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Vážení spoluobčané, 
dříve nás učili žít podle hesla: „Jak 

budeme dnes pracovat, tak budeme 
zítra žít.“ Jistě si vzpomenete. Když 
se člověk dívá v tomto státě, jak to 
chodí, zdá se, že poctivá práce se 
moc nevyplácí. Všimněme si, kolik 
je tady lidí, kteří nikdy nepoložili ani 
„metr čtverečný linolea“ a žijí v jaksi 
podivně získaném bohatství. Nikdo 
by samozřejmě neměl závidět špič-
kovému lékaři, řemeslníkovi či jaké-
mukoliv poctivému pracantovi jeho 
nadstandardní příjmy, ale stát by 
měl tvrdě zasahovat proti těm, kte-
ří ho téměř v přímém přenosu bez-
ostyšně okrádají. Peníze pak chy-
bí ve zdravotnictví, školství i jiných 
veřejných službách. Jsem pro výraz-
nou úlohu státu a nejen v této oblas-
ti. Je mně jasné, že část politického 

spektra, která chce minimální roli 
státu, mě odsoudí. Stát je prý nej-
horší hospodář, ale mnohdy musí 
jen on napravovat to, co mnohá in-
dividua zavinila.

Ale pojďme zpět k práci. Domní-
vám se, že žijeme ve městě, kde se 
dělá a které se díky pracovitosti lidí 
rozvíjí. Týká se to jak zaměstnanců 
zde pracujících celoročně, tak i fi-
rem tvořících významné investiční 
stavby.

Lázně Luhačovice modernizu-
jí hotel Morava, město Luhačovice 
vybudovalo novou spojnici z láz-
ní na přehradu a rekonstruuje uli-
ci Dr. Veselého, Zlínský kraj reali-
zuje výstavbu nového domova pro 
seniory, za což jsem osobně velmi 
rád. Kdo navštíví současnou starou 

budovu domova pro seniory v Praž-
ské čtvrti, uvědomí si, že tato nová 
investice je nanejvýš nutná. Ukaza-
telem vyspělé společnosti je, jak se 
dovede postarat mimo jiné o své se-
niory.  A všichni zainteresovaní musí 
napnout síly, aby se vyřešila rovněž 
doprava v ulici Družstevní. Existuje-
me v jakési podivné Evropě, ale my 
máme svým způsobem štěstí, pro-
tože toto město je krásné a navíc se 
neustále rozvíjí.

Někde jsem slyšel, že do politiky 
se nevstupuje z lásky k lidem, ale  
z lásky k sobě. Zkusme dokázat na-
šim obyvatelům, že to tak docela 
pravda není. Přeji Vám příjemný za-
čátek jara.       

Roman Lebloch, radní
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Hity Petra Koláře a Kristíny, osm stovek hostů a skvělá gastronomie. To byl letošní ples 
Lázní Luhačovice  

Již po 19. rozzářil a rozezvu-
čel Společenský dům v Luhačovi-
cích reprezentační lázeňský ples, 
který pořádá akciová společnost 
Lázně Luhačovice. 

S velkým úspěchem a zaplně-
ným parketem se setkalo nejen 
vystoupení slovenské populární 
zpěvačky Kristíny, ale i Petra Ko-
láře, který jako přídavek zazpíval 
jeden ze svých hitů „Ještě že tě 

lásko mám“. Celým večerem tra-
dičně provázel skvělý moderátor 
Jan Čenský a k tanci vyzvaly hosty 
tři orchestry a cimbálová muzika. 

Kromě bohaté hudební na-
bídky je luhačovický ples známý 
i svou vyhlášenou gastronomií. 
Hosté si mohli pochutnat nejen 
na steaku z tuňáka nebo lososa, 
vyzkoušet jelení kýtu nebo kon-
fitovaná kachní prsa, ale třeba  

i sushi a ručně vyráběné pralinky.  
Plesu se zúčastnilo bezmá-

la osm stovek hostů. Zájem byl 
však tradičně o mnoho větší. Již 
nyní se začíná připravovat pro-
gram následujícího jubilejního 
20. reprezentačního plesu, kte-
rý se uskuteční v sobotu 30. led-
na 2016.

Nikola Synek

Luhačovice pobavily fašank, šibřinky i pochovávání basy
Příchod postního období také 

v  Luhačovicích provázejí někte-
ré tradiční lidové veselice. Průvod 
masek městem provázel fašank. 
Členové souboru Malé Zálesí a dal-
ší příznivci této tradice vyrazili do-
poledne 14. února od zámku přes 
ulici Družstevní, Ludkovickou, Hra-
zanskou, Slunnou, Nádražní, Ma-
sarykovu a  Krátkou. Nechyběly 
masky zvířátek, řemeslníků, stra-
šáka, policajta nebo kominíka. 
A  samozřejmě ani tradiční maska 
medvěda, kterého vodili od domu 
k domu a vždycky si s místní paň-
mámou zatancoval. Letos medvě-
da ztvárnil Miroslav Vojtěch Seme-
la. Počasí průvodu sluníčkem přálo, 
takže medvěd to neměl úplně jed-
noduché. „Je to dost náročné, mu-
sím potančit, ten kožůšek, co mám 
na sobě, je teplučký, no a dostane-
te nějakou tu štamprlu…,“ popsal 
s úsměvem Semela. Průvod měl asi 
padesátku účastníků a  se zpěvem 
a veselím navštívil několik předem 
domluvených míst, kde účastníky 
rádi pohostili.

Ve stejný den se od 19 hodin 
v  sokolovně konala tradiční zábava 

zvaná šibřinky. Veselice, která má 
v Luhačovicích bohatou tradici již od 
roku 1936, se jako obvykle uskuteč-
nila nějak tematicky zaměřená. Kaž-
dý ročník se totiž koná v  nějakém 
specifickém stylu, třeba v roce 1968 
se lidé veselili v rámci tématu Z ba-
biččiny krabičky. V  roce 1989 se ju-
chalo zase ve stylu Návštěva v Prio-
ru a rok 1994 byl ve stylu Jurský park. 
Letos organizátoři sokolovnu vy-
zdobili ve stylu svátku zamilovaných 
– svatého Valentýna. Ten totiž při-
padal právě na den konání šibřinek. 
Kromě dobré hudby k tanci i posle-
chu nechybělo ani tentokrát samo-
zřejmě několik skupinových masek, 
které velmi veselým způsobem bě-
hem svých vystoupení odkazova-
ly na téma zamilovanosti i na různé 
podoby lásky. Přítomní se tak moh-
li seznámit například s  bližším po-
hledem na vztah pohádkové Sně-
hurky nejen ke krásnému princi, ale 
i  k sedmi trpaslíkům. Ty prý prch-
lá princezna nezaujala rozhodně 
jen tím, že uklízela a  uměla vařit… 
O den později v sále sokolovny sla-
vily šibřinky v  odpoledni plném 
her a  soutěží také děti. Odpoledne 

připravené DDM Luhačovice se ode-
hrávalo v kovbojském duchu. Děti si 
tak hrály třeba na dostavník, skládaly 
ze špalíčků pomyslnou hraničku pro 
zapálení ohně nebo podbíhaly roz-
točené lano. Nechyběla ani taneční 
vystoupení kroužků domu dětí.

Konec veselic a příchod masopus-
tu završilo v  Luhačovicích pochová-
vání basy v sokolovně 17. února. Ža-
lozpěvy nad basou přinesenou na 

márách a  doprovázenou průvodem 
masek vedlo trio pomyslných du-
chovních. Ti nezapomněli posvě-
tit přítomné z  nočníku záchodovou 
štětkou. V  litaniích nad odchodem 
basy a s ní i veselí pak nechybělo hu-
morné glosování událostí, které pro-
vázely ve městě uplynulý rok, ať už šlo 
třeba o komunální volby nebo opra-
vu Jurkovičovy aleje.

Nikola Synek
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Zápisem provázela budoucí školáky zvířátka

Atmosféru výletu do ZOO měl le-
tošní zápis budoucích prvňáčků na 
Základní škole Luhačovice. Po pří-
chodu už na děti čekali nejen peda-
gogové, ale také žáci školy převle-
čení za nejrůznější zvířátka. Každý 
z jejich budoucích spolužáků si pak 
mohl vybrat, kdo ho plněním úkolů 
na zápise bude provázet. 

„Vždycky se snažíme dělat zá-
pis pro děti zajímavý. Po minu-
lých letech, kdy jsme měli zápis  
v indiánském stylu, jsme letos pro 
děti chtěli přichystat něco nové-
ho. Říkali jsme si, že když je letos 
budou provázet zvířátka, bude 
se jim to líbit,“ poznamenal ředi-
tel školy Roman Lebloch. Dětí na 

zápisu tentokrát přivítali hodně. 
„Letos počítáme s rekordním po-
čtem 59 dětí. Počty nám hlásí ma-
teřská škola, takže přesně víme, 
kolik jich má dorazit a osvědčil se 
nám taky systém, kdy už rodiče  
s konkrétním dítětem přicháze-
jí ve stanovenou dobu. Takže ne-
musí nikdo čekat,“ nastínil Le-
bloch. Vzhledem k tomu, že je v 
Luhačovicích jedna základní ško-
la, rodiče dětí mají obvykle jasnou 
volbu, kam dítě nastoupí. „O jiné 
škole jsme neuvažovali, jsme míst-
ní, takže to bylo jasné,“ pozname-
nala například Jarmila Nevěřilová, 
jedna z maminek, která k zápisu 
přivedla svou ratolest. 

Úkoly pro budoucí prvňáč-
ky byly hravé a nikterak složi-
té. Třeba zazpívat písničku, něco 
namalovat, projít jednoduchou 
překážkovou dráhu nebo lovit ry-
bičky z bazénku. „Jde o to, aby 
děti prokázaly jen takové základ-
ní dovednosti, jako třeba rozeznat 

jednoduché geometrické tvary. 
Také musejí ukázat, že jsou schop-
ny komunikovat s učitelem,“ při-
blížil Lebloch.

A co při zábavném zápise zauja-
lo děti?  „Mně se nejvíc líbilo love-
ní rybiček,“ řekl třeba malý Šimon, 
jeden z klučinů, kteří přišli k zápi-
su. A na co se do školy těší? „Asi 
na češtinu. Už mám i aktovku. Mi-
mozemskou!“ pochlubil se Šimon.

Na mnohých školách v republi-
ce se při zápisech potýkají s vyso-
kým počtem často diskutabilních 
žádostí o odklad povinné školní 
docházky dětí. Luhačovic se to ale 
tolik netýká. „U nás máme 7 od-
kladů, takže v září počítáme s tím, 
že nastoupí 52 dětí. Počet odkla-
dů je kolem deseti procent, takže 
si myslím, že jde o opodstatněné 
případy. Je ale pravda, že v někte-
rých statistikách se můžeme do-
číst i o školách s 20 či 30 procenty 
odkladů,“ dodal Lebloch.

Nikola Synek



Zprávy z 3. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice konaného 29. 1. 2015
ZML schválilo:
• programové prohlášení Zastupitel-

stva města Luhačovice na období 
2014–2018;

• plán kontrol pro rok 2015;
• použití finančních prostředků ve výši 

cca 783 000 Kč z  investičního fon-
du Městského domu kultury Elektra, 
příspěvkové organizace, na vnitřní 
úpravy vestibulu kina a vnitřní úpra-
vy salonku nad kinem;

• prodej části pozemku parc. č. 815/7 
o výměře cca 15 m2 k. ú. Luhačovi-
ce  za cenu 100 Kč/m2 a úhradu ná-
kladů spojených s převodem (Jed-
ná se o pozemek u domu č. p. 528 
v ul. Lesní.); 

• prodej pozemku parc. č. 2500/3 o vý-
měře 121 m2 k. ú. Luhačovice majite-
li domu č. p. 342 za cenu 500 Kč/m2 
a  úhradu nákladů spojených s  pře-
vodem (Jedná se o pozemek v ulici 
Branka u domu č. p. 342.);

• dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou 
SATES MORAVA, spol. s  r. o., na sta-
vební dílo „Rekonstrukce ul. Dr. Vese-
lého Luhačovice“ na vícepráce a mé-
něpráce v hodnotě 468 003,33 Kč;

• podání žádosti o dotaci z Programu 
EFEKT 2015 na projekt „Energetic-
ká optimalizace systému veřejného 
osvětlení města Luhačovice“ a schvá-
lilo dofinancování projektu z  roz-
počtu města Luhačovice.;

• uzavření dodatku ke kupní smlou-
vě z  1. 12. 2005 s  firmou VAVRYS 
CZ, s. r. o., na prodej pozemků parc. 
č. 736/1, 736/4, st. pl. 423 k. ú. Lu-
hačovice. V  článku III. Rozvazova-
cí podmínka účinnosti smlouvy se 
ruší znění odst. 1) a nahrazuje tímto 
zněním: Kupující se podpisem této 
smlouvy zavazuje, že do 1. 12. 2016 
bude zahájena stavba polyfunkční-
ho objektu s malometrážními byty. 
Dále se ruší znění odst. 2) a nahra-
zuje se tímto zněním: V případě, že 
kupující nesplní své závazky ve lhů-
tě uvedené v odst. 1) tohoto člán-
ku, smlouva se ruší a strany jsou po-
vinny vrátit si plnění poskytnutá 
na základě této smlouvy. Odstou-
pení od smlouvy je účinné ke dni 

doručení oznámení o  odstoupení 
kupujícímu. Doručením oznámení 
o  odstoupení tato smlouva zanik-
ne. Tuto podmínku smluvní strany 
shodně považují za podmínku roz-
vazovací ve smyslu občanského zá-
koníku;

•	 zpracování 1. stupně projektové do-
kumentace na vybudování zaříze-
ní na úsporu energií – kogenerační 
jednotky v objektu Městské plovárny 
Luhačovice;

• rámcovou partnerskou smlouvu 
s Luhačovským Zálesím, o. p. s.; 

• zařazení města Luhačovice do území 
působnosti MAS Luhačovské Zálesí 
na období 2014–2020;

•	 zařazení města Luhačovice do území 
působnosti MAS Luhačovské Zálesí 
pro Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) na období 
2014–2020.

ZML vydalo:
•	 Jednací řád výborů Zastupitelstva 

města Luhačovice.

ZML neschválilo:
•	 prodej pozemku parc. č. 687/7 o vý-

měře 451 m2 k. ú. Luhačovice (Jedná 
se o pozemek v ulici Nábřeží.).

ZML delegovalo: 
•	 zástupce do orgánů Sdružení lázeň-

ských míst ČR, Mikroregionu Luha-
čovské Zálesí starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou, aby v nich hájila zá-
jmy obce;

•	 zástupce do orgánů Svazu měst 
a obcí ČR místostarostu města pana 
Radomila Kopa, aby v nich hájil zájmy 
obce;

• zástupce do orgánů Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska 
PhDr. Františka Hubáčka, aby v nich 
hájil zájmy obce;

•	 zástupce do orgánů dobrovolného 
svazku měst a  obcí Lázně – salony 
Evropy starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou a místostarostu města 
pana Radomila Kopa, aby v nich hájili 
zájmy obce.

Zprávy z 3. schůze Rady města Luhačovice 
konané 4. 2. 2015
RML schválila:
• zveřejnění záměru města prodat po-

zemek parc. č. 702/2 o výměře 196 m2 
a část pozemku parc. č. 740/2 o výmě-
ře cca 20 m2 k. ú. Luhačovice za úče-
lem vybudování parkovacích stání zá-
jemcům, kteří vlastní byty v bytových 
domech č. p. 647, 651 a 652, ul. Ná-
břeží (Jedná se o pozemky v majetku 
města označené zeleně za bytovým 
domem č. p. 652 v ul. Nábřeží.);

• zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemky parc. č. 
2466/3 o výměře 37 m2, parc. č. 2466/4 
o výměře 98 m2 a parc. č. 2466/5 o vý-
měře 151 m2 vše k. ú. Luhačovice 

(Jedná se o  pozemky u  cyklostez-
ky Luhačovice–Biskupice v  lokalitě 
u Molků.);

• účast starostky města Ing. Bc. Marie 
Semelové na akci EUROCAMP 2015 
pořádané partnerským městem To-
poľčany v termínu 26. 6.–29. 6. 2015;

• nominaci Mgr. Jaroslava Pančochy na 
Ocenění pedagogických pracovníků 
Zlínského kraje 2014 Základní školou 
Luhačovice, příspěvkovou organizací.

Harmonogram výjezdních zasedání 
rady města v místních částech
18. 2. Kladná Žilín, 24. 3. Polichno, 
8. 4. Řetechov 
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ZPRÁVY Z RADNICE

Programové prohlášení Zastupitelstva města 
Luhačovice na volební období 2014–2018
V  povolebních jednáních po říjno-
vých volbách se koalice ČSSD, Hnu-
tí Ano 2011, ODS a TOP 09 usnesla na 
spolupráci v  jednotlivých oblastech 
dalšího rozvoje Luhačovic v  letech 
2014–2018.

Spolupráce se Zlínským krajem
Těsná spolupráce s  představite-
li Zlínského kraje. Účinná propa-
gace města prostřednictvím Cen-
trály cestovního ruchu Východní 
Moravy.

Evropské fondy
Snaha o  maximální využití fondů 
EU s ohledem na finanční možnos-
ti města s jejich dofinancováním.

Cestovní ruch a lázeňství
Podpora pro zařazení města do 
UNESCO ve společné nominaci lá-
zeňských měst. Vytvoření nové-
ho Lázeňského statutu města Lu-
hačovice. Dále rozvíjet spolupráci 
se všemi podnikatelskými subjek-
ty ve městě podnikajícími v  ob-
lasti cestovního ruchu a  lázeň-
ství. Rozšíření činnosti infocentra 
a  jeho aktivit. Jednotná marke-
tingová strategie města a soukro-
mých subjektů. Další rozvoj oblas-
ti Luhačovicka.

Doprava a bezpečnost
Docílit maximálního možného 
omezení průjezdu těžké kamiono-
vé dopravy (ve spolupráci se Zlín-
ským krajem). Řešení parkování 
v  oblastech se zvýšenou koncen-
trací obyvatel města. 
Vybudování odstavného parko-
viště pro část města Družstevní, 
V Drahách, Zahradní. Rekonstruk-
ce mostu v  ulici Družstevní. Vy-
budování mostu pro pěší v  ulici 
Družstevní k  odstavnému parko-
višti. Řešení křižovatky u  domo-
va pro seniory. Opravy chodníků 
a  komunikací. Rekonstrukce pře-
chodů pro chodce v ulici Masary-
kova včetně osvětlení. Postupná 
rekonstrukce veřejného osvětle-
ní. Dokončení cyklotrasy směrem 
do Uherského Brodu a  začleně-
ní do regionálních tras. Zavedení 
kamerového systému na nejfrek-
ventovanějších místech ve městě 
a lázních.

Školství
Modernizace školských zařízení 
v  majetku města. Rekonstrukce 
stravovacího provozu v  mateřské 
škole. Zateplení hlavní budovy Zá-
kladní školy Luhačovice. Podpora 
jediné střední školy ve městě. Pod-
pora ZUŠ.

Kultura a  sport, volnočasové 
aktivity
Postupná rekonstrukce MěDK 
Elektra na moderní společen-
ské centrum. Postupné opravy 
a  rekonstrukce budovy městské 
knihovny. Podpora kulturních, 
sportovních a  společenských 
aktivit formou grantů. Podpo-
ra DDM Luhačovice a  městské 
knihovny. Využití krytého bazénu 
k  dalšímu rozvoji volnočasových 
aktivit, především dětí a  senio-
rů. Podpora práce Sboru dobro-
volných hasičů ve městě i v míst-
ních částech.

Sociální otázky a  zdravotnic-
tví, bydlení
Podpora místní Charity. Postupný 
prodej městských bytů do osob-
ního vlastnictví. Podpora nových 
lokalit pro individuální bydlení. 
Podpora seniorských aktivit a ob-
čanů se zdravotním postižením 
ve městě. Zachování stávajícího 
systému lékařské péče ve zdra-
votním středisku. Zachování pří-
spěvku města při narození dítěte. 
Nezvyšování daně z  nemovitos-
ti. Nezvyšování poplatku za svoz 
odpadu.

Životní prostředí
Revitalizace náměstí a  dořeše-
ní parkových úprav v  dolní části 
města. Rozvoj a údržba městských 
parků, zeleně a dětských hřišť. Re-
alizace centrálního místa odpado-
vého hospodářství.

Orgány města a městský úřad
Udržení vyrovnaného rozpočtu. 
Zajištění informovanosti obyvatel 
o  činnosti samosprávných orgá-
nů města a městského úřadu. For-
mou vyhlášek a sdělení snížit ne-
gativní jevy ve městě. 

Integrované obce
Zřízení osadních výborů. Revitali-
zace center obcí. Postupná oprava 
komunikací. Podpora individuální 
bytové výstavby. Podpora spolko-
vých aktivit v obcích.

Podnikatelská oblast
Podpora podnikatelů při realiza-
ci jejich záměrů na území města. 
Hledání společných projektů pro 
nové podnikatelské záměry. 

Ostatní  
Obnova techniky v  Technických 
službách Luhačovice. Postupné re-
konstrukce a zateplení budov v ma-
jetku města. Bezplatné wi-fi zóny. 
Rozšíření městského hřbitova.

květen – kolo, červenec – peněženka, srpen – mobil, říjen – klíče
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy – rok  2014 
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Téma voda
V České republice velmi pravděpo-

dobně bude přibývat letních vln hor-
ka, stejně jako se zvýší riziko sucha. 
Průměrný roční objem srážek se na 
území naší republiky patrně příliš ne-
změní. Pravděpodobně budou častěj-
ší silné srážky – především v  zimním 
období – a s nimi související povodně. 
Patrně bude přibývat i silných vichřic 
a  uragánů. Právě tyto výkyvy před-
stavují ve středoevropských podmín-
kách asi nejvýznamnější důsledek 
globálních změn klimatu. Prognózy 
předpokládají, že se podstatně změ-
ní vodní režim českých vodních toků. 
Očekává se pokles průměrných průto-
ků (o 15–40 %), ale naopak více vody 
než doposud by zřejmě bylo v  zimě, 
protože srážky se nebudou ukládat 
ve sněhu, ale rovnou odtečou. Vlivem 
vyšších teplot v zimě bude méně sně-
hu – to povede ke zvýšenému průtoku 
a k snížení množství zásob podzemní 
vody. V teplejší vodě a při nižších prů-
tocích se budou lépe množit řasy a si-
nice, zdroj takzvaného vodního květu, 
který způsobuje snížení kvality vody. 
Vodní hospodářství je ke změně kli-
matu v podmínkách ČR a celé střední 
Evropy zřetelně nejcitlivější. 

Problém roku 2040: V nedaleké bu-
doucnosti nás čeká horší zadržová-
ní vody v krajině, víc extrémních jevů 

(povodně), větší sucha a vedra (vliv na 
zemědělství a  na dostupnost vody, 
posléze i zdravotní vlivy), méně pod-
zemních zásob vody a zhoršená kva-
lita vody. Vody bude tedy méně, bude 
se s ní muset šetřit a dbát o její čistotu.

 Pomůžete s  šetřením i  vy? Jak? 
Tady je pár tipů: Zbavte se staré ná-
držky na záchodě, která měla objem 
10 litrů, a nahraďte ji novou s takzva-
ným dvojitým tlačítkem, které spo-
třebuje na spláchnutí tři nebo šest li-
trů vody. Pro každodenní hygienu je 
lepší sprchování než koupání ve vaně. 
I  když je sprchování samo o  sobě 
úspornější než koupání, na trhu jsou 
k  mání i  speciální sprchové hlavi-
ce s  dešťovým efektem, které jsou 
schopné ušetřit dalších 10 % vody. 
Máte-li běžnou pákovou baterii, pro-
teče tudy za minutu 15 litrů vody. Je 
proto lepší při nákupu zvolit arma-
turu s  brzdou nebo stopkou.  Je to 
zlozvyk, který mají mnozí z nás. Když 
si čistí zuby, nechají celé dvě minuty - 
a ti poctivější i déle - téct vodu. Je to 
zbytečné a při jednom čištění tak pus-
tíme zbytečně do odpadu dalších 20 
litrů vody. Pouštějte jen plnou pračku 
i myčku na nádobí. 

 Soutěžící tým Zlínské CO2 ligy ze ZŠ 
v Luhačovicích pod vedením Mgr. Valé-
rie Baniové 

Helena Gyuricseková Alena Studená Jan Kratina

Starostka jednala s náměstkyní ministra 
o veřejné správě

Náměstkyni ministra vnitra pro ve-
řejnou správu a  legislativu Janu Vil-
dumetzovou přijala na luhačovic-
ké radnici 16. února starostka Marie 
Semelová. Hovořily spolu například 
o  vývoji legislativy, která má dopad 
na fungování veřejné správy. Řeč byla 
také o konkrétních specifikách zajišťo-
vání státní správy a samosprávy v Lu-
hačovicích. 

„Na tomto přínosném setkání jsme 
probíraly mimo jiné, jak může v někte-
rých případech komplikovat práci rad-
nice současné nastavení přístupu do 
registrů, ve kterých úřady shromaž-
ďují data o občanech. Představila jsem 
paní náměstkyni, jaké máme u nás na-
staveno uspořádání úřadu a organiza-
cí spojených s městem,“ poznamenala 
starostka Semelová. 

Náměstkyně se zajímala kupříkla-
du i o to, v jakých časech jsou úředníci 
občanům k dispozici, nebo zda Luha-
čovice nabízejí na pokladně městské-
ho úřadu možnost platby kartou, což 
jí starostka potvrdila. Vyměnily si také 
některé praktické poznatky z práce na 
pozici starosty. Vildumetzová totiž pů-
sobila i  jako starostka města velikostí 
srovnatelného s Luhačovicemi, a sice 
Horního Slavkova na Karlovarsku. 

Mohly tak například srovnat systém 
setkávání s  občany nebo zkušenosti 
s vyplácením sociálních dávek a roz-
dělením kompetencí v  této oblas-
ti mezi radnicemi a úřady práce. Ko-
munikace s úřady se probírala nejen 
z  pohledu obyvatel, ale také samo-
správy. „Lidé si kolikrát neuvědomu-
jí, že například když město něco sta-
ví, je vůči úřadům ve stejné pozici jako 
občan,“ poznamenala Vildumetzová. 
Dalšími tématy jednání byly rovněž 
nadcházející programovací období 
umožňující získat peníze na projek-
ty z evropských prostředků či uvažo-
vané změny týkající se nově vydáva-
ných občanských průkazů. Řešily se 
i aktuální posuny v legislativě naklá-
dání s odpady, které samosprávy mu-
sejí mít na paměti.

Po přijetí na radnici pokračova-
ly starostka s  náměstkyní v  setká-
ní na pracovním obědě v hotelu Ra-
dun. Náměstkyně Vildumetzová 
poté měla na programu jednání s ce-
lou skupinou starostů měst a obcí ze 
Zlínského kraje, které se uskutečnilo 
v Kroměříži, a účastnila se ho také sta-
rostka Semelová.

Nikola Synek

Co trápí místní části Luhačovic? A co tam připravují?
Řada turistů žije v představě, že 

Luhačovice jsou jen kolonáda, láz-
ně a to, co vidí z navazujících ulic 
Masarykova a  Uherskobrodská, 
které procházející jako hlavní tep-
na městem. K Luhačovicím ale pa-
tří i  místní části Kladná Žilín, Po-
lichno a  Řetechov, rozkládající se 
v  okolní malebné krajině. V  těch-
to částech města fungují tříčlenné 
osadní výbory, které si na zákla-
dě ankety vybrali zdejší občané. 
Místní části mají v  rozpočtu měs-
ta vyčleněnu určitou částku na fi-
nancování běžného chodu dané 
lokality například z  hlediska ně-
kterých služeb nebo drobných 
oprav veřejných prostranství. 
Osadní výbory také mohou navr-
hovat větší investice. Co se v míst-
ních částech chystá, čím jsou zají-
mavé a co trápí místní obyvatele? 
Na tyto dotazy odpovídali před-
sedové osadních výborů. Uvedli 
také hlavní cíle práce výboru pro 
letošek. 

Kladná Žilín
Předsedkyně osadního výboru: 
Helena Gyuricseková 
– 55 let, střihačka, v  místní čás-
ti žije od narození, aktivní v osad-
ním výboru je 5 let.
Co se v místní části děje, čím je 
zajímavá?
Máme výletiště, kde je i  možnost 
pořádání různých oslav, děláme 
u  nás zabijačku (letos byla 31. 1.), 
košt slivovice, vánoční jarmark na 
výletišti, udržují se tradice, jako 

fašank, mikulášská nadílka, pále-
ní čarodějnic, koná se dětský den. 
Z  hlediska spolkového života zde 
fungují: hasiči, myslivci a také Hol-
ky v akci (seniorské sdružení).
Co lokalitu nejvíce trápí?
Stav chodníků a cest.
Hlavní úkol osadního výboru 
pro letošek:
Řešit problém chodníků.

Polichno
Předsedkyně osadního výboru: 
Alena Studená
– 60 let, důchodkyně, v místní čás-
ti žije 16 let, v osadním výboru pů-
sobí 4 roky.
Co se v místní části děje, čím je 
zajímavá?
Z hlediska spolků zde působí: dob-
rovolní hasiči, myslivecké sdruže-
ní, klub volejbalistů. 
Ochutnávka slivovice  již proběhla 
7. 2. Dětský karneval se plánuje na 
28. 3. Další akce jsou:  Dětský den, 

Letní volejbalový turnaj v červen-
ci, Hodová zábava – srpen, 8. roč-
ník zelobraní v  říjnu a  Zimní vo-
lejbalový turnaj na Radostové. 
Atraktivita místní části pro ostat-
ní vzroste, až se podaří dobudovat 
cyklostezku.
Co lokalitu nejvíce trápí?
Zhoršená kvalita komunikací, ne-
dořešená cyklostezka a  chybějící 
přechod pro chodce. Je také nut-
né řešit dobudování chodníků, 
zvelebení areálu hřiště a  vyčistit 
místní potůček.
Hlavní úkol osadního výboru 
pro letošek:
Kromě snahy o  řešení uvedených 
potíží také nastartovat lepší spo-
lupráci mezi osadním výborem 
a spolkem hasičů a místními orga-
nizovanými volejbalisty.

Řetechov
Předseda osadního výboru: Li-
bor Kratina

– 53 let, podnikatel, v místní části 
žije 4 roky, v osadním výboru pů-
sobí 4 roky.
Co se v místní části děje, čím je 
zajímavá?
Je to skvělá lokalita díky pěknému 
výhledu, čistému ovzduší a  život-
nímu prostředí. Spolkový život za-
stupují dobrovolní hasiči a folklor-
ní soubor Leluja. Během roku se 
zde konají dětský maškarní den, 
fašankový průvod, fotbalový tur-
naj, dětský den, rozsvěcení vánoč-
ního stromku, hasičské soutěže, 
vánoční turnaj ve stolním tenise.
Co lokalitu nejvíce trápí?
Potřeba rekonstrukce fotbalové-
ho hřiště.
Hlavní úkol osadního výboru 
pro letošek:
Rekonstrukce hřiště, ale také stav-
ba opěrné zídky, demolice starého 
obecního úřadu, zprovoznění ces-
ty Řetechov–Pradliska.

Nikola Synek
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Po stopách Dušana Jurkoviče z Lázní Luhačovice je Hitem sezóny 2015 
Lázeňský pobyt Po stopách Duša-

na Jurkoviče byl oceněn Centrálou 
cestovního ruchu Východní Moravy 
jako HIT sezóny pro rok 2015. Soutěž 
byla vyhlášena již pošesté. Oceně-
ní převzal zástupce akciové společ-
nosti Lázně Luhačovice Ing. Dalibor 
Chrastina, zástupce vedoucího od-
dělení marketingu a prodeje, na slav-
nostním vyhlášení výsledků soutěže 
o nejlepší produkt turistické oblas-
ti Východní Morava. Vyhlášení se ko-
nalo na závěr Výroční konference ces-
tovního ruchu turistického regionu 
Východní Morava, v úterý 10. února 
2015, ve Starém Městě.

D. Chrastina k získání ocenění řekl: 
„Produkt Po stopách Dušana Jurkovi-
če je kombinací relaxačního pobytu  
s poznáním nejvýznamnějších staveb 
tohoto slovenského architekta nejen 
na Moravě, ale i na Slovensku. Sou-
částí pobytu je i relaxační program  
s garancí využití přírodního zdro-
je. Cílem je oslovit nové klienty, kte-
ří jsou aktivní a zároveň se zajímají o 

kulturu, historii a architekturu. Hlavní-
mi důvody, které rozhodly o sestave-
ní tohoto pobytu, jsou rostoucí počty 
slovenských hostů, kteří mají zájem o 
odkaz jejich nejznámějšího architek-
ta, zvyšující se zájem médií o tuto ob-
last, ale i množící se žádosti zahranič-
ních odborníků z oblasti architektury 
a historie o prohlídku lázní, a to ze Slo-
venska, Austrálie, Kazachstánu, Švý-
carska a dalších zemí, a v neposlední 
řadě také počty hostů, kteří absolvu-
jí naší společností organizované pro-
hlídky s výkladem o stavbách Duša-
na Jurkoviče.“

Dodal, že Jurkovičův odkaz v Lu-
hačovicích byl také jedním z důvodů, 
proč Česká republika podala návrh na 
zařazení Luhačovic na seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.  
S tím zatím neuspěla, ale nabízí se 
další možnost, a to ve společném 
projektu předních evropských lázní, 
který by měl být připraven během 
dvou let.

„Pobyt samotný plní také funkci 

propagační, protože myšlenka setká-
vání Slovanů v Luhačovicích je velmi 
dobrým komunikačním tématem jak 
pro tuzemský trh, tak i pro Slovensko. 
Pro odborné skupiny, které preferují 
především poznávací část, lze délku 
pobytu dle požadavků zkrátit na 4– 
5 dní. Rodiny s dětmi mohou k uby-
tování využít i depandanci Jurkovi-
čova domu – vilu Alpská růže, která 
je pro rodinnou dovolenou z hledis-
ka ubytování nejvhodnější. Účastníci 
se během pobytu seznámí s hlavní-
mi Jurkovičovými realizacemi v Lu-
hačovicích (Jurkovičův dům, Jestřa-
bí, Říční a sluneční lázně atd.), na Sv. 
Hostýně (Křížová cesta), v Rožnově 
pod Radhoštěm (rozhledna), na Pus-
tevnách (Libušín, Maměnka), v Brně 
(Jurkovičova vila), na Bradle (mohyla 
M. R. Štefánika) a také ve Skalici (Slo-
venský dom). 

Relaxační program obsahuje mimo 
jiné také přírodní uhličitou koupel  
v historické tzv. zlaté vaně z počátku 
20. století, kterých bylo v původním 

Jurkovičově domě 82. Jedná se o je-
dinou původní vanu v Luhačovicích, 
která je i v dnešní době aktivně využí-
vána našimi hosty. V balneočásti jsou 
zachovány i další původní prvky na-
vržené přímo Dušanem Jurkovičem – 
originální lehátka, sedačky, židle, vě-
šáky, toalety se zrcadlem nebo stolky 
s keramickou deskou,“ konstatoval D. 
Chrastina.

Dále poukázal na to, že akciová 
společnost Lázně Luhačovice má ne-
zanedbatelnou výhodu v tom, že Jur-
kovičovo dílo zde návštěvníci mohou 
nejen obdivovat, ale v jeho budovách 
mohou i po více než stu letech strávit 
nezapomenutelný lázeňský pobyt. 
Jurkovičův dům**** nabízí luxusní 
ubytování v pokojích s dobovým ná-
bytkem v samém srdci lázní. Všech-
ny služby jsou pod jednou střechou 
a hosté mají volným vstup do bazé-
nu a whirlpoolu. Oceněný produkt 
je nabízen celoročně od 1. 3. 2015 do  
30. 11. 2015. Minimální počet účastní-
ků je 6 osob.                 Lázně Luhačovice

Zpráva o činnosti Městské policie Luhačovice za rok 2014
Povinnosti, úkoly a oprávnění stráž-
níků jsou stanoveny v  zákoně  
č. 553/1991 Sb. o  obecní policii, ve 
znění pozdějších změn a  doplňků, 
rozsah činností městské policie je 
dán ustanovením dalších speciál-
ních zákonů, např. č. 200/1990 Sb. 
o přestupcích, č. 361/2000 Sb. o sil-
niční dopravě, č. 40/2009 Sb. Trest-
ní zákoník, č.128/2000 Sb. o  obcích 
a řadou dalších zákonných opatření, 
mezi které patří i nařízení a obecně 
závazné vyhlášky města Luhačovice.
V  roce 2014 pracovalo u  Městské 
policie Luhačovice sedm strážníků, 
hlavní náplní jejich práce byla pře-
devším kontrola dodržování pra-
videl veřejného pořádku a  obecně 
závazných vyhlášek města Luhačo-
vice. Městská policie dohlížela na 
dodržování stanoveného režimu na 
parkovištích s parkovacími automa-
ty, zajišťovala jejich obsluhu a drob-
ný servis. V průběhu roku 2014 bylo 
strážníky zdokumentováno 4 304 
událostí (přijatá oznámení, podně-
ty, protiprávní jednání, ztráty, nálezy 
věcí, žádosti o  součinnost, zjištěné 
nedostatky, poškození městského 
mobiliáře…). Bylo přijato 173 telefo-
nických a 26 osobních oznámení od 
občanů. Celkem bylo zjištěno 2 900 
přestupků, z toho víc jak 2 800 skut-
ků představuje porušení pravidel 
bezpečnosti silničního provozu spá-
chaných řidiči motorových vozidel 
a cyklisty. Většinou se jednalo o ne-
respektování platnosti zákazových 
značek, stání na chodníku a poruše-
ní nařízení města Luhačovice. Stráž-
níci vyřešili víc jak 1 600 přestupků 
domluvou, uložili 971 blokových po-
kut v celkové výši 152 900 Kč a 222 
podezření ze spáchání přestupku 
bylo postoupeno správnímu orgá-
nu k dalšímu projednání. Při kontro-
lách řidičů bylo prokázáno v jednom 

případě řízení motorového vozidla 
pod vlivem návykové látky, tento ři-
dič byl předán k řešení PČR.
Proti veřejnému pořádku bylo zjiš-
těno a řešeno 81 přestupků, zejmé-
na se jednalo o  rušení nočního kli-
du, vzbuzení veřejného pohoršení, 
neoprávněné zábory veřejného pro-
stranství, ukládání odpadů mimo ur-
čená místa, odchyty volně pobíha-
jících psů, z  tohoto počtu bylo 15 
přestupků projednáno ve zkráce-
ném řízení a uloženy blokové pokuty 
v celkové výši 4 300 Kč, 2 podezření 
byla oznámena správnímu orgá-
nu a  u ostatních přestupků strážní-
ci usoudili, že k nápravě postačí do-
mluva. Dále bylo řešeno v blokovém 
řízení 13 přestupků proti majetku 
(drobná krádež v obchodě) a ulože-
ny pokuty ve výši 9 500 Kč.
V průběhu roku strážníci řešili i 18 žá-
dostí občanů o pomoc v nouzi, pře-
vážně se jednalo o technické závady 
na vozidlech, problémy s nastartová-
ním vozidel v  zimních měsících, ale 
i  součinnost při pátrání po zatoula-
ném dítěti či seniorce nebo žádost 
o pomoc při zranění občana.
Preventivně byly prováděny kontroly 
v hernách, jak dodržování zákazu hry 
osob mladších 18 let, tak i se zaměře-
ním na dodržování zákazu podávání 
alkoholu mladistvým, zde bylo zjiště-
no porušení zákona v jednom přípa-
dě, který byl řešen v blokovém říze-
ní. Ve čtyřech případech byli strážníci 
přivoláni k silně podnapilým osobám, 
v  jednom případě rozhodl ošetřující 
lékař o umístění osoby do PaZS v Kro-
měříži a strážníci následně tento pře-
voz realizovali. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se jedná o „nadstandardní“ 
službu, byly převážené osobě proka-
zatelné náklady vzniklé městské poli-
cii činností strážníků při tomto zásahu 
následně předloženy v úhradě.  

V průběhu služby strážníci vlastní čin-
ností zjistili, zdokumentovali a  pře-
dali PČR 5 podezření ze spáchání 
trestných činů. Ve dvou případech 
poskytli policistům součinnost při 
realizaci zadržení podezřelé osoby. 
V jednom případě pachatele trest-
ného činu díky místní znalosti za-
drželi a předali policistům OO PČR 
v  Luhačovicích. Ve 35 případech 
byla požadována součinnost o  spo-
lupráci ze strany PČR.
Oproti předcházejícímu roku bylo 
realizováno méně odchytů psů a  ve 
většině případů se podařilo předat 
odchycené psy přímo majitelům, tím 
byly vynaloženy i  nižší náklady na 
umístění těchto psů do útulku než 
v předchozích obdobích.  
Při zjištění dalších nedostatků v  čin-
nosti fyzických nebo právnických 
osob strážníci podnikli potřebná 
opatření k uvedení věcí do náležité-
ho stavu (např. poškozené kanálové 
vpusti, díry na vozovkách, poškoze-
né dopravní značení, přerostlá zeleň 
do chodníků, znečištění vozovky…).
Při naplňování podmínek veřejno-
právní smlouvy s městysem Pozlovi-
ce byl požadován výjezd strážníků ve 
třech případech, a to pouze k odchy-
tům volně pobíhajících psů.    
Spolupráce s OO PČR Luhačovice spo-
čívala převážně v součinnosti při do-
pravně bezpečnostních akcích, např. 
„Dětská policie“, „Týden mobility“…, 
v  žádostech policie o  spolupráci při 
výjezdech k  výtržnostem v  nočních 
hodinách, popřípadě v pátrání po po-
hřešovaných osobách nebo v kontro-
le pohybu závadových osob v ulicích 
města. Byla provedena jedna společ-
ná akce na kontrolu podávání alkoho-
lu mladistvým v restauracích.
Strážníci přispívali k  zabezpečová-
ní veřejného pořádku při konání růz-
ných kulturních a společenských akcí, 

svou činností spočívající v  přímém 
dohledu nad bezpečností silniční-
ho provozu přispěli ve finální části 
k úspěšnému dokončení rekonstruk-
ce komunikace II/492, ve dnech škol-
ního vyučování v rámci pravidelných 
dopravně bezpečnostních akcí dohlí-
želi na bezpečný příchod dětí do ško-
ly, v období Dušiček věnovali zvýše-
nou pozornost vozidlům parkujícím 
v  okolí hřbitova. Ve večerních hodi-
nách byly prováděny pravidelné kon-
troly na dětských hřištích se zamě-
řením na prevenci proti vandalismu 
a požívání alkoholu mladistvými. 
V  rámci prevence kriminality bylo 
provedeno 262 kontrol objektů, a to 
nejenom v majetku města se zamě-
řením na ochranu osob a majetku. Ve 
spolupráci s místní Charitou se v prv-
ním pololetí uskutečnila beseda pro 
seniory na téma „Bezpečnost našich 
domovů“ a  současně i  ke stále ak-
tuální problematice „předváděcích 
akcí“. V   rámci „Týdne mobility“ pro-
běhla přednáška na téma „Mimořád-
né události a krizové situace“ pro žáky 
7. tříd ZŠ. 
Rozpočtovaná částka na činnost 
městské policie v  roce 2014 činila  
3 706 000 Kč, vyčerpáno bylo  
3 563 579 Kč, provozní náklady čini-
ly víc jak 726 000 Kč, zbylá částka 2 
837 000 Kč představuje náklady na 
platy zaměstnanců a odvody.
Do nepřímých výnosů z  činnos-
ti strážníků městské policie lze zařa-
dit i tržby z provozu parkovacích au-
tomatů ve výši více jak 2 990 000 Kč, 
parkovacích karet 712 000 Kč, popla-
tek za zábory veřejného prostran-
ství 404 000 Kč a  poplatek ze psů  
144 000 Kč, kdy trvalou a  účinnou 
kontrolou strážníci přispívají k plnění 
těchto poplatkových povinností.

Bc. Vlastimil Červenka, velitel městské policie
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SPOLEČNOST

NAROZENÍ
Sabina Červenková
Veronika Máčalová
Markéta Chmelová
Laura Dorušková
Damián Maděra
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VÝROČÍ NAROZENÍ
Eliška Ištoková  93 let
Marie Duppalová  94 let
Růžena Znorovská  95 let
Gertruda Juříková   90 let
Ludmila Zubatá  90 let
Marie Mikuličková    89 let
Žofie Máčalová  89 let
Miroslav Novosád  87 let
Jarmila Moosová  87 let
Jarmila Zábojníková  87 let
Radomil Hronek  85 let
Marie Konečná  80 let
Josef Talaš  80 let
Ludmila Živnéřová  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Dagmar Lukášová  77 let
Jan Janků  82 let
Marie Šustková  96 let
Jiřina Netíková  85 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

Dne 24. 3. 2015 uplynou 3 roky od úmrtí
pana EVŽENA SLOVÁKA.
Stále vzpomíná celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Děkujeme.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají …
Dne 30. 1. 2015 uplynul rok od úmrtí 
paní JAROSLAVY PLÁŠKOVÉ.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ji znali.

Dne 22. 3. 2015 s bolestí v srdcích vzpomeneme 
druhého výročí od tragické smrti syna 
DAVIDA NAVLÁČILA.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují táta, bratři Rostislav a Jakub a rodina.

Dne 29. 3. uplyne smutných 15 let od chvíle, kdy 
nás opustil
pan FRANTIŠEK RAK.
S láskou vzpomínají manželka, syn Zdeněk a Milan 
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Dne 1. dubna uplyne 100 let od narození
paní BOHUMILY PERUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Bohumila a synové 
Ladislav a Zdeněk s rodinami.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Dne 19. 2. 2015 uplynulo 10 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček
pan VÁCLAV NAVLÁČIL.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové Rostislav a Radim s rodinami.

Dne 15. ledna  2015 uplynulo 17 let od doby, kdy 
nás nečekaně opustila naše maminka
paní BOŽENA KRANZOVÁ,
a dne 10. března 2015 to bude již 20 let, kdy rovněž 
beze slova rozloučení odešel náš tatínek
pan KAREL KRANZ.
Na milované rodiče s láskou stále vzpomínají dcery 
Jana a Božena s rodinami. Děkujeme všem, kteří 
jim věnují tichou vzpomínku.

4. března uplyne již10 let, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc  
a kamarád 
pan MIROSLAV OHERAL.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Libuše  
s rodinou.

Vzpomínky

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřej-

ňovat fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v našem městě a vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze za-
slaných správných odpovědí vždy 
v  každém čísle vylosujeme jedno-
ho, který získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny můžete 
zasílat vždy do dvou týdnů od vydá-
ní příslušného čísla novin na e-mail: 
luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.
cz, odevzdat napsané v  MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, případně 
zaslat poštou na adresu MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, 763 26 Lu-
hačovice.

Správná odpověď z minulé-
ho čísla, kterou zaslali pouze tři 

čtenáři, je vila Astoria (všichni 
správně). Publikaci Luhačovický 
uličník získává Jan Kratina. 

Blahopřejeme. 

Dne 27. 3. 2015 oslaví 50 let spo-
lečného života naši rodiče 

Boženka a Jarda 
Juříkovi.  

Do dalších let vám přejeme hod-
ně zdraví, štěstí, lásky a  trpěli-
vosti a  také děkujeme za vše, co 
jste pro nás udělali! Danka, Jarek 

a Romča s rodinami

Blahopřání
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ROZHOVOR

Veronika Záhorská kdysi v rodinném hotelu myla nádobí, dnes hotely vede 
a ještě shání statisíce na pomoc zdravotně postiženým dětem  

S Veronikou Záhorskou jsem se 
kvůli tomuto rozhovoru setkal v 
její ředitelské kanceláři v komple-
xu luhačovických hotelů Miramare. 
Její manažerská pozice v rodinném 
podniku provozujícím síť lázeň-
ských hotelů Royal Spa ale nebyla 
hlavním tématem hovoru. Je totiž 
také ředitelkou občanského sdru-
žení Korunka Luhačovice, které po-
máhá zdravotně postiženým dě-
tem a jejich rodinám. Například v 
prosinci se v Luhačovicích konal 
už desátý ročník charitativního Vá-
nočního koncertu dětem. Jeho vý-
těžek, stejně jako výtěžek z dalších 
aktivit Korunky šel právě dětem, 
které potřebují například nezbyt-
né zdravotní pomůcky, na které by 
jejich rodiny prostě neměly. S myš-
lenkou charitativních akcí přišla Ve-
ronika Záhorská sama v roce 2002. 
Nejprve se jednalo o dobročinnou 
módní přehlídku, ale další aktivity 
se postupně přidávaly. Se sdruže-
ním spolupracují například herec 
Martin Dejdar, komik Josef Alois 
Náhlovský nebo zpěvačka Bára 
Basiková. V poslední době ale také  
i zlínští extraligoví hokejisté.

Aktivity Korunky se za ta léta už 
hodně rozvinuly, že? 

Každý rok se někam posunujeme. 
Rok 2014 byl zatím asi takový nejzá-
sadnější. Oproti dobám, kdy se jednalo  
o dvě tři akce za rok, už se něco koná 
každý měsíc. Už máme i dárce, kteří pra-
videlně každý měsíc posílají peníze na 
účet Korunky. Díky tomu se dá častě-
ji vyhovět žádostem o pomoc konkrét-
ním dětem.

 
Kolik těch žádostí, které Vám lidé 

mohou zasílat, je?
Každý týden přijdou určitě 2 až 3. Jde 

také o to, jak moc je nás vidět. Když vy-
jde rozhovor nebo je akce s mediální 
podporou, přichází žádostí více. Máme 
také děti a rodiny, kterým pomáháme 
dlouhodobě.

Hodně teď spolupracujete se 
sportovci.

Ve Zlínském kraji je silný hokej, a Ko-
runka se proto jako největší organizace, 
která v regionu pomáhá konkrétním ro-
dinám, spojila ve své činnosti s hokejisty. 
No a pak nás oslovilo fotbalové Slovác-
ko. Ta pomoc ale není vždy jen o peně-
zích! Sportovci nám mohou umožnit 
třeba dát dětem zážitek. Kluk na vozíku, 
kterému se líbí fotbal, může vidět naži-
vo třeba utkání se Spartou a dostat se za 
fotbalisty až do kabiny. Před zápasem ho 
vynesli na vozíčku na hrací plochu. Když 
rodina všechny peníze dá do léčby dítě-
te, chybí třeba právě prostředky na zážit-
ky, které ho povzbudí.

Necítíte mezeru v pomoci státu 
těmto lidem?

Je pravda, že to trochu suplujeme. 
Ale vždycky jsem byla vychovávána 
tak, že když člověk něco má, měl by se 

umět podělit. Naši společnost vybudo-
val otec, a když se začalo více dařit, měla 
jsem potřebu někomu pomáhat. Hodně 
financí dáváme samozřejmě my. Když 
na projektu pochybělo, kdo to dopla-
til? Tatínek, že… Kolikrát ale šlo o tak sil-
né příběhy, že člověk prostě musel chtít 
pomoci i někomu dalšímu, na koho tře-
ba ta dobročinná akce nevydělala. Tak se 
to dalo z peněz firmy…

Situace v lázeňství se zlepšila  
a i celá ekonomika jde z krize. Po-
znáte to na darech?

Spíš je to spojené s jednotlivými akce-
mi, nebo hodně lidé dávají před Vánoce-
mi. Ale je skvělé, že jsou i takoví, kdo nás 
třeba osloví sami. Teď se v jedné firmě 
lidé složili a vybrali několik tisíc a řekli, že 
by to chtěli někomu dát. Tak jsme je se-
známili s chlapečkem, co má velké zdra-
votní potíže a je na vozíku a dýchacím 
přístroji. On je ale fakt super a každý si 
ho zamiluje. A už se domluvili, že až zase 
něco vyberou, zase ho podpoří. Když 
jsme organizovali humanitární pomoc 
před dvěma lety v souvislosti se zápla-
vami, zajistili jsme dva kamiony, co tam 
jely, plné potřebných věcí. Zajímavé je, 
že kolikrát dávají hodně lidé na vesnici, 
často chudší lidé. Nebo stařenka dá úpl-
ně nový hrnec, co dostala, a řekne: „Já už 
ho stejně neužiju!“ 

Spolupráce Korunky se rozvinula 
také s vyhlášeným zlínským filmo-
vým festivalem.

To je taková čest, že jsme se mohli při-
dat. Lidé se tam setkávají, je to prestiž. 
Letos bude opět na konci festivalu Den  
s Korunkou. Opět budou dílničky, kde 
budou moci děti něco vyrábět a tak.  
A samozřejmě tam mohou lidé přispět.

Kde berete sílu na práci pro Ko-
runku? 

Spousta lidí ani neví, že kromě toho 
normálně pracuji. Myslí si, že dělám jen  
v Korunce. Tu ale děláme spíše po no-
cích, ve volnu. Věnujeme se tomu v pod-
statě tři. Člověk často zapíná počítač, 
až děti usnou, a dodělává teprve věci 
pro Korunku – starost o Facebook, in-
ternetové stránky, dotahování akcí. To 

nepočítám ty velké akce jako květno-
vou módní přehlídku, na které se taková 
ta intenzivní práce dělá nejméně tři mě-
síce dopředu. Musí se to dělat s nadše-
ním. Já jsem člověk, který spíše dokáže s 
něčím zajímavým přijít, ale dotáhnout to 
také papírově do konce, na to moc nej-
sem. V tom mi pomáhá hodně Michae-
la Mitáčková a moje kolegyně Dagmar 
Hlaváčková. Každé peníze, které předá-
me, jsou třeba spojené s darovací smlou-
vou. Leckdo si ani neuvědomí, co všech-
no je s tím spjato. 

To je určitě spousta práce.
Někdy si člověk říká, že už je toho hod-

ně a jestli toho nenechat. Když ale umož-
níte zaplatit třeba naslouchadlo pro dítě 
a jeho maminka vám štěstím pláče do 
telefonu a říká, že to je nejkrásnější zprá-
va, co slyšela, je to úžasný pocit a hned 
vás tyto myšlenky přejdou. Myslím, že 
už bychom jako Korunka spoustě lidí 
chyběli. Kolikrát zásadně ovlivníme tu 
rodinu. Oni dostanou třeba speciální ko-
čárek pro postiženého potomka a ten 
vyjde na 80 000. Pojišťovna dá jen půlku 
a oni na to prostě nemají. Třeba mamin-
ka se stará o to dítě, tatínek dělník, mají 
další děti. Zažila jsem, že rodina nemoh-
la dát dohromady ani 5000 Kč. 

Kolik peněz se daří získat a takto 
rozdat potřebným?

Vloni jsme rozdělili skoro milion. To 
na organizaci, která to dělá v podstatě 
na koleně, je myslím celkem dost. Tře-
ba za rok 2013 jsme pomohli 70 rodi-
nám, za loňsko, které teprve účetně uza-
víráme, to bude obdobný počet. Třeba 
letos v lednu jsme už pro děti nakupo-
vali dvě naslouchadla v hodnotě skoro  
50 000. Dítě, když se k té pomůcce do-
stane, se začne najednou strašně rozví-
jet tím, že může plně vnímat. Jak moc na-
slouchadla pomáhají v rozvoji dětí, nám 
vysvětlili specializovaní lékaři.

Jak se pomoc od Korunky v průbě-
hu let vyvíjela?

První peníze v roce 2003 šly do Kapky 
naděje a pak jsem si říkala, sto tisíc jsme 
dali do organizace, která to pak rozdě-
lí někde v Praze. Od dalšího roku jsme 

dávali do nemocnic na dětské oddělení  
a tak. Má sestra, která je pediatr, mi pak 
ale říká: „Proč to nedáš konkrétním dě-
tem?“ Tak prvním byl chlapec, který měl 
nemoc motýlích křídel, kdy je člověk 
strašně zranitelný. Díky kampani jsme 
jednak dokázali, že pojišťovna začala 
proplácet speciální náplasti, které tito 
pacienti potřebují, a na kontě vyhlášené 
sbírky se nasbíralo za dva měsíce něko-
lik set tisíc.

Ty příběhy jsou někdy hodně sil-
né, že? 

 Asi nejosobnější je to u těch dětí, kte-
ré jsme podporovali v našich začátcích. 
Mám tu i jejich fotky (ukazuje na stěnu  
v kanceláři). Třeba tohle je Románek Po-
lách, který měl od narození cystickou 
fibrózu a bohužel ale před třemi lety ze-
mřel. Snažili jsme se mu co nejlépe po-
moci, také když byl po transplantacích, 
a aby mohl být třeba i co nejblíže rodi-
ně, když už se potom vědělo, že umírá. 
K těm prvním dětem jsem samozřej-
mě měla hodně blízko a přátelili jsme se  
i s rodinami. Bylo to ale natolik silné, že 
se z toho člověk doteď neotřepal, a tak 
jsem si řekla, že se s těmi dalšími rodina-
mi už nelze příliš stýkat.

Ale u předávání prostředků se  
s nimi vidíte, ne?

Ano. Ale předáme jim peníze, vyfotí-
me se s nimi, ale tím to musí končit. A ty 
fotky také neděláme, abych se já někde 
ukazovala, ale aby se vědělo, že se něko-
mu získané prostředky opravdu předá-
vají a že je to transparentní. Také proto 
nás tolik lidí podporuje.

Uvědomuje si člověk více hodno-
tu zdraví, když pomáhá hendikepo-
vaným?

O to víc si člověk váží zdraví i dalších 
hodnot, a i když člověku třeba přejete 
hodně zdraví, říkáte si, že to je opravdu 
nejvíc. Nebere to jen jako klišé. Život je 
krátký, když máte zdraví a přátele a uvě-
domíte si cenu těchto věcí, neřešíte ma-
lichernosti.

Teď se rozvířila nevole vůči slovům 
hlavy státu na téma začleňování hen-
dikepovaných a vůbec k postojům 
prezidenta vůči lidem se zdravotním 
postižením. Co vy na to?

Třeba i ty lidi, co o postižené děti pe-
čují, to muselo hodně seknout. I kdyby 
si prezident cokoliv takového myslel, ne-
měl by to veřejně říkat. Pro mě tím jako 
autorita opravdu skončil. Já hluboce 
smekám před všemi, kdo se s hendike-
pem dokážou poprat, stejně jako před 
rodiči, kteří mají postižené dítě doma  
a starají se o něj skoro bez přestání. Když 
mi děkují za pomoc Korunky, říkám jim: 
„Já jsem jen využila své schopnosti se-
hnat peníze, obdivovat se má hlavně to 
vaše úsilí.“

Jak relaxujete, když je čas?
No přiznám se, že jako mnoho žen 

ráda nakupuji, zajímá mě móda. Vol-
ný čas nejradši trávím s dětmi. Nebo  
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s přáteli někde na chalupě, kam třeba 
jezdíme právě s lidmi, co pomáhají s Ko-
runkou. A také miluji Řím. Historie tam 
na člověka dýchne. Když mohu, ráda 
tam jezdím. Nejsem věřící, ale ve Vatiká-
nu je to jedinečné.

Vidíte často rodiny v těžké situa-
ci, kdy se mnozí obrací k víře. Vás to 
k víře nepřivedlo?

Určitě ne ke klasickému kostelu, i když 
do toho jsem od dětství chodila. Ale stej-
ně myslím, že když dojde na lámání chle-
ba, na nějakou závažnou situaci, člověk 
se k něčemu upne a i nevěřící si ten otče-
náš třeba odříká. Loni jsme byli ve Vati-
kánu s fotbalovou Amforou. Měla jsem 
tam možnost jet za Korunku. 

Před mší mi řekli, že kardinál Vlk v prů-
běhu mše chce požehnat mému počí-
nání. To byl dost silný zážitek, přímo ve 
Vatikánu… Moc si toho vážím. 

Katolického věřícího z Vás ani ten-
to zážitek neudělal?

Já spíše věřím v nějaké minulé živo-
ty, protože člověk někam přijde a říká 
si: „Tady už jsem přece byl!“ Když jsem 
přijela poprvé do Velkých Losin, bylo 
to neskutečné. Věděla jsem, kde jsem, 
kam jdu, přitom jsem tam nikdy neby-
la a dodnes na mě Losiny dýchají tím, že 
jsem tam byla asi v nějakém předcho-
zím životě.

Losiny jsou také lázně, které patří 
k Vaší firmě. Ta působí hned v několi-
ka lázeňských lokalitách. Které z láz-
ní máte nejraději?

Asi právě Losiny. Je to i tím, že Luha-
čovice jsou pro mě místo mé práce. Kraj  
u Losin je také pěkný, a milí lidé, jako 
tady v Luhačovicích. Také jsem tam po-
tkala paní hraběnku Karlu Mornstein-
-Zierotin ze zámku Bludov. Když jsme se 
setkaly, hned jsme se spřátelily a velmi si 
toho přátelství cením. Jako existuje láska 
na první pohled, tohle bylo přátelství na 
první pohled. Skvěle si rozumíme.

Odkdy jste Vy sama vlastně v ro-
dinném podniku aktivní?

Od patnácti. To bylo po revoluci, tatí-
nek začal podnikat, pronajal si hotel Zá-
lesí. No a já jsem tam tehdy pomáhala 
umývat nádobí, uklízet pokoje, úplně 
od začátku. Až po nějaké době se k nám 
přidal bratr, který byl obchodní rada a žil 
několik let v Singapuru. Práce ve firmě, 
která se postupně rozvinula, mě baví. 
Chtěla jsem ale také udělat něco sama. 
I to vedlo k založení Korunky. Abych ne-
byla jen dítětem úspěšného podnikate-
le, ale i sama něco dokázala.

Když jste s prvními akcemi s Ko-
runkou začínala, byla to tréma?

Ne, já jsem znamením beran a jdu 
do všeho bezhlavě. Ale maminka  

z toho nespala. Uspořádat takovou 
akci stojí hodně peněz. Ty se nemusely 
ani vrátit. Osobnosti, které jsem tehdy 
ještě tolik neznala, mohly odmítnout. 
Další ročníky už to šlo samozřejmě 
snáze. Každopádně v posledních le-
tech nám s akcemi velmi pomáhají 
sociální sítě, Facebook. Dobrá věc se 
dá díky nim skvěle zviditelnit. S Face-
bookem pomáhá někdy i starší dcera. 
U svých dětí navíc vidím díky tomu, že 
je beru na akce Korunky, skvělý vztah 
třeba k dětem na vozíku. Vůbec jejich 
hendikep neřeší, baví se s nimi jako  
s kýmkoliv jiným.

Korunka nabízí na akcích i ve 
spřátelených obchodech panen-
ky, které si lidé mohou zakoupit,  
a díky tomu přispět. Kolik se jich už 
prodalo?

To vám teď přesně neřeknu, ale 
spousta. Skvělé je třeba, jak přispívají 
lidé na Vánočním jarmarku tady v Lu-
hačovicích, jen tam se vybralo něko-
lik desítek tisíc. Tu panenku bychom 
chtěli také přenést do nového loga, 
které máme pro Korunku v plánu.

A další plány? Kde třeba vidíte 
Korunku za 10 let?

Já bych si přála, aby Korunku všich-
ni znali, protože čím více nás bude vi-
dět, tím více bude peněz na pomoc. 

Aby lidé, když uvidí třeba tu panenku, 
hned řekli: „To je ta organizace, co po-
máhá rodinám.“

A co chystáte v nejbližší době?
25. února se koná akce s darová-

ním krve ve zlínské Baťově nemocni-
ci, možná na ni vypravíme i autobus 
pro dárce z Luhačovic. Patronkou akce 
je Bára Basiková. Rádi bychom také, 
aby se v rámci toho co nejvíce lidí za-
psalo i do registru dárců kostní dřeně. 
Momentálně hledáme dárce pro dva-
advacetiletého Tomáše Nadě z Kro-
měříže, který trpí leukémií. Nejen info 
k této akci, ale i další aktuální věci mo-
hou lidé najít třeba na našem webu 
www.korunkaluhacovice.cz. No a už 
se připravuje další ročník jednoho 
ze stěžejních projektů – dobročinná 
módní přehlídka, která bude 22. květ-
na v Elektře. A s ní spojený víkendový 
tenisový turnaj osobností. Už se moc 
těším na další setkání se všemi, kdo nás 
podporují.

Veronika Záhorská
Ředitelka lázeňských hotelů Miramare 
Luhačovice.
Od roku 2002 se věnuje i dobročinnos-
ti, založila proto sdružení Korunka Lu-
hačovice. Má dvě dcery ve věku 5 a 17 
let. Žije s rodinou v Luhačovicích.

Nikola Synek

Školáci a studenti se vydali na lyžařské výcviky  

Děti a  mládež navštěvující lu-
hačovické školy také letos vyrazily 
v  zimních měsících na lyžařské vý-
cviky. Do Velkých Karlovic na Ky-
čerku naplánovala lyžák Střední 
odborná škola Luhačovice. „Přihlá-
šených je asi 30 studentů z prvních 
a druhých ročníků. Za pobyt od 15. 
do 20. února platí tři tisíce korun,“ 
poznamenal ředitel školy Karel Mi-
lička. Strávit týden místo ve škole 

na horách podle něj v posledních le-
tech láká stále méně studentů. „Vý-
cvik musíme pořádat i  kvůli povin-
nosti, kterou nám ukládá zákon. Kdo 
se ale zúčastní, je hodně ovlivněno 
různými zdravotními problémy stu-
dentů a  třeba také finanční situací 
v jejich rodinách. Nejde o levnou zá-
ležitost, a pokud započítáte ještě po-
řízení nebo půjčení lyžařské výbavy, 
cena dále roste,“ vysvětlil Milička. 

Vidí ale prý i  další důvod malého 
zájmu o  kurz mezi studenty. „Řada 
z nich se totiž bohužel pohybovým 
aktivitám dnes spíše vyhýbá,“ po-
dotkl Milička. Právě vzhledem k míře 
zájmu o  pobytový lyžařský kurz už 
několik let jezdí pouze výběr studen-
tů, nikoli celé třídy. „Ostatním probí-
há v daném týdnu normálně výuka,“ 
dodal Milička.

Daleko větší zájem o  lyžování 
organizované vzdělávací institucí 
je mezi žáky luhačovické základní 
školy. „V lednu odjely na lyžák 3. a 7. 
třídy a  na únor se naplánoval kurz 
osmáků a žáků sportovní třídy 6. B. 
Přihlášených je asi 90 procent dětí, 
kterým jsou kurzy určeny. Celkem 
jich letos jede s naší školou lyžovat 
zhruba 160,“ nastínil ředitel ZŠ Lu-
hačovice Roman Lebloch. Luhačo-
vičtí školáci letos brázdili sjezdovky 
v Újezdě a v Trnavě u Slušovic. Le-
tos se lyžáky týkají více dětí než vlo-
ni, a  to nejen kvůli tomu, že zájem 

mezi žáky je. „V minulém roce byla 
tak špatná zima, že jsme museli ně-
které kurzy zrušit. Proto letos jedou 
i osmáci, kteří v minulém roce ještě 
jako žáci sedmých tříd nemohli na 
lyže kvůli nedostatku sněhu jet,“ vy-
kreslil Lebloch. 

Zájem mezi dětmi a jejich rodiči, 
kteří musejí svým ratolestem kurz 
platit, je velký i díky tomu, že v pří-
padě ZŠ Luhačovice nejde o  kurzy 
pobytové. „Ráno se vyrazí autobu-
sem od školy, dopoledne se lyžuje 
a  končí se obědem ve školní jídel-
ně,“ popsal Lebloch. V případě ne-
dostatku sněhu tak není problém 
s otázkou rušení objednaného uby-
tování. Tento systém se škole osvěd-
čil ale především z dalšího důvodu, 
kterým je cena. „Platí se jen osm set, 
což si může dovolit vynaložit dale-
ko více rodičů než u několikanásob-
ně vyšší ceny za pobytové kurzy,“ 
uzavřel Lebloch.

Nikola Synek

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 28. 2. 2015
Jak jsme vás již informovali v přede-

šlých článcích, stavební práce na ulici 
Dr. Veselého se znovu postupně roze-
běhly od 12. ledna, hlavním omezují-
cím faktorem je samozřejmě počasí, 
které ovlivňuje provádění většiny čin-
ností na stavbě.

Přesto bylo během ledna dokonče-
no zastříkání a zpevnění opěrných zdí, 
pokračují práce související s přelož-
kou dešťové kanalizace a vodovodu. 

Napojování nového vodovodu do bu-
dov a dešťových svodů probíhá po 
částech, aby byl co možná nejméně 
omezen provoz.

Tyto práce jsou dokončeny po vilu 
Manag. V posledním týdnu měsíce 
února byly také provedeny nové pří-
pojky plynu po vilu Manag. 

Zároveň byly zahájeny práce na 
dešťové kanalizaci a vodovodu od Vic-
torie dále ve směru k poště.

Část opěrné zdi, která bude z pů-
vodního kamene, je postupně opra-
vována a doplňována opracovaným 
původním pískovcem.

Omlouváme se místním obyvate-
lům, návštěvníkům i provozovatelům 
služeb v ulici Dr. Veselého za probíhají-
cí komplikace spojené se stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru sprá-
vy majetku

Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava 
(podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný 
rozvoj cestovního ruchu).
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Kino Elektra nabídne speciální program na jarní prázdniny 
Festival outdoorových filmů i  do-

polední projekce pohádek nabídne 
v období jarních prázdnin luhačovické 
kino Elektra. Chybět nebude ani jedno 
divadelní představení pro celou rodi-
nu nebo projekce filmu slavné skupi-
ny Beatles. 

„Mnohé rodiče jistě potěší, že jsme 
zařadili některá představení i  na do-
poledne všedních dnů. Mohou tak být 
vítanou náplní volného času pro děti, 
které na prázdniny nikam neodjíždě-
jí,“ poznamenala vedoucí kina Regina 
Bittová. Na své si ale přijdou i dospělí. 
„Pro publikum všeho věku jsme totiž 
zařadili poprvé dvoudenní festival Ex-
pediční kamera, plný dobrodružných 
snímků a filmů věnovaných adrenali-
novým sportům,“ přiblížila Bittová. 

Ucelený program Jarní prázdniny 
v kině Elektra je plánován od soboty 
7. do soboty 14. března. Zahájí ho 7. 3. 
od 10 dopoledne americký animova-
ný film Velká šestka. „Jde o emocemi 

nabité komediální dobrodružství 
o malém geniálním konstruktérovi ro-
botů,“ nastínila Bittová. Další filmovou 
pohádkou je 8. 3. od 16 hodin příběh 
oblíbené víly Zvonilky, tentokrát ve vy-
právění nazvaném Zvonilka a tvor Ne-
tvor. V pondělí se bude opět promítat 
pohádka. „Od 10 hodin bude k vidění 
ruský animovaný film Sněhová králov-
na. Vznikl v roce 2012 na motivy svě-
toznámé pohádky Hanse Christiana 
Andersena,“ doplnila Bittová.

Úterý 10. a středa 11. března budou 
v  kině věnovány festivalu Expediční 
kamera, jehož spolupořadatelem je 
National Geographic Česko. „Po oba 
dny půjde o pásma kratších filmů vy-
sílaná od 16 hodin. Oba dny se vybí-
rá opravdu lidové vstupné. Plné vyjde 
v každý z festivalových dnů na pade-
sátikorunu. Studenti, důchodci a děti 
do 15 let zaplatí jen 30 Kč,“ uvedla ve-
doucí kina. Program je přitom oprav-
du atraktivní. 

„Úterní blok zahájí švýcarský film 
Horace. Je nazván podle dobrodru-
ha, který sám na kole přejel poušť na 
Islandu v obleku a kravatě v dobách, 
kdy kola vypadala ještě o  hodně ji-
nak než dnes,“ poznamenala Bittová. 
Film obsahuje také záběry dnešních 
mountainbikerů na nejméně prav-
děpodobných místech. Britský sní-
mek And Then we Swam zase vypráví 
o přeplavbě Indického oceánu na ves-
lici bez doprovodné lodi. „Film získal 
mnohá ocenění na festivalech toho-
to žánru,“ dodala Bittová. Další snímek 
Into The Light zase vypráví o dobro-
družství při sestupu do jedné z největ-
ších jeskyní světa. Poslední úterní film 
The Nobodyś River je o tom, jak sjet té-
měř 5 000 km dlouhou řeku Amur.

 „Obdobně atraktivní je i středeční 
program se španělským filmem A Fine 
Line zaměřeným na běh a hory, ame-
rickým snímkem o  padákovém létá-
ní 500 Miles to Nowhere nebo s dílem 

švýcarské ho režiséra Christopha von 
Toggenburga Alegria věnovaným 
cyklistice a  horám,“ popsala Bittová. 
Festival uzavře český snímek Fyrst vě-
novaný provazochodectví v  extrém-
ních podmínkách. Na čtvrtek 12. 3. 
kino nabídne opět dopolední projek-
ci, a  sice všemi generacemi oblíbe-
né francouzské animované hrdiny ve 
snímku Asterix: Sídliště bohů. Pátek  
13. března zavítá na jeviště kina di-
vadelní představení Moravské pašije 
v provedení Teátru Víti Marčíka, který 
je také loutkář. Pašijové tradice ztvár-
něné osobitým a  velmi zábavným 
způsobem, pobaví celou rodinu. So-
bota 14. března pak přinese divákům 
kina Elektra legendární snímek Perný 
den. „Tento první z  filmů nejslavněj-
ší hudební skupiny všech dob ,Beat-
les, provází samozřejmě skvělá hud-
ba i anglický humor,“ uzavřela Bittová.

Nikola Synek

Včelař Horák: Žihadel schytám 50 ročně, půlku záměrně pro zdraví 

Pavel Horák je předsedou míst-
ní včelařské organizace v  Luhačovi-
cích a po léta se také věnuje výchově 
dětí ve včelařském kroužku při míst-
ní základní škole. Koncem roku 2014 
ho také za tuto dobrovolnou bez-
platnou práci s  mládeží ocenil Zlín-
ský kraj. 

Jak jste se k včelařině dostal?
V mládí jsem vzhledem k režimu ve 

státě jako věřící nemohl jít na lecjakou 
školu. A protože jsme byli od Brna, tatí-
nek mi povídá: „Je tu včelařská škola, běž 
na ni. Tam budeš mít i volné soboty.“ To 
se hodilo, protože jsme rodina věřících – 
adventistů – a sobota pro nás je dnem 
odpočinku, ale v  šedesátých letech se 
ještě běžně chodilo v sobotu do práce 
i do školy. Tak jsem byl rok na zeměděl-
ské škole v Tišnově u Brna a pak za rok 
šel do Nasavrk na Chrudimsku na školu 
včelařskou. Tam jsem dělal 3 roky učeb-
ní obor včelař-ovocnář, pak další 2 roky 
nástavbu. Tím jsem se stal včelmistrem.

Jak se včelařství za ta léta, co se mu 
věnujete, vyvinulo? 

Za těch více než 40 let hodně. Dří-
ve byli hodně hobby včelaři, kdy každý 
měl u domu jen 3 až 5 úlů. Dnes je i sys-
tém úlů úplně jiný. Bývaly menší dvou-
prostorové úly, dnes jsou větší – nástav-
kové. Dřív se více zateplovaly, dnes se to 
tolik neřeší. Ale už ředitel v  Nasavrkách 
říkal, že každá krabice může být vlastně 
použita jako úl.

Kolik je v luhačovickém spolku 
včelařů?

Teď 44 a  máme nějakých 540 
včelstev. 

Jak vypadá včelařův rok?
Ten začíná už v pozdním létě. Musí 

se správně zakrmit včely a začít chys-
tat na přezimování. Aby tam byla včelí 
královna, dostatek zásob, sucho, teplo. 
Bývalo přísloví „Září – úl zavři, zahoď 
klíč!“ To už ale neplatí. Musí se zavčasu 
léčit včely. V zimě se vybírá ta měl, což 
jsou zbytky včelího vosku z plástů, kte-
ré včely okusují. Měl padá na připrave-
nou podložku a  potom se posílá na 
veterinu na kontrolní vyšetření. A dez-
infikují se zase průběžně části úlů.

Pak přichází jaro...
Je dobré, když počasí umožní, že 

se mohou přezimující včely co nejdřív 
proletět. Svými výkaly pak neznečis-
tí tolik úl, což by také mohlo způsobit 
nemoc včel. Rozhodující je pak bře-
zen a duben. Březen byl vloni krásný, 
pak duben propršel, museli jsme vče-
ly znovu krmit. Nemohly nasbírat to-
lik zásob, matky kladou méně vajíček. 
Míň včel, míň medu.

A ten se vybírá z úlů kdy?
Doba medobraní bývá zhruba kvě-

ten až červenec. Ale med není jediným 
produktem. Včely dávají také vosk, 
propolis, včelí jed, mateří kašičku a pyl. 
Všechny jsou pro zdraví člověka. Hlav-
ní cíl včelařství je ale opylování rostlin, 
které včely na světě zajišťují z pětade-
vadesáti procent. Jen pět procent je na 
ostatním hmyzu. 

Je včelařství dobrý „kšeft“? 
Jeden mladý včelař mi nedávno ří-

kal, že to dělá, protože včelaři jsou bo-
hatí. Říkám: „Jo? Tak se podívej, jak 
jsem zbohatl!“ Nesmí to být jen o tom, 
kolik medu máte, ale je nutné výnosy 
z medu pak zpět investovat. Vezmu od 

nich med, musím na zimu koupit cukr, 
aby přežily. Třeba vloni to vyšlo sotva 
tak, že jsem nebyl prodělečný. Za cukr 
dám 25 000 Kč. 

Medu máte pak kolik? 
To je různé od včelstva. V průměru 

kolem deseti kilo, ale loni určitě míň. 
Prodávám tak zvaně ze dvora – mám 
stálou klientelu. Média dost mluvi-
la o úhynech včel a strašila vysokými 
cenami medu. Já jsem držel do loňska 
cenu na 120 korunách, ale mnozí chtě-
li za kilo 150.

Uletěly Vám někdy včely? 
Určitě mi uletěly! (úsměv) To se stá-

vá a souvisí s tím více faktorů. Úly mí-
valy dříve jen dva prostory, a bylo tam 
tedy méně místa. Když už jim to ne-
stačí, včely se vyrojí. Mohou se vyrojit 
také, když necítí v úle vůni včely-mat-
ky. Včelstvo se někdy přirozeně rozdě-
lí, když se vylíhne nová matka, ta stará 
s  částí včelstva odlétá. Někdy vylét-
ne i ta mladá, to je tzv. druhoroj. Když 
zůstane matek v úle víc, navzájem se 
ubodají, zůstane ta nejsilnější. 

 A kolik včelstev  opečovává-
te Vy?

Čtyřicet. A osm máme ve škole. Tam 
vedu přes 10 let kroužek, který jsem 
převzal po předchůdcích i se starostí 
o tamní včelín. Ten má škola od pade-
sátých let. Tak jsem se pustil do práce 
s mládeží. To by mi totiž nedalo srdíč-
ko, aby zůstal včelín prázdný a neved-
ly se k tomu další děti, naši potenciál-
ní nástupci.

Čím se snažíte zaujmout ty mladé 
v kroužku?

Snažím se dělat ochutnávky medu, 
různé hádanky, vystřihovánky, dělá-
me rámky do úlů, aby to nebyla jen te-
orie, kterou pak potřebují i při soutě-
žích. Je ale těžké je zaujmout, mají tolik 
možností aktivit. Snažím se od začátku 

vychovat si nějakého nástupce, který 
by to pak třeba vedl, ale zatím se to 
nedaří. Děti jsou tam rok, dva a pak je 
chytne zase jiná záliba. 

Kolik jste za život dostal žihadel?
To nepočítám. Nevím. Ani obvykle 

nenosím drátěnou kuklu. Dostal jsem 
sice jednu výstavní i s kloboukem od 
zaměstnavatele, když jsem šel do dů-
chodu, ale tu používám jen na výsta-
vy, které děláváme.

Máte potomky, kteří se věnují 
včelařině?

Máme tři děti, už samozřejmě do-
spělé. Když byly menší, chodily mi 
pomáhat, ale nevěnují se tomu. Nej-
starší syn je teď učitelem, žije ve Žlu-
tavě. Druhý kluk je v  České Třebo-
vé, je plastikář a dcera je v Havířově. 
Tam je to nejnadějnější u jejího syna. 
Vnuk přijede, jde se mnou ke včelám 
pomáhat. Třeba se tomu bude jed-
nou věnovat.

Pavel Horák
Narodil se 26. 10. 1948.
Pochází z Žatčan nedaleko Brna.
Vystudoval včelařské učiliště v  Nasavr-
kách.
Živil se ale jako pracovník v  nábytkář-
ském podniku a později jako obchodní 
zástupce.
Od roku 1972 žije s manželkou v Luhačo-
vicích a také je aktivní ve zdejší včelařské 
organizaci. Má 3 dospělé děti, 5 vnoučat.
Přes 10 let vede včelařský kroužek v  ZŠ 
Luhačovice.
Za práci s mládeží získal v prosinci 2014 
ocenění od Zlínského kraje.
V současnosti je v penzi a stará se o svých 
40 včelstev.

Nezkrácenou verzi rozhovoru 
najdete na www.luhacovice.cz

Nikola Synek
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KULTURA Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura 
Sobota • 7. 3. • 19.00 • Elektra, sál Rondo 
Láska a párečky / Hrají:  K. Janečková, J. Re-
vai, E. Čekan aj.

Pátek • 6. 3. • 19.30 • Alexandria, night club
Legendy světové hudby / Jan Jareš, kla-
vír, zpěv

Neděle • 8. 3. • 15.00 • Hala Vincentka
Dívčí saxofonový orchestr Luhačo-
vice

Pátek • 13. 3. • 16.00 • Elektra, kinosál 
Moravské pašije / Teátr Víti Marčíka       

Pátek • 13. 3.  • 19.30 • Alexandria, night club
Muzikály do kapsy / Herci MD Zlín

Pátek • 20. 3. • 19.30 • Alexandria, night club
Dixieland band Jazzzubs Zlín

Sobota • 21. 3. • 19.30 • Elektra, sál Rondo
Permanentní Tour Olympic 2015

Úterý • 24. 3. • 18.00 • Elektra, sál Rondo 
Jarní koncert ZUŠ

Pátek • 27. 3. • 19.30 • Alexandria, night club
Fousek se nemění / Josef Fousek, spisovatel, 
textař, humorista, písničkář, fotograf

Sobota • 28. 3. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Když z jara první vonný květ / operetní 
melodie a písně v podání členů MD Brno

KINO
Středa • 4. 3. • 18.00
Příběh Marie
Životopisný Francie, 2014

Čtvrtek • 5. 3. • 19.00
Padesát odstínu šedi    
Romantický USA, 2015

Pátek • 6. 3. • 19.00
Kobry a užovky 
Drama ČR, 2015

Sobota • 7. 3. • 10.00 
Velká šestka           
Animovaný USA, 2014

Neděle • 8. 3. • 16.00
Zvonilka a tvor Netvor      
Animovaný USA, 2014

Pondělí • 9. 3. • 10.00 
Sněhová královna    
Animovaný Rusko, 2012

Úterý 10. – středa 11. 3. • 16.00 
FILMOVÝ FESTIVAL / 
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pásmo filmů o dobrodružství, divoké přírodě, 
o extrémních zážitcích i sportech

Blok I. • úterý 10. 3. • 16.00 
Horace (MTB, kola)
And Then we Swam 
(transoceánská expedice)
Into The Light (skály, lezení)
The Nobodyś River (vodácká expedice))

Blok II. • středa 11. 3. • 16.00 
A Fine Line (běh, hory)
500 Miles to Nowhere (paraglide)
Alegria (cyklo, hory)
Fyrst (high line)

Čtvrtek 12. 3. • 10.00
Asterix: Sídliště bohů                 
Animovaný Francie, 2014

Sobota 14. 3. • 16.00 
Perný den 
Komedie VB, 1964

Pátek 27. 3. • 16.00
Asterix: Sídliště bohů 
Animovaný Francie, 2014

Sobota 28. 3. • 18.00
G. Verdi. Rigoletto / Záznam opery z Metro-
politní opery New York 

Program SAS
Čtvrtek 5. 3.•15.00•klubovna
Posezení u kávy

Čtvrtek 12. 3.•13.50•Společenský dům
Exkurze do Společenského domu 
a Jestřabí

Čtvrtek 12. 3.•17.00•muzeum
Sluneční a říční lázně

Úterý 17. 3.•18.30•klubovna
Přednáška fyzioterapeuta
Vstup 50 Kč

Sobota 21. 3.•9.30–12.00•nádvoří zámku
Expedice Luhačovice
Poznávací trasa Luhačovicemi, hůlky s sebou, odborná 
instruktáž

Pátek 27. 3.•8.10•nádraží
Divadlo Uherské Hradiště

Akce DDM
Pondělí 9. 3. – středa 11. 3.  
Jarní příměstský tábor
Od 1. do 5. třídy, poplatek 150 Kč osoba/den

Pondělí 9. 3.  – středa 11. 3.  
Jarní bazárek
Dětské jarní, letní oblečení a  sportovní pomůcky 
(kola, koloběžky, odrážedla, kolečkové brusle, kočár-
ky), poplatek: 60 Kč/osoba (max. 30 věcí)
Seznam věcí k prodeji se vyplňuje předem (k dispo-
zici v kanceláři DDM) 
Příjem 5. 3. 9.00–12.00, 14.00–17.00 a 6. 3. 9.00–
15.00 
Prodej 9. 3. 9.00–12.00, 14.00–17.00 a 10. 3. 9.00–
12.00, 14.00–17.00) 
Výdej zpět 11. 3. 9.00–12.00, 14.00–17.00 
Příjem a výdej pouze v Klubovně 4

Pátek 20. 3.•19.00•zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 18. 3., poplatek 80 Kč/osoba

Sobota 21. 3.•9.30–12.00
Expedice Luhačovice
Poznávací trasa Luhačovicemi, odborná instruktáž 
a zapůjčení holí  nordic walking, turistická naviga-
ce, zhotovení záznamu outdoorovou kamerou. Při-
hlášky do 18. 3.

Pátek 27. 3.•16.00•Městská knihovna
Noc s Andersenem 
Přihlášky do 25. 3., poplatek 30 Kč/osoba  

Sobota 28. 3.•9.00–15.00•SC Radostova
Florbalový turnaj
Hráči ročník narození 1999 a mladší. Přihlášky týmu 
hráčů 5+1 do 18. 3. Startovné 600 Kč/tým 

Sobota 28. 3.•14.00–17.00•zámek
Dílničky jarních dekorací
Cena od 30 do 130 Kč 

KLUBÍK
Úterý 10. 3.•10.00–10.30 
Hravé cvičení 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 17. 3.•10.00–10.30  
Tvoření v Klubíku 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 24. 3.•10.00
Borelióza, beseda / MUDr. Roman Špaček 

Každé pondělí, úterý, středa od 9.00 do 11.00 spon-
tánní činnost rodičů s dětmi. 

V měsíci březnu proběhnou také výukové programy 
pro základní školy.
Bližší informace naleznete na podrobných plaká-
tech. Tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.ddmlu-
hacovice.cz 

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.

2. 3. •	Prohlídka městské knihovny 
  s výkladem
4. 3. •	STRAHOV / Trénink paměti
9. 3. •	Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
11. 3. •	STRAHOV / Velikonoční tvoření
16. 3. •	Výtvarná dílna 
18. 3. •	STRAHOV / Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka
23. 3. •	Začínáme s počítačem 
25. 3. •	STRAHOV / Velikonoce v historii / 
  M. Mikulcová, beseda
30. 3. •	Sváteční pečení 

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

Knihovna únor 2015
Do Číny, země s unikátní kulturou a kolébky celé vý-
chodní civilizace, nás zavedla přednáška a fotopro-
jekce Otakara Bureše. Prostřednictvím vyprávění 
a bohaté fotodokumentace jsme se mohli seznámit 
s životem lidí, kulturou, tradicemi a přírodními krá-
sami tohoto nejlidnatějšího státu světa. 
Nezapomněli jsme ani na děti ze základní školy. Žáci 
třetí třídy se přišli podívat na dvě pohádky od K. J. 
Erbena, které jsme jim sehráli jako improvizované 
divadlo. Pro prváčky bylo připraveno představení  
(v našem podání) na téma bajky.
Seniorům z pečovatelského domu Strahov bylo ur-
čeno vyprávění Móda v ulicích protektorátu, jež nám 
připomnělo elegantní módu, jejímiž reprezentanty 
byli zejména tehdejší filmoví herci.
 Kurz práce s počítačem pro začátečníky se opět napl-
nil zájemci vyššího věku, kteří s počítačem nikdy ne-
pracovali, ale chtějí se to naučit.

Milana Mikulcová
 

 

Akce  v knihovně
Úterý 17. 3.•16.30
Od hlavy až k patám – průlet lidským tělem 
a zdravím/Ing. Miroslav Hrabica, psychoterapeut, lé-
čitel a spisovatel

Středa 18. 3.•9.00
Internet pro začátečníky
Vstupné 50 Kč

 
Akce  v muzeu
Čtvrtek 12. 3.•17.00•muzeum
Sluneční a říční lázně

10. 3.–13. 3.•9.00–17.00•muzeum
Vyšívaný šáteček 
z Luhačovic dáreček  
Tvořivý a výukový program pro děti i dospělé v obdo-
bí jarních prázdnin s pojený s vyšívací dílnou.

Objednávky a informace: edukace.luhacovice@se-
znam.cz, tel.: 577 132 883, 736 728 167 

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice
hledá učitele/učitelku angličtiny na 
1.stupeň jako zástup za MD.
Jedná se o zkrácený úvazek na dobu určitou.
Žádosti zasílejte na adresu  
zslecluh@zlinedu.cz , tel.: 577 131 611

Periodický tisk územního samosprávného celku.Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury 
Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 
00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redak-
torka 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. 3. 2015.

Tiráž

Rocková legenda 
Olympic zahraje v 
Luhačovicích 

Na koncert jedné z nejvýznam-
nějších českých hudebních skupin 
všech dob mohou v březnu vyra-
zit fanoušci do Luhačovic. V míst-
ním kulturním domě Elektra totiž 
v sobotu 21. 3. vystoupí legendární 
rocková kapela Olympic, na koncer-
tě na Zlínsku ojedinělém. 

„Skupina známá svými hity, jako 
Dej mi víc své lásky, Želva nebo na-
příklad Dávno, vystoupí v Luha-
čovicích v rámci koncertní šňůry 
Permanentní tour 2015,“ přiblížila 
dramaturgyně Elektry Regina Bitto-
vá. Spolu se zpěvákem a kytaristou 
Petrem Jandou zahrají a zazpívají 
baskytarista Milan Broum a kláve-
sista Jiří Valenta a jako host vystou-
pí bubeník Martin Vajgl. 

Koncert začíná v 19.30 a lístky 
jsou už nyní v předprodeji v infor-
mačním centru, které je součástí 
komplexu kulturního domu Elektra. 
„Vstupenky jsou na stání a v před-
prodeji vyjdou na 400 Kč. Na místě 
je bude možné zakoupit půl hodiny 
před zahájením za 450 Kč,“ pozna-
menala Bittová. Fanoušci rockové 
hudby by si však měli pospíšit, pro-
tože poptávka po lístcích je značná. 
Olympic má totiž v blízké době plá-
nován v kraji jediný další koncert,  
a to až o dva měsíce později a mimo 
zlínský okres. 

Nikola Synek

Tradiční ples hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Lu-

hačovicích pořádal 23. ledna 2015 
v pořadí již 17. tradiční ples. Opět 
hrála k tanci a poslechu dechová 
kapela Mistříňaka. Tradičně členo-
vé sboru připravili pro hosty plesu 
bohatou tombolu, o kterou byl vel-
ký zájem. Děkujeme všem sponzo-
rům, příznivcům sboru a členům, 
kteří se na její přípravě podíleli.  
V loňském roce jsme pro plesají-
cí hosty měli překvapení ve formě 
mistra Evropy v krasojízdě na kole  
a v letošním roce jsme vyhlásili an-
ketu o návštěvníka plesu z nevzdá-
lenějšího místa od Luhačovic. Při-
hlásili se nám hosté až Karlových 
Varů. Těší nás, že věhlas našeho ple-
su letí po celé republice. 

Děkujeme všem tanečníkům  
i posluchačům a těšíme se na dal-
ší, již osmnáctý hasičský ples v roce 
2016. 

Za členy SDH Luhačovice 
Eva Fialová
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HISTORIE

Vzpomínky vojenského pilota, luhačovického rodáka Josefa Šnajdra na 2. sv. válku 
Svá minulá vyprávění jsem zaměřil 

na období od července 1940, kdy byla 
naše československá 311. bombardo-
vací peruť ve Velké Británii založena, 
aby v  nočních náletech vyhledávala 
na území Německa a jiných okupova-
ných zemí Evropy strategické válečné 
cíle. Tyto jsme úspěšně bombardovali 
zápalnými bombami a tak označili pro 
následující početné svazy britských 
mohutných bombardérů, aby se do-
cílilo požadovaného výsledku. Něm-
ci měli již několik let před začátkem 
války vybudován průmysl, který vy-
ráběl neuvěřitelné množství těžkých 
zbraní, letadel a  ponorek, aby mohli 
uskutečnit Hitlerův sen o postupném 
obsazení celého světa a  vybudování 
TISÍCILETÉ ŘÍŠE. S  touto převahou se 
jim zpočátku dařilo tzv. bleskovou vál-
kou v září 1939 obsadit Polsko, pozdě-
ji Belgii, Holandsko a Francii. Pro válku 
s  Velkou Británií měli dvojnásobnou 
převahu letadel a ponorek, které po-
užili při potápění nákladních lodí, aby 
ochromili zásobování ostrovního stá-
tu. Bez přísunu zbraní, vojáků, potravin 
a důležitých surovin ze Spojených stá-
tů amerických, nevydrželi by Britové 
pravděpodobně ani půl roku a  jejich 
země by se také stala kořistí fašistické-
ho Německa.

Naše 311. peruť statečně bojova-
la, ale naše ztráty byly tak velké, že 
už jsme neměli další vycvičené čes-
koslovenské letce, kteří by mohli 

pokračovat v  akcích, pro které jsme 
byli určeni. Proto velitelství RAF roz-
hodlo, že od dubna 1942 pošle naši 
zdecimovanou jednotku na tříměsíční 
odpočinek, aby se zbývající letci psy-
chicky zotavili, a postupně byli přijímá-
ni nováčci, kteří absolvovali letecký vý-
cvik, většinou v Kanadě. Mezitím došlo 
k zásadní změně v taktice bombardo-
vání Německa, protože v  USA rychle 
přebudovaly průmysl na výrobu leta-
del, které přepravily do Evropy i s vy-
cvičenými posádkami a mohlo se začít 
s  tzv. kobercovým bombardováním. 
Náletu se zúčastnila i tisícovka nejmo-
dernějších bombardérů, doprovázená 
stíhačkami s dlouhým doletem, které 
se postaraly o  jejich bezpečnost. Bě-
hem dvou let prakticky zrušily býva-
lou „nepřemožitelnou“ Luftwaffe, na 
kterou Hitler tak spoléhal.

Během třech měsíců, které jsme 
měli na „regeneraci“, byla celá naše 
peruť i s pozemním personálem pře-
stěhována o několik set kilometrů na 
sever, do Severního Irska, kde mělo zá-
kladny britské letectvo pro válku s ně-
meckými ponorkami. Naším úkolem 
pro další období války bylo vyhledá-
vat je v oblasti Biskajského zálivu, kte-
rý má plochu přibližně 3× větší, než je 
naše republika. V  jeho vodách číhaly 
německé ponorky na konvoje náklad-
ních lodí, dopravujících z USA všech-
no potřebné pro Angličany, aby obstá-
li v bitvě o přežití. Byli jsme si vědomi, 

že naše nová „práce“ bude stejně dů-
ležitá jako ta předešlá, a doufali jsme, 
že nás na tomto bojišti nebudou už ně-
mecké stíhačky napadat. Pokud jsme 
totiž byli sestřeleni nad pevninou, byla 
ještě naděje na záchranu, buď nouzo-
vým přistáním, nebo seskokem s pa-
dákem. Nikdo z nás neměl zkušenosti 
s lítáním nad mořem, které bývalo vel-
mi často rozbouřené, ale dokázali jsme 
si představit, že havárie v těchto pod-
mínkách by znamenala náš konec.

Němci nás však i  tentokrát nemi-
le překvapili, neboť už uměli vyro-
bit stíhačky s dlouhým doletem a na-
víc v této oblasti lítali ve čtyřčlenných 
skupinkách. Pokud bychom se s nimi 
během našich osmihodinových pat-
rol nad mořem setkali, měli jsme je-
nom malou naději na návrat domů. 
Právě do takové situace se dostala jed-
na naše posádka, o které chci dnes vy-
právět.

Stalo se to 29. září 1942, kdy jsem 
jako začínající velitel naší peruti vyslal 
7 wellingtonů, vybavených moder-
ními přístroji pro vyhledávání a niče-
ní ponorek, aby pátraly v oblasti, kde 
jsme tyto nepřátelské lodě předpo-
kládali. Ten den jsme úspěch nemě-
li a  letouny se postupně vracely na 
mateřské letiště. Jen posádka kapitá-
na Josefa Šejbla v  dálce spatřila po-
norku, ale ta se stačila zavčas ponořit 
a našim letcům unikla do hlubin moře. 
Tato příhoda se odehrála asi 150 km 

od pobřeží a náš letoun se chystal na 
zpáteční cestu. V tu chvíli ohlásil veli-
teli zadní střelec, že se k nim přibližuje 
čtveřice německých stíhaček. Posádce 
bylo zřejmé, že nastanou „horké chví-
le“, ale rozhodli se, že se jen tak nedají. 
Zkušený pilot s letadlem, které odho-
dilo okamžitě všechny pumy, prováděl 
úhybné manévry, přední i zadní střel-
ci pálili ze všech zbraní, pokud se ně-
které z nepřátelských letadel objevilo 
v  jejich zaměřovači, a radiotelegrafis-
ta vysílal zoufalé volání o pomoc, aby 
pobřežní stanice měly informace o je-
jich poloze a vyslaly záchranné oddíly 
na rychlých lodích. Nerovný souboj tr-
val dlouhých 43 minut, všichni členo-
vé posádky byli zraněni, radiostanice 
po zasažení střelou z kulometu vyřa-
zena z provozu, levý motor začal hořet  
a z prostřelené nádrže vytékal benzin. 
Během boje jeden německý letoun 
odletěl s kouřícím motorem, ale ostat-
ní tři stíhačky vytrvaly až do okamži-
ku, kdy naše těžce poškozené letadlo 
klouzavým letem „přistálo“ na neklid-
né hladině moře.

O dalším osudu naší nešťastné po-
sádky budu vyprávět v příštím vydání 
Luhačovických novin a čtenáři se doví, 
jak statečné vojáky jsme měli na zá-
padních bojištích 2. světové války.

Vzpomínky generálmajora Jose-
fa Šnajdra zpracoval jeho synovec Ant. 
Zdražil.

Jurkovičovy Říční a sluneční lázně v Luhačovicích
PhDr. Blanka Petráková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

K  nejzajímavějším místům mo-
ravských lázní Luhačovic patří sou-
bor památkově chráněných staveb 
soustředěných v  závěru lázeňského 
údolí kolem Vodoléčebného ústavu. 
Jejich autorem je slovenský architekt 
Dušan Jurkovič. Vodoléčebný ústav 
přestavěl z  původního Jestřabské-
ho mlýna s pilou. Při adaptaci mlýna 
architekt nezasahoval do podstaty 
stávající stavby, ponechal kamen-
né přízemí i  patro z  nepálených ci-
hel a  zvýšil je odlehčenou hrázdě-
nou nástavbou. K  vodoléčbě byly 
připojeny Říční a sluneční lázně. Od 
roku 1910 do roku 1964 docházelo 
postupně k  přístavbám k  původní 
hmotě obou objektů a k řadě úprav 
v  interiéru vodoléčby a  řešení ven-
kovního bazénu místními stavite-
li, již bez Jurkovičovy účasti. V těsné 
blízkosti byly roku 1909 dostavě-
ny další budovy – prádelna, kotelna 
a  slatinné lázně (architekt Jan Kro-
ča). V roce 1958 byl nad slatinné láz-
ně přenesen z úbočí Malé Kamenné 
dřevěný pavilon vzduchoplavby.

Stavbu Říčních a  slunečních lázní 
provedl roku 1902 podle Jurkovičo-
va projektu uherskobrodský stavitel 
Karel Málek. Otevřený bazén vyzdě-
ný pískovcem byl plněný poblíž pro-
tékající říčkou Šťávnicí. Lázně mají 
vstupní budovu, řady šatnových ka-
bin se závěsy po obou stranách bazé-
nu, terasy pro slunění a  sportoviště. 

Vstupní budova, u níž Jurkovič kladl 
velký důraz na barevné řešení, byla 
dekorována lištováním štítů a rámo-
váním oken. Samotný vstup byl ře-
šen jako zvláštní výkroj ve tvaru pod-
kovy. Střechu vstupní brány zakončil 
makovicí s motivem kohouta. Terasy 
byly vybaveny řadami dřevěných le-
hátek, na nichž se hosté mohli koupat 
ve slunečních paprscích – oddávat se 
slunečním lázním. Plovárna proděla-
la v průběhu času řadu úprav. Zpočát-
ku vyžadovala dobová etiketa, aby se 
muži a ženy koupali odděleně, proto 
bylo ženám vyhrazeno dopoledne 
a muži měli bazén k dispozici v odpo-
ledních hodinách. Pro zjevnou ne-
praktičnost tohoto řešení bylo v roce 
1910 přistoupeno k  prodloužení ba-
zénu a posunutí vstupní části v průče-
lí. Bazén i prostor pro slunění byly roz-
děleny na mužskou a  ženskou část. 
Realizací úprav byl pověřen místní 
stavitel Karel Výška. V  roce 1920 byl 
bazén opět upraven, zrušeno dělení 
na mužskou a ženskou část a vstupní 
brána byla posunuta do původního 
stavu. Roku 1926 byly dřevěné tera-
sy pro slunění rozšířeny až ke slatin-
ným lázním. 

Říční a sluneční lázně byly vyhledá-
vány nejen za účelem koupání a slu-
nění, ale i jako oblíbené místo nefor-
málního setkávání a  letních sportů 
– gymnastiky, volejbalu či ping-pon-
gu. Plavecké kluby zde pořádaly 

závody a  v bazénu se hrálo vodní 
pólo. Lázně nenavštěvovali pouze lá-
zeňští hosté, ale přes existenci měst-
ské plovárny, vybudované v  centru 
obce již v roce 1930, nedali na ně do-
pustit ani obyvatelé Luhačovic. Něko-
lik generací místních dětí se zde nau-
čilo plavat s pomocí plavčíka Vavryse 
a  jeho následovníků, zavěšených na 
speciálním dlouhém bidle s  pásem. 
Z  důvodu zanedbaného technické-
ho stavu a nevyhovující kvality přité-
kající říční vody bylo užívání Říčních 
a slunečních lázní v osmdesátých le-
tech omezeno na slunění doplně-
né venkovními sprchami a  v roce 
1995 byl provoz zcela ukončen. Roku 
1999 byla provedena celková rekon-
strukce a  narušené dřevěné prvky 
byly zakonzervovány. Čtyři převléka-
cí kabinky byly vybaveny originálním 
mobiliářem podle Jurkovičových ná-
vrhů. Původní bazén nebyl z  hygie-
nických důvodů zprovozněn.

Dnes zůstalo v  Luhačovicích za-
chováno osm z  patnácti Jurkovičo-
vých staveb, které obnovená akciová 
společnost postupně citlivě rekon-
struuje v souladu s nároky památko-
vé péče a současně je adaptuje podle 
současných standardů v lázeňství. 

Na návrat do života čeká již pou-
ze komplex staveb kolem Vodo-
léčebného ústavu s  Říčními a  slu-
nečními lázněmi.  Areál může 
být významným zdrojem dalšího 

poznání a  interpretace architektova 
díla. Mimořádně cenný je mimo jiné 
svojí podobou zakonzervovanou na 
počátku 20. století, s  řadou původ-
ních detailů a originálních stylotvor-
ných prvků. Velkou výhodou je to, že 
nebyl v  posledních padesáti letech 
modernizován a že nebyla narušena 
jeho primární koncepce. Soubor pa-
tří k nejpozoruhodnějším realizacím, 
které Jurkovič vůbec vytvořil.

Neoddiskutovatelný potenciál to-
hoto souboru secesních staveb pří-
mo vybízí k modernímu využití pro-
věřené značky, vyzývá k  návratu 
k  autentickým metodám lázeňské 
léčby i  formám kulturního a  spor-
tovního vyžití. Sirné a slatinné lázně, 
uhličité koupele, parní lázně, perlič-
kové a  vířivé koupele, skotské stři-
ky, přírodní koupaliště s  (dnes už 
zase) čistou vodou; prostor na sluně-
ní a  sportoviště, lákající k  obnovení 
proslavené vzduchoplavby, to jsou 
pojmy, které budou stále více oslo-
vovat skupinu lázeňských hostů, 
hledajících krátkodobý únik z  pře-
technizované a od přírody odtržené 
každodennosti. Areál Vodoléčebné-
ho ústavu a Říčních a slunečních láz-
ní s  přilehlými krajinnými prvky se 
přímo nabízí k vytvoření unikátního 
produktu s atmosférou starých dob-
rých časů, který nemá jinde obdoby. 

Blanka Petráková
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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

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUHAČOVICE na školní rok 2015/2016

Koná se ve dnech 24. a 25. března 2015 v době od 13.00 do 16.00 hodin v pavilonu B MŠ.

Rodiče si přinesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, potvrzené vyjádření lékaře.
Tiskopisy ke stažení a kritéria pro přijetí na www.ms.luhacovice.cz.

Ředitelka školy poskytne informace o možnosti zapsat Vaše dítě 
do logopedické třídy.

I muži mají přednost
Od 1. 4. 2015 otevíráme 

TRADIČNÍ PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ 
(bez objednávky)

Na adrese Hradisko 71, Luhačovice
Lukáš Marušinský, tel.: 773 585 500

I V A N  J A K E Š
P R O  P O T Ě C H U  D U Š E

o b r a z y / k e r a m i k a / p l a s t i k y

Výstava bude otevřena v sobotu 14. února 2015 ve 13.00 hodin
Autorské dny: 1. a 2.  května  od 13.00 -  20.00 hod

výstava potrvá do 31. května 2015

PRODEJNÍ GALERIE STAROŽITNOSTÍ LUHAČOVICE
Vás zve na vernisáž výstavy 

pořádané k 80. jubi leu autora
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