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Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás hned v  úvo-
du pozdravila a  přivítala se s  Vámi 
v novém roce 2015. Věřím, že i ten-
to rok Vám přinese dostatek zdraví 
a síly ke zvládání všech situací, kte-
ré Vám život přinese.

Žijeme v době a v čase, kdy máme 
nebezpečí, na rozdíl od jiných let, 
dalo by se říci „za humny“. V minu-
losti jsme o nebezpečných událos-
tech četli v  mediích, nebo je sle-
dovali v  televizi s  tím, že se nás 
to osobně netýká, děje se to na ji-
ných kontinentech.  S  obavou sle-
dujeme události v Evropě, na Ukra-
jině a v Rusku. A najednou zjistíme, 
že granáty vybuchují také nedale-
ko od nás.  Proto bychom si měli 
vážit toho, co máme. Života v míru 
a  blahobytu, pamatovat i  na jiné, 
kteří pomoc potřebují. Proto jsem 
ráda, že jsem se mohla s mnohými 
z Vás potkat na Vánočním jarmarku 
při nalévání starostenského čaje, 

kde byla sbírka pro charitní úče-
ly nadace Korunka a  následně při 
koncertě v  kostele sv. Rodiny pro 
místní charitu. Děkuji Vám, kteří 
jste přispěli, ať už to bylo finančně, 
nebo věcně.

Je to již čtvrtý rok, kdy vyhlašujeme 
hlavní motto pro kulturně spole-
čenskou sezonu a tedy i na přísluš-
ný kalendářní rok. Téma roku 2015 
bylo vybráno na základě spoje-
ní dvou významných událostí, kte-
ré se odehrály o století dříve. První 
z nich je 110. výročí železnice v Lu-
hačovicích, příjezdu prvního vlaku 
do Luhačovic. Tím druhým si připo-
mínáme 100 let od vydání dekretu 
císařského místodržitele, kterým je 
Luhačovicím uděleno právo provo-
zovat lázeňství. Tudíž motto pro rok 
2015 zní: „Všemi cestami do lázní“. 

Marie Semelová, starostka 

Přejeme Vám požehnaný rok. Ať 
na ten loňský pomyslně napadne 
čerstvý sníh, všechny události při-
kryje bílou peřinou tak, aby Vaše 
stopy, které v něm v tomto roce za-
necháte, měly jasný cíl a směr. Pře-
jeme Vám, abyste lehce nacháze-
li určené cíle a aby Vám Vaše plány 
neodtekly spolu s jarními vodami.

Marie Semelová, starostka, 
Radomil Kop, místostarosta
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Vánoční jarmark
Průvod andílků, předvádění tradič-
ních řemesel, hudební vystoupení 
ani rozsvěcení nazdobeného vánoč-
ního stromu nechybělo na tradičním 
Vánočním jarmarku, který se konal  
v Luhačovicích v pátek 5. prosince.

Živý betlém
Tradice živých betlémů před koste-
lem svaté Rodiny pokračovala 26. 
prosince již 16. ročníkem. Připome-
nutí vánočního příběhu s pastýři, ži-
vými ovečkami, anděly i obyčejnými 
lidmi, kteří neměli pro betlémské dítě 
místo, sledovalo zaplněné nádvo-
ří kostela. Ježíška letos představoval 
čtyřměsíční Liborek Majzlík z Luhačo-
vic. Před živým betlémem se v koste-
le zpívaly koledy společně s folklor-
ním souborem Leluja.  



Díky projektu bylo v Luhačovicích a Pozlovicích vysazeno 150 stromů

Novou výsadbu stromových alejí do-
končili v těchto dnech v Luhačovicích 
a v Pozlovicích. Nově vzniklá stromo-
řadí tak mohou lidé vidět například  
u břehu vodního toku nedaleko koste-
la svaté Rodiny v Luhačovicích, nebo 
u přehrady, která je v katastru městy-
su Pozlovice. Celkově bylo vysazeno na 
několika místech v katastru Pozlovic a 

Luhačovic 150 stromů, to vše díky pro-
jetu přeshraniční spolupráce. 
„Druhově se jedná o listnaté stromy 
původních druhů pro tyto lokality, 
konkrétně byly vysazeny duby, lípy, 
javory, platany a jeřáby. Kromě sa-
motné sazenice a výsadby se proved-
lo také související ošetření a úpravy 
okolního terénu. Osázení dřevinami 

se uskutečnilo díky projektu Ochra-
na biodiverzity významných ekosys-
témů Rajecká Dolina a Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí. Ten je realizován 
Mikroregionem Luhačovské Zálesí  
s podporou z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–
2013,“ uvedla garantka projektu za 
Mikroregion Luhačovské Zálesí a sta-
rostka Pozlovic Olga Tkáčová.
Vzhledem k lokalitám, které jsou 
také v blízkosti vodních toků, byly 
možnosti výsadby projednány nej-
prve s Povodím Moravy. I samotné 
dřeviny musejí pak podle projek-
tu splňovat určitá kritéria. Vysázené 
stromy mají výšku minimálně metr 
a půl a jsou ukotveny trojicí kůlů  
a ochráněny jutovou nebo rákoso-
vou chráničkou. „Celkový rozpočet 
na výsadby byl ve výši 325 000 ko-
run, z toho je 90 % hrazeno z dota-
ce poskytnuté v rámci OPPS SR–ČR,“ 
dodala Tkáčová. 
Celý projekt řeší problém nadměr-
ného výskytu nepůvodních rostlin-
ných druhů, které se šíří v některých 
lokalitách zúčastněných mikroregi-
onů. Tyto rostliny mají kvůli malému 

obhospodařování krajiny silné 
schopnosti rozmnožování, jsou ne-
náročné na kvalitu stanoviště a je-
jich celkové vlastnosti jsou takové, 
že jsou právem nazývány jako rost-
liny invazní. S těmi se projekt snaží 
vypořádat a naopak se snaží podpo-
řit výsadbu původních rostlinných 
druhů pro dané regiony. 
„Celkový rozpočet projektu je více 
než 123 000 eur a v jeho rámci byla 
pořízena pro Mikroregion Luhačov-
ské Zálesí také potřebná techni-
ka k obhospodařování krajiny, a to 
traktor, dvě multikáry, křovinořezy 
a motorové pily,“ doplnila Tkáčová.  
Ve spolupráci s odborem životního 
prostředí luhačovické radnice a kraj-
ského úřadu se tak mohl uskutečnit 
rozsáhlý monitoring invazních rost-
lin včetně jejich likvidace. „Důležitou 
částí projektu jsou i výukové progra-
my ve školách mikroregionu, kde se 
děti s touto problematikou sezna-
mují díky seminářům pořádaným ve 
spolupráci s Centrem Veronika Hos-
tětín,“ uzavřela Tkáčová.

Nikola Synek

Jarmark provázeli andělé, řemesla i starostenský čaj

Průvod andílků, předvádění tradič-
ních řemesel, hudební vystoupení 
ani rozsvěcení nazdobeného vánoč-
ního stromu nechybělo na tradič-
ním Vánočním jarmarku, který se 
konal v Luhačovicích v pátek 5. pro-
since. Řada příchozích také využi-
la možnosti dát si starostenský čaj  
a přispět tím na dobročinnost.

Už od 9 hodin patřilo náměstí  
28. října jarmarku s vánočními pro-
dukty a dobrým pitím i jídlem, včet-
ně zabijačkových specialit. V gale-
rii kulturního domu Elektra se také 
otevřela výstava Poetika a vůně ad-
ventu, plná betlémů a dalších před-
mětů spojených s Vánoci, která po-
trvá až do 11. ledna. V den jarmarku 

byla ale navíc doplněna o předvá-
dění tradičních lidových řemesel  
s prodejem výrobků, a to nejen pří-
mo v galerii, ale i v salonku kultur-
ního domu Elektra. Návštěvníci se 
tak mohli seznámit s ruční výrobou 
svíček ze včelího vosku, ale také tře-
ba s paličkováním krajek, prací řez-
báře nebo například s výrobou de-
korativních předmětů ze slámy  
a kukuřičného šustí. Před radnicí od-
poledne také vystoupil Smíšený pě-
vecký sbor Leoše Janáčka a podával 
se tam starostenský čaj. Ten nabíze-
li osobně starostka Marie Semelová 
i místostarosta Radomil Kop a výtě-
žek akce byl určen pro Korunku Lu-
hačovice, která pomáhá zdravot-
ně či jinak znevýhodněným dětem. 
„Máme velkou radost, že o staros-
tenský čaj byl velký zájem a díky ná-
vštěvníkům se nám podařilo na této 
akci vybrat na dobrou věc 5 628 ko-
run,“ poznamenala starostka Marie 
Semelová. 
Po16. hodině před radnici dora-
zil průvod andílků s lucernami, po-
řádaný DDM Luhačovice. K vidění 
byli ale i další andělé, a to dokonce 

na chůdách. Na prostranství před 
Elektrou se totiž touto formou od 
16 hodin představilo pouliční diva-
dlo Theatre Kvelb z Českých Budějo-
vic. Stejně jako malí andílci pak sou-
bor zamířil na závěrečný ceremoniál 
před radnicí, při kterém se rozsvěcel 
vánoční strom. Na závěr příchozí po-
těšil také ohňostroj. Na jarmark, kte-
rý končil kolem 17 hodin, od 18.30 
navázal v místním kostele také be-
nefiční koncert pro luhačovickou 
Charitu Svaté rodiny. Představil se 
na něm nejen už zmíněný smíšený 
sbor, ale také žáci ZUŠ Luhačovice. 
Například Korunovační intrádu stej-
ně jako některé renesanční skladby 
tak předvedl žesťový soubor ZUŠ 
Luhačovice a nechyběla ani vystou-
pení sólistů. Kupříkladu skladbu 
Antonia Vivaldiho Largo e cantabi-
le zahrála na zobcovou flétnu Alice 
Humpolová. Celý jarmark i koncert 
díky bohatému programu potěšily 
řadu návštěvníků a navodily tak pří-
jemnou adventní atmosféru obča-
nům města i lázeňským hostům. 

Nikola Synek
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Zástupci města popřáli seniorům pěkné svátky a zdraví do nového roku

Příjemné prožití vánočních svátků 
a  zejména hodně zdraví do nového 
roku popřáli v úterý 16. prosince oby-
vatelům luhačovického domova pro 

seniory zástupci luhačovické radni-
ce. Vedoucí sociálního odboru Milu-
še Netíková spolu s kolegyněmi vy-
řídily pozdrav starostky, která se ze 
zdravotních důvodů nemohla se-
tkání zúčastnit, a  předaly také se-
niorům u  příležitosti příjemného 
předvánočního posezení drobné 
pozornosti od města.
K  přítomným také promluvila před 
nedávnem zvolená nová předsedky-
ně Výboru pro občanské záležitosti 
luhačovického zastupitelstva Zdenka 

Pančochová. „Blízko domova seniorů 
bydlím a  ráda jsem se poprvé podí-
vala i do tohoto zařízení a osobně se 
s jeho obyvateli pozdravila. Mnozí mě 
znají z pozice rodičů, jejichž děti jsem 
učila řadu let v místní škole. S někte-
rými se i  občas setkávám, když jsou 
v  okolí na procházce, a  každé dal-
ší setkání ráda uvítám. Každopádně 
budeme vždycky rádi, pokud se na 
náš výbor obrátí s jakoukoli prosbou, 
a  budeme se snažit pomoci,“ pozna-
menala Pančochová. 

Příjemné setkání provázelo také vy-
stoupení, ve kterém se s vánočně la-
děným pásmem představily děti z míst-
ní mateřské školy. Na oplátku jedna 
z  obyvatelek domova pro seniory pří-
tomným přednesla báseň s vánoční te-
matikou, kterou sama složila. Poté se zá-
stupci města ještě vydali na obdobné 
setkání s obyvateli Domu s pečovatel-
skou službou Strahov, kterým rovněž za 
město popřáli pěkné svátky a také pev-
né zdraví v příštím roce.     

Nikola Synek



Zápis z 21. schůze Rady města Luhačovi-
ce konané 3. 12. 2014
RML vydala Jednací řád Komisí Rady 

města Luhačovice
RML schválila: 
• uzavření dodatku ke smlouvě 

o  výpůjčce z  16. 9. 2013 s  ČR – 
Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje na užívání neby-
tových prostor v 1. a 2. NP objektu 
č. p. 877, ul. Uherskobrodská v Lu-
hačovicích;

• uzavření smlouvy o výkonu archi-
tektonické činnosti pro město Lu-
hačovice na rok 2015 s  Ing. arch. 
Jaroslavem Habartou;

• uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc. č. 
2486/1 a  parc. č. 2486/15 k. ú. Lu-
hačovice o celkové výměře 45 m2 
pro umístění buněk zařízení sta-
veniště stavby „Domov pro seni-
ory Luhačovice“ na dobu určitou 
od 4. 12. 2014 do 31. 7. 2015 za 
cenu 2,50 Kč/m2/den a  zapraco-
vání podmínek zajištění výsad-
by zeleně a nového mobiliáře do 
smlouvy (Jedná se o  pozemky 
v ulici Družstevní.); 

• zveřejnění záměru města prodat 
majiteli domu č. p. 342 pozemek 
parc.  č. 2500/3 o výměře 121 m2  
k. ú. Luhačovice (Jedná se o  po-
zemek v ulici Branka u domu č. p. 
342.);

• zveřejnění záměru města pro-
najmout nebytové prostory 

v  objektu zdravotního střediska 
ul. Masarykova č. p. 315 v  Luha-
čovicích na dobu neurčitou od  
1. 1. 2015: ve II. nadzemním pod-
laží o výměře 16,84 m2 za účelem 
provozování zubní laboratoře, ve 
III. nadzemním podlaží o  výměře 
16,90 m2 za účelem provozování 
masérských služeb;

• uzavření Domu dětí a  mládeže 
Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, v termínu 22. 12. 2014–4. 1. 
2015;

• přijetí účelového věcného daru – 
vánoční ozdoby a  jejich zdobení 
pro účastníky zámeckého vánoč-
ního jarmarku v hodnotě 5 000 Kč 
Domem dětí a mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací; 

•	 prominutí nájmu za malý a velký 
sál Sportovního centra Radosto-
va 6. 12. 2014 pro pořádání Miku-
láškého sportovního dne Domem 
dětí a  mládeže Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací.

RML nesouhlasila: 
• s  poskytnutím finančního pří-

spěvku Centru pro zdravotně po-
stižené Zlínského kraje, o. p. s.

RML souhlasila:
• s  finanční podporou ve výši  

5 000 Kč projektu „Cena Salvator 
– Cena hejtmana Zlínského kraje“ 
v roce 2015.

na akci „Luhačovice – nasvětlení 
přechodů pro chodce“   a  schváli-
lo dofinancování akce z  rozpočtu 
města Luhačovice. (Přechody na 
Masarykově ulici.); 

• S jmenováním Ing. Bc. Marie Seme-
lové jako určeného zastupitele pro 
spolupráci s  pořizovatelem územ-
ně plánovací dokumentace.

ZML vydalo:
•	 Jednací	 řád	 Zastupitelstva	 města	

Luhačovice.

ZML vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku  

č. 2/2014, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2013 o míst-
ních poplatcích (Stanovená sazba 
poplatku za sběr a třídění odpadu 
zůstává ve výši na 650 Kč na poplat-
níka a kalendářní rok 2015.). 

ZML zřídilo:
•	 osadní výbor místní části Klad-

ná Žilín ve složení: Helena 

Gyuricseková, Milada Vajdíková, 
Roman Mikulášek; 

• osadní výbor místní části Polich-
no ve složení: Petr Hanáček, Alena 
Studená, Eva Vagdalová; 

• osadní výbor místní části Řete-
chov ve složení: Libor Kratina, 
Miroslav Zábojník, František Tva-
růžek. 

ZML jmenovalo:
• předsedkyní osadního výboru 

místní části Kladná Žilín Helenu 
Gyuricsekovou; 

•	 předsedkyní osadního výboru 
místní části Polichno Alenu Stude-
nou;

• předsedou osadního výboru míst-
ní části Řetechov Libora Kratinu.

 
ZML neschválilo:
•	 prodej	 části	 pozemku	 parc.	 č.	

1359/5 o výměře 551 m2 k. ú. Lu-
hačovice (Jedná se o  pozemek 
v ul. Stráň.)

Zprávy z 2. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice 2014–2018 
ZML schválilo:
• doplnění zápisu z  1. zasedání Za-

stupitelstva města Luhačovice 
v bodě č. 7: „Mgr. Pančochová pod-
pořila návrh Ing. Pláška na zříze-
ní stavebního výboru a zdůvodnila 
jeho potřebnost.“;  

• rozpočtové provizorium na rok 
2015;

• použití ušetřených prostředků Ma-
teřské školy Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, v  roce 2014 ve výši 
cca 164 000 Kč na nákup DDHM, 
materiálu a provedení oprav; 

• odměny fyzickým osobám, které 
jsou členy osadních výborů a  nej-
sou členy zastupitelstva města, ve 
výši: předseda osadního výboru:  
300 Kč měsíčně, člen osadního vý-
boru: 150 Kč měsíčně a zahájení vý-
platy peněžitých plnění fyzickým 
osobám od 1. 1. 2015;

• použití ušetřených prostředků Zá-
kladní školy Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, v  roce 2014 ve výši 
cca 180 000 Kč na opravy, úklidové 
vozíky, vybavení dvou tříd lavicemi 
a židlemi;

• přesun části neinvestičního pří-
spěvku ve výši 1 200 000 Kč Měst-
ského domu kultury Elektra, pří-
spěvkové organizace, na rok 2014 

do investičního fondu organizace;
• zřízení věcného břemene na po-

zemcích parc. č. 2194/1 a  parc. č. 
2276 k. ú. Řetechov pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy re-
alizované pod názvem „Řetechov, 
Hasičárna, příp. NN“, ve prospěch 
firmy E-ON Česká republika, s. r. o., 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ příslušné DPH; 

• odmítnutí pozůstalosti – dědictví 
po zemřelém Stanislavu Rojkovi;

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

• předání majetku města Luhačovice 
k  hospodaření Městskému domu 
kultury Elektra, příspěvkové orga-
nizaci; 

• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo s firmou SMO, a. s., na staveb-
ní dílo „Rekonstrukce Jurkovičovy 
aleje Luhačovice“ (Jedná se o změ-
nu konstrukce lávky z důvodů stati-
ky.);

•	 přijetí daru – dětského hřiště 
v hodnotě 205 163 Kč umístěného 
v místní části Řetechov;

• podání žádosti o příspěvek ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
Mohu do toho mluvit?
„Každá demokracie musí mít kritické hlasy, chtít je, chránit je, dávat jim prostor 
a vlastně je podporovat, byť jsou nepříjemné – nebo právě kvůli tomu.“ – Tomáš 
Sedláček pro LN 1. 11. 2014.
Druhé zasedání Zastupitelstva města Luhačovic řešilo kromě jiných problé-
mů podobu svého jednacího řádu.
V něm je v souladu se zákonem o obcích zakotveno právo občana Luhačo-
vic a připojených obcí staršího 18 let zapojovat se do jednání zastupitelstva 
těmito slovy:
„Připomínky k samostatnému bodu programu může vyjádřit občan při projed-
návání tohoto bodu programu po udělení slova předsedajícím.“
Paní starostka slíbila, že toto ustanovení jednacího řádu bude respektovat.
Občané mohou tedy i nadále přicházet se svými vlastními problémy v bodu 
„Různé“, avšak kromě toho mohou přispívat svými názory a připomínkami v 
průběhu jednání.
Odpověď na otázku v nadpisu tedy zní: „Ano, jako občan se mohu zapojit do 
jednání zastupitelstva.“ 
Pokud nás zajímají společné problémy, měli bychom toho umět využít.

14. 12. 2014 - Zdenka Pančochová

Přepážku autobusového dopravce  
zastane infocentrum
Přepážku pro pasažéry v Luhačovicích zrušil autobusový dopravce ČSAD Vsetín. 
Koupit si jízdní řád či zajistit čipovou kartu používanou k úhradě jízdného však 
půjde v Luhačovicích i nadále.
„Pokladna pro veřejnost byla z důvodů úspor zrušena. Také luhačovický dis-
pečink se přesouvá a spojuje se s dispečinkem ve Slavičíně, kde bude nadále 
fungovat. V Luhačovicích zatím zůstávají naše dílny, ale je možné, že i ty se pře-
stěhují. Záleží na rozhodnutí vedení společnosti,“ poznamenal vedoucí provo-
zu Slavičín a Luhačovice společnosti ČSAD Vsetín Petr Orság. Dopravce ale i na-
dále umožní, aby si cestující mohli potřebné věci v Luhačovicích zařídit. „Styk 
s veřejností je zajištěn. Na základě smlouvy ho bude poskytovat infocentrum, 
které je součástí Městského domu kultury Elektra. Je zde možné vyřídit si „kar-
tičky“, zjistit informace o odjezdech, zakoupit jízdní řád nebo rezervovat jízden-
ku v předprodeji,“ přiblížil Orság. Jak upozornil, nelze zde ale vyřídit slevu na žá-
kovské jízdné. „Tu musí totiž potvrdit přímo dopravce. Šlo by se obrátit na naše 
provozy ve Zlíně či Slavičíně, ale v Luhačovicích působí také železniční doprav-
ce, takže to i nadále je možné zařídit na vlakovém nádraží,“ poznamenal Orság. 
Je možné, že některým cestujícím přijde přesun styčného bodu pro vyřizová-
ní záležitostí spojených s autobusovou dopravou do infocentra dokonce vhod. 
Není totiž tolik vzdálené od luhačovického autobusového nádraží, jako byla do-
savadní přepážka. 
Zmiňovaný autobusový dopravce měnil v prosinci také jízdní řády. „Žádné vý-
znamnější změny se ale Luhačovic netýkají. V případě lázeňského města se jed-
ná spíše o drobnější časové změny některých spojů,“ doplnil Orság.

Nikola Synek 
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Medový den už počtvrté provoněl luha-
čovickou školu
Ochutnat výborný med, ale také 
třeba medové perníčky, a  dozvě-
dět se více o včelách a jejich užiteč-
nosti mohli návštěvníci Medového 
dne, který se uskutečnil odpoledne 
3. prosince v  luhačovické základ-
ní škole. K  vidění byly informační 
panely, které daly návštěvníkům 
obrázek o  tom, čím vším je včela 
prospěšná. Bylo ale také možné vy-
robit si vlastnoručně svíčku z včelí-
ho vosku nebo se podívat pomocí 
mikroskopu, jak vypadá detail vče-
lích nožek či křídel.
„Medový den pořádáme už čtvr-
tým rokem a myslím si, že to byla 
dobrá volba. Hlavně rozzářená 
očka dětí nás o  tom přesvědču-
jí. Věřím, že každý si odtud odne-
se něco do budoucna a  uvědomí 
si také více význam včelařství. Bez 
včel by život na Zemi zanikl, pro-
tože 95 procent opylování zajiš-
ťují právě ony a  jen zbylých pět 
procent ostatní hmyz,“ pozname-
nal předseda luhačovické organi-
zace Českého svazu včelařů Pavel 
Horák, který vede ve škole již po 
léta včelařský kroužek a celou akci 
s  členy kroužku ve spolupráci se 
školou připravuje.
Do včelařského kroužku chodí 
také desetiletý Eduard Volařík, kte-
rý nabízel k  ochutnání na oplatce 
nebo i do čaje med. „Tak tenhle je 
lesní,“ nabízel chlapec ze skleničky 
s  tmavějším medem než v  ostat-
ních nádobkách plných zlatohně-
dého včelího produktu. Prozradil 
také, co se mimo jiné v  kroužku 
dozvídají. „Učíme se třeba, jak vy-
padá včela, nebo jaké má vajíč-
ka,“ přiblížil Volařík.  Kroužek na-
vštěvuje i  osmiletý Honza Kulha, 
který ukazoval zájemcům výrobu 
svíček z  voskových plátků. „Musí 
se tam první dát knot a  pak to 

rovnoměrně motat. Když se plátek 
trochu nalomí, tak to nevadí, pro-
tože se ten vosk se zbytkem slepí,“ 
vysvětloval.  Opodál se také vyrá-
běly svíčky, ale jinou technikou, 
a sice litím rozpuštěného vosku do 
forem. Příchozí mohli zavítat také 
do školní kuchyňky, kde se připra-
vovaly perníčky.  „Děti si tu mohou 
samy rozválet těsto a upéct medo-
vé perníčky a také je nazdobit,“ na-
stínila Lenka Peléšková, která učí 
ve škole také vaření.
„Perníčky jsem si dala, vyrobila jsem 
si svíčky z  vosku a  ochutnala jsem 
med, ten mi moc chutnal. Mám ho 
ráda i na chleba nebo do čaje,“ po-
chvalovala si akci jedna z žaček Da-
niela Krejčí, která ve škole chodí do 
5. A. Zdobení perníčků ukazova-
la dětem i  Ludmila Juráková, kte-
rá je také včelařka. „Jsem místní 
a chodila jsem tu před lety i do ško-
ly a jsem také včelařka, tak jsem při-
šla s  akcí pomoct,“ poznamenala. 
Perníčky zdobila směsí bílku ušle-
haného s  cukrem a  troškou citro-
nu. Není ale členkou luhačovického 
včelařského sdružení, protože ten-
to užitečný hmyz chová v jiném ka-
tastru. „Máme chalupu v  Rudimově 
a  tam mám sedm včelstev,“ popsa-
la. V poslední době prý včelaři mu-
sejí o  své okřídlené svěřence dbát 
s mimořádnou péčí. „Kraj dost trápí 
včelí mor, takže se musí dbát hodně 
na hygienu úlů i  jejich okolí a dělat 
další prevenci,“ podotkla Juráková. 
Také o tom, jak vhodně o včely pe-
čovat, se samozřejmě dovídají i mla-
dí včelaři v  kroužku. Luhačovice se 
tak o  budoucnost včelařství nemu-
sejí obávat. O nadšení místních dětí 
pro chování užitečného hmyzu 
všechny jistě i  v příštím roce pře-
svědčí další Medový den. 

Nikola Synek

Brněnská longitudinální studie mládeže – 
unikátní výzkum v ZŠ Luhačovice
ZŠ Luhačovice je zapojena do br-
něnské longitudinální studie mlá-
deže, která je výsledkem spolupráce 
Psychologického ústavu  Akademie 
věd České republiky v Brně a Univer-
sity of Kentucky v Lexingtonu (USA). 
Do studie je zapojeno 700 dětí ze 
sedmi škol v  Jihomoravském a  Zlín-
ském kraji. Studie je zaměřena na  vý-
voj sociálních kompetencí, rizikové 

a  protektivní faktory sociálního při-
způsobení, duševní pohodu a na dal-
ší důležité psychosociální charakte-
ristiky související s životem současné 
české mládeže. Základní škola Luha-
čovice je významným partnerem vý-
zkumné studie a  jedinou základní 
školou zapojenou ve Zlínském kraji.

Roman Lebloch

Předvánoční Vídeň
Naše základní škola pořádá pro své 
žáky řadu zajímavých exkurzí. K  jed-
né z nejoblíbenějších patří zájezd do 
Vídně určený pro žáky, kteří se učí ně-
mecky. Vzhledem ke změnám ve výu-
ce cizích jazyků na základních školách 
a  faktu, že německý jazyk si žáci po-
vinně vybírají až jako druhý cizí jazyk, 
jsme několik let ve Vídni nebyli.  Až le-
tos se našel dostatek zájemců, dokon-
ce poptávka převyšovala nabídku. 
Abychom zájezd ozvláštnili, vybra-
li jsme si tentokrát předvánoční čas, 
ve kterém je tato rakouská metropo-
le nejkrásnější, neboť na mnoha mís-
tech probíhají známé vánoční trhy. 
Prohlídka města a jeho nejznámějších 

památek tak byla příjemně prolože-
ná zastávkami u  vánočního punče 
a  dalších dobrot. Do Vídně jsme ale 
jeli také kvůli památkám. Začali jsme 
ve známé letní rezidenci Schönbrunn, 
dále pokračovali v  samotném cent-
ru Vídně, kde jsme si prohlédli Hof-
burg, chrám sv. Štěpána, Novou rad-
nici a  mnoho dalších.  Naší poslední 
zastávkou byl známý Hundertwas-
serhaus.  Za jeden den se v  tak zají-
mavém městě nedá stihnout vše, ale 
snad byla tato exkurze aspoň malou 
odměnou pro ty, kteří se snaží pronik-
nout do tajů němčiny.  

S. Ulrichová, ZŠ Luhačovice

Knihovna
Léčivé byliny provoněly knihovnu 
v  listopadový podvečer při setká-
ní s  léčitelem a  bylinkářem Stanisla-
vem Zábojníkem. Účastníci si odnes-
li nejen cenné rady, jak pečovat o své 
zdraví v  chladném zimním období, 
ale také mohli využít možnosti kon-
zultace vlastního zdravotního stavu 
a  zakoupit si bylinné preparáty. Kurz 
sladkého kváskového pečení s  paní 
Pechovou přítomné obohatil o  zku-
šenosti s kváskem, který je potřebný 
k pečení vánoček, koláčů a jiného pe-
čiva. Zároveň si všichni mohli zkusit 

vlastnoručně zaplést vánočku či vymí-
sit těsto. Pro žáky místní ZŠ jsme při-
pravili vyprávění o Vánocích, oboha-
cené o hranou scénku. Nezapomněli 
jsme ani na klienty pečovatelské-
ho domu Strahov, které jsme navští-
vili s  přednáškou o  autorce románů 
z venkova Vlastě Javořické. Chtěli by-
chom poděkovat všem našim čtená-
řům a  návštěvníkům za přízeň, kte-
rou nám věnovali v  uplynulém roce 
a  všem přejeme šťastný a  na krásné 
zážitky bohatý nový rok.

M. Mikulcová

Ocenění za práci s mládeží získal i předseda luhačovických včelařů

K  lidem, kteří si převzali v  úterý  
2. prosince v  otrokovické Besedě 
ocenění Zlínského kraje za dobrovol-
nou a vytrvalou práci s mládeží, pat-
ří také předseda základní organizace 
Českého svazu včelařů v  Luhačovi-
cích Pavel Horák. Své bohaté včelař-
ské zkušenosti v lázeňském městě již 
po léta předává také mladé generaci.
 „Dobrovolné pracovníky, kteří se 
ve svém volném čase věnují vytr-
vale a  nezištně práci s  dětmi a  mlá-
deží, ocenil Zlínský kraj letos již po 

jedenácté. Vzdává tak hold lidem, kte-
ří dlouhodobě dávají vzor v  chová-
ní nejmladší generaci a přispívají tak 
k  správnému směřování společnos-
ti,“ uvedla tisková mluvčí Zlínského 
kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.
Mnoho energie při další práci s mlad-
ší generací popřál všem letos nomi-
novaným hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák a  další členové kraj-
ské rady. Ocenění dobrovolní pra-
covníci převzali z rukou představitelů 
Zlínského kraje pamětní medaile, pa-
mětní dekrety a  upomínkové před-
měty. 
„Krajskému úřadu bylo letos doru-
čeno celkem 40 nominací. Výběrová 
komise navrhla Radě Zlínského kraje 
k  schválení ocenit 19 dobrovolných 
pracovníků, a to na základě předem 
stanovených kritérií, jimiž byla: dlou-
hodobá činnost, více oblastí či druh 
zájmového zaměření, práce s  dět-
mi a  mládeží z  ohrožených sociál-
ních skupin, působení v  iniciačních 

a  poradních orgánech a  publikační 
činnost související s  volnočasovými 
aktivitami,“ sdělila mluvčí. Mezi oce-
něnými tak nechyběli například ve-
doucí různých sportovních kroužků 
nebo skautského oddílu, dobrovolní 
hasiči pracující s mládeží ani lidé ak-
tivně pracující s dětmi ve folklorních 
souborech. Na ocenění je navrhli na-
příklad představitelé měst a  obcí, 
škol, neziskových organizací i  dal-
ších zainteresovaných subjektů z ce-
lého kraje.
Pavel Horák byl nominován na oce-
nění na návrh ředitele ZŠ Luhačo-
vice a  člena rady lázeňského města 
Romana Leblocha. Ten také přiblížil, 
proč si zasluhuje upozornit na prá-
ci předsedy místních včelařů, který 
se od starosti o včelín na pozemcích 
školy před lety dostal také k  prá-
ci s mládeží. „Před deseti lety založil 
kroužek mladých včelařů, který zcela 
bezplatně vede. Každý týden v úterý 
odpoledne provádí výuku mladých 

včelařů přímo ve škole jak v teoretic-
ké, tak i  v praktické rovině. Kroužek 
navštěvuje každý rok průměrně 15–
20 dětí,“ poznamenal Lebloch. Připo-
menul ale i  další Horákovu aktivitu 
podporující rozvoj mladé generace. 
„Organizuje také krajská kola soutě-
že Zlatá včela, jezdí s  dětmi na tyto 
soutěže a žáci získávají pod jeho ve-
dením pravidelně pořadí do 10. mís-
ta ve výsledkové listině. V roce 2013 
pořádal tuto akci jako hlavní orga-
nizátor i přímo v naší škole za účas-
ti 120 soutěžících,“ nastínil Lebloch. 
Pozitivní dopad na výchovu mládeže 
je proto podle ředitele školy u Horá-
ka jednoznačný. „Svým vzorem, prací 
i povahovými vlastnostmi vede děti 
nejen ke vztahu k přírodě, ale i k dal-
ším hodnotám,“ dodal Lebloch s tím, 
že nominaci včelaře svým usnesením 
podpořila také rada města.

Nikola Synek
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Nová klinika se věnuje zejména léčbě 
boreliózy

Luhačovice nabízejí od září novou spe-
cializovanou kliniku, která je zamě-
řena hlavně na léčbu chronické bo-
reliózy a  dalších infekcí, které často 
spolu s  touto nemocí přenáší hmyz, 
zejména klíšťata. Moderní nestát-
ní zdravotnické zařízení BCL – clinic,  
s. r. o., vzniklo v páté etáži hotelu Am-
bra a bylo slavnostně otevřeno počát-
kem prosince za účasti mnoha hostí  
i  představitelů BCA – clinic Augsburg, 
což je stejně zaměřená sesterská kli-
nika v  Německu. „Ta funguje již de-
vět let a ročně se zde léčí asi čtyři tisí-
ce pacientů. Přičemž u  70 procent se 
nám daří zlepšit zdravotní stav prak-
ticky na úroveň před začátkem potí-
ží,“ vysvětlil ředitel BCA, doktor Carsten 
Nicolaus. Obě zařízení nabízejí kom-
plexní přístup k  diagnostice nemoci  
i řadu laboratorních testů, které zvyšu-
jí možnost stanovení správné diagnó-
zy. Standardně prováděné testy v Čes-
ké republice totiž nemusí vždy infekci 
odhalit, a  u chronických stavů je situ-
ace ještě složitější. Většinu specializo-
vaných testů provádí pro luhačovický 
provoz právě německá klinika. „Paci-
enti, kteří k nám přicházejí, mají velmi 
různorodé potíže, jako např. únavový 
syndrom, poruchy soustředění, potíže 
s  pohybovým aparátem a  podobně,“ 
popsala klinická mikrobioložka speci-
alizující se na léčbu antiinfektivy a LTC 
Dagmar Malotová, která působí v luha-
čovickém zařízení. 
Podle zástupců obou klinik se potvr-
dí takzvaný multisystémový infekční 
syndrom u 85 až 90 procent jejich pa-
cientů. Na základě důkladného klinic-
kého vyšetření, podpořeného labora-
torními nálezy, je stanovena diagnóza. 
„Poté následuje sestavení individuál-
ního léčebného plánu, který sestává 
z kombinace léčby klasickými antibio-
tiky, přírodními preparáty, rehabilitač-
ními procedurami a  také nastavením 
změn životního stylu. V  tom nám po-
máhá, že se k  nám dostávají pacienti 
s  dlouhodobými problémy, proto ale 
také hodně motivovaní,“ sdělila lékařka. 
Důležitý je u pracovníků klinik v Aug-
sburgu i v Luhačovicích osobní přístup 
k pacientovi, čas věnovaný na vyšetře-
ní a empatie. „Potíže pacientů u těchto 
často pozdě rozpoznaných infekcí při-
bývají a  stupňují se. K  nám pak často 
pacienti přichází se slovy, že jim nikdo 
potíže nevěří a  lékaři je hodnotí jako 
potíže psychiatrického rázu. Objektivní 

patologické nálezy jsou u  těchto pa-
cientů totiž velmi chudé v  kontrastu 
s množstvím potíží a symptomů,“ upo-
zorňuje Malotová. 
Následná léčba při zjištění infekce je 
dlouhodobá, ambulantní, ale po vzo-
ru sesterské německé kliniky nabízejí 
i v luhačovické BCL – clinic možnost za-
hájení léčby ambulantním, třítýdenním 
intenzivním léčebným programem. 
„Od září se již dohromady léčilo v Luha-
čovicích na klinice asi sto pacientů,“ na-
stínila Malotová. 
A proč zařízení s ojedinělou specializa-
cí nejen v rámci republiky vzniklo prá-
vě v Luhačovicích? „Místo jsme si vybra-
li kvůli příjemnému prostředí, které zde 
je. Navíc hotel Ambra má bezbariéro-
vé pokoje i bazén, který je potřeba k re-
habilitacím. Chronická borelióza je čas-
to provázena právě postižením kloubů, 
a bezbariérovost je proto nutnou pod-
mínkou. Lokalita je navíc takřka ve stře-
du bývalého Československa, což zajiš-
ťuje dobrou dostupnost i pro pacienty 
ze Slovenska, na které se chceme rov-
něž zaměřit. Už se ale u nás léčila na-
příklad i pacientka až z Austrálie,“ uvedl 
další z lékařů luhačovické kliniky doktor 
Roman Špaček, odborník v této proble-
matice se specializací na léčbu dětí. 
Léčení na BCL – clinic, které není levnou 
záležitostí, si plně hradí sami pacien-
ti. „Třítýdenní léčba včetně všech testů, 
které jsou prováděny z většiny ve spe-
cializovaných laboratořích augsburské 
kliniky, u nás vyjde asi na sto tisíc ko-
run. Pro porovnání: v  Německu vyjde 
léčba asi dvakrát dráž a třeba v USA sto-
jí stejně zaměřená specializovaná léč-
ba v  přepočtu na půl milionu korun,“ 
poznamenala Malotová. Nepopírá, že 
se může zdát řadě lidí léčba nákladná. 
„Ale jde o komplexní řešení, které má 
výsledky, a  pokud pacientovi dokáže-
me po letech potíží pomoci, u řady lidí 
nehrají peníze roli. Rádi bychom ale, 
aby se do budoucna podařilo vyjed-
nat s pojišťovnami alespoň částečnou 
úhradu této léčby,“ podotkl Špaček. 
Například v Německu prý již část pojiš-
ťoven na tyto prosby kliniky BCA slyší. 
„Některé už dokonce léčbu až z polo-
viny začaly proplácet. Vidí totiž výsled-
ky a vědí, že je to vlastně vyjde levněji 
než jiná léčba, kterou by stejný pacient 
zkoušel, ale byla by bez výsledků,“ po-
znamenal šéf augsburské kliniky Ni-
colaus.

Nikola Synek

Oprava kina Elektra přinese návštěvníkům 
více pohodlí i bezpečnosti
Již několik týdnů se pracuje na čás-
tečné rekonstrukci luhačovického 
kina Elektra. Zvládá se za provozu 
a  zajistí větší pohodlí návštěvníků 
i  lepší možnost využití některých 
prostor budovy. Hotovo by mělo 
být do konce roku. Opravy navazu-
jí na předchozí etapy postupné ob-
novy celého komplexu kulturního 
domu, ve kterém se nachází napří-
klad také galerie, informační cent-
rum, kongresový sál a restaurace.
„K opravě dvoupodlažního kříd-
la, kde sídlí kino, jsme přistoupili 
kvůli havarijnímu stavu některých 
jeho částí. Akutně bylo nutné ze-
jména vyměnit okna a  rekonstru-
ovat hlavní vstup do budovy bio-
grafu. Stejně tak si zásah vyžádala 
poškozená část dřevěného oblo-
žení stropu a stěn v horním podla-
ží,“ nastínila hlavní důvody prová-
děných oprav ředitelka Městského 
kulturního domu Elektra Hana Slo-
váková. Vstupní dveře i  okna to-
tiž již dobře nedovíraly a  hrozilo 
také, že by se vzhledem ke koro-
zi starých kovových rámů a pantů 
mohla křídla dveří či oken při dal-
ším běžném užívání vylomit. „Nej-
hůře na tom byla okna a  podhle-
dy v patře, protože tam ještě před 
opravou střechy budovy zatékalo. 
V  salonku v  horním podlaží tedy 
už nebylo z  bezpečnostních dů-
vodů možné ani pořádat žádné 
akce,“ vysvětlila ředitelka. Po opra-
vě tak znovu bude moci být tento 
prostor nazývaný Expreso opět vy-
užíván například během kongresů, 
které se několikrát do roka v  kul-
turním domě konají.
Aktuálně prováděné opravy na-
vazují na předešlé výměny oken 
ve zbytku celého rozsáhlého mul-
tifunkčního komplexu. „V podsta-
tě díky tomu bude již velká větši-
na původních oken v  MDK Elektra 
nahrazena moderními. Stejně jako 
u ostatních částí budovy se dřívěj-
ší kovové rámy oken mění za okna 
dřevěná, splňující požadavky pa-
mátkářů. Prosklený vstup bude 
mít opět v souladu s už opravený-
mi částmi rámy hliníkové. Jako ve 
zbytku komplexu, kde se už obno-
va realizovala, se též zruší spodní 

díly oken, které sahaly až k podlaze, 
a  vymění se za zdivo, čímž vznik-
nou v  asi metrové výšce nově pa-
rapety,“ dodala Slováková. Opravy 
si samozřejmě vzhledem k  rozleh-
losti objektu kina vyžádají nemalé 
náklady. „Na základě výběrového 
řízení na tuto akci se celková suma 
podařila udržet na hladině přibliž-
ně milionu a  220 000 korun,“ po-
psala ředitelka. 
Vynaložené prostředky se ale do ur-
čité míry i do budoucna vrátí na pro-
vozu. „Díky tomu, že se o něco zmenší 
plocha prosklených stěn a nové dveře 
a rámy oken budou lépe těsnit, bude 
se budova daleko ekonomičtěji vytá-
pět a v chladných měsících by už ne-
mělo hrozit, že lidem v  obecenstvu 
bude během představení zima,“ po-
dotkla ředitelka. Zajištění příjemné-
ho klimatu v sále i během mrazivého 
počasí ale podpoří i další část oprav. 
„Během rekonstrukce se totiž i zatep-
lí plášť budovy,“ vysvětlila Slováková. 
Probíhající opravy se daří dělat za pro-
vozu biografu. „Díky dobré koordina-
ci prací jsme jeho fungování nemuseli 
omezit a ani s tím do konce roku, kdy 
by měly být práce dokončeny, nepo-
čítáme. Během návštěvy kulturních 
akcí v  kině je tedy i  nadále zajiště-
na veškerá bezpečnost návštěvníků,“ 
uvedla ředitelka.
Celý dům kultury je příspěvkovou 
organizací města. Pokud se v  bu-
doucnu podaří vyčlenit z prostřed-
ků Luhačovic opět potřebné fi-
nance jako v  tomto případě, bylo 
by podle Slovákové vhodné ješ-
tě investovat do zvýšení komfor-
tu samotného kinosálu. „Diváci 
by jistě ocenili nová moderní po-
hodlná sedadla v hledišti, aby po 
provedené digitalizaci kina splňo-
val tento kulturní stánek i  všech-
ny další současné trendy,“ uzavře-
la Slováková. 
V  kinosále se během roku neko-
nají jen projekce filmů, ale třeba 
i divadelní představení a koncerty 
nebo například akademie Domu 
dětí a  mládeže Luhačovice. Lep-
ší komfort díky nynějším i případ-
ným budoucím opravám tedy jis-
tě ocení řada návštěvníků.

Nikola Synek
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NARoZeNí
Stela Pospíchalová
Michaela Gajdůšková
Sofie Gahurová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VýRočí NARoZeNí
Jindřiška Šenkyříková 80 let
Jan Pavlíček 80 let
Zdeněk Janíček 85 let
Marie Mikulášková   85 let
Karel Semela 86 let
Anežka Raková   86 let
oldřiška Mlčková 86 let
Ludmila Váňová 86 let

Ludmila Kudláčková  87 let
Karla Semelová  90 let
Květoslava Káňová  92 let
Marie Majzlíková  93 let
Marie Šustková  96 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRtí
Vlasta Límová  89 let
oldřich Chmela  57 let
Ladislav Kolář  64 let
Antonín Zábojník  61 let
Ladislav Juřička  77 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

Desítky lidí z obcí u areálu muničních skladů blízko Vrbětic se v prvním prosincovém týdnu 
musely uchýlit mimo domovy a dočasně využít náhradního ubytování
Poté, co jeden ze skladů munice explo-
doval už v říjnu a areál od té doby neu-
stále hlídaly a prozkoumávaly bezpeč-
nostní složky, došlo k další nepříjemné 
události 3. prosince. Rozsáhlé exploze 
toho dne totiž poničily další ze skladů 
v jiné části areálu. A to v době, kdy už se 
zdálo, že bude možné začít zbylou mu-
nici z  areálu kvůli bezpečnosti obyva-
tel okolních obcí odvážet k uskladnění 
či likvidaci jinam. Nová krizová situace 
se týkala i obce Lipová, která spadá do 
správního obvodu města Luhačovice, 
které jsou takzvanou obcí s rozšířenou 
působností. Situací bezpečnosti obča-
nů v blízkosti vrbětických skladů se tak 
musely zabývat také Luhačovice. 
„Po explozích ve středu 3. prosince byl 
svolán krizový štáb a situace se muse-
la neodkladně řešit, samozřejmě podle 
pokynů integrovaného záchranné-
ho systému, spolu se Zlínským kra-
jem a  dalšími dotčenými orgány ve-
řejné správy,“ poznamenala starostka 
Luhačovic Marie Semelová. Město Lu-
hačovice se poté jako obec s  rozšíře-
nou působností podílelo na koordi-
naci nařízené evakuace osob z Lipové 
a také z nedalekých Haluzic. „Část lidí, 
kteří neměli možnost uchýlit se na-
příklad k  příbuzným mimo své obce, 

byla proto přesunuta do hotelu Hubert 
v Pozlovicích, kde bylo zřízeno evaku-
ační středisko. Ministerstvo vnitra ve 
spolupráci s městem Luhačovice zajis-
tilo prostory, bezpečný přesun obča-
nů a také informovanost, město samot-
né pak především evidenci a umístění 
evakuovaných osob,“ uvedla Semelová. 
Kromě starostky řešil situaci za Luhačo-
vice zejména Alois Gajdůšek, odpověd-
ný za krizové řízení města, a spolu s ním 
také další pracovníci městského úřadu.
Profesionální hasiči celou akci koordi-
novali, poskytli dle potřeby evakuo-
vaným také hygienické potřeby, trič-
ka a teplákové soupravy, protože lidé 
opustili domovy narychlo a  neměli 
možnost sbalit si ani základní vybave-
ní. „Do evakuačního střediska byl také 
vyslán lékař záchranné služby a  zdra-
votní sestra Červeného kříže, kte-
ří přímo v hotelu drželi službu. Ta byla 
opravdu nezbytná, protože někteří lidé 
měli třeba i horečku, kvůli náhlým pří-
znakům onemocnění bylo nutné jim 
podat vhodné léky,“ podotkla Seme-
lová. Lékař musel pomoci i lidem, kteří 
neměli akutní zdravotní potíže. „Někte-
ří totiž při náročném kvapném odcho-
du z  domova zapomněli na medika-
menty, které pravidelně užívají a bylo 

tedy nutné jim je zajistit,“ nastínila Se-
melová. Mnozí evakuovaní byli nasta-
lou situací rozrušení. „Psycholožky Po-
licie ČR a  Hasičského záchranného 
sboru jim proto pomáhaly vyrovnat se 
lépe se stresem, který pro ně tyto ne-
nadálé okolnosti znamenaly,“ dodala 
Semelová.
V  pátek 5. prosince se evakuovaní 
mohli navrátit domů. Ovšem ne na 
dlouho. Po novém zjištění, že se na 
střeše jedné z budov areálu muničních 
skladů nachází dělostřelecký granát, 
museli být z  bezpečnostních důvodů 
obyvatelé blízkého okolí opět evakuo-
váni. „Zatímco ve středu azylu v hotelu 
Hubert využilo asi 30 lidí, v pátek jich 
bylo daleko více. Opustit dočasně své 
domovy museli totiž kromě lidí z  Li-
pové a Haluzic také obyvatelé Vrbětic 
a  Vlachovic,“ popsala Semelová. Bylo 
proto zřízeno i další evakuační středis-
ko v  pozlovickém hotelu Harmonie. 
„Hotel Hubert se stal tentokrát útočiš-
těm pro 92 evakuovaných a Harmonie 
poskytla přístřeší 120 lidem,“ přiblížila 
starostka. Lidé z Vlachovic a Vrbětic se 
po zásazích IZS v areálu skladů mohli 
navracet domů v sobotu, ale evakuač-
ní střediska měli k dispozici vzhledem 
k  pozdní době ukončení evakuace až 

do neděle, obyvatelé Lipové a Haluzic 
se mohli do svých domovů vrátit te-
prve v neděli v odpoledních hodinách.
Problémy muničních skladů se Luha-
čovic sice co do řešení krizových situ-
ací jako obce s  rozšířenou působnos-
tí týká, ale podle Semelové bohužel 
problém areálu u  Vrbětic vyřešit ne-
mohou. „To je samozřejmě zejména 
na odbornících armády, policie a hasi-
čů a také v gesci zainteresovaných mi-
nisterstev. Při loučení s  evakuovaný-
mi bylo možné z  naší strany popřát 
jim tedy jediné: aby mohli nadcháze-
jící vánoční svátky strávit ve svých do-
movech a  aby už v  jejich obcích byl 
klid a problém skladů munice se poda-
řilo co nejdříve vyřešit,“ podotkla sta-
rostka. Jak poznamenala, situace lidí, 
kteří museli kvůli bezpečnosti opustit 
své domovy, jí není lhostejná. „Samo-
zřejmě budeme při jakýchkoliv případ-
ných obtížích v rámci svých možností 
opět nápomocni. Doufám však, že se 
případně s  lidmi z  Vlachovic, Vrbětic, 
Lipové a Haluzic v budoucnu setkáme 
při pro ně nějaké daleko příjemnější 
příležitosti a evakuace už nebude po-
třeba,“ doplnila Semelová.

Nikola Synek

Dne 30. ledna 2015 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila milovaná dcera, manželka, 
maminka a babička
paní MARIe CoUFALíKoVÁ, RoZ. VALÁŠKoVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Očím odešel v srdcích zůstal.
Dne 30. 1. 2015 uplyne již 20 let, kdy nás navždy 
opustil  tatínek 
JARoSLAV DoStÁLeK.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou a manželka.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste ho znali.

Dne 31. 12. uplynulo již 5 let, kdy nás opustila 
naše maminka, babička a prababička
paní JARMILA SKoVAJSoVÁ z Biskupic.
Stále vzpomínají dcery Jarmila Ležáková a Hana 
Švachová s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

10. ledna uběhne 5 smutných roků, kdy zemřel můj
milovaný manžel, tatínek a dědeček
VÁCLAV HAMoUZ.
Stále vzpomíná manželka Věra s rodinou.

Dne 2. 1. 2015 uplyne 1 rok, 
kdy nás navždy opustila
paní LUDMILA HoRŇÁKoVÁ,

a dne 8. 1. 2015 uplyne již 24 let,
kdy nás navždy opustil
pan FRANtIŠeK HoRŇÁK.

S láskou vzpomíná 
dcera Ludmila, vnučka Renata.

Vzpomínky
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Podle končícího šéfa městského úřadu žádný tajemník příliš tajemný být nemůže

Z  luhačovické radnice odchází do 
penze dlouholetý tajemník městské-
ho úřadu Michael Jahoda. Bylo tak 
na místě zhodnotit s ním v rozhovo-
ru jeho působení na radnici. Řeč byla 
mimo jiné o tom, že tajemník musí re-
spektovat někdy i odlišné názory za-
stupitelů města. Řešili jsme také, proti 
jakým nešvarům musí vedoucí úřadu 
stále bojovat. Jahoda rovněž prozra-
dil, že nechce v penzi jen odpočívat.

Na radnici jste působil spoustu let. Ko-
lik vlastně?
Ve veřejné správě jsem od roku 1990, 
od tehdejších voleb jsem byl krátce za-
stupitelem a chvíli také radním. Zaměst-
nancem města jsem od roku 1992, tak-
že zhruba dvaadvacet a půl roku. Z toho 
osm let jsem zastával funkci vedoucí-
ho odboru finančního a  správy majet-
ku a od roku 2000 tajemníka městské-
ho úřadu.

Jak jde srovnat práce úředníka radni-
ce a komunální politika, ve které jste 
se také angažoval? 
Jsou to dvě roviny, které se dotýkají jed-
né věci. Tou je správa území osídleného 
lidskou společností. Rovina komunální 
politiky je samosprávnou částí veřejné 
správy. Je reprezentována vůlí občanů 
prostřednictvím volených zastupitelů, 
kteří hájí jejich zájmy. Úředník pak reali-
zuje rozhodnutí zastupitelů. Současně 
však řada úředníků městského úřadu vy-
konává činnosti, které jsou na základě zá-
kona svěřeny obecním úřadům státem. 
Jedná se o agendy státosprávní činnosti, 
do kterých více či méně komunální poli-
tici nezasahují. Například na Slovensku je 
výkon státní správy oddělen od samo-
správy, v České republice funguje model 
smíšený. Obecní úřady vykonávají veřej-
nou správu v  samostatné i  přenesené 
působnosti.

Myslíte, že Slováci mají systém lepší? 
To záleží, jak se to nastaví. Tedy kompe-
tence, struktura, uspořádání. Obojí může 
fungovat dobře i špatně, ale v první řadě 
jsou výsledky závislé na lidech. Pokud 
budou kteroukoliv správu vykonávat by-
rokraté, bude to špatně. Projevy byro-
kracie je nutné neustále hlídat, a pokud 
možno, eliminovat. To je jedna z hlavních 
úloh vedoucích úředníků. Důležitá je ale 
práce s lidmi. Byrokracii nevytváří nikdo 
jiný než úředník. 

Jak se s tím dá bojovat?
Za byrokracii považuji každý úkon úřed-
níka, který je zbytečný. Když například 
zákon ukládá povinnost ověřit totožnost 
občana a neupřesňuje jakým způsobem, 
stačí, aby úředník podpisem potvrdil, 
na základě kterého dokladu totožnost 

ověřil, a nemusí si chtít zbytečně kopíro-
vat jeho občanský průkaz nebo dokon-
ce vyžadovat ověřenou kopii. Celou řadu 
podobných úkonů vytváří úředníci sami, 
což je podstatou byrokracie, a také neo-
chota nést osobní odpovědnost za svou 
práci. To je však nikdy nekončící práce, 
snažit se zamezovat byrokracii. A nikdy 
s tím nemůžete přestat. Když přestane-
te, většina úředníků začne vytvářet prvky 
byrokracie. Mou snahou bylo vždy proje-
vy byrokracie na našem úřadu minimali-
zovat a bránit jejich projevům. 

tajemník – to slovo skrývá „tajemno“. 
Jak moc tajemný je pan tajemník Ja-
hoda?
Nejen já, ale ani žádný jiný tajemník úřa-
du, pokud chce být dobrým tajemní-
kem, moc tajemný být nemůže. Vyko-
náváme veřejnou správu a mimo otázky, 
týkající se např. bezpečnosti, spojené ně-
kdy logicky s tajnými materiály, kterých 
je ale málo, není co tajit. Právě naopak.

Co se vám na práci tajemníka nejvíce 
líbilo?
Máte bezprostřední možnost podílet se 
na správě a  rozvoji města. Po každém 
člověku zůstane vždy nějaká stopa, jak 
výrazná a trvalá ukáže až čas. Rozhodu-
jící je, jak příležitost v dané pracovní po-
zici využijete. Také je nutné si uvědomit, 
jaké máte kompetence.  Kde začínají, ale 
také kde končí. Zde mám na mysli vr-
cholnou, nezastupitelnou rozhodovací 
kompetenci volených zástupců občanů 
– zastupitelů.  

Můžete to přiblížit?
Zastupitelstvo je orgán, který rozhoduje 
také o rozvoji města. Tajemník je statutár-
ním zástupcem města vůči zaměstnan-
cům úřadu. Další činnost spočívá v  pl-
nění úkolů uložených zastupitelstvem 
nebo radou města. Například si jako ta-
jemník můžete myslet, že se ulice Dr. Ve-
selého neměla rekonstruovat a raději se 
měla provést rekonstrukce ulice Nádraž-
ní nebo něco jiného. Když ale vyčerpáte 
všechny možnosti, jak přesvědčit zastu-
pitele, aby se rozhodli podle vašeho ná-
zoru, nemůžete být zklamaný z toho, že 
rozhodli zastupitelé jinak. Je to jejich vůle 
a snad i většiny občanů, proto byli zvole-
ni. Jejich mandát je sice časově omezen, 
ale musí se v tu chvíli respektovat.

Musel jste se často smířit s  tím, že 
máte jiný názor?
Měli jsme tu vypracované stavební pro-
jekty na rekonstrukci ulice Nádražní 
nebo náměstí 28. října. Zastupitelstvo 
v dalším volebním období rozhodlo, že 
nebude náměstí, ale důležitější je posta-
vit novou plovárnu. Je však nutné zdů-
raznit, že obé je pro určitou skupinu ob-
čanů prospěšné. Jde pouze o  priority 
a respektování názoru většiny. 

Zažil jste několikeré vedení města. 
Neobjevila se někdy snaha ze strany 
politiků o Vaše odvolání?
Tajemníka sice jmenuje a odvolává sta-
rosta, ale rozhodnutí musí potvrdit ředi-
tel krajského úřadu. To je taková pojistka 
kontinuity výkonu přenesené působ-
nosti státní správy. Za svého působení 
jsem jako pracovník úřadu zažil pět sta-
rostů. A ani jednou jsem z  jejich strany 
nějakou takovou snahu nezaznamenal. 
Někteří zastupitelé se svého času, když 

byli noví, o to snad snažili, nenalezli však 
pádný důvod k takovému kroku.

Je někdo ze zaměstnanců úřadu, kdo 
Vás svou prací opravdu mile překva-
pil?
Většina zaměstnanců, kterých je na úřa-
du kolem šedesáti, má na pracovní 
smlouvě můj podpis, tedy jsem je přijí-
mal na úřad. Mohu zaručit jejich kvalitu. 
Většina úředníků vykazuje dobré a  vy-
hovující plnění svých agend. Celá řada 
však vykazuje nadprůměrné a  vynika-
jící pracovní výsledky. Lze je považovat 
za skutečné odborníky ve svém odbor-
ném zaměření. U celé řady z nich mohu 
vidět odborný, profesionální růst. Nedo-
volím si proto jmenovitě nikoho vyzdvih-
nout.  Myslím si také, že na úřadě je dob-
rý kolektiv. 

Můžete skladbu kolektivu popsat?
Jsou lidé průměrní, podprůměrní a nad-
průměrní. Nechci teď říkat procenta, ko-
lik je kterých. Ale i ti, o kterých byste na-
příklad řekli, že jsou podprůměrní, byli 
v  době jejich nástupu na úřad nejlepší 
z uchazečů, kteří měli zájem o konkrétní 
práci na úřadě. Když jsem je přijímal, byli 
to ti nejlepší z možného výběru. S lidmi 
je potřeba neustále pracovat a snažit se, 
aby se stále zlepšovali.

Výběr lidí není asi jednoduchá věc.
V roce 2003 jsme se stali úřadem obce 
s rozšířenou působností a rapidně kvů-
li tomu musel vzrůst počet zaměst-
nanců asi na pětašedesát. Začínalo se 
s reformou veřejné správy, radnice se re-
konstruovala a úřad sídlil na čtyřech růz-
ných místech. Musel jsem vypracovat 
nový organizační řád a přijmout pětatři-
cet úředníků na výkon různých agend, 
které do té doby úřad nevykonával. Byla 
to i pro mne velká neznámá. Na všechny 
pozice byla vypsána výběrová řízení. Zde 
musím ocenit velkou důvěru, kterou mi 
v této činnosti projevil tehdejší starosta. 
Pak zasedala nová rada a já jsem musel 
navrhnout na jmenování šest nových ve-
doucích jednotlivých odborů úřadu. Vý-
běr nových pracovníků záleží na několi-
ka základních faktorech. V prvé řadě jsou 
to znalost agendy, kterou je potřeba ob-
sadit, a cit pro posouzení nejvhodnější-
ho uchazeče. Obé záleží také na zkuše-
nostech.  

to muselo být těžké, všichni si vždyc-
ky říkají, proč by tam měl být ten nebo 
onen. 
Členům rady jsem tenkrát předložil při-
hlášky všech uchazečů. V každém výbě-
rovém řízení bylo více jak dvacet přihlá-
šek. Po několika hodinách jednání rada 
všechny mé návrhy bez problémů přijala 
a jmenovala mnou vybrané a navržené 
uchazeče jako skutečně ty nejvhodnější. 
Je to vždy jen o důvěře. Důležité je si uvě-
domit, že při výběru nových zaměstnan-
ců bude jen jeden spokojený, ostatní bu-
dou zklamáni.

S koncem práce ve funkci jste musel 
předat celou agendu úřadu. Jak to 
šlo?
Bývalý starosta PhDr. František Hubáček, 
který bude od ledna mým nástupcem, 
ukončil své působení ve střední odbor-
né škole, odkud byl do někdejší funkce 
uvolněn. Již v prosinci nastoupil na měst-
ský úřad, abychom mohli provést řádné 

předání agendy tajemníka městského 
úřadu včetně informací o  různých roz-
pracovaných úkolech nebo těch, které 
ho čekají. 

Předpokládám, že Vy jste předal vše, 
jak se to má dělat.
Samozřejmě, ale podepsáním předá-
vacího protokolu a čerpáním dovolené 
moje práce zcela neskončila, protože mi 
i přes tu dovolenou až do definitivního 
odchodu z funkce zůstaly některé povin-
nosti do konce roku. Například účastnit 
se jednání zastupitelstva a rady města.

Úředníkem jste byl dlouho. Vaše děti 
se také „potatily“ a jsou z nich úřed-
níci?
Syn tolik ne. Je vystudovaný ekonom. 
Pracuje ve Zlíně a s rodinou žije v Pros-
tějově. Dcera pracuje zde v Luhačovicích 
na úřadě. Je pravda, že tu práci ve veřejné 
správě asi máme trochu v genech. Děde-
ček Bedřich Jahoda byl totiž prvním po-
válečným starostou Luhačovic.

čemu se budete v penzi věnovat?
To trochu souvisí s  tím, jak jsem se na 
úřad dostal. Když přišla devadesátá léta, 
pracoval jsem u Státních lesů v Luhačovi-
cích. Ty se transformovaly, situace v obo-
ru byla nepřehledná a  přestala mi vy-
hovovat, tak jsem si začal hledat nové 
uplatnění. Dostal jsem tehdy nabídku 
od vedení města jít pracovat na úřad na 
finanční odbor a přijal jsem ji. Starostovi 
jsem ale řekl, že mám podmínku.

Jakou?
Že bych se rád staral o  lesy, které v  té 
době přecházely ze státu na obce, jako 
odborný lesní hospodář. Město Luha-
čovice převzalo 270 hektarů lesa. Od té 
doby vykonávám pro město odbornou 
správu lesů. Pokud mi budou síly stačit, 
rád bych se tomu věnoval ještě dále.

takže to je práce, která je koníčkem?
Ano. Ale jinak jsou mé koníčky rekreač-
ní sporty – cyklistika, lyžování, vysoko-
horská turistika, ale také staré motocykly 
a celá řada dalších aktivit.

Práce tajemníka města Vám jistě 
i osobně hodně dala.
Když jsem vstoupil do veřejné správy, ne-
věděl jsem o té práci téměř nic. Na rad-
nici jsem chodil do té doby snad pou-
ze k  volbám. Neznal jsem ani jména 
všech ulic ve městě. Těch dvacet dva let 
na městském úřadu je jako jedno velké, 
dlouhé studium veřejné správy. Práce na 
radnici neskutečně obohatila můj život 
a  formovala mou osobnost po mnoha 
stránkách. Snad bez nadsázky a i s dáv-
kou neskromnosti mohu říct, že když ně-
kdo chce vědět, co se po roce 1990 ve 
vztahu k veřejné správě v Luhačovicích 
událo, tak se zeptá mě. Protože když to již 
nevím já, tak snad nikdo jiný.

Ing. Michael Jahoda
Narodil se v roce 1951 v Praze.
Od narození je občanem Luhačovic.
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, 
fakultu lesnickou v Brně, získal titul inženýr.
Pracoval 17 let v různých technických funk-
cích u lesních závodů Státních lesů v Ost-
ravici, Vítkově a Luhačovicích.  Byl v letech 
1990-1992 zastupitelem Luhačovic a  čle-
nem městské rady. Zaměstnancem měst-
ského úřadu je od roku 1992. Je ženatý, má 
dvě dospělé děti, které už mají své rodiny.
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To, že jsou Luhačovice lázeňským městem, 
má vliv také na zimní údržbu chodníků
„Z důvodu ochrany léčivých pramenů 
se používá v lázeňském území v Luha-
čovicích pro posyp místních komuni-
kací a chodníků pouze inertní materi-
ál s vyloučením chemického posypu. 
Hranice lázeňského území je okolo lá-
zeňských pramenů orientačně v Luha-
čovicích ohraničena ulicemi Komen-
ského, Masarykovou od křižovatky k 
autobusovému nádraží, s pokračo-
váním na ulici Solné až po Pražskou 
čtvrť,“ vysvětlil ředitel Technických slu-
žeb Luhačovice Josef Pučalík.  
Co tedy k posypu hlavně využívají? 
„Kamennou drť frakce 0–4 mm. Che-
mický posyp jenom při náledí, z dů-
vodu bezpečnosti hlavně pro údržbu 
veřejných schodišť a výjimečně pro 
údržbu místních komunikací s velkým 
podélným sklonem, a to mimo terito-
rium lázeňského území,“ poznamenal 
Pučalík. První prosincové dny přinesly 
na mnoha místech republiky kalami-
tu spojenou s ledovkou, ale Luhačovic 
se tento problém netýkal. „Díky tep-
lotám oscilujícím v Luhačovicích nad 
bodem mrazu, nemusely zatím TS za-
sahovat v souvislosti se zimní údrž-
bou,“ informoval 9. prosince Pučalík. 
Na příchod zimního počasí jsou ale 
Luhačovice nachystány.
„Máme připraveny tři posypové me-
chanizmy – víceúčelový komunál-
ní stroj Ladog a dvě multikáry s po-
sypovou nástavbou a radlicí. Dále v 
pohotovosti dva traktory s radlicemi 
a v případě potřeby ještě další dva. 
Pro extremní případy s nutností od-
vozu sněhu z komunikací. Disponu-
jeme dvěma  nákladními automobi-
ly a dvěma nakladači,“ nastínil Pučalík. 
TS Luhačovice udržují v Luhačovicích 
a integrovaných obcích 33 km míst-
ních komunikací a 26,5 km chodníků. 
K tomu ještě 13 mostů, 9 lávek, 300 
metrů veřejných schodišť, a k tomu 
veřejná parkoviště a prostranství. Na 
zimní údržbu proto potřebují nema-
lé množství posypového materiálu. 
„Na běžnou zimu musíme mít připra-
veno 600 tun kamenné drti a 2 tuny 
posypové soli,“ přiblížil Pučalík. Vět-
šina materiálu je uložena v areálu TS. 
„Na území města a integrovaných ob-
cích je ale na exponovaných místech 
rozmístěno 29 mobilních posypo-
vých kontejnerů, které jsou průběž-
ně v závislosti na klimatických pod-
mínkách doplňovány. Jsou hlavně u 
škol a veřejných budov, kde je využí-
vají správci těchto zařízení. Také ale 

na komunikacích s velkým podélným 
sklonem s využitím pro řidiče v době, 
kdy z časového hlediska v návaznos-
ti na plán zimní údržby není ze stra-
ny TS komunikace ještě ošetřena,“ po-
dotkl ředitel.
Průměrná zima z hlediska údržby ko-
munikací TS Luhačovice představuje 
zhruba 46 výjezdů za období, s prů-
měrnou spotřebou 560 tun posypo-
vého materiálu. „Co se týče finanční-
ho vyčíslení, představuje to 220 000 
Kč za posypový materiál a navíc 450 
000 Kč mzdových prostředků za po-
hotovost a přesčasové hodiny 9 pra-
covníků, kteří v mimopracovní dobu 
zimní údržbu zajišťují. Mimo to jsou 
samozřejmě další náklady, jako napří-
klad na pohonné hmoty,“ pozname-
nal Pučalík. Vloni byla ale zima mírná. 
„TS Luhačovice v souvislosti se zim-
ní údržbou provedly jen 16 výjezdů  
a vysypalo se asi 60 tun drti,“ nastínil 
ředitel. Spotřebu posypového mate-
riálu pro letošek si ale odhadnout ne-
troufá. „Zima se totiž většinou naplno 
projeví až po Novém roce,“ vysvět-
lil své zkušenosti Pučalík. Pro případ 
kalamity sice TS nemají třeba dopře-
du nasmlouvané soukromé traktory s 
radlicemi, ale řešit by ji dokázaly. „Po-
kud by to situace vyžadovala, požá-
dali bychom o pomoc ZD Zálesí, kde 
jsme v minulosti při kalamitních sta-
vech nikdy nebyli odmítnuti,“ objasnil 
ředitel. Každopádně mají i TS stanove-
no, které z komunikací udržují před-
nostně. „V prvním pořadí důležitosti 
jsou např. ulice Hrazanská, Nádražní, 
Komenského, U Štávnice a chodníky v 
centru,“ podotkl Pučalík s tím, že kom-
pletní plán zimní údržby je zveřejněn 
na www.tsluhacovice.cz.
Upozornil také, že zimní údržbu ko-
munikací v lázeňském městě nemají 
na starost jen TS Luhačovice. „Komu-
nikace, které nejsou v majetku obce, a 
tudíž nemají statut místních komuni-
kací nebo komunikací účelových, pa-
tří kraji a udržuje je dle vlastního re-
žimu Správa a údržba silnic Zlínska,“ 
doplnil Pučalík. Sami lidé však mohou 
podle něj také přispět k tomu, aby 
byly všechny komunikace co nejlé-
pe upravené. „Někdy totiž parkují svá 
auta tak, že na úzkých komunikacích 
ani údržbu nelze provést. Prosím tedy, 
aby na tento aspekt v zimním obdo-
bí řidiči pamatovali a neblokovali tak-
to silnice,“ uzavřel Pučalík.

Nikola Synek

Sokolská besídka
Sokolská besídka se konala 13. 12. 
2014 v  klubu Sokolka sokolovny Lu-
hačovice. Tato vánoční akce byla spo-
jena s vůní jehličí, chutnými perníčky 
paní Alenky Žmolíkové pečenými s lás-
kou a  hlavně pestrým doprovodným 
programem.
Vše začalo vyráběním vánočních oz-
dob, kterými si návštěvníci zdobili již 
připravené vánoční stromečky. V prů-
běhu odpoledne vystoupili malí i vel-
cí účinkující. Hrálo se na kytary, klávesy, 
flétny, zpívaly se vánoční koledy a uží-
vali jsme si společný pohodový před-
vánoční čas. Také nás navštívil kouzel-
ník Adam Šuráň. Tajemná kouzla se 
zaujetím sledovaly nejen děti, ale i do-
spělí. V  závěru zahrála skupina Ashi-
ra pod vedením Dalibora Turzy. Naše 

duše pohladily dívčí hlasy za doprovo-
du kytar a dalších hudebních nástrojů. 
Celé odpoledne moderovala Táňa He-
inzová. Zároveň program doplnila ko-
mickými scénkami ze života Ludvíka 
a Heduš Homolkových.
Příjemnou atmosféru pořadatelé dopl-
nili výzdobou, občerstvením a  milým 
přijetím všech návštěvníků.
Pohlceni programem jsme zůstali do 
pozdních večerních hodin, které nám 
zpříjemnila vokálně akustická kapela 
MarnáToSnaha ze Zlína.
Doufáme, že akce bude mít nadá-
le stoupající tendenci a  bude se nás 
scházet v předvánočním čase čím dál 
víc. Neváhejte tedy a připojte se s námi 
k vánočnímu veselí příští rok.

T. Heinzová

26. ročník Štědrovečerního běhu Zahradní 
čtvrtí přilákal na start ve středu 24. prosin-
ce  141 závodníků ve čtyřech kategoriích.  
V hlavní mužské kategorii zůstal  i přes 
dobré podmínky traťový rekord (2000 
m) Dalibora Slováka 5:16 z roku 2006 
nepřekonán. Zvítězil s časem 5:21 Mi-
chal Hubáček, druhý skončil Jonáš 
Hubáček a třetí příčku obsadil Voj-
těch Sýkora. Z žen byla nejlepší Dag-
mar Hubáčková před druhou Klárou 
Končákovou a třetí Bárou Vavryso-
vou V kategorii 10-14 let  běželo 23 
závodníků trať dlouhou 600 m,  prv-
ní v cíli byl Tomáš Hoferek, následova-
ný druhým Lukášem Chromým a tře-
tím Maxem Bittem. Z dívek doběhla 
první Eliška Mudráková, druhá Kamila 

Špendlíková a třetí Dáša Hubáčko-
vá. V chlapcích ve věku 7-9 let době-
hl první do cíle 300 m závodu  Jan 
Chromý, druhý skončil Jan Kulha, tře-
tí  Šimon  Sláma. První z dívek v této 
kategorii (na startu 21 závodníků) do-
běhla Kateřila Kacálková před Agátou 
Křenkovou a Anetou Váňovou. 
V kategorii nejmenších dětí 0-6 let se 
na start 300 m závodu dostavilo 40 
dětí. Pro vítězství si doběhl Lukáš Plá-
šek, druhý skončil Erik Máčala a třetí 
Jakub Linhart. Z děvčátek byla nejlep-
ší Julie Slámová, druhá Viktorie Resso-
vá a třetí Adéla Kmentová

Pozvánka Šibřinky 
Akce TJ Sokol a TJ Slovan
Sobota 10. 1., 13.30 sraz před sokolovnou
Novoroční vycházka

Sobota 14. 2., 19.00 sokolovna
Šibřinky 

Předprodej tel.: 728 270 640, 737 007 947 
a 4. 2. 17.30–18.30 sokolovna

Neděle 15. 2. 2015, 14.00 sokolovna 
Dětské šibřinky

Úterý 17. 2.,  18.30 sokolovna
Pochovávání basy

Předprodej MTIC Luha info od 10. 2.



Vyprávění Ant. Zdražila o jeho strýci, generálmajorovi letectva J. Šnajdrovi, luhačo-
vickém rodákovi, kterému byla 22. ledna v budově luhačovické knihovny odhalena 
pamětní deska
Vzpomínky válečného pilota 
z 2. světové války
(Pokračování z minulého čísla)

Nakonec se dočkal i  konce války 
a 17. května 1945 patřil k první po-
sádce, která přistála na letišti v Pra-
ze-Ruzyni. Brzy začal působit jako 
profesor letecké taktiky na voj. aka-
demii v  Hradci Králové, kde pozo-
roval narůstající nepřátelství ko-
munistů vůči vojákům působícím 
na západních frontách. Když se stal 
po únoru 1948 svědkem perzekuce 
svých kamarádů z války, rozhodl se 
znovu odejít do exilu. Ve vlasti byl 

jeho útěk hodnocen jako velezrada, 
Nedvěda za nepřítomnosti odsoudi-
li na 20 let žaláře a  degradovali na 
vojína. Docela jinak se k  němu za-
chovali ve Velké Británii. Za prokáza-
né hrdinství ve 2. svět. válce byl na 
vlastní žádost znovu přijat do RAF, 
kde velel speciální spojovací letce. 
Do výslužby odešel v roce 1958 a s 
rodinou odešel do Austrálie, kde na-
šel nový domov. Bylo mu přáno do-
žít se vysokého věku ve zdraví, ze-
mřel koncem roku 2012.
Ve vlasti se dočkal rehabilitace až 
v  roce 1990 a  k jeho vysokým brit-
ským vyznamenáním a  čtyřem čsl. 

válečným křížům přibylo také naše 
nejvyšší vyznamenání, Řád bílého 
lva za vítězství.
Až v  červnu 2005 poprvé navští-
vil ve Velké Británii místo, kde pře-
žil zmíněnou havárii letounu v roce 
1940. Setkal se tam s  velmi srdeč-
ným přijetím od pamětníků, kteří si 
československých letců velice váží. 
Mají tam založené spolky a  ty se 
starají o pečlivé udržování hřbitova 
padlých letců a  pořádají přátelská 
setkání s dosud žijícími letci a jejich 
příbuznými.
Stojí za zamyšlení, proč cizí lidé si 
našich padlých letců váží víc než 

u  nás jejich vlastní spoluobčané. 
Po demobilizaci v roce 1945 zůstalo 
v  československém letectvu sloužit 
440 bývalých válečných letců, ale po 
únoru 1948 bylo z nich 431 od letec-
tva vyhozeno! Soudruzi komunisté, 
díky za vaši horlivost, s jakou jste po 
roce 1948 likvidovali válečné hrdiny. 
Kdy se za to omluvíte?

Pokračování příště.

Poznámka autora k článku:
Podrobnosti jsem získal z  osobního 
vyprávění strýce J. Šnajdra a z materi-
álů Ministerstva národní obrany.
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HISTOrIE

Činnost SAS v roce 2014
Tak jako v  letech předešlých jsme 
se i v roce 2014 snažili o využití vol-
ného času seniorů. Převážně jsou to 
ženy, které se zapojují do akcí, které 
pořádáme. V klubovně jsme měli se-
tkání s  předsedou Senátu Milanem 
Štěchem, krajskou radní Taťánou Va-
lentovou Nersesjan a  kandidátkou 
do Senátu Mgr. Milenou Kovaříko-
vou. Dále to byla beseda o  zdraví  
s   Hanou Kolaříkovou. Eliška Daň-
ková zase pohovořila o  diabetu 
a  výživě. Besedu o  Maroku spoje-
nou s  promítáním nám uspořáda-
la Hana Švábová. V  říjnu nás v  klu-
bovně seznámili s  programem, se 
kterým jdou do komunálních vo-
leb, členové politického hnutí ANO 
s   Radomilem Kopem a  také zá-
stupci ČSSD Ing. Bc. Marie Seme-
lová, místostarostka města, a  Mgr. 
Roman Lebloch, ředitel školy. V bu-
dově knihovny jsme se zúčastnili 
odhalení pamětní desky generálma-
jora Josefa Šnajdra za účasti vojen-
ských veteránů. V  Muzeu luhačo-
vického Zálesí navštěvujeme akce, 

které pořádá Blanka Petráková, 
všechny jsou velmi zajímavé a  po-
učné. Jezdíme do Slováckého diva-
dla v  Uherském Hradišti. Vycházky 
provádíme podle možností seniorů 
a počasí. V domově důchodců jsme 
se zúčastnili turnaje v kuželkách, na 
Radostově jsme hráli bowling. Pro-
hlídli jsme si Jurkovičův dům, dům 
Bedřicha Smetany a také rekonstru-
ovaný hotel Pohoda. V  roce 2014 
jsme uspořádali výlet do Uherského 
Brodu na židovský hřbitov, do Žít-
kové po stopách poslední bohyně. 
Nejpěknější a  nejnáročnější byl vý-
let do Hradce nad Moravicí, Radu-
ně a Opavy. V červnu jsme měli tá-
borák, na který jsme pozvali přátele 
z Kladné Žilína, a v září jsme byli na 
táboráku, zase u nich, vždy jsme se 
dobře pobavili. Výroční schůzi jsme 
měli 11. 12. v klubovně, kterou jsme 
si pěkně vyzdobili. Člověk je tvor 
společenský, a tak je třeba se setká-
vat s ostatními lidmi.

Jana Černocká, předsedkyně SAS

Adventní benefice v Luhačovicích

Hudební tečkou za celodenním ře-
meslným jarmarkem a rozsvěcováním 
vánočního stromu před radnici byl 7. 
benefiční koncert pro Charitu Luha-
čovice. V  pátek 5. prosince 2014 vy-
stoupili žáci a pedagogové hudebního 
oboru Základní umělecké školy Luha-
čovice a Smíšený pěvecký sbor Leoše 
Janáčka v  kostele sv. Rodiny bez ná-
roku na honorář, aby podpořili míst-
ní Charitu Luhačovice. Pátek 5. pro-
since byl nejen mezinárodním dnem 
dobrovolnictví, ale symbolem letoš-
ní benefice v  Luhačovicích. V  prosto-
rách městské galerie Elektra se oteví-
rala vánoční výstava „Poetika a  vůně 
adventu“. Tato výstava o  zvykoslov-
ných předmětech, tradicích adventu 
a betlémech bude otevřena od 1. 12. 
2014 a potrvá do 11. 1. 2015. Vstupné 
na ni je dobrovolné a svou návštěvou 
můžete podpořit Charitu Luhačovi-
ce v její další činnosti. Pracovnice Den-
ního stacionáře Charity Luhačovice 

děkují všem dobrovolníkům, kteří byli 
ochotni na stánku prodávat rukodělné 
výrobky z jejich dílny. Dále děkují všem 
návštěvníkům, kteří se na Vánočním 
řemeslném jarmarku před radnicí u je-
jich stánku zastavili. Závěrem páteční-
ho dne vystoupili v kostele sv. Rodiny 
žáci a pedagogové Základní umělecké 
školy Luhačovice spolu se Smíšeným 
pěveckým sbor Leoše Janáčka Luha-
čovice, kteří zahráli a zazpívali na 7. be-
nefičním koncertu pro Charitu Luha-
čovice. Pomohli nám tak získat spolu 
se sponzory částku 11 613 Kč. Výtěžek 
z  koncertu chceme použít na nákup 
nové automatické pračky pro potřeby 
charitní pečovatelské služby, která za-
jišťuje péči o seniory a zdravotně posti-
žené. Děkujeme dobrovolníkům, kte-
ří při koncertu pomáhali a přispěli tak 
k  jeho slavnostní atmosféře. V  nepo-
slední řadě chceme poděkovat za Vaše 
finanční příspěvky. 

Anna Martincová

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí 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 pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v  MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat poš-
tou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čísla, 
kterou zaslalo 10 čtenářů (všichni 
správně), je bývalá lékárna Najáda. 
Publikaci Luhačovický uličník zís-
kává eliška Mališková. 

Blahopřejeme. 

termíny schůzí rady 
a zastupitelstva města:

Zasedání zastupitelstva města: 
11. 12. 2014, 29. 1. 2015

Schůze rady města: 3. 12., 17. 12. 
2014, 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3. 2015.

• LeDeN - mobil  • BŘeZeN - náušnice  • ŘíJeN - klíče
• ÚNoR - kabela  • KVěteN -  kolo
• čeRVeNeC -  peněženka • SRPeN - mobil
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 2014
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KULTUra Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura
10. 1.• 20.00• MěDK Elektra, sál Rondo
Ples Zálesí / Rivieras show band, cimbálová muzi-
ka Malé Zálesí    

Pátek 16.1• 19.30• Alexandria, night club
Večer poslechových melodií

Sobota• 17. 1.• 19.30• Alexandria, night club
Dixieland band JAZZZUBS

17. 1.• 20.00• MěDK Elektra, sál Rondo 
Křesťanský ples / DH Slovácká kapela Roma-
na Horňáčka

23. 1.• 20.00• MěDK Elektra, sál Rondo 
Hasičský ples / Dechová hudba Mistříňanka

Sobota• 24. 1.• 19.30 Společenský dům
19. RePReZeNtAčNí LÁZeŇSKý PLeS 
K tanci a poslechu hrají: Septet Plus Dalibora Kap-
rase, Caroline Band, Marathon Band Dušana Ma-
thona, Strážnická cimbálová muzika Michala Mil-
táka. Moderuje J. Čenský. Hosté večera: Kristína, 
Petr Kolář, Boney M revival
Rezervace vstupenek: tel.. 577 682 220

Pátek 30. 1.• 19.30• Alexandria, night club
Procházka světovými muzikály Di-
votvorný hrnec a My Fair Lady, Hello Dolly, Fan-
tom opery, Noc na Karlštějně s předními herci 
Městského divadla Zlín P. Královou, R. Králem a 
G. Řezníčkem

31. 1.• 16. 00• MěDK Elektra, sál Rondo 
Mini diskotéka v džungli tarzan / Míša 
Růžičková

Sobota 31. 1.• 19.30• Alexandria, night club
K tanci a poslechu hraje Duo Jan‘s

Každé úterý 19.30• Alexandria, night club
Večer poslechových melodií

Kino
Pátek 9. 1.• 19.00         
Hodinový manžel 
Komedie ČR, 2014

Sobota 10. 1.• 19.00
Fotograf
Komedie ČR, 2015

Středa 14. 1.• 16.00
Století Miroslava Zikmunda              
Dokumentární, ČR 2013

Pátek  16. 1.• 19.00
Pohádkář 
Romantický ČR, 2014

Sobota 17. 1.• 19.00 
Jak jsme hráli čáru 
Komedie ČR, 2014 

Neděle 18. 1.• 16.00 
Dětem / tři bratři
Rodinná pohádka ČR, 2014

Sobota 24. 1.• 19.00   
Fotograf
Komedie ČR, 2015

Pátek 30. 1.• 16.00• FILMÁSEK
Sněhová královna 
Animovaný, Rusko, 2012

31. 1.• 18.00    
Záznam opery / G. Verdi. trubadúr 

Program SAS
Čtvrtek 9. 1.•15.00•klubovna
Posezení u kávy

Čtvrtek 15. 1.•17.00•muzeum
Vzduchoplavba v Luhačovicích

Pátek 16. 1.•8.10•nádraží
Divadlo Uherské Hradiště

Středa 21. 1.•17.00•knihovna
Beseda s horolezcem Burešem

Pátek 24. 1.•14.00 
Návštěva Zámecké galerie

Čtvrtek 29. 1.•14.00•nádraží
Vycházka podle počasí a dohody
 

Akce DDM
Uterý 13. 1.•16.00–17.30•Tělocvična ZŠ
Sportovní víceboj
Pro žáky od 3. do 6. třídy, poplatek: 20 Kč /závodník

Pátek 16. 1.•19.00•zámek
Muzikoterapie
S sebou: přikrývku, pohodlné oblečení, poplatek: 80 Kč/
osoba, přihlášky do 14.1.

Sobota 17. 1.•9.00–12.00•zámek
Sebeobrana
Pro ženy a dívky od 14 let, poplatek: 50 Kč/osoba, při-
hlášky do 14.1.

Čtvrtek 22. 1.•17.15•zámek, klubovna 8
Rukodělný kurz - tiffany
Poplatek: 100 Kč/výrobek, přihlášky do 16.1.

Pátek - neděle 23. – 25.1. 
Škola historických tanců
Lektor Miroslav Smaha (www.skolatance.cz), účastnic-
ký poplatek 600 Kč/ 4 lekce (celkem 12 hodin tance) 

Čtvrtek - sobota – 29. 1.– 31. 1.•pololetní prázdniny 
Ledová Praha
Přihlášky do 9. 1. s úhradou zálohy 300 Kč, doplatek 
1200,-Kč do 19.1. 

KLUBÍK

Úterý 13. 1.•10.00 – 11.00 
Podpora imunity 
Akupresura, cvičení, zpívání, členové zdarma (ostat-
ní 20 Kč)

Úterý 20.1. 
tvoření v Klubíku 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 27. 1.•10.00 – 11.00  
Hravé cvičení 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Každé pondělí, úterý, středa od 9.00 do 11.00 spontánní 
činnost rodičů s dětmi. 

V měsíci lednu se můžete přihlásit do některých zájmo-
vých kroužků na druhé pololetí. 
Bližší informace naleznete na podrobných plakátech, 
tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz, 

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

5. 1. • Trénink paměti
7. 1. • STRAHOV, Trénink paměti
12. 1. • Sváteční slovo/ P. Stanislav Trčka 
14. 1. • STRAHOV/ Sváteční slovo/ 
  P. Stanislav Trčka 
19. 1. • Burza receptů, vaříme luštěniny
21. 1. • STRAHOV/Izrael, 2. díl
26. 1. • Keramická dílna
28. 1. • STRAHOV/Problémy s klouby,  
  onemocnění kloubů, přednáška/ 
  PharmDr. Eva Valentová

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, pev-
ná linka: 577 132 363

Akce v knihovně
Pátek 21. 1.•17.00
cestovatel a horolezec Vladimír Bureš
Místa, kde ještě člověk nestál aneb 30 let v horách

Akce v muzeu
Čtvrtek 15. 1.•17.00 
Vzduchoplavba v Luhačovicích
Přednáška o historii objevné léčebné metody tělocvi-
kem na čerstvém vzduchu

ze, ledničky, PC, rádia, zářivky, výbojky atd.) je 
možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je 
zřízeno místo zpětného odběru elektrozaříze-
ní. Prosíme občany, aby tyto odpady neuklá-
dali do přistavených kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas 9.00 – 16.00):    

Luhačovice
Branka + Rumunská
sobota 14. 3. 2015

L. Janáčka + Solné Marion
sobota 21. 3. 2015

Újezda + parkoviště za Alfamarketem
sobota 28. 3. 2015

Obce     
Polichno
pátek  13. 3. 2015

Kladná Žilín
pátek   20. 3. 2015 

Řetechov
pátek   27. 3. 2015 

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICE, 
UL. UHERSKOBRODSKÁ

Provozní doba:
ZIMNÍ - návaznost na zimní čas
 LETNÍ - návaznost na letní čas    
 
úterý   14.00–17.00       
úterý     15.00–19.00 
čtvrtek   14.00–17.00       
čtvrtek  15.00–19.00 
sobota    9.00–15.00       
sobota      9.00–15.00 

Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v 
provozní době ukládat odpady. Na sběrný dvůr 
mají přístup pouze občané s trvalým pobytem 
v Luhačovicích a v obcích (Polichno, Řetechov, 
Kladná Žilín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni 
do systému odpadového hospodářství obce, 
mohou odpady za úplatu a vždy po předcho-
zí domluvě na ústředí TS také uložit na sběr-
ném dvoře. 

Technické služby Luhačovice, Ing. Marie Brenková, 
tel.: 724 651 034

SVOZ DOMOVNÍHO 
ODPADU V I. POLOLETÍ 
ROKU 2015 

ZBYTKOVÝ ODPAD
(14 denní svoz, vždy v lichém týdnu)

1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po ná-
draží + Malá Kamenná (mimo úte-
rý 7. 4.)
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2.,  

16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 7. 4.,  
13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6.,  
8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží po Pražskou čtvrt
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2.,  
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 
5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.

3) Trasa STŘEDA: integrované obce (Polichno, 
Řetechov, Kladná Žilín)
 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 
4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4.,  
29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

4) Trasa PÁTEK: kontejnery (mimo čtvrtek 30. 4. 
a čtvrtek 7. 5.)
 2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 
27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 
24. 4., 30. 4., 7. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 
19. 6., 26. 6.

PAPÍR (modré nádoby), vždy ve 
ČTVRTEK, 1x za 14 dní (mimo pá-
tek 2.1.)
2. 1., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 

26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

SKLO (zelené nádoby), vždy ve ČTVR-
TEK, 1x za měsíc
8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 14. 5., 11. 6. 

PLAST (žluté pytle a nádoby), 
vždy první ÚTERÝ v měsíci
6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.  
 

NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové pytle), 
vždy 1x za ¼ roku první ÚTERÝ
3. 3. a 2. 6. Občané, kteří nedostávají oran-
žové pytle, mohou průběžně ukládat ná-

pojové kartony do žlutých kontejnerů a popelnic na 
plasty.

BIOODPAD (hnědé nádoby), vždy 
ve STŘEDU (1x za měsíc, 1x za 14 
dní, 1x za týden)

14. 1., 11. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 6. 5.,  
13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) 
rozmístěné v Luhačovicích a v obcích budou v průběhu 
I. pololetí vyváženy mimo svozových dnů dle potřeby.

SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KON-
TEJNERŮ

Kontejnery na stanovištích budou pod do-
zorem pracovníka TS a ještě týž den bu-
dou odvezeny. Tato služba je výhradně pro 
občany Luhačovic a obcí. Podnikající oso-
by fyzické nebo právnické musí řešit likvi-
daci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samo-
statně a na své náklady, nikoliv z poplatků 
občanů města. Sestava 3 kontejnerů slouží pro 
uložení:velkoobjemového odpadu, který svým 
rozměrem přesahuje možnosti popelnice, dře-
va, železa. Do kontejnerů je zakázáno ukládat 
nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, pesti-
cidy, olov. akumulátory, oleje, sorbenty atd. 
Tyto odpady mohou občané Luhačovic a obcí 
ukládat na sběrném dvoře v provozních hodi-
nách zdarma, podnikatelé za úplatu. Také ne-
funkční, ale kompletní elektropřístroje (televi-

15

15

12

CHARITA SVATÉ RODINY LUHAČOVICE
oznamuje, že se uskuteční v sobotu 10. 1. 
2015

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

Mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí ko-
ledníčků a za všechny vaše příspěvky do této 
sbírky. Více informací o sbírce najdou domác-
nosti ve svých poštovních schránkách na úze-
mí působnosti Charity v Luhačovicích, Bisku-
picích, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Kladné Žilín, 
Ludkovicích, Podhradí, Polichně, Pozlovicích, 
Řetechově a Sehradicích na informačním le-
táku. Prosíme děti i dospělé o pomoc při ko-
ledování. Prosíme i rodiče, aby podpořili své 
děti v této činnosti. 
Přihlásit se můžete v sakristii nebo na Chari-
tě Luhačovice.

Kontakt
Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, 
tel. 577 132 355, 

ředitelka: Mgr. Lenka Semelová, DiS., mobil: 
731 402 043,

koordinátor dobrovolníků: Mgr. Karel Adá-
mek, mobil: 737 012 235, e-mail: dobrovolni-
ci@luhacovice.charita.cz
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Vzdušné lázně v Luhačovicích
V létě 1906 vznikla v luhačovických 
lázních takzvaná vzduchoplavba, 
čili vzdušné lázně, což byl tělocvik 
na slunném místě v lese a v plavec-
kém úboru. Koncem sezony 1906 
toto cvičení provozovala na cvičišti 
nad Ottovkou  sedmičlenná skupina 
pražských hostů. Od roku 1907 po-
věřil ředitel lázní František Veselý ve-
dením vzduchoplavby Jana Svozila 
z  Prostějova. Padesátiletý profesor 
prostějovského reálného gymnázia 
Jan Svozil vypracoval s ohledem na 
své dispozice nenáročnou tělocvič-
nou sestavu, zaměřenou na posilo-
vání dýchacích cest, jakési plavání 
ve vzduchu. Toto cvičení vyhovova-
lo i méně zdatným cvičencům. Sou-
časně byla tato soustava využitel-
ná pro každodenní domácí tělocvik. 
Mnoho luhačovických pacientů si 
tak z lázní odnášelo kromě upevně-
ného zdraví, společenských a  kul-
turních zážitků také základy nového 
přístupu k péči o svoji fyzickou kon-
dici a hygienu.
Ve vedení luhačovické vzducho-
plavby zůstal profesor Svozil (1857–
1948) pětadvacet let a až do pokro-
čilého věku byl díky pravidelnému 
tělocviku ve skvělé formě. Dechová 
cvičení podle vlastní metody pěs-
toval denně doma po celý rok. Let-
ní měsíce trávil v  Luhačovicích na 
vzduchoplavbě. Jeho lidský přístup, 
jadrný humor a  pedagogický ta-
lent ve spojení s vytrvalostí a mno-
haletým osvětovým úsilím vytvořily 
z luhačovické vzduchoplavby neza-
pomenutelnou kapitolu v  dějinách 
česko-slovenské tělovýchovy. 
První cvičení absolvoval profesor 
Svozil s  jediným účastníkem, ban-
kovním ředitelem Josefem Pytlí-
kem. Cvičenců postupně přibývalo. 
Brzy cvičilo denně až 40 lázeňských 
hostů, byly však dny, kdy se na cvi-
čišti sešlo i  více než 100 vzducho-
plavců. Složení cvičenců bylo velmi 
pestré, od mládeže po sedmdesá-
tileté kmety, od mužů z  nejvyšších 
společenských kruhů po prosté 
dělníky. Cvičilo se za každého po-
časí zábavnou formou, avšak s  vě-
domím, že vzdušné lázně jsou věcí 
vážnou a  užitečnou. Zpočátku na-
vštěvovali vzduchoplavbu dopo-
ledne jen muži a  děti ve dvou 
družstvech. V  létě 1910 začaly cvi-
čit i  ženy. Nejprve samostatně od-
poledne, od roku 1925 bylo cviče-
ní smíšené. Za jednu sezonu se na 
vzduchoplaveckých cvičeních vy-
střídalo více než 500 hostů.
Především díky svéráznému (ne)
odění vzbuzovala skupina cvičen-
ců u  místních obyvatel zpočátku 
značné pohoršení. Karel Zápeca, 
malíř a  majitel uměleckého Salo-
nu, zaznamenal ve své knížce „Lu-
hačovické obrázky“ tuto humor-
nou historku, nazvanou příznačně 
„Vzduchoplavečtí hříšníci“: 
„Jdú lidé z kostela. Naproti ‚Galů’ u sa-
mého Frolijanka ostaly stát dvě tetič-
ky. Jistě měly jakúsi vážnú rozmluvu 
– nebo lomily rukama, jak by sa bůh 

ví co stalo. Potom pokývaly obě hla-
vú, poohlédly sa kolem, aj na patrona 
hasičů – pokřížovaly sa a odešly kaž-
dá na svú stranu.
Na druhú nedělu celé ‚raní’ a  skoro 
půl ‚hrubej’ proseděly tetičky v chrás-
tí u  ‚vzduchoplavby’. Tolik všelijakých 
nahých chlapů naše tetičky ešče nikdy 
v  celém jejich životě neviděly. Skova-
ly sa do hustého křoví– enom aby ich 
tam nikdo nenatrefil. To si zas jednúc 
oči nakrmily, šak nikdo neví, jak sa im 
oči vyvalovaly, dyž jednom takovém 
tlusťákovi na zadku sa plavky roztrh-
ly. A  dyž šly potom dom, povídá jed-
na tetička druhej: ‚Bože, to je svět hříš-
ný!’ “
Jan Svozil vytvořil na základě po-
zorování a  studia nejrůznějších tě-
locvičných soustav vlastní systém, 
který nazýval „nejkratší a  nevydat-
nější soustavou pro domácí tělocvik 
a pro vzdušné lázně“. Základem byly 
pohyby vleže, spojené s  hlubokým 
a dlouhým vydechováním: kroužení 
pažemi vleže, plovací pohyby vleže, 
otáčení trupu a hlavy vleže a sedání 
z lehu. Ke cvikům vleže přiřadil ještě 
komíhání nohou a poskok na místě 
s komíháním paží. 
Nezbytnou součástí vzduchoplav-
by byl humor. Jan Svozil vnesl do 
vzduchoplavby hanácké nářečí a ja-
drnou mluvu, jeho spolupracovníci 
a  druhové, především novojičínský 
advokát Ferdinand Dostál a  profe-
sor Brauner, odlehčovali tělocvik 
improvizovanými slavnostmi, anek-
dotami a zavedením žertovných při-
jímacích formalit. Vzduchoplavci si 
vytvořili vlastní hierarchii a  regule, 
měli vlastní hymnu („Já mám gatě, 
to só gatě, to só gatě my“), vlajku 
a  pozdrav. Úředním jazykem byla 
hanáčtina. V  roce 1909 byl založen 
deník, do kterého se zapisovali noví 
členové, a byly zde zaznamenávány 
nejdůležitější události. Například 24. 
července 1909 byl cvičitel Jan Svozil 
povýšen na kapitána, byl volen více-
kapitán, trubač a štábní lékař a byly 
sepsány klubovní stanovy.
Jan Svozil dělal pro populariza-
ci vzdušných lázní maximum. Pub-
likoval v  Luhačovických listech lá-
zeňských pravidelné sloupky se 

zprávami ze vzduchoplavby, uve-
řejňoval zde hanácké pohádky 
a  vzduchoplavecké anekdoty, je-
jichž předčítání se stalo zvykem 
o  přestávkách mezi cvičeními. Pro 
obveselení pořádal se svými spo-
lupracovníky improvizované zába-
vy, pěvecká a  recitační vystoupení, 
procházky do okolí. Velmi oblíbe-
né byly vzduchoplavecké večírky, 
jejichž součástí bývalo také lékař-
ské školení o prospěšnosti tělocviku 
a  rozumné životosprávy. Po cvičení 
se pěstovaly oblíbené míčové hry. 
Spolupracovníkům byly udělovány 
členské hodnosti adjutantů, adju-
tantek, praporečníků, praporečnic, 
básníků, profósů, právních zástup-
ců, ředitelů zpěvu, dokumentátorů 
atd., dle potřeby.
Příležitostně cvičení doprovázela 
hudba, například hra na harmoni-
ku. V roce 1911 se cvičení účastnila 
pravidelně čtveřice hudebníků z de-
chové sekce pražské filharmonie. 
V roce 1911 vznikl při vzduchoplav-
bě pěvecký sbor „Brnčál“. Zpěv byl 
organickou součástí většiny cviků 
provozovaných na vzduchoplavbě. 
Vzdušné lázně inspirovaly mnoho 
veršotepců a  básníků. Dochoval se 
nespočet zvolání, pochodů a oslav-
ných ód na luhačovickou vzducho-
plavbu, nemluvě o  děkovných do-
pisech pacientů a  jejich rodinných 
příslušníků a pochvalných pojedná-
ních odborníků, které Jan Svozil za 
svého života publikoval v novinách 
i knižně. 
Na podporu myšlenek o  tom, že 
každý pacient má sám pracovat na 
svém uzdravení a získání dobré kon-
dice pomocí pravidelného tělocvi-
ku, napsal Jan Svozil několik knih. 
Publikace Tělocvik a  vzdušné lázně 
vyšla autorovým nákladem v  Pro-
stějově v  několika vydáních (1911, 
1912). Zde originální metodu velmi 
podrobně vysvětluje. Později vydal 
žádanou sbírku národních písní do-
provázejících cvičení vzduchoplav-
by (Vzducholéčba v  Luhačovicích 
1907–1932. Písně k cvičením. Praha 
1932). Pro svoji soustavu domácího 
tělocviku vytýčil Jan Svozil desatero 
základních pravidel: 

1. Konejme tělocvik v čistém 
 vzduchu, možno-li v přírodě.

2. Procvičujme postupně 
 všechny partie svalové.

3. Pěstujme cvičení pro hluboké 
 vdechování.

4. Věnujme náležitou 
 pozornost všem ústrojům
 a všem funkcím tělesným.

5. Kde možno, způsobujme 
 pohybu odpor svaly 
 protilehlými bez nářadí 
 i s nářadím.

6. Pečujme o dostatečné cvičení 
 trupu.

7. Vybírejme taková cvičení, 
 k nimž netřeba mnoho času.

8. Při cvičení konejme – 
 dle možnosti – vzdušné lázně.

9. Volme cvičení, pro něž není 
 třeba složitých přístrojů, 
 zvláštního místa a jež konati 
 možno za všech okolností.

10. Po cvičení doporučuje se lázeň  
 nebo sprcha, zvlášť když se
  tělo zapotilo.

Pravidelné dodržování tohoto de-
satera ve spojení se správnou sesta-
vou cviků zabraňuje podle Jana Svo-
zila usazování tuku v partiích břicha, 
uvolňuje chrupavky v  páteři, před-
chází zakřivení těla a  posiluje plí-
ce. Dnes, po sto letech, by většině 
z  nás jen prospělo řídit se alespoň 
dva měsíce v roce radami profesora 
Jana Svozila. 

Blanka Petráková
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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

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

PRODEJNA ZLÍN (VIZOVICKÁ 442) - u hlavní silnice 

www.kamenictvi-dione.cz   mobil prodejna: 775 553 335   email: rddione@seznam.cz

KAMENICTVÍ

Dekorační obkladový

kámen na fasády, 

stěny a krby.

Kamenná drť 

na hroby (28 barev).

AKCE NA KULATÉ HRANY

PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ BRONZOVÁ LAMPA, VÁZA ZDARMA.

V PROSINCI OBJEDNÁTE POMNÍKY ZA NEJNIŽŠÍ CENU.M

Navštivte naše prodejny

PO-PÁ 9:00-17:00 hod.
Skladem 180 pomníků.

PRODEJNA DOLNÍ LHOTA U LUHAČOVIC - výroba a prodejna

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SLEVA 30%.

 ReKoNDIčNí StUDIo toNING - Bojkovice
•	 Cvičení	v	příjemném	prostředí	na	7	pohyblivých	stolech	s	regulovatelnou	rychlostí	za	asistence		 	
 vyškoleného personálu, který dohlédne na přizpůsobení cviků k stávajícímu zdravotnímu stavu
•	 Rašelinové	obklady	na	bolestivé	klouby	a	svaly,	ale	i	jako	příjemná	relaxační	procedura
•	 Masáže	lávovými	kameny	pro	rychlé	psychické	uvolnění	a	navození	relaxačního	stavu	(Novinka!!!)
•	 Parafínový	zábal	pro	uvolnění	ztuhlých	svalů	a	kloubů,	zvýšení	krevního	oběhu	a	otevření	pórů,			
 hydrataci a výživu pokožky
•	 Na	všechny	provozované	činnosti	máme	doložitelnou	certifikaci	

Možno zakoupit permanentky za zvýhodněnou cenu, taktéž vhodné jako dárek. (lze i na fakturu FKSP - Fond 
kulturních a sociálních služeb), více info na: +420 731 500 550 nebo na www.studiotoning.cz

PŘIJMeMe oBSLUHU čeRPACí StANICe 
BeNZINA LUHAčoVICe

teL.: 604 836 969, 603 568 652

HLEDÁME  PRONÁJEM PRO DVĚ OSOBY 
K TRVALÉMU POBYTU

V MALEBNÉM MĚSTĚ LUHAČOVICE.
JSTE-LI ČASOVĚ VYTÍŽENI A MÁTE STAROSTI S 

UBYTOVÁNÍM HOSTŮ,DROBNÝMI OPRAVAMI A 
ÚKLIDEM V DOMĚ,RÁDI ZA VÁS TYTO POVINOSTI 

PŘEVEZMEME A VYPOMŮŽEME VÁM.
OZVĚTE SE NÁM.

DĚKUJI   J.K.      
TEL.: +420  775 707 763    

 e-mail:luhacovice.info@seznam.cz
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ných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafické zpra-
cování a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK 
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