čet-
ná nejvyšší vyznamenání, získaná za 
účast na obzvláště nebezpečných 
operacích, ale i pro svoje příkladné 
charakterové vlastnosti. K   podříze-
ným byl kamarádský a  nedělal roz-
díly mezi důstojníky a  poddůstoj-
níky. Ve vzduchu však vyžadoval 
tvrdou kázeň, aby úkoly byly splně-
ny a přitom nedocházelo ke zbyteč-
ným ztrátám během bojových akcí. 
Jako pilot byl Pickard veliký machr, 
což nejlépe dokázal, když mnoho-
krát unikal s  těžkým bombardova-
cím letounem pronásledujícím ne-
měckým stíhačkám.
Také já jsem mu byl vděčný za jeho 
trpělivost a  čas, který mně věno-
val při cvičných letech, kdy jsem se 
chtěl stát vojenským pilotem. Se-
známil jsem se s ním hned v prvních 
dnech v  létě 1940, kdy se naše pe-
ruť zakládala a  on byl britským ve-
litelstvím pověřen funkcí instrukto-
ra létání. Tenkrát byl kapitánem, ale 
brzy povýšil na majora. Pro jeho mi-
mořádné pilotní schopnosti a  sta-
tečnost, byl vyžadován do funkce 
velitele letky, při „vyvádění“ nových 
posádek, aby nováčci nebyli snad-
ným terčem pro německé stíhačky. 
Tady uplatnil svoje zkušenosti, a pro-
to ztráty našich letounů nebyly tak 
velké, jako u  jiných perutí. Byl si vě-
dom, že u  třistajedenáctky má vel-
mi dobré piloty a navigátory, se kte-
rými vždy dosahoval vyžadovaného 

splnění bojových úkolů. Pod jeho 
dohledem jsme byli ochotni nalétá-
vat na cíl třikrát i čtyřikrát, aby pumy 
vždy zasáhly místo určení. Hned 
v prvním roce jsme se proto proslavi-
li jako nejlepší bombardovací peruť, 
i když jsme ještě neměli dokonalé na-
vigační přístroje, které umožňovaly 
snadněji nelézt cíl. Čechoslováci totiž 
věděli, že mají nacistům co oplácet, 
vždyť byli z domova dobře informo-
váni o  zvěrstvech, páchaných Něm-
ci na jejich rodinných příslušnících, 
o  popravách vlastenců a  postupné 
likvidaci české inteligence. Také já 
jsem se tenkrát dozvěděl o smutném 
osudu mého bývalého učitele Za-
tloukala, kterého Němci v roce 1942 
umučili v Mauthausenu.
Pickard si naši úctu získal i  tím, jak 
starostlivě se věnoval posádkám 
bombardérů, které měly odstarto-
vat na akci a  na mateřském letiš-
ti často čekal, až se posádky vrá-
tí z operací. Po přistání se přátelsky 
poptal na průběh letu a vždy měl po 
ruce něco pro osvěžení. Dobře to-
tiž věděl, jak tam nahoře, když má 
člověk strach, rychle vytráví a  hlav-
ně má žízeň. Kapitána letadla, i dru-
hého pilota poplácal po zádech 
a doprovodil je k výslechu ke zpra-
vodajskému důstojníkovi. Většinu 
mužů operačních posádek oslovo-
val křestním jménem a sám trval na 
tom, aby i  oni oslovovali jeho, čes-
kým jménem Karel a nikoliv předpi-
sově, „pane“.

Neradi jsme se s ním loučili, když v květ-
nu 1941 byl přeložen k britské letecké 
jednotce, která byla určena pro plnění 
zvláštních úkolů. Právě zde prosadil, aby 
všichni letci, nejenom piloti, absolvo-
vali alespoň jeden cvičný seskok padá-
kem. Ze svých zkušeností dobře věděl, 
že i někteří odvážní letci se bojí padá-
kem seskočit a  jejich nerozhodnost se 
mohla rovnat sebevraždě. Mnohokrát 
se totiž přihodilo, že z těžce poškozené-
ho letounu se dalo s padákem vyskočit 
a zachránit si život.
Začátkem roku 1942 byl Pickard vy-
brán pro zvláštní úkol, aby jejich jed-
notka získala radarovou aparaturu 
z  německého stanoviště, umístěné-
ho na okupovaném území Francie, 
v blízkosti Le Havru. Akce se uskuteč-
nila v noci z 27. na 28. února, kdy 190 
příslušníků pověstných „commandos“ 
nastoupilo do dvanácti letounů Pic-
kardovy skupiny. Všechno bylo pro-
myšleno a  načasováno tak, aby pro 
výsadkáře a  ukořistěný radar, přije-
lo ještě za tmy několik rychlých brit-
ských člunů Královského námořnic-
tva a  pokusili se dopravit všechny  
i  s nákladem domů. Celá operace se 
vydařila tak, jak byla naplánována.
Pickarda provázelo štěstí i při mnoha 
dalších bojových akcích, při kterých 
uplatnil svoji odvahu, chladnokrev-
nost a  pilotní dovednosti. Bohužel, 
štěstí se nikoho nedrží věčně a  brzy 
opustilo i tohoto válečného hrdinu.
18. dubna 1944 byla jeho skupina po-
věřena mimořádně nebezpečným 

úkolem. Jednalo se o  rozbombardo-
vání zdí velké věznice na francouz-
ském území, kde bylo soustředěno 
několik stovek francouzských odbojá-
řů, kterým hrozila deportace do kon-
centráků v  Německu a  jejich předá-
kům trest smrti. Mezi těmito vězni 
bylo i několik mužů, kterým bylo před 
jejich zatčením svěřeno zvláštní po-
slání při zajišťování spojenecké inva-
ze do severní Francie v červnu 1944. 
Úspěšné bombardování vězeňských 
budov mělo dát naději alespoň něko-
lika k útěku a opětnému zapojení se 
do protifašistického odboje. 
Velení Královského letectva bylo infor-
mováno o  silné protiletecké obraně 
a  také možnosti napadení německý-
mi stíhači, ale jednalo se o mimořád-
ně důležitý úkol, proto dalo souhlas 
k této akci. Piloti si před startem pro-
hlédli fotografie celého okolí věznice 
a také speciálně zhotovený model vě-
zeňských budov. Na akci odstartova-
lo 18 rychlých mosquitů a přízemním 
letem, aby je nezpozorovaly němec-
ké radary, dostaly se brzy k cíli. Poda-
řilo se jim úkol splnit, ale Pickardův le-
toun se ještě na krátkou chvíli zdržel, 
aby pořídili fotodokumentaci. To však 
se stalo pro něho osudným, neboť na 
osamělé letadlo si trouflo několik ně-
meckých stíhačů. Pickardovi se sice 
podařilo jednoho sestřelit, ale dva 
druzí jeho letadlu ustřelili kormidlo 
a  neovladatelný stroj se zřítil. Letec-
ký souboj se uskutečnil v malé výšce, 
takže na záchranu seskokem padá-
kem už čas nebyl.
Dodatečně bylo zjištěno, že asi třeti-
na z vězňů se zachránila, což bylo po-
važováno za úspěch, neboť jinak by 
v  koncentráku pravděpodobně za-
hynuli všichni a tak smrt mého švag-
ra nebyla marná, i když pro jeho rodi-
nu byla krutou skutečností, vždyť mu 
bylo teprve 29 let.

Příště se čtenáři doví o  dalších 
OSOBNOSTeCH naší peruti.
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KULTUra Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura
Úterý 4. 11.•19.00•MěDK Elektra, kinosál   
Commedie dell´arte - Konec šejků v Čechách

Pátek 7. 11.•16.00•MěDK Elektra, kinosál
Princezna se zlatou hvězdou na čele

Pátek 7. 11.•19.30•Alexandria, night club
Jitka Suranská / Hosté: Beata Bocek, Lu-
cie Redlová

Pátek 14. 11. •19.30•Alexandria, night club
Petra Fúriková, band

Sobota 15. 11.•15.00•Hala Vincentka
Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic

Sobota 15. 11.•20.00•MěDK Elektra, Rondo   
Svatohubertská noc  

Středa 19. 11.•19.30•Lázeňské divadlo
Jožka černý a CM Gracia
Koncert u příležitosti 90. výročí založení Českého 
rozhlasu Brno

Pátek 21. 11.•19.30•Alexandria, night club
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít
Účinkují: Miloslav Čížek, zpěv, a hudební trio Martin 
Procházka, Juraj Valenčík a Radek Zapadlo. 

Pátek 28. 11.•19.30•Alexandria, night club
Stardust band & Petra Charlotte 
Savaskan

VÝSTAVY 
7.–28. 11.•9.00–17.00•Galerie MěDK Elektra       
Petr eschler, dřevěná plastika 

KINO
Sobota 1. 11.•19.00 
Andělé všedního dne 12  
Drama Česko, 2014

Neděle 2. 11.•16.00     
Dětem / Dům kouzel 
Animovaný Belgie, 2013

Středa 12. 11.•16.00     
Bio senior / Díra u Hanušovic 

Pátek 14. 11.•19.00 
Andělé všedního dne  12

Drama Česko, 2014,

Neděle 16. 11.•19.00            
Intimity   12

Romantická komedie ČR, 2014

Pondělí 17. 11•16.00
Včelka Mája
Animovaný / Německo, 2014

Pátek 21. 11.•19.00
Pohádkář   
Romantický ČR, 2014

Pátek 28. 11.•19.00
My 2   12

Romantický ČR, 2014

Sobota 29. 11.•18.00  
Opera / G. Puccini: Vlaštovka (La Rondine)

Neděle 30.11.•16.00
Tučnáci z Madagaskaru
Animovaný USA, 2014

Akce DDM
Úterý 4. 11.•14.30–16.00•zámecká zahrada
Sportovní odpoledne
Lanové překážky, stolní tenis, kroket, petanque, 
chůze na chůdách, šipky, badminton. Za nepříznivé-
ho počasí zrušeno.

Sobota 22. 11.•14.00–18.00•zámek
Voňavá sobota
Kosmetika, kadeřnice, profesionální kadeřnické 
přípravky za nákupní ceny, úprava a barvení obo-
čí, manikúra, lymfodrenáž nohou, masáže, para-
fínové zábaly na ruce, diagnostika čaker intuitivní 
kresbou, prodej šperků, relax u čaje a kávy a další, 
poplatek 20–120 Kč. 

Sobota 29. 11.•15.00–18.00
Zámecký vánoční jarmark
Výroba vánočních ozdob a originálních dárků. Po-
platek 20 Kč – 120 Kč 

Denně 14.00–16.00
KLUB
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, kulečník,…), 
X – BOX  

KLUBÍK
(Členové zdarma, ostatní 20 Kč)

Úterý 4. 11.•10.30–11.00
Cvičení s kašpárkem 

Čtvrtek 6. 11.•8.45–10.45
Dětské infekční nemoci, beseda / Bc. 
Lenka Ždanová, DiS.

Středa 12. 11.•9.00–11.00
Fyzioterapeutka, beseda / Mgr. et Mgr.Jin-
dřiška Mlčková

Úterý 18.11.•10.30–11.00
Výtvarné tvoření 

V  měsíci listopadu také proběhne: Vánoč-
ní výukový program pro žáky ZŠ, Florbalový 
turnaj, Vystoupení některých kroužků DDM 
pro seniory 

Bližší informace naleznete na podrobných plaká-
tech: Tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.ddmlu-
hacovice.cz, 

Program SAS
Čtvrtek 6. 11.•15.00•Klubovna
Výroba dekorace z papíru /pí Kasalová

Čtvrtek 13. 11.•15.00•Galerie u zámku
Prohlídka galerie, posezení v kavárně

Čtvrtek 20. 11.•15.00•Sraz na nádraží
Vycházka Radostova, hřbitov

Čtvrtek 27. 11.•13.30•Sraz na nádraží
Autobusem k hotelu Praha od 15.00 
prohlídka hotelu Pohoda 

CHARITA  
SVATÉ RODINY
Programy v prostorách denního stacionáře Charity 
Luhačovice, Hradisko 100, a  ve vile Strahov (Pražská  
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč

3. 11. • Burza receptů, kváskový chleba
5. 11. •  STRAHOV / Trénink paměti
10. 11. • Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
12. 11. • STRAHOV / Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka
19. 11. • STRAHOV /  Izrael, 
  beseda s promítáním
24. 11. • Keramika, výroba vánočních ozdob
26. 11. • STRAHOV / Vlasta Javořická, beseda /  
  Milana Mikulcová

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Akce v Městské 
knihovně Luhačovice
Středa  5. 11.•9.00–11.00
Kurz základu práce na internetu

Středa 12. 11.•18.00
Stanislav Motl
Mraky na Barrandovem – osudy prvore-
publikových herců. Vstupné 50 Kč

Podrobnější informace (přihlášky na akce): www.
knihovna-luhacovice.cz, Facebook, vývěska před 
knihovnou, tel.: 577 132 235, e-mail: info@knihov-
na-luhacovice.cz

Sbírka pomůže 
lidem na válkou 
zmítané Ukrajině

Pomoci lidem na válkou zmí-
tané Ukrajině, lépe přečkat 
nadcházející zimu, mohou 
lidé, kteří přispějí do materi-
ální sbírky pořádané luhačo-
vickou Charitou Svaté rodiny. 

„V očekávání velmi složité si-
tuace během nadcházející 
zimy bude potřeba teplé ob-
lečení všeho druhu, rukavice, 
deky, přikrývky, spacáky, lůž-
koviny, ručníky a  zimní boty, 
a  to jak pro dospělé, tak pro 
děti,“ sdělila mluvčí organiza-
ce Anna Martincová. Pomoc 
je určena nejen uprchlíkům 
z  východních částí Ukrajiny 
a Krymu, ale také potřebným 
lidem na východě přímo po-
stiženým válečným konflik-
tem. „Věci budeme přebírat 
od pondělí do pátku od 8 do 
15 hodin,“ uvedla Martincová. 

Sbírka trvá až do odvolá-
ní a  další informace o  ní mo-
hou lidé získat na telefonních 
číslech 577 132 355 a 604 148 
416. Darované oděvy a  další 
věci by měly být kvalitní a po-
užitelné, aby mohly opravdu 
pomoci. Vyhlášením sbírky 
se luhačovická Charita při-
pojila ke sbírce pořádané Ar-
cidiecézní charitou Olomouc, 
pod kterou luhačovická or-
ganizace spadá. Důvody vy-
hlášení sbírky nastínil Vác-
lav Keprt, ředitel Arcidiecézní 
charity Olomouc. 

„S velkým znepokojením sle-
dujeme situaci prostých lidí 
na Ukrajině. V  nadcházejí-
cí zimě se ocitnou ve stavu 
bezprostředního ohrožení. 
Zima tam bývá velmi krutá, 
mnohem horší než u nás.“ ko-
mentoval Keprt. Jak doplnil, 
Ukrajina přišla jak o  vlastní 
zdroje zemního plynu a  uhlí, 
tak o  dodávky plynu z  Rus-
ka. „V oblasti energetiky ji 
tedy v nadcházející zimě čeká 
velmi kritická situace, která 
v  nejhorších scénářích může 
znamenat obrovské tragédie. 
Nesmíme čekat. Prosíme ve-
řejnost o  potřebné věci. Lo-
gistiku zařídíme,“ upozornil 
ředitel Keprt.

Nikola Synek

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňovat fotografie zajíma-
vých, zapomenutých míst v našem městě a vy, naši čte-
náři, můžete soutěžit. Ze zaslaných správných odpově-
dí vždy v každém čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a kontaktem pro vyzvednutí ceny 
můžete zasílat vždy do dvou týdnů od vydání příslušné-
ho čísla novin na e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhaco-
vice.cz, odevzdat napsané v MTIC Luhainfo, Masarykova 
950, případně zaslat poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.
Správná odpověď z minulého čísla, kterou zasla-
lo 9 čtenářů (9 správně), je Praha. Publikaci Luha-
čovický uličník získává Pavel Máčala z Podhradí.  

Blahopřejeme. 
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 AUTOBAZAR  
AUTOZASTAVÁRNA
Dovoz kvalitních aut  

- pouze Německo

Výkup  IHNED
nejvyšší cena

Zprostředkování prodeje
Výhodný prodej na splátky

Levné zákonné pojištění

Prodloužená záruka
www.auto-m.cz

Tel: 777 750 025

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková orga-
nizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, 
spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 11. 2014.

Tiráž
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Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Hledáme obsluhu čerpací 
stanice Benzina Luhačovice.

Informace na tel. 577 131 054.
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Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

• LeDeN - mobil  • BŘeZeN - náušnice
• ÚNOR - kabela  • KVěTeN -  kolo
• čeRVeNeC -  peněženka • SRPeN - mobil

Ztráty a nálezy 2014
• ŘíJeN - klíče

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.


