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Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán, abych napsal 

úvodník do Luhačovických novin. 
Musím přiznat, že v dětství jsem se ta-
kovýmto statím a jejich čtení vyhýbal, 
protože jsem je považoval za zbyteč-
ně zdržující a až později jsem svůj po-
stoj k  nim změnil. Vzpomínám si, že 
se mi jednou dostala do rukou kniha, 
která obsahovala dva druhy úvodů. 
Jeden pro ty, kteří úvody čtou a dru-
hý podstatně kratší pro ty, kteří úvody 
nečtou. Bohužel nemohu napsat úvo-
dy dva, a proto děkuji všem, zejména 
pak těm, kteří úvody čtou, že obětují 
trochu času, aby si přečetli tyto řád-
ky osobního sdělení, se kterými se na 
Vás obracím. 

Sdělení, to je slovo, které mi vyta-
nulo na mysli, když jsem začal více 
přemýšlet o  obsahu a  formě svého 
úvodníku. Sdělení a sdílení, tato dvě 
slova mi už nějaký čas leží v  hlavě. 
Abychom však mohli společně co-
koliv sdílet, myšlenku, ideál, vizi, je 
nutné ji nejprve dostatečně sdělit. 
Sdílení je tedy výsledkem kvalitního 

sdělení. V  dnešní době informač-
ní společnosti se na nás ze všech 
stran valí nespočet sdělení nejrůz-
nější kvality. To v konečném důsled-
ku vede k uzavření člověka, tedy jis-
tému útěku před sdělováním. Tento 
útěk (uzavření před komunikací) je 
obrannou reakcí, která však způso-
bí, že člověk nejen nepřijímá určitá 
nebo jakákoliv sdělení, ale mnohdy 
ani nepředává svému okolí svá sdě-
lení, byť by možná i  chtěl. A  tak se 
společnost, v našem případě pospo-
litost obce, čím dál více atomizuje. 
Přitom kvalita soužití v rámci jakéko-
liv komunity je přímo úměrná kvalitě 
vzájemné komunikace jejich členů. 

V  souvislosti se zvolením nového 
zastupitelstva města, jehož jsem čle-
nem, a ve snaze po zlepšení komuni-
kace, jsem mnoho z  Vás již požádal 
o  to, oč chci požádat nyní prostřed-
nictvím tohoto úvodníku i  Vás další. 
Obracejte se na nás, Vaše zastupite-
le, se sděleními, která považujete ve 
vztahu k  městu za pro Vás podstat-
ná. Vy, občané našeho města jste oči 

a  uši nás, zastupitelů. Zastupitelstvo 
má pouze 21 členů, což je kapka pro-
ti více než pěti tisícům obyvatel naše-
ho města a  je tedy naprosto pocho-
pitelné, že nemůžeme znát představy 
a  připomínky každého občana, po-
kud nám je Vy sami nesdělíte.  

Protože podzim je časem jistého 
zklidnění, zkusme, prosím, všichni 
společně v  rámci našeho města za-
pracovat na zkvalitnění naší vzájem-
né komunikace. Sám za sebe si do-
voluji pozvat každého jednoho z Vás 
(vždy druhé úterý v kalendářním mě-
síci od 18.00 hodin v prostorách Cha-
rity v  Luhačovicích) na „Čaj s  obča-
ny“, který, prosím, chápejte jako moji 
osobní snahu přispět právě ke zlep-
šení vzájemné komunikace a  mož-
nosti sejít se na jednom místě v  je-
den čas. Přeji nám všem, abychom si 
za nějaký čas mohli vzájemně říci, že 
se nám podařilo dosáhnout kýžené-
ho zlepšení, které přineslo prospěch 
nám všem. Přeji Vám všem krásný 
podzim. 

Váš zastupitel Přemysl Janík
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Sraz příznivců motocyklů 
značky Jawa 

se konal v  Luhačovicích v  sobotu  
29. srpna. Na Lázeňském náměstí byly 
vystaveny krásné stroje z  různých etap 
historie této značky, ale také motorky ČZ 
a některé kousky dalších značek.

Kloboukový den

Další ročník kloboukového dne, kte-
rý pořádá Luhačovický okrašlovací spo-
lek Calma, se uskutečnil v neděli 6. září 
na Lázeňském náměstí.
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Seriál Četníci 

Natáčet připravovaný seriál Četníci 
z  Luhačovic přijeli do lázeňského měs-
ta v půli záři filmaři z brněnského studia 
České televize.

Mezinárodním festival dět-
ských folklorních souborů 

Konec září je v  Luhačovicích tra-
dičně spojen s  mezinárodním festi-
valem dětských folklorních souborů 
Písní a tancem, který se těší velkému 
zájmu publika.



V Luhačovicích se natáčel dobový seriál  
s četnickou tematikou 

Natáčet připravovaný seriál Čet-
níci z Luhačovic přijeli do lázeňské-
ho města v půli září filmaři z brněn-
ského studia České televize. Scény 
dvanáctidílného krimiseriálu se to-
čily například v  Jurkovičových Říč-
ních a slunečních lázních, u hotelu 
Jestřabí nebo na Lázeňském ná-
městí před Jurkovičovým domem. 
Natáčení na veřejných prostran-
stvích přilákalo řadu zvědavců, kteří 
mohli sledovat nejen známé herce, 
ale i  mnoho komparsistů oděných 
v dobových kostýmech. Obdivovat 
mohli třeba i  kaskadérský kousek, 
když se natáčel pád člověka prchají-
cího oknem z druhého patra hotelu 

Jestřabí. V  seriálu se objeví kromě 
ústřední dvojice mladých strážců 
zákona v  podání Martina Donuti-
la a  Roberta Hájka například Naďa 
Konvalinková, Dana Batulková nebo 
Pavel Zedníček. Na projektu se po-
dílejí tři režiséři, Biser A. Arichtev, 
Dan Wlodarczyk a Petr Bebjak. Au-
torem projektu, jehož děj se ode-
hrává v  době po vzniku samostat-
ného Československa, je Petr Bok. 
Přestože děj se odehrává v  Luha-
čovicích, dobovou četnickou sta-
nici filmaři ve skutečnosti vytvořili 
nedaleko Brna. V samotném lázeň-
ském městě se tak filmují jen někte-
ré záběry z připravované série.

Kloboukový den přilákal řadu  
návštěvníků 

Další ročník kloboukového dne, 
který pořádá Luhačovický okrašlova-
cí spolek Calma, se uskutečnil v ne-
děli 6. září na Lázeňském náměstí. 
Akce konaná u příležitosti zářijového 
výročí narození pěvkyně a  básníř-
ky Marie Calmy Veselé (8. 9. 1881 – 
7. 4. 1966), manželky prvního ředite-
le luhačovických lázní, jako obvykle 
přilákala davy lidí. Mnozí z nich přišli 
na výzvu organizátorů v elegantních 
kloboucích. Ty šlo také přímo v místě 
akce zakoupit. Kolem pokrývek hla-
vy se točila také komentovaná his-
torická módní přehlídka na podiu 
před Společenským domem. Lidé 

tak mohli obdivovat řadu replik do-
bových kostýmů, například z obdo-
bí secese, ale i let dvacátých a třicá-
tých. Objevila se i kopie šatů, které 
Marie Calma Veselá měla na sobě, 
když se seznámila se svým budou-
cím mužem. Zazněly i  verše, které 
umělkyně a  kulturní buditelka na-
psala, a  dobrou náladu během ce-
lého odpoledne umocnily dixie-
landové melodie kapely Jazzzubs. 
Vydařená akce vyvrcholila tanče-
ním charlestonu, což dokonale na-
vodilo atmosféru první půle minu-
lého století.  

Nikola Synek

Součástí festivalu bylo opět vyhlášení  
soutěže Vesnice roku

Konec září je v Luhačovicích tra-
dičně spojen s  mezinárodním fes-
tivalem dětských folklorních sou-
borů Písní a  tancem, který se těší 
velkému zájmu publika. Na letoš-
ním třiadvacátém ročníku, kona-
ném od pátku 18. do neděle 20. 
září, se představilo kromě řady tu-
zemských souborů také rumunské 
uskupení Codruletul nebo sloven-
ský soubor Radosť. Nechyběli sa-
mozřejmě ale ani folkloristé přímo 
z Luhačovic. 

Součástí festivalu bylo i  sobot-
ní vyhlášení vítězů soutěže Vesni-
ce roku. Letos si tento titul z Luha-
čovic odvezli zástupci obce Krásná, 

která se nachází na Chebsku. Slav-
nostní vyhlášení na pódiu u  Spo-
lečenského domu sledovali nejen 
běžní návštěvníci festivalu, ale jako 
obvykle přijeli podpořit své domo-
viny ve velkém také občané kandi-
dujících vesnic. Více o jednotlivých 
uchazečských obcích se lidé mohli 
dozvědět také v Hale Vincentka, na 
výstavě představující kandidáty na 
titul. Zatímco letos se titul stěhoval 
do jiné části republiky, vloni zůstal 
ve Zlínském kraji, protože zvítězily 
valašské Kateřinice. 

Akce se uskutečnila díky podpo-
ře Zlínského kraje.

Nikola Synek

Nový domov pro seniory otevřel  
předseda vlády

Premiér Bohuslav Sobotka se 
zúčastnil v  pondělí 21. září spolu 
se zástupci Zlínského kraje, měs-
ta Luhačovice a dalšími hosty slav-
nostního otevření nově postavené 
budovy Domova pro seniory Lu-
hačovice. Novostavba se nachází 
v místě, kde se sbíhají ulice Ludko-
vická, V Drahách a Družstevní.  Po 
slavnostním přestřižení pásky si 
přítomní prohlédli nové zařízení, 
které nabídne moderní podmínky 
pro péči o osoby, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje stálý pobyt v  tako-
vémto zařízení. 

Premiér ve svém projevu k přítom-
ným ocenil, že kraj ve spolupráci s měs-
tem do výstavby nového domova in-
vestoval finanční prostředky a  mohlo 
tak vzniknout nové moderní zařízení. 

„Není to vždy pravidlo, aby se takové 
finanční prostředky našly. Já když jez-
dím po republice, musím říci, že je ješ-
tě spousta zařízení pro seniory a zdra-
votně postižené, která nepatří do století 
jedenadvacátého, ale spíše do století 
devatenáctého. Bohužel je to tak. O to 

větší poděkování patří všem, kteří se 
tady zasloužili, aby se ve Zlínském kra-
ji zařízení pro seniory modernizova-
la. Jsem velice rád, že dnes jedno nové 
v  Luhačovicích můžeme otevřít,“ uve-
dl Sobotka. Premiér ve svém projevu 
také ocenil, že se na stavbu podařilo 
využít evropské peníze. 

„Stavba stála přibližně 57 milionů 
korun, kdy 46 milionů šlo z regionální-
ho operačního programu,“ přiblížila 
radní Zlínského kraje pro sociální ob-
last Taťána Valentová Nersesjan. Kraj 
podpořil vznik nové budovy 8 milio-
ny a město vynaložilo 3 miliony za po-
zemek pro nové zařízení.

Nový domov nabídne dvacet jed-
nolůžkových a deset dvoulůžkových 
pokojů, které, na rozdíl od staré bu-
dovy luhačovického domova v Praž-
ské čtvrti, má všechny pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením. Čerstvě 
otevřená budova nabídne také bez-
bariérový přístup do všech pokojů, 
což stávající domov neumožňoval. 
Pracovníci Domova pro seniory Lu-
hačovice, který je zřizován Zlínským 
krajem, se začnou přesouvat do nové 
budovy během nejbližších 14 dnů po 
otevření. „Třicátého září přestěhuje-
me všechny naše klienty a  od 1. říj-
na zde budeme řádně poskytovat 
sociální pobytovou službu,“ uved-
la ředitelka domova Marta Ševčíko-
vá. Nový domov se začal stavět v čer-
venci loňského roku.

Nikola Synek

strana 2

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ



Zprávy ze 7. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Luhačovice 2014–2018 konaného 3. 9. 
2015
ZML schválilo:
• hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2015;
• uzavření smlouvy o  kontokorent-

ním úvěru ve výši 4 000 000 Kč na 
překlenutí časového nesouladu 
mezi tvorbou a  spotřebou finanč-
ních zdrojů provozního charakte-
ru v  části běžného rozpočtu měs-
ta Luhačovice schváleného na rok 
2015 a  2016 s  Českou spořitel-
nou, a. s., a pověřilo starostku měs-
ta podpisem smlouvy o  kontoko-
rentním úvěru ve výši 4 000 000 Kč 
pro překlenutí časového nesouladu 
mezi tvorbou a  spotřebou finanč-
ních zdrojů provozního charakteru 
v části běžného rozpočtu města Lu-
hačovice schváleného na rok 2015 
a 2016 s Českou spořitelnou, a. s.;

• poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč 
z rozpočtu města Luhačovice na rok 
2015 Charitě Svaté rodiny Luhačovi-
ce včetně uzavření příslušné veřej-
noprávní smlouvy; 

• prodej id. 6107/56502 pozemků za-
psaných na LV 41 k. ú. Luhačovice: 
parc. č. 774/10 – ostatní plocha o vý-
měře 245 m2, parc. č. 774/11 – ostat-
ní plocha o  výměře 26 m2, parc. č. 
819/1 – lesní pozemek o  výměře  
4 547 m2, parc. č. 819/83 – lesní po-
zemek o výměře 4 606 m2, parc. č. 
819/84  – ostatní plocha o výměře 
492 m2, parc. č. 819/94 – lesní poze-
mek o výměře 67 m2, parc. č. 819/98 
– lesní pozemek o  výměře 15 m2, 
parc. č. 819/99 – lesní pozemek o vý-
měře 24 m2, parc. č. 819/104 – ostat-
ní plocha o  výměře 9 m2 Ing. J. H. 
za cenu dle znaleckého posudku 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem (Jedná se o pozemky v loka-
litě Kamenná.);

• nabýt do vlastnictví koupí pozemek 
parc. č. 786/40 o  výměře 381 m2  
k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem (Jedná se o pozemek, na kte-
rém je umístěna místní komunikace 
v ulici Školní.);

• prodej části pozemku parc. č. 414/9 
o  výměře cca 150 m2 k. ú. Klad-
ná Žilín panu Ing. K. G. za cenu  
30 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem (Jedná se o poze-
mek u domu č. p. 45 v místní části 
Kladná Žilín.);

• zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 2835 k. ú. Luhačo-
vice v majetku města pro umístění 
zařízení distribuční soustavy realizo-
vané pod názvem „Luhačovice, Ve-
selého, Slávie II, kab. NN“, spočívají-
cí v umístění kabelového vedení NN 
a rozpojovací skříně na pilíři ve pro-
spěch firmy E-ON Česká republika,  
s. r. o., za jednorázovou úplatu 125 
Kč/bm + příslušné DPH (Jedná se 
o pozemek na ul. Nábřeží.);

• nové znění „Pravidel pro prodej bytů 
a bytových domů v majetku města“ 

a  „Postupu při uplatnění pravidel 
pro prodej bytů a  bytových domů 
v majetku města Luhačovice“;  

• prodej bytového domu s  čísly po-
pisnými 864, 865 a 866 na pozemku 
st. pl. 103/4, pozemku st. pl. 103/4 
o  výměře 675 m2 a  část přilehlého 
pozemku parc. č. 103/5 o  výměře 
1 715 m2 v k. ú. Luhačovice v soula-
du s Pravidly pro prodej bytů a byto-
vých domů v majetku města Luha-
čovice;

• nabýt do vlastnictví koupí pozemek 
st. pl.  344 o výměře 195 m2, jehož 
součástí je objekt č. p. 312 a poze-
mek parc. č. 739/5 zahrada o výmě-
ře 135 m2, v k. ú. Luhačovice za cenu 
znaleckého posudku (Jedná se 
o dům č. p. 312 a zahradu v ulici Ná-
dražní vedle parkoviště.);

• zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 2881/2 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy rea-
lizované pod názvem „Luhačovice, 
Terasové domy, kab. NN“, spočívají-
cí v umístění kabelového vedení NN 
a  kabelové skříně NN ve prospěch 
firmy E-ON Česká republika, s. r. o., 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ příslušné DPH (Jedná se o poze-
mek vedle objektu č. p. 137.);

• zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc,. č. 784/4 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy rea-
lizované pod názvem „Luhačovice, 
Výsluní, Vebr, příp. NN“, spočívající 
v  umístění kabelového vedení NN 
a  kabelové skříně NN ve prospěch 
firmy E-ON Česká republika, s. r. o.; 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ příslušné DPH (Jedná se o poze-
mek v ulici Výsluní.);

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

• předání majetku města Luhačovice 
k hospodaření Technickým službám 
Luhačovice, příspěvkové organizaci, 
dle předloženého návrhu;

• zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 922/1 k. ú. Polich-
no v majetku města pro umístění za-
řízení distribuční soustavy realizova-
né pod názvem „Polichno, Skládal, 
kab. NN“, spočívající v  umístění ka-
belového vedení NN ve prospěch 
firmy E-ON Česká republika, s. r. o., 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ příslušné DPH (Jedná se o poze-
mek v místní části Polichno.);

• uzavření Dodatku č. 1 k  Darovací 
smlouvě č. D/1884/2015/STR se Zlín-
ským krajem (Předmětem Smlou-
vy je bezplatné předání 2 kusů 
zastávkových elektronických infor-
mačních panelů a  projektové do-
kumentace pro jejich instalaci a pří-
pojky elektrické energie, Dodatek 

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice 
konané 9. 9. 2015
RML rozhodla:
• o  výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Zajištění nákupu elektric-
ké energie a  zemního plynu pro 
město Luhačovice a  jím zřízené 
příspěvkové organizace na rok 
2016“ prostřednictvím Českomo-
ravské komoditní burzy Kladno 
takto: č. 1: FIN-servis, a. s., Dr. Vr-
benského 2040, 272 01 Kladno, 
nabídková cena bez DPH 59 000 
Kč, č. 2:  PROSPEKSA, a. s., Nekla-
nova 152/44, 128 00 Praha 2, Vy-
šehrad, nabídková cena bez DPH  
61 000 Kč, č. 3: MM TRADER CZ, 
a. s., Arbesova 492, 272 01 Klad-
no, nabídková cena bez DPH  

70 000 Kč, a  pověřuje starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem smlouvy o  zprostřed-
kování burzovních komoditních 
obchodů s vybraným uchazečem 
FIN-servis, a. s., Dr. Vrbenského 
2040, 272 01 Kladno, v  souladu 
s nabídkou uchazeče.

RML delegovala:
• tajemníka MěÚ Luhačovice PhDr. 

Františka Hubáčka jako zástup-
ce města Luhačovice na jedná-
ní nadnárodní řídicí skupiny pro 
přípravu zapsání evropských láz-
ní na Seznam světového dědictví 
UNESCO v  Bad Homburgu v  ter-
mínu 21. 10. – 23. 10. 2015.

Zprávy z  8. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice 2014–2018 konaného 14. 9. 
2015
ZML zvolilo:
• volební a  návrhovou komisi ve 

složení: předseda Ing. Karel Zicha, 
členové Ing. Martin Plášek a Mgr. 
Eva Tomalová; 

• Mgr. Romana Leblocha do funkce 
dalšího místostarosty města Luha-
čovice.

ZML stanovilo:
• na dobu určitou – po dobu dočasné 

pracovní neschopnosti starostky 
města Luhačovice – třetího dlouho-
době uvolněného člena zastupitel-
stva, a to pro funkci dalšího místosta-
rosty města Luhačovice;

• že se volba dalšího místostarosty 
uskuteční tajným hlasováním;

• pořadí místostarostů při zastupová-
ní starostky v době její nepřítomnos-
ti takto: 1. místostarosta Radomil Kop, 
2. místostarosta Mgr. Roman Lebloch.

strana 3

zprÁVY z raDNIcE

vyčísluje cenu uvedených věcí.);
• zřízení věcného břemene na čás-

ti pozemku parc. č. 2885 k. ú. Luha-
čovice v  majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luhačovi-
ce, Bílá čtvrť, Avion, kab. NN“, spočí-
vající v  umístění kabelového vede-
ní NN ve prospěch firmy E-ON Česká 
republika, s. r. o., za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH 
(Jedná se o pozemek vedle městské 
plovárny.);

• prodej uměleckého díla tapiserie art 
protisu „Jízda králů“ akademického 
malíře Josefa Veselého městu Hluk 
za cenu 10 000 Kč;

• prodej osobního vozidla Škoda 
Octavia 1.6 FSI autobazaru Califor-
nia Luhačovice za cenu 120 000 Kč;

• poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 173 000 Kč z  dotace po-
skytnuté městu Luhačovice Mi-
nisterstvem kultury z  Programu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a  městských pa-
mátkových zón v roce 2015 na akci 
„Nátěr oken a další související práce –  
I. etapa na objektu Společenský 
dům, č. p. 127“; 

• uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Luhačovice v  roce 2015 ve 
výši 209 000 Kč společnosti Lázně 
Luhačovice, a. s., Lázeňské náměs-
tí 436, 763 26 Luhačovice, na akci 

„Nátěr oken a  další související prá-
ce – I. etapa na objektu Společenský 
dům, č. p. 127“;

• podání žádosti o dotaci z Programu 
pro poskytování dotací z  rozpočtu 
Zlínského kraje pro rok 2016 na po-
žární techniku nebo věcné prostřed-
ky požární ochrany jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Zlínského 
kraje na projekt „Luhačovice – SDH 
Řetechov – nákup požární techniky“ 
a dofinancování projektu z rozpočtu 
města Luhačovice v roce 2016;

• odstoupení od smlouvy o převodu 
majetku č. 3022/15,  kterou byl měs-
tu Luhačovice převeden následující 
movitý majetek: závěsný lodní mo-
tor JOHNSON J 40 RLEE, laminátový 
člun Blesk, přívěs pro přepravu lodi 
reg. zn. ZL 07-67.

ZML vzalo na vědomí:
• hospodaření příspěvkových organi-

zací města: Technické služby Luha-
čovice, Městský dům kultury Elektra 
Luhačovice, Sportovní centrum Ra-
dostova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luhačo-
vice, Dům dětí a mládeže Luhačovi-
ce za I. pololetí roku 2015.

ZML pověřilo
• výbor pro občanské záležitosti vy-

pracováním pravidel pro provoz se-
niortaxi do listopadu 2015 pro zku-
šební provoz v roce 2016.
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Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovice 
konané 26. 8. 2015
RML schválila:
• uzavření Smlouvy č. 15244584 

o  poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí mezi Státním fon-
dem životního prostředí České re-
publiky a  městem Luhačovice na 
akci „Doplnění separace a  svozu 
bioodpadů – Luhačovice“;

• uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem objektu č. p. 25 na st. pl. 187 
k. ú. Řetechov včetně umístěného 
drobného hmotného investiční-
ho majetku města Luhačovice na 
dobu neurčitou od 1. 9. 2015 s Mar-
tinem Mikuličkou za účelem provo-
zování prodejny potravin a  smíše-
ného zboží za cenu 1 Kč/rok;

• hospodaření příspěvkových or-
ganizací města: Technické služby 
Luhačovice, Městský dům kultury 
Elektra Luhačovice, Sportovní cen-
trum Radostova Luhačovice, Zá-
kladní škola Luhačovice, Mateřská 
škola Luhačovice, Dům dětí a mlá-
deže Luhačovice za I. pololetí roku 
2015 a  doporučuje zastupitelstvu 
města vzít na vědomí hospodaře-
ní příspěvkových organizací měs-
ta: Technické služby Luhačovice, 
Městský dům kultury Elektra Luha-
čovice, Sportovní centrum Rado-
stova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luha-
čovice, Dům dětí a mládeže Luha-
čovice za I. pololetí roku 2015.

RML vzala na vědomí:
• hospodaření města Luhačovice 

za I. pololetí roku 2015 a doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit 
hospodaření města Luhačovice za  
I. pol. roku 2015;

• informaci o  cenách pozemků při 
prodeji a nákupu.

RML rozhodla:
• o výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Silnice II/492: Luhačovice – prů-
myslová zóna, SO 102 – Chodník“ 
takto: č. 1: EUROVIA CS, a. s., Ná-
rodní 138/10, Nové Město, 110 00 
Praha 1, závod Zlín, Louky 330, 763 
02 Zlín, nabídková cena bez DPH  
1 799 650 Kč, č. 2: Porr, a. s., Dubeč-
ská 3238/36, 100 00 Praha 10, od-
štěpný závod Morava, Skály 870, 
763 62 Tlumačov, nabídková cena 
bez DPH 2 116 448 Kč, č. 3: ALPI-
NE Bau CZ, a. s., Jiráskova 613/13, 
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí, nabídková cena bez 
DPH 2 291 448 Kč, a pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Seme-
lovou podpisem smlouvy o  dílo 
s  vybraným uchazečem EURO-
VIA CS, a. s., závod Zlín, Louky 330, 
763 02 Zlín, v souladu s nabídkou 
uchazeče.

RML delegovala:
• místostarostu Radomila Kopa jako 

zástupce města Luhačovice na 
jednání nadnárodní řídicí skupiny 
pro přípravu zapsání evropských 
lázní na Seznam světového dě-
dictví UNESCO v  Bad Homburgu 
v termínu 21. 10. – 23. 10. 2015.

Včelařská výstava
Různé druhy úlů, včelařské kuk-

ly, svíčky ze včelího vosku a  samo-
zřejmě i med byly od pondělí 14. září 
k vidění na výstavě v galerii luhačo-
vického kulturního domu Elektra. Po 
celý týden si tam mohli příchozí pro-
hlédnout dokonce i živé včely v pro-
skleném úle, na kterém lze názor-
ně vidět, jak vlastně tento užitečný 
hmyz ve svých příbytcích hospoda-
ří. K tomu nechyběl odborný výklad, 
který ochotně poskytli členové luha-
čovické základní organizace Českého 
svazu včelařů. Tak jako v úvodní den 
výstavy přivítal například prvňáky 
z  místní základní školy předseda lu-
hačovických včelařů Pavel Horák. Na 

výstavě se tak od něho mohli dozvě-
dět třeba o důležitosti včel, které člo-
věku nejen dávají med, ale zejména 
zajišťují zásadní procento opylová-
ní rostlin, což je nezbytné pro běžné 
fungování přírody i pro zemědělství. 
Návštěvníci expozice se také dozvě-
děli o další užitečnosti včel a všech je-
jich produktech včetně praktického 
významu pro člověka. Nechyběl ani 
med k ochutnání či zakoupení.  Na vý-
stavě bylo možné zakoupit si odbor-
nou literaturu o včelařství nebo se po-
radit, jak nejlépe začít, pokud se chce 
člověk chovu včel věnovat.

Nikola Synek 

Na nutnost udržovaní zeleně v blízkosti 
rozvodné soustavy elektrického vedení 
upozorňuje občany společnost E.ON. In-
formaci ke zveřejnění zaslala také luhačo-
vické radnici. 

„Na základě § 25 odst. 3g) záko-
na č. 458/2000 Sb. žádáme vlastní-
ky či uživatele nemovitostí (pozemků) 
o  odstranění nebo ořez dřevin ohro-
žujících bezpečný a spolehlivý provoz 
elektrického distribučního zařízení,“ 
uvádí E.ON. Na zajištění toho, aby ze-
leň odpovídala bezpečnému provo-
zu rozvodné sítě, dává termín do kon-
ce roku. V  případě, že lidé neořežou 
svou zeleň tak, aby odpovídala po-
žadavkům vycházejícím ze zákona, 
energetici vstoupí na pozemek majite-
le a větve či celé dřeviny zasahující ne-
bezpečně blízko elektrickému vedení 
odstraní sami. „Užitková dřevní hmo-
ta bude ponechána na místě k  další-
mu využití vlastníkem či uživatelem 
nemovitosti (pozemku), klest a  zbyt-
ky po těžbě budou zlikvidovány spo-
lečností E.ON,“ popisuje ve svém upo-
zornění energetická společnost. Lidé 
by neměli brát upozornění na lehkou 
váhu. „Za nesplnění zákonných povin-
ností majitelů či uživatelů nemovitostí 

ořezat, popř. odstranit stromoví a jiné 
porosty ohrožující bezpečný a spoleh-
livý provoz distribučních zařízení může 
příslušné vlastníky či uživatele formou 
sankcí postihnout Energetický regu-
lační úřad,“ upozorňuje E.ON.

Společnost rovněž přibližuje, že 
každý druh vedení má dle tzv. Ener-
getického zákona dáno konkrét-
ní ochranné pásmo, do kterého ze-
leň nesmí zasahovat. Lidé by ale při 
případném odstranění stromů měli 
dbát i na to, že zákony mohou u ká-
cení dřevin vyžadovat povolení or-
gánů ochrany přírody. Důležité je 
také zachovat bezpečnostní pra-
vidla při práci poblíž elektrických 
drátů. Pokud by se lidé chtěli blíže 
o  nutnosti či pravidlech ořezu dře-
vin v  blízkosti elektrického vedení 
informovat, mohou zavolat na linku 
800 77 33 22, kde jim na dotazy od-
povědí.

 Nikola Synek

Volba místostarosty 
Druhého místostarostu Luhačovic, 

který bude dalším uvolněným čle-
nem zastupitelstva a jeho hlavní pra-
covní náplní tedy bude práce na ve-
dení města, zvolili na svém zasedání 
v pondělí 14. září luhačovičtí městští 
zastupitelé. 

Stal se jím Roman Lebloch, působící 
v běžném povolání jako ředitel místní 
základní školy. Do funkce 2. místosta-
rosty jej navrhla starostka města Marie 
Semelová, která je dlouhodobě zdra-
votně indisponována a na jejíž popud 
se zřízení funkce druhého místostaros-
ty a jeho volba odehrály.

O  tento krok zastupitele požáda-
la dopisem, který přítomným na za-
sedání přečetl místostarosta Radomil 
Kop. Na základě tohoto psaní rovněž 
zastupitele svolal. V  dopise se sta-
rostka vyjádřila v tom smyslu, že musí 
zastupitele upozornit na svůj zdra-
votní stav, který si vyžádá ještě nej-
méně 6 měsíců léčby a  rehabilitací 
a po tuto dobu je tedy nutné počítat 
s tím, že bude v pracovní neschopnos-
ti. Aby město mohlo dále dobře fun-
govat, navrhla proto zvolení dalšího 
uvolněného člena, který by po dobu 
její nepřítomnosti pomohl řešit úko-
ly spojené s  vedením města. Roman 
Lebloch (který je zvolen do zastupi-
telstva stejně jako Semelová za ČSSD) 
byl podle ní vhodným kandidátem 
ze tří důvodů: - jednak po řadu let za-
stává funkci městského radního; - byl 
i místostarostou města; - zná problema-
tiku vedení města, a je proto schopen  
ihned plnit veškeré potřebné úkoly vy-
plývající z funkce. Zastupitelé, kterých 
se sešlo 17 z   jedenadvacetičlenné-
ho zastupitelstva, nejprve všemi hla-
sy přítomných schválili zřízení funkce 

2. místostarosty a poté v  tajné volbě 
zvolili 15 hlasy Leblocha do funkce. 
Jiný kandidát nebyl navržen. 

„V první řadě bych přál paní starostce, 
aby se uzdravila. Chápu zvolení opravdu 
na dobu přechodnou, ani ne dlouhou, 
ale spíše na kratší čas. Je nutné zabez-
pečit chod radnice. Už jsem tu čtyři roky 
ve funkci byl a v jednom se to opravdu 
nedá dělat. Město je zastoupeno v mno-
ha orgánech a nejde, aby ty povinnos-
ti zvládl jen jeden člověk,“ poznamenal 
nově zvolený 2. místostarosta Roman 
Lebloch.

Ve škole zřizované městem, kde ře-
diteluje, se, jak ubezpečil i  zastupite-
le, nic nezmění. Jeho pravomoci pře-
vezme zástupkyně ředitele, tak jak to 
ukládá zákon, a práce se rozdělí mezi 
další zaměstnance. „Na pracovníky se 
můžu spolehnout a  po nezbytné době 
na radnici se hodlám do školy vrátit. I tak 
si ale dění ve škole ohlídám,“ podotkl.

Se zvolením nového 2. místosta-
rosty byl spokojen i místostarosta Ra-
domil Kop, který uvolněnou funkci na 
radnici zastává v tomto volebním ob-
dobí poprvé. „Mám radost, že mohu 
dnes večer zavolat paní starostce, že 
může klidně odpočívat, protože se po-
dařilo odhlasovat zvolení pana Leblo-
cha. Myslím, že je to opravdu v  zájmu 
města. Řekl jsem před časem paní sta-
rostce, že jsem ochoten pracovat bez 
volna do té doby, než se uzdraví, ale 
bylo mi řečeno, že  po skončení klidněj-
šího letního období by ani to nestači-
lo, protože jsou opravdu nutní alespoň 
dva lidé, aby všechny úkoly a různá jed-
nání zvládli. Jsem rád, že to uznali i za-
stupitelé, a chci jim tímto za dnešní vol-
bu poděkovat,“ uvedl místostarosta 
Radomil Kop.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomohlo ZŠ Luhačovice v oblasti bezpečnosti
Zdá se, že již opadly emoce po 

dalším útoku vyšinutého jedince 
v blízkém Uherském Brodě. Dochá-
zíme však k závěru, že riziko opako-
vání těchto mimořádných událostí 
nelze zcela eliminovat. Když se na-
rušený jedinec rozhodne vraždit 
nebo někoho napadnout, zabrání 

se tomu těžko. Virtuální hrozby za-
stínily činy jedinců (Žďár nad Sáza-
vou, Uherský Brod). Nezbývá než 
hledat cesty k zajištění alespoň ele-
mentární bezpečnosti, což se týká 
i  školství, a  pokud možno chránit 
děti a  ztížit přístup kohokoliv do 
našich budov.

Program MŠMT „Podpora zabez-
pečení škol a  školských zařízení“ byl 
vhodnou a  správnou příležitostí jak 
se o  to pokusit. ZŠ Luhačovice získa-
la dotaci z tohoto programu Minister-
stva školství na zabezpečení budovy 
1. stupně a školní družiny. Hlavní budo-
vu jsme zajistili vlastními silami včetně 

zaměstnání vrátného v programu Úřa-
du práce. Snažíme se tak naplňovat Mi-
nimální standard bezpečnosti a za zís-
kanou dotaci jsme velmi rádi. Každá 
dotace, kterou obdržíme mimo základ-
ní rozpočet zřizovatele, posouvá školu 
dál, tím více v oblasti bezpečnosti.

Roman Lebloch

Jako prvňáček na úvod ve škole chyběl, dnes tam řediteluje
Když vznikal tento rozhovor, 

byl právě den před začátkem ško-
ly, vše se připravovalo. Ředitel ZŠ 
Luhačovice Roman Lebloch, když 
přicházím do jeho kanceláře, ješ-
tě podepisuje vysvědčení dvou dí-
vek, které musely dělat opravné 
zkoušky. Jeho stůl je dost zaplně-
ný i různými dalšími lejstry. 

Teď je hodně papírování, že?
Je toho dost. Mám ale raději čistý 

stůl - víc mi jde o tu práci s dětmi než 
o nějaké papíry.

Jaký je začátek školy pro ředi-
tele?

Je to trošku šok po návratu z dovo-
lených, ale ono se to rozjede a během 
pár dní je to dobré.

První školní den je samozřejmě 
slavnostnější. Letos nám krásně vy-
šlo dělení dětí do šestých tříd. Že 
jsme kromě těch, co jdou do speciali-
zované matematické či sportovní tří-
dy, nemuseli trhat kolektivy přicháze-
jící odjinud. Ti kdo k nám přišli třeba 
z  Pozlovic, Slopného či Dolní Lhoty, 
tak zůstali spolu.

Kolik procent asi tvoří mimolu-
hačovičtí žáci?

Je to zhruba půl na půl. Sjíždí se 
k nám z třinácti vesnic.

Vidím tu i  papíry ze školní in-
spekce. Je návštěva inspektora po-
strachem pro ředitele?

Ne. Za pět let, co řediteluji, mám 
spoustu různých výsledků testování 
a  naši žáci v  nich dosahují výsledků 
lepších, než je celostátní průměr. Tře-
ba v povinných přijímačkách z mate-
matiky porazili 73 procent ostatních.

Uvažuje se, že ve školství budou 
různé změny. Mluví se i o návratu 
ke klasickým jednotným osnovám, 
podle kterých by se učilo. Ty se zru-
šily zhruba před osmi lety a od té 
doby má každá škola svůj vzdělá-
vací program. Co na možný návrat 
osnov říkáte?

Podívejte, tady jsou staré dob-
ré osnovy (vytahuje z  police pu-
blikaci), které platily pro celou re-
publiku. Kdyby se nechaly, bylo by 
to nejlíp. Na základní škole není až 
tak co měnit. Měly by být podle 
mě dány zcela jasně v celé repub-
lice jako dřív. Škola by měla v rámci 
toho zapracovat do výuky více jen 
učivo o svém městě a okolí. I když 
to tam stejně třeba ve vlastivědě je. 
Jde o krajové tradice, vztah ke kra-
ji. Pokud budou jednotné přijímací 

zkoušky, k jakési jednotnosti by os-
novy mohly směřovat.

Jak moc se vůbec změnilo škol-
ství za dobu, co v  něm působíte? 
A jak je to vlastně dlouho?

Je to s přestávkami, co jsem byl na 
vojně či působil na radnici, už jedena-
třicet let. V Luhačovicích je škola ještě 
ráj. Děcka ale dnes neznají míru sluš-
nosti. My jako malí jsme taky dělali bi-
nec, ale dnes jsou drzejší i na učitele, 
vulgárně mluví. To někdy dělal každý, 
ale jinde, ne před učitelem! A  dnes 
jsou děcka línější. 

V čem?
Čekají okamžitý efekt, nezajímá je 

dlouhodobější práce. 
Třeba holky, které dělaly oprav-

ky. Neučily se přes rok, kašlaly na to. 
Pak se nakonec naučily až na opravky 
a zvládly to. Když vidíme, že se tomu 
dítě věnuje, snaží se opravit, nikdy ne-
propadne ani se nedostane k  tomu, 
že by mu to hrozilo.

Když jste byl dítě, co jste měl rád 
ve škole? A… „lumpačil“ jste taky 
někdy?

Jasně, taková klukovská raubířina 
byla hlavně mimo školu. Třeba když 
se stavěla budova jeslí a pracovali tam 
dělníci, tak jsme si z nich dělali legra-
ci, a tak různě. Hodně jsme ale byli na 
hřištích, hráli fotbal, nějaký ten tvrd-
ší výraz zazněl, ale jen mezi klukama, 
ne před dospělými. Ty jsme naopak 
dokázali slušně pozdravit, což dnes 
mnozí mladí nedělají. 

Změnilo se i technické vybavení, 
různé možnosti.

Samozřejmě, ale na základce je 
vždy nejdůležitější přístup kantora. 

Kdy jste se vůbec rozhodl pro 
učitelství?

Na gymnáziu. Původně jsem ale 
šel na dopravní školu do Žiliny. Měl 
jsem rád vlaky, chtěl jsem se věno-
vat dopravě. Ale nebylo to to pravé 
ořechové.

Proč?
První rok byl dost technický, někte-

ré předměty mě nenadchly. Pak jsem 
tedy šel raděj na „pajdák“ do Brna, 
o kterém jsem uvažoval také. Tehdy 
se ta škola jmenovala Univerzita J. E. 
Purkyně, což je dnešní Masarykova 
univerzita.

Jaké zaměření?
Specializovaný jsem byl na první 

stupeň a tělesnou výchovu, tak jako 

velká část mužů učitelů.
Učil jsem nejprve na druhém stup-

ni různé předměty, pak mladší děti 
a byl jsem i třídní.

Jaké je být „tříďas“?
No, máte víc povinností. A zodpo-

vědnost za třídu. V současnosti je to 
i hodně administrativy. 

Přibylo ve školství toho papíro-
vání?

No jejda! Strašně! Často papíry, kte-
ré člověku přijdou nesmyslné. Třeba: 
jako škola posíláme všelijaká hlášení. 
Dřív se na začátku roku vyplnil v září 
jeden výkaz, kolik je žáků, učitelů, 
tříd… Teď toho je daleko víc, různé 
směrnice se pořád mění.

Nebo značná administrativa je tře-
ba kolem zdravotně hendikepova-
ných žáků. Přitom jednou mají ně-
jakou diagnózu, je daný postup, jak 
s  nimi pracovat, a  tímto se vše jen 
komplikuje. Papír nepomůže, po-
může učitel. Raději kdyby mohli do-
stat třeba asistenta. Všechno se sto-
krát zjišťuje, přitom výsledek, zda to 
funguje, je patrný z vysvědčení. A in-
tegrovat takovéto děti se daří. Měli 
jsme tu žáky hodně zdravotně posti-
žené a pracovali jsme s nimi ke spoko-
jenosti všech.

Značná administrativa je i s růz-
nými projekty, na které škola žádá 
dotace, že? 

Tam je to skutečná katastrofa! To ví 
každý, kdo projekty dělá. Ale už se to 
naštěstí zjednodušuje, teď konkrétně 
u různých nových výzev. 

Můžete přiblížit projekty, které 
škola dělá?

V minulém roce jsme měli hodně 
projektů se středními školami. Jed-
nak se střední školou v  Uherském 
Brodě, s místní SOŠ Luhačovice a také 
se školou ve Slavičíně. To byly projek-
ty na podporu technického vzdělá-
vání. Byly dobré, různé exkurze, děti 
také vyráběly, vařily s  místní střední 
školou, bylo vše hmatatelné. Žádné 
„měkké projekty“, ze kterých vlastně 
nic není. Naše škola umí napsat pro-
jekt, a tak dotace na ně dostáváme. 

Které projekty přijdou letos?
Dostali jsme třeba dotaci minis-

terstva na podporu zabezpeče-
ní škol. Zabezpečila se nově škol-
ní družina a budova bývalých jeslí, 
na hlavní budově jsme zabezpeče-
ní platili  ze svých prostředků. A teď 
máme velký projekt na podporu 
čtenářské gramotnosti. Nakoupí se 

spousta knih, budou se dělat čte-
nářské dílny, aby si děti zase zvyk-
ly číst. Některé neurologické výzku-
my říkají, že z papírové knihy vnímá 
člověk daleko lépe než třeba z obra-
zovky počítače.  

A jsou ještě nějaké další aktuál-
ní, na které se daří získat dotace?

Požádali jsme také o  dotaci na 
praktické vzdělávání. Nakoupí se do 
dílen ponky, svěráky… Stejně jako 
u gramotnosti jde na projekt z do-
tací přes dvě stě tisíc. A  třeba kraj 
nám přispívá pravidelně na spor-
tovní soutěže.

To je hodně aktivit. 
Kromě dvou velkých zmíněných 

projektů jsme letos také jednou ze 
160 škol vybraných na testování ho-
diny tělocviku navíc. Bude pro žáky  
1.–3. třídy. Tomu jsem rád, protože 
jsem k tělocviku vždy tíhnul. 

Vy jste také hrál a trénoval fot-
bal, že?

Vedli jsme přípravku, trénoval jsem 
tam i vlastního syna, hrál jsem  první 
A třídu a pak jsem se stal i rozhodčím. 

A ještě rozhodcujete?
Už jen okresní přebor. 

A  „začutat“ si chodíte? Třeba 
jako Váš vrstevník, bývalý staros-
ta Hubáček?

Ne, já se proběhnu, když rozhod-
cuju. Ale už je to jen koníček. Dřív to 
ale bylo náročné, když jsme jezdili 
různě daleko pískat druhou ligu.

Mluvil jste o synovi. Jak je to s vý-
chovou v učitelských rodinách? Po 
práci s  mnoha dětmi ve škole zů-
stává energie na vlastní děti?

Jste pořád mezi lidmi. Musíte po-
řád přemýšlet a  mluvit, člověk by 
chtěl vypnout, když přijde domů. Tak-
že je fakt, že učitelské děti jsou troš-
ku „šizené“. Ta energie už odpoled-
ne není.

Co vlastně Vaši potomci dělají?
Syn je také ředitelem školy, v Drno-

vicích u  Valašských Klobouk. Druhý 
teď dělá řidiče a dcera studuje práva. 

Mluví se hodně o tom, že práce 
učitelů dnes není doceněná.

No, kdekdo vidí u učitelů zase jen, 
že mají prázdniny. Ale ta dennoden-
ní práce s dětmi je takový plíživý ná-
por na nervovou soustavu. Doce-
něná ta práce není, ale zase je u ní 
výhoda jistého stálého platu. 
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SpOLEčNOST

NARoZeNí
Natálie Štěpničková
eduard Výsmek
eliška Hetmerová
Daniel Tureček
Jan Ratiborský
Maja Soukupová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇATKY
Miroslav Buriánek a Marie obadalová
ondřej Kudláček a Kristýna Gyuricseková
Petr Vavrys a Veronika Bláhová
Martin Běhunek a oksana Demchenko
Blahopřejeme.

VýRočí NARoZeNí
Anděla Dostálková   94 let
Jana Semelová  91 let
Františka Piotrowská  90 let
Hedvika Švachová   89 let
Zdenka Kudláčková  89 let
Margita Ráčková  87 let
Irena Juříková  87 let
Bohumila Petrášová   85 let
Zdeněk Novosád  85 let
Ludmila Vavrysová  85 let

Karel Plášek  85 let
Marie Buchtová  80 let
Alois Slovák  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Helena Vydarená  83 let
Petr Buriánek  65 let
Zdeněk čermák  67 let
Josef Kranz  83 let
Milan Kolář  63 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

Co je na začátku školního roku 
hlavní?

Letos jsme si dali za úkol naplnit 
uvedené projekty. A vždycky při uví-
tání žáků říkám tři pilíře: slušnost, pak 
chodit poctivě do školy. (Na to jsme 
přísní a hned, jak dítě chybí, řešíme, co 
s ním je.) A další je: kdo pracuje, proje-
ví snahu, tak ve škole nemá problémy.

Jak velká změna je jen učit opro-
ti dělání ředitele školy?

Velká. Já teď už začínám v této po-
zici šestý rok. Abych byl stále peda-
gogickým pracovníkem, musím ale 
i jako ředitel učit. Mám pět hodin týd-
ně, poslední roky učím vlastivědu. 
Zbytek je na tu obrovskou spoustu 
administrativy. I když dnes je výhoda, 
že není v některých věcech tak strikt-
ní a úředníci upomínají, když se náho-
dou na nějaké lejstro pozapomene, 
mají lidský přístup. To trochu vyvažu-
je přemíru té byrokracie. 

Jak byste dnes poradil rodičům 
vést děti ke vzdělání?

Nenadávat doma na učitele, co si 
jako vymýšlí… Na kterési škole jsem 
četl pěkný nápis:

„Nevěřte vašim dětem všechno, co 
vykládají o naší škole. My jim také ne-
věříme všechno, co vykládají o  vaší 
rodině.“ A  hlavně vést děti v  učení 
k pravidelnosti, k systému. 

Změnil se za poslední léta pří-
stup rodičů, že třeba tolik na vý-
chovu nehledí?

Nemají na děti tolik času, je to 
dost poznat. Ale je to logické, mu-
sejí vydělávat, kolikrát jsou uhoně-
ní. Ne jak kdysi, když skončila v půl 
třetí směna ve Zlíně ve Svitu, auto-
busy se rozjely na všechny strany 
okresu a lidé byli ve tři doma a vět-
šina rodin byla pak pohromadě. Ne-
dělalo se tolik o víkendech, obcho-
dy byly zavřené, život byl klidnější.

Kromě ředitelování jste také 
v komunální politice. 

Já jsem se stal poprvé zastupite-
lem v roce 1998. 

Do roku 2002 jsem byl zastupi-
tel, pak 2002–2006 jsem byl členem 
rady a v dalším období místostarosta. 
Takže ten postup byl takový logický 
a plynulý, teď jsem zase v radě. 

Rozhodoval jste se hodně, zda 
jít do politiky?

Člověk spíš přemýšlí, jak městu po-
moct. Byl jsem také v krajském zastu-
pitelstvu. Dnes jsem tam ještě zůstal 
místopředsedou výboru pro cestovní 
ruch. Krajští úředníci jsou velmi přís-
ní, ale je s nimi vynikající spolupráce, 
pomáhají, radí. S  odborem školství 
máme skvělé vztahy.

Jaké to bylo vrátit se z  uvolně-
né funkce místostarosty opět do 
školy?

Já se docela těšil. Byl jsem zástup-
cem ředitele. Minulá ředitelka se roz-
hodla, že už pokračovat nechce, tak 
jsem se vrátil zpět a začal dělat ředi-
tele.

A celkem se daří, projekty se ko-
nají…

Uplynulý školní rok byl asi nejú-
spěšnější za dobu, co školu vedu. 
Byla spousta akcí, vynikající výsled-
ky v soutěžích, testech, povinné při-
jímačky na střední se žákům povedly. 
Pořád je ale co zlepšovat.

 
Potkají se letos děti v Luhačo-

vicích s  nějakými novými peda-
gogy? 

Na prvním stupni se musela jed-
na učitelka přesunout do družiny, 
tak jsme přijímali jednu novou. Vlo-
ni to bylo horší. To se jedna učitel-
ka odstěhovala a  další dvě musely 
skončit ze zdravotních důvodů. Tak-
že se vše muselo během prázdnin 

složitě řešit, ale potřebné pedago-
gy se podařilo zajistit.

 
Tady ve škole je i taková speciali-

ta, že některé děti dojíždí do Klad-
né Žilína. Jak to vzniklo? Nevědělo 
se co s tamní budovou?

Naopak! Spíš byla v  90. letech 
doba, kdy jsme těžko sháněli prostory 
pro množství dětí. Škola byla na mno-
ha místech v Luhačovicích – v zámku 
družina, dvě třídy v  budově knihov-
ny, která byla kdysi školou. Další třídy 
byly v budově u nádraží, která dnes 
už nestojí, pak byla ještě třída v budo-
vě školky, no a další místa v budově 
bývalých jeslí a hlavní budova školy. 

To bylo asi dost složité?
Ano, na řízení toho provozu. Já 

byl zástupce ředitele. Kladná Žilín je 
u dětí oblíbená. Děti jsou tam spoko-
jené. Někteří rodiče mají ale problém, 
že denně musejí dávat peníze za au-
tobus. Na druhou stranu – z okolních 
obcí děti dojíždějí někdy devět let. Na 
Kladnou dítě jezdí jenom jeden rok. 
Budova tam funguje a  nedokážu si 
představit, že bychom ji opustili, co 
by s ní bylo. Tam se teď dělaly nové 
dveře a chtěl bych, aby se v ní vymě-
nila okna. A jinak se chystá projekt na 
zateplení hlavní luhačovické budovy.

Měl jste vy učitelství nějak v ro-
dině?

Ne, nikdo. Já to povolání nedědil. 

A co Vaše koníčky, kde hledá ře-
ditel „základky“ oddech?

Mám rád gastronomii, tedy z té po-
zice strávníka. Ochutnávám rád dob-
ré jídlo. No a sport mám rád všeobec-
ně. Pak mám rád železnici, cestování 
vlakem.

Byl jste třeba i  na nějaké hor-
ské železnici někde ve Švýcarsku, 
nebo tak?

Právě tam, čtyřikrát! S manželkou si 
tam zajedeme autem, koupíme si jíz-
denku na čtyři dny a můžeme jezdit, 
kam chceme. Do hor, do měst, večer 
zpátky do místa, kde jsme ubytovaní. 
Švýcarský železniční systém je jedna 
z nejdokonalejších věcí na světě.

A manželka je také ve školství?
Ano, učí u nás ve škole.

Jak Vy sám vzpomínáte na to, 
když jste šel poprvé do školy? 
A kam jste chodil?

Já, pokud si matně vzpomínám, 
jsem na ten zahajovací den nešel. 
Já byl první týden nemocný. To bylo 
v roce 1966 a učilo se už na této hlav-
ní budově. Ale vím, že jsem byl teh-
dy nemocný, a pak už nikdy. Mně se 
všechny ty angíny a chřipky vyhýbaly. 
I když mě chytla záda – vyhřezlé plo-
ténky, tak jsem do práce šel. Ohnutý, 
ale šel. Nebo i s nohou v sádře jsem se 
nechal dovézt. 

A měl jste na škole jako dítě oblí-
bené učitele, nějaké vzory?

Určitě jich bylo víc. Rádi jsme vzpo-
mínali třeba na Mirka Kafku, který už 
není mezi námi, měl ruštinu, tělo-
cvik, vedl sportovní kroužky. Dělal 
tu i fotbalového hlasatele. Kdysi mě 
v pondělí vyvolal, bylo po víkendové 
kopané. Vyvolal mě a já neuměl. Ptal 
se: „Že ses neučil?“ Já říkám: „Neučil, 
byl jsem na fotbale.“ „No, já tě tam vi-
děl,“ on na to. Tak jsem dostal pětku, 
ale druhý den jsem si to opravil, nau-
čil se, měl jsem jedničku. Takže, není 
jen fotbal! (usměje se) Vzpomíná se 
třeba ale i na pana Pančochu a růz-
né jeho hlášky, na paní učitelku Ge-
bovou a další.

A  myslíte, že na Vás budou 
v dobrém vzpomínat?

Já nevím, to ukážou dějiny, uvidí-
me…(smích)

Za projevy soustrasti a za vzpomínku na zesnulého 

JoSeFA KRANZe

děkuje manželka Marie, dcera a syn s rodinou.

Poděkování

Květen 2014: kolo
Březen 2015: kolo

Bližší informace na matrice  
MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 



strana 7

rOzHOVOr

Rozhovor s Lenkou Semelovou, ředitelkou luhačovické Charity

Zastupitelé 3. září schválili luha-
čovické Charitě dotaci 200 000 ko-
run. Na co půjde? 

V  rámci tvorby rozpočtu měs-
ta na rok 2015 jsme žádali o dotaci 
435 000 na provoz. Dostali jsme pou-
ze necelou polovinu, 200 000, s tím, 
že pokud bude dostatek prostřed-
ků, které město získává z loterií, tak 
v druhé půli roku částku navýší. Pro-
to zastupitelstvo schválilo dalších 
200 000. Částky, o  které žádáme, 
nejsou nahodilé, vychází ze strate-
gických dokumentů týkajících se 
sociálních služeb schválených Zlín-
ským krajem. V těch se s podílem na 
financování soc. služeb z  rozpočtů 
měst a  obcí počítá. Dotace slouží 
výhradně na pomoc potřebným. 

Při vysvětlování potřebnosti do-
tace jste zastupitelům říkala o pro-
blémech i s penězi na platy v Chari-
tě. Co vše tedy dotace vyřešila?

Už od roku 2014 mají pracovníci pe-
čovatelské služby dlouhodobě zkráce-
né úvazky. V podstatě to snížilo letošní 
plánovaný deficit, ve kterém se po-
hybujeme. Částečně to pomohlo, ale 
dlouhodobě to situaci neřeší.

A jaké je tedy řešení?
Problém financování sociálních 

služeb je dlouhodobý, největší pro-
blém ale vidím v  chybějícím vícele-
tém financování. Místní zastupitelstva 
schvalují dotace pro charitu každoroč-
ně a nikdy nevíme, v jaké budou výši. 
Nikde není dána záruka příjmů. 

Jde hlavně o to, že tu jistotu dota-
cí dostáváte krátkodobě, že?

Ano, financování je vždy pouze na 
rok a  pořád žijeme v  nejistotě, jaké 
zdroje budeme mít následující rok 
k dispozici. Přitom je tendence, že ve-
řejné zdroje se každý rok krátí. Jak 
peníze od ministerstva, tak ty z  obcí 
a  měst. Je nutné samozřejmě finan-
covat také silnice, školství, sport atd. 
a my se s tím musíme jako nezisková 
organizace vypořádat. Hledáme stále 
nové zdroje, oslovujeme více sponzo-
ry, snažíme se získávat zdroje z nadací. 
Provoz a činnosti musíme přizpůsobo-
vat získaným prostředkům.

Kde vidíte řešení, vítanou změnu?   
Chybí nám systémové víceleté fi-

nancování. To by mělo být zajištěno 
dopředu ideálně na tři až pět let. Když 
každý rok vůbec nevíte, jak bude vy-
padat ten příští, je to velká nejistota jak 
pro pracovníky, kteří službu poskytují, 
tak pro uživatele, kteří služby využíva-
jí. Městům a obcím zákon v podstatě 

neukládá žádnou povinnost podílet 
se na financování sociálních služeb. 
Pokud považují za důležitější sport, 
nasměrují zkrátka finance tam.

Ale radost z  dotace od města 
máte?

Nesmírně nám to pomůže. Není 
to však žádný luxus navíc, ale naopak 
když danou plánovanou sumu nedo-
staneme, přichází problém a musíme 
financování „nahánět“ jinde. Sponzor-
sky, což je dost složité, i když se takto 
prostředky na provoz snažíme dokrý-
vat pořád. Kvůli problémům s finance-
mi je potom problém rozvíjet naše so-
ciální služby. Když dostaneme méně 
od radnic, je pak málo peněz na inves-
tice, na platy zaměstnanců.

o  kolik pracovníků se vlastně 
jedná?

Patnáct pracovníků, v září proběhla 
změna na pozici vedoucí denního sta-
cionáře, která odešla. Takže jednu pra-
covnici, konkrétně sociálního pracov-
níka, potřebujeme doplnit. 

Funguje tu stacionář a pak služ-
by, které poskytujete přímo v teré-
nu, v domácnostech. Jaký je asi pro-
centuálně jejich podíl?

Většinu uživatelů máme v  domác-
nostech. Procentuálně to ani nelze 
přesně vyčíslit. V  rámci domácností 
pečujeme na našem území ročně asi 
o 80 lidí, kteří jsou různě pečovatelsky 
nároční, dle svých zdravotních ome-
zení. U denního stacionáře jde o to, že 
rodina, která se o daného člověka sta-
rá, většinou také chodí do zaměstnání 
nebo potřebuje vyřizovat nějaké své 
záležitosti. Proto volí tuto službu. Sta-
cionář a  terénní služby jsou tedy pro 
odlišné skupiny klientů. 

Jak se vyvinula luhačovická Cha-
rita a její služby za více než 10 let, co 
tu funguje?

Samotná jsem překvapená, kam až 
se to posunulo. V  podstatě jsme za-
čínali se třemi zaměstnanci v  jedné 
místnosti. Nejprve s  pečovatelskou 
službou, rok poté jsme zahájili provoz 
stacionáře a také poradny. Tu jsme fi-
nancovali z evropského projektu. Bě-
hem let se služby rozvinuly do organi-
zace s patnácti zaměstnanci, působící 
v celé budově a máme odloučené stře-
disko na Strahově, kde je pořád zázemí 
pečovatelské služby. 

Tam jste i začínali?
Ne začínali jsme tady, v budově na 

adrese Hradisko 100. Ta budova je bý-
valá fara, a v roce 2004 se hledalo její 
nové využití. V zařízení Strahov se pe-
čovatelská služba už provozovala, ale 
kraj chtěl tyto služby převádět na jiné 
poskytovatele. My jsme se přihlási-
li do výběrového řízení, a po dohodě 
s městem jsme ji převzali s tím, že nás 
ale město bude v  provozování této 
služby dlouhodobě podporovat.   

Klientů přibývá, jak populace 
stárne, že? 

Celkově za ta léta ano. Mírný pro-
pad jsme zaznamenali v  roce 2008, 
kdy vstoupil v platnost zákon o soci-
álních službách. Úbytek klientů nebyl 
proto, že by služby nebyly využívány, 
ale proto, že zákon určil jasně, kteří kli-
enti mají dané služby čerpat. Začalo 
se to zaměřovat na skupinu uživate-
lů, kteří opravdu mají určitá omezení 
a dostávají kvůli nim příspěvek na péči. 

Vy sama jste ze Znojma. Jak jste 
se do Luhačovic a  k  Charitě vůbec 
dostala?

Když mi byly dva roky, ještě jsme 
se přestěhovali do Hranic na Moravě, 
kam šli rodiče za prací a bydlením. Od-
tud jsem pak dojížděla na vysokou ško-
lu do Olomouce. Až v roce 2004 jsem 
se přivdala do Luhačovic. V té době tu 
začala Charita vznikat z iniciativy pana 
faráře Huberta Wojcika a tehdejší ředi-
telky Charity Uherský Brod. Ti mě oslo-
vili, zda bych nepomohla s rozjezdem 
Charity. Já původně předpokládala, že 
budu dělat sociálního pracovníka. Na-
konec z toho ale vyplynulo, že jsem se 
stala ředitelkou.

To Vám ani nebylo moc let, že? 
Bylo mi 24. Byla jsem nejmladší ře-

ditelkou z  35 Charit spadajících pod 
olomouckou arcidiecézi. Vzala jsem to 
s tím, že Bůh se mnou asi má nějaký ta-
kový plán. 

Byly začátky těžké?
Hrozně těžké i  v  tom smyslu, že 

já šla dělat úplně do neznáma. Měla 
jsem ze školy naštěstí mnoho měsíců 
praxe ve skvělých olomouckých zaří-
zeních s různými skupinami. S hendi-
kepovanými dětmi, seniory, nevido-
mými a malou praxi jako terénní soc. 
pracovnice. Ale byrokratické zkuše-
nosti se vznikem organizace jsem ne-
měla. Byla jsem pomyslně vhozena do 
vody a musela plavat. Pomohli součas-
ní i minulí kolegové, třeba ti, co měli za 
sebou vznik prvních Charit už v  roce 
1992. Ráda vzpomínám na kolegyni 
Jarku Tomancovou z Uherského Bro-
du. Ta mi předávala první zkušenosti. 
A bez podpory celé farnosti bychom 
se v začátcích neobešli.

Co bylo nejobtížnější?
Naučit se psát projekty cíleně a zís-

kávat veřejné zdroje, transparentně je 
využít a přesvědčit i veřejnost, že je to 
transparentní. Někdy mám dojem, že 
mít správně vyplněný papír  je ceněno 
víc než konkrétní pomoc. 

Charitě ale pomáhají také dobro-
volníci! 

Už v roce 2005 jsem poprvé požá-
dala o podporu dobrovolnictví Zlínský 
kraj, tehdy to byla podpora občanské-
ho sektoru. Od toho roku až na jednu 
výjimku čerpáme z  kraje prostředky 
na podporu dobrovolnictví nepřetr-
žitě. Dobrovolníky využíváme spíše 
na jednorázové akce. Snažíme se i o to 
využít je  pravidelně u péče a podpory 
lidí, třeba předčítání seniorům, ale tam 
se to tolik dlouhodobě nedaří. 

Proč?
Vždy je nějaký zájem, ten pak zanik-

ne, navíc si dobrovolník a uživatel spo-
lu musejí osobnostně „sednout“, což 
se vždy nepovede. Nejdlouhodoběji 
tu pracujeme s  tříkrálovými kolední-
ky, těm se snažíme věnovat a určitým 
způsobem přízeň vracet. Sbírka je sa-
mozřejmě nedílnou součástí Charity 
a pomáhá s financováním konkrétních 
projektů. Jako poděkování pořádáme 
plavání s tříkrálovými koledníčky, dět-
ské poutě a další aktivity. 

Jak jste se vůbec k tomuto odvět-
ví práce dostala? 

Dědeček pracoval ve speciálním 
zařízení v  Božicích u  Znojma s  men-
tálně postiženými muži. Byl tam za-
městnaný jako vychovatel. Staral se 
o aktivizaci klientů a především o pra-
covní činnosti, třeba na zahradě a tak 
dále. Možná jsem po něm zdědila, že 
se podobné oblasti také věnuji. Studo-
vala jsem Cyrilometodějskou teologic-
kou fakultu, obor sociální a charitativní 
práce, který jsem dělala v bakalářském 
programu. Takže jsem vlastně zača-
la dělat to, na co jsem se připravovala. 
Pak jsem si dodělala magisterské vzdě-
lání na prešovské univerzitě, obor so-
ciální pedagogika, což je také blízké 
oboru mé práce. 

Nezačínala jste ale přímo v Chari-
tě. Co bylo předtím?

Nejprve jsem byla terénní soc. pra-
covnicí v nízkoprahovém denním cen-
tru pro děti a  mládež ve zlínské Unii 
Kompas. Když jsem začala ve zdej-
ší Charitě, práce se prolínala na pozici 
ředitelka-sociální pracovník. Jde hlav-
ně o sociální šetření v domácnostech 
s  uživateli, sepisování smluv s  nimi, 
poskytování základního sociálního 
poradenství, pomoc s  vyřizováním 
příspěvků na péči a  řešení celé jejich 
sociální situace. Často řešíme i sociál-
ně slabé rodiny, kterým pomáháme 
ze získaných prostředků z  Tříkrálové 
sbírky. Je to různorodá práce se seni-
ory, zdravotně postiženými i s rodina-
mi s dětmi. 

Vy jste ale nechodila s těmi lidmi 
na nákupy, nevozila je k doktorovi. 
Nebo ano?

No ze začátku také! Když jsme začí-
nali v rámci Charity, dělala jsem i nej-
základnější činnosti. I pomoc s osobní 
hygienou, nákupy. Pak se nám poved-
lo získat první finance z města Luha-
čovice a  mohli jsme zaměstnat zdra-
votní sestru a pečovatelku. Má práce 
začala být více administrativní. Když 
někdo občas nečekaně schází, zařizuji 
leccos. Je ale pravda, že běžnou pečo-
vatelskou práci jsem už nedělala velmi 
dlouho, hlavně díky skvělému týmu 
pečovatelek.

Na svém profilu městské zastupi-
telky máte uveden citát „Trnitou ces-
tou ke hvězdám.“ 

Vybrala jsem si obor, který nikdy ne-
bude mít na růžích ustláno, a do jisté 
míry jsou sociální služby trnitá cesta, 
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kde jde člověk přes překážky. Snažím 
se co nejlépe dělat svou práci, ale bez 
skvělých kolegů by to vůbec nebylo 
jednoduché. Překážky zažíváme pořád 
ve vztahu k financování a k administra-
tivě, pořád slyšíme o omezování byro-
kracie, ale je to spíše naopak. Věřím ale, 
že i tato cesta má vyšší cíl. 

Jako koníčky uvádíte cestování, 
knihy, ale i své povolání.

Je pravda, že na záliby není příliš 
prostor. Mám dvě malé děti, dva a de-
vět let, a i moje práce vyžaduje hodně 
času. Jinak ale hrozně ráda čtu. Napo-
sled knihu od René-Luca Vychoval mě 
gangster. Příběh o člověku, který se stal 
knězem, přestože ho vychoval gang-
ster. O tom, že cesty Boží jsou nevyzpy-
tatelné a člověk přes těžkosti dospěje ji-
nam, než kde by se původně viděl.

Vy sama jste věřící. Co Vás k tomu 
dovedlo? 

Hodně mě ovlivnilo studium na cír-
kevní škole. Pokřtěná jsem sice odma-
la, rodiče vztah k Bohu mají, ale prakti-
kující věřící rozhodně nejsou. Velký vliv 
měla i moje první práce a kolegové. 

Jste i  v  komunální politice. Jaká 
byla motivace? Nabízí se hlavně há-
jení zájmů Charity v zastupitelstvu, 
přece jen tam se rozdělují ty pení-
ze…

Já jsem původně chtěla hlavně 
podpořit kolegy z  KDU-ČSL, kteří byli 
v předních liniích, aby získali dostateč-
ný počet hlasů a mohli být třeba v radě 
města. To, že jsem se stala zastupitel-
kou, bylo pro mě velkým překvapením. 
Byla jsem na kandidátce až na 10. mís-
tě, takže z mého pohledu nezvolitelná. 
Dlouho jsem po zvolení uvažovala, jest-
li se zastupitelkou opravdu stát, nebo 
nechat místo někomu jinému. Nako-
nec jsem si řekla, že nemohu své voli-
če zklamat a že to bude zajímavá život-
ní zkušenost, a přijala mandát. 

A jak to teď hodnotíte?
Skutečně je to velmi zajímavá zkuše-

nost! (úsměv) Účast na zastupitelstvu 
však člověku hodně věcí ozřejmí třeba 
i o veřejných zdrojích. Najednou se mu-
síte na věci dívat nejen z pozice příjem-
ce, ale také toho, kdo má veřejné zdro-
je transparentně rozdělovat a  účelně 
s nimi nakládat. Jsem za tyto nové zku-
šenosti ráda. 

To jsou ty plusy. A co mínusy?
Pro mě bylo trochu obtížné pocho-

pit, že se o některých i zřejmých věcech 
musí sáhodlouze mluvit, pak je nut-
né pro ně získat podporu, následně se 
musí prohlasovat a teprve poté se mo-
hou uskutečnit. Jsem spíš člověk činu, 
takže se snažím udělat maximum práce 
a co nejdřív vše zrealizovat. A rozhodně 
by si zasloužili při řešení jednotlivých 
problémů města více prostoru kom-
petentní lidé z  dané oblasti, kterých 
máme podle mě na radnici dostatek. 

Co čeká Charitu teď? Dostali jste 
oněch 200 000 Kč.

Díky tomu můžeme dál dobře dě-
lat naši pečovatelskou službu a  služ-
bu denního stacionáře. V  nejbližší 
době nás čeká nezbytná výměna au-
tomobilu, protože naše stará felicie je 
ve špatném stavu a  na terénní služ-
by jsou auta pořád potřeba. Opravili 
jsme venkovní posezení denního sta-
cionáře. Skončili jsme v červnu dvoule-
tý projekt vzděláváním ke kvalitě, kdy 
jsme proškolili všechny zaměstnance 
odborným vzděláváním v  soc. služ-
bách. Ten projekt byl velmi povedený 
Tolik z aktualit…

Kde vidíte Charitu v budoucnu, za 
10 nebo 20 let?

Byla bych ráda, pokud by se podaři-
lo v Luhačovicích vybudovat nějaké so-
ciální bydlení. Rádi bychom na tom ně-
jak participovali. Samotné pobytové 
zařízení jen v rámci Charity Luhačovice 

je opravdu hudba budoucnosti. Ale se-
niorů bude přibývat a pobytové kapa-
city budou potřeba. Jinak v rozvoji do-
mácí péče bychom se rádi v  nejbližší 
době zaměřili na poskytování domácí 
hospicové péče, aby lidé nemuseli vy-
užívat pobytových služeb a mohli v kli-
du dožít doma až do konce. 

Médii před časem proběhla pro-
blematika pozlovického Domu po-
kojného stáří, kde podle kanceláře 
ombudsmanky byla různá pochy-
bení v péči o klienty. Jak se na pro-
blém díváte?

To je potíž systému sociálních slu-
žeb. Zákon jasně ukládá, co má po-
skytovatel soc. služeb plnit. Jestliže to 
neplní, není to sociální služba. Tato za-
řízení se tváří, jako že nejsou zařízení 
soc. služeb, přitom ty služby nabízejí. 
Novelou zákona by se teď měla od led-
na nově dát pravomoc kraji kontrolo-
vat i tato zařízení a dohlédnout na je-
jich kvalitu. 

Dotýká se Charity i problematika 
tzv. šmejdů – výhodných nabídek, 
které ale výhodné nejsou, cílených 
hlavně na seniory? 

Hodně jsme řešili hlavně problema-
tiku převádění energií. Především se-
niorům jsme pomáhali rušit nově uza-
vřené nevýhodné smlouvy. Často se ale 
senioři stydí přiznat, že něco takového 
podepsali. 

Srovnáváte sociální služby v  na-
šem regionu a jinde?

Hodně srovnávám, i protože mám 
rodinu v  jiném kraji. Každý kraj má 
svou koncepci, což si myslím, že není 
úplně dobře. Vzniká nám 14 různých 
systémů, což rozdíly prohlubuje.

Je to ale hlavně v lidech. Jestli chtějí 
pomáhat. Finanční zdroje jsou jen ur-
čitý základ. Hlavní jsou kvalitní pra-
covníci s  dobrým vztahem k  práci 
a klientům.

 A za mnoho let, až budete ve vy-
sokém věku, pokud byste třeba so-
ciální služby sama potřebovala, spo-
lehla byste se na pomoc luhačovické 
Charity?

Doba spěje k tomu lidem pomáhat 
z  veřejných zdrojů co nejméně, mám 
proto strach, aby se v budoucnu péče 
na základě nedostatečných zdrojů ne-
zhoršovala. Jinak myslím, že pokud by 
se o mně pracovnice staraly tak jako to 
s  lidmi dělají mé současné kolegyně, 
tak těm bych se svěřila opravdu ráda. Ji-
nak bych si přála, jako většina lidí, když 
Bůh dá, dožít doma až do konce. Zdra-
votnictví i pečovatelské služby se zlep-
šují a směřují k tomu, aby člověk mohl 
doopravdy doma dožít. A  společnost 
takto ty služby také vyjdou levněji.

Když se zapojí i rodina?
Podpora rodiny je důležitá, ale nemá 

to být za každou cenu. Někdy se rodina 
o nemohoucího chce mermomocí po-
starat sama, a často jsou za měsíc všich-
ni zralí na psychiatra. Je to spíše o tom, 
aby pečující rodina dokázala říct: „Toto 
jsme schopni zajistit a s tímto potřebu-
jeme pomoci.“ Lidé si musejí připus-
tit, že odbornou pomoc potřebují a je 
i nutné odlehčit sobě při starosti o blíz-
ké. Osoba, o kterou je pečováno se také 
často musí se svými handicapy vyrov-
nat, někdy je to rychlá změna z plného 
zdraví a zlost se tak přenáší na rodinu. 

V čem nejvíc pečovatelky mohou 
pomoci?

Mimo zajištění základních potřeb je 
to také psychická podpora. Ve spoluprá-
ci s odbornou péčí, se daří lidi se zdra-
votním omezením či demencí udržet 
v domácím prostředí déle. Rodinám po-
máhá i vědomí, že se o péči mohou s ně-
kým podělit. A naše služby zase pomá-
hají rodinám, aby mohly být pyšné, že 
svému blízkému dokázaly zajistit všech-
ny potřeby doma a  pomohly mu tam 
důstojně dožít. A o to jde především!

Setkání spolužáků osmdesátiletých, roč-
ník 1934 a 1935 se konalo v restauraci 
Elektra v příjemné a přátelské pohodě

Nejprve nás přivítal na radnici pan 
místopředseda Radomil Kop a  infor-
moval nás o práci a úkolech do budouc-
na v našem městě a popřál nám hodně 
zdraví. Celé odpoledne jsme vzpomí-
nali na školní léta, mládí, své učitele 
a také na spolužáky, kteří už mezi námi 
nejsou.

Naše pozvání přijal také Roman Ráž 
z Prahy, dnes vážený spisovatel mnoha 

románů, který s námi chodil do obecné 
školy až do osvobození. Bydlel v rodině 
u Vepřeků. V poslední době napsal dvě 
knihy o  Luhačovicích, „Lázeňské dob-
rodružství“ a „Lázeňské naděje“, které 
jsou již v prodeji, třetí díl vyjde později.

Rozcházeli jsme se s přáním dobré-
ho zdraví a na šťastné shledání v příš-
tím roce.

Za org. výbor O. K.

Čtenářská soutěž
V Luhačovických novinách uve-

řejňujeme fotografie zajímavých, 
zapomenutých míst v našem měs-
tě a  vy, naši čtenáři, můžete sou-
těžit. Ze zaslaných správných 
odpovědí vždy v každém čísle vy-
losujeme jednoho, který získá za-
jímavou cenu.

Odpovědi se jménem a kontak-
tem pro vyzvednutí ceny může-
te zasílat vždy do dvou týdnů od 
vydání příslušného čísla novin na  
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.

luhacovice.cz, odevzdat napsané  
v MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
případně zaslat poštou na adresu 
MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z  minulé-
ho čísla, kterou zaslali 2 čte-
náři (oba správně), je Rodina. 
Publikaci Luhačovický uličník 
získává Vladimír Rak z Uherské-
ho Brodu.

Blahopřejeme. 



strana 9

ŠKOLa, SpOrT

Také v Luhačovicích začal nový školní rok
Do luhačovických vzdělávacích in-

stitucí 1. září opět zamířili žáci různého 
věku. Nejmenší se vydali v doprovodu 
rodičů do místní mateřinky, která však 
částečně fungovala i během prázdnin. 

„V tomto školním roce je u nás zapsá-
no celkem 132 dětí. Jsou rozděleny do 6 
tříd, z  toho 5 je běžných a  1 určena pro 
děti se speciálními vzdělávacími potře-
bami (vady řeči). Nastupuje 37 nových 
dětí, z toho 16 dovrší věk tří let až v průbě-
hu školního roku,“ informovala ředitelka 
Mateřské školy Luhačovice Jana Mala-
níková. V mateřince žáčky čeká školní 
vzdělávací program Se sluníčkem ku 
zdraví. „Je zaměřený na výchovu dětí ke 
zdraví a zdravému způsobu života. Reali-
zujeme dlouhodobé projekty – otužová-
ní, saunování, čištění zubů, předplavec-
kou výuku. Pravidelně jsou zařazovány 
i  projekty krátkodobé – Masopust, Den 
Země, nebo Pes aneb máme se ho bát? 
či Lázeňství. Spousta dalších akcí je orga-
nizována dle zaměření jednotlivých inte-
grovaných bloků třídních vzdělávacích 
programů,“ poznamenala Malaníková.

Padesát prvňáků přivítali letos v Zá-
kladní škole Luhačovice. 

„Jsou rozdělení ve dvou třídách. Cel-
kově je 580 žáků, což je o 10 více než v mi-
nulém školním roce,“ nastínil ředitel ško-
ly Roman Lebloch. Intenzivně se chce 
letos škola zaměřit na podporu četby 
knih mezi mládeží. „Na projekt čtenář-
ské gramotnosti se nám podařilo získat 
čtvrtmilionovou dotaci a obdobné množ-
ství prostředků se povedlo zajistit na pod-
poru technického vzdělávání, což nám 
umožní modernizaci školních dílen,“ sdě-
lil Lebloch. Škola bude navíc testovat za-
vedení třetí hodiny tělocviku u žáků prv-
ního stupně. Tyto projekty ale nejsou 
vše. „Chceme samozřejmě hlavně kvalitně 
vzdělávat,“ upozornil Lebloch. 

Do lavic a učeben zamířili také stu-
denti Střední odborné školy Luhačo-
vice. I  tam přivítali kromě ostřílených 

studentů i  prváky. „Na oboru kuchař-
-číšník je jich 24 v managementu umě-
ní a reklamy 12 a uměleckým řemeslům 
se bude věnovat 25 nových žáků,“ přiblí-
žila Jana Šuráňová, zástupkyně ředite-
le SOŠ Luhačovice. S 22 prváky oboru 
informační služby ve firmách a institu-
cích dává celkový počet nových luha-
čovických středoškoláků číslo 83. „Cel-
kem je ve všech oborech a ročnících školy 
277 žáků,“ dodala Šuráňová.

SOŠ Luhačovice bude pracovat na 
řadě projektů zaměřených na jazyko-
vé vzdělávání a  odborné vzdělávání 
v zahraničí. V plánu je podzimní výjezd 
na zahraniční stáže v  rámci projektu 
Moderní trendy v gastronomii a sou-
časné trendy evropského marketingu, 
v rámci programu Erasmus+. „Čtyři žáci 
oboru management umění a  reklamy 
se vydají na 2 měsíce do Rakouska a 22 
žáků oboru kuchař-číšník na třítýden-
ní stáž do Turecka,“ přiblížila Šuráňová. 
Další možnosti využívá škola v  rámci 
projektu EDISON. „Je zaměřen na me-
zikulturní vzdělávání – čtyři zahraniční 
studenti budou po dobu jednoho týdne 
v říjnu prezentovat na naší škole země, 
odkud pocházejí, a  tamní kulturu,“ vy-
světlila Šuráňová.

Další projekty umožní výjezd 7 pe-
dagogů na čtrnáctidenní jazykové 
kurzy do Anglie a Skotska a 40 žáků na 
týdenní pobyt v jižní Anglii. Na zahra-
niční stáže mají studenti luhačovické 
„sošky“ vyrazit i v dubnu. „Půjde o tří-
týdenní stáže v Portugalsku celkem pro 
14 žáků,“ uvedla zástupkyně ředitele. 
Škola ale připravuje také další novin-
ku, a to pro ty, kdo dokončují v tomto 
školním roce základní vzdělání a  bu-
dou podávat přihlášky na střední ško-
ly. „Pro školní rok 2016/17 budeme mít 
v  nabídce nový obor – management 
a  marketingové komunikace,“ objasni-
la Šuráňová. 

Nikola Synek

Květin a zeleně není nikdy dost
Každého z nás jistě potěší pohled na 

hezky upravené a pestrobarevné před-
zahrádky domů, oku zalahodí rozkvet-
lý balkon. Většina majitelů vil, domků či 
bytů starostlivě pečuje o květiny, okras-
né dřeviny, skalky nebo trávníky.

Naše místní organizace zahrádká-
řů už desítky let vyhodnocuje a oceňu-
je nejlepší úpravu předzahrádky a květi-
novou výzdobu balkonu.

Nemůžeme vybrat všechny, kteří 
by si to jistě zasloužili. V každé katego-
rii komise vybrala tři majitele, bez urče-
ní pořadí.

V letošním roce v kategorii předza-
hrádky byli vybráni tito:

Anna a  Karel Dostálkovi, ulice 
Rumunská čp. 644, Luhačovice

Hana a Vít Slovákovi, ulice Slun-
ná čp. 847, Luhačovice

Věra a Jaromír Stolaříkovi,  Řete-
chov  čp. 66

Kategorie balkony:
Jana a Miroslav Mlčkovi, Kladná 

Žilín čp. 125
Lenka a Roman Ulčíkovi, Polich-

no čp. 112
Renata Vincourová, Zahradní 

čp. 908, Luhačovice

Slavnostní vyhlášení výsledků pro-
běhne v měsíci listopadu v rámci akce se-
tkání seniorů.

Jménem místní organizace zahrád-
kářů chci poděkovat všem, kteří starostli-
vě pečují o své okolí a není  jim lhostejný 
vzhled našeho města.

Zbyněk Lekeš, 
tajemník ZO ČZS Luhačovice

Sraz jawistů

Sraz příznivců motocyklů značky 
Jawa se konal v Luhačovicích v so-
botu 29. srpna. Na Lázeňském ná-
městí byly vystaveny krásné stroje 
z  různých etap historie této znač-
ky, ale také motorky ČZ a  někte-
ré kousky dalších značek. Napří-
klad šlo o repliky historických strojů 
Laurin a  Klement. Nechyběly ale 
ani závodní speciály, ať už určené 
pro silniční velké ceny, či motokro-
sovou šestidenní. Návštěvníci akce, 
kterých dorazily stovky, obdivovali 

také populární tříkolky Velorex, kte-
ré jsou poháněny právě motorem 
Jawa. Sraz, který pořádá pravidelně 
každý druhý rok Jawa klub Luhačo-
vice, navazuje na historické události 
z první půle 20. století. Více prozra-
dil předseda luhačovického klubu 
Miroslav Nakládal. „Motorismus byl 
v té době v Luhačovicích velmi ob-
líbený a  konaly se zde různé akce 
s tím spojené. Náš sraz navazuje na 
historický II. celostátní sjezd jawis-
tů konaný v  roce 1933 v  Luhačovi-
cích. Motocykly byly tehdy vysta-
veny přesně v  místech, kde dnes. 
Po sedmdesáti letech jsme v  roce 
2003 uspořádali první sraz, který na 
akci navázal, to tu bylo 150 účastní-
ků. Od té doby se setkání koná co 
dva roky a letos jsme tu měli už 350 
motocyklů. Rozšířili jsme sraz ale 
i o další značky,“ poznamenal Naklá-
dal. Sám je majitelem několika mo-
torek Jawa a zná dobře historii znač-
ky. „Na sraze mohou lidé vidět vše 
z produkce této značky, nechyběl tu 
jediný sériově vyráběný typ,“ dodal 
Nakládal. Vydařený sjezd jawisté za-
končili jako obvykle společnou vy-
jížďkou luhačovickým okolím.  

Nikola Synek

Saxofony na zahraničních cestách 
Dívčí saxofonový orchestr má ve 

svém letošním seznamu už četná do-
mácí vystoupení. Hrál při zahájení vý-
stavy Regiontour v  Brně, v  Kongre-
sovém centru ve Zlíně a  opakovaně 
v Luhačovicích v Hale Vincentka.

Ani poté však soubor nezahálel 
a vyjel i do zahraničí. Hned na začátku 
lázeňské sezony se účastnil oficiálního 
zahájení lázeňské sezony v  Trenčian-
ských Teplicích a Piešťanech. Pozvání 
do slovenských lázní se stalo už tradicí 
a soubor čeká vždy vřelé přijetí a sym-
patické publikum. Vystoupení v  pol-
ských lázních Ustrojň však bylo i  pro 
soubor novinkou. Přes nepřízeň poča-
sí se sešla pod podiem spousta lázeň-
ských hostů, kteří odměnili vystoupe-
ní souboru vřelým potleskem.

Každá z  členek souboru přispí-
vá k  tomu, aby si posluchači přines-
li z  koncertu co nejhezčí dojem, ale 
i  ony samy mají z  vystoupení zážit-
ky, na které se pak dlouho vzpomíná. 
Mezi ně patří občas i to, co se hudby 
vůbec netýká. Na Slovensku to tento-
krát byla situace, kdy zoufalá maminka 

poprosila v průběhu vystoupení o po-
moc při hledání svých dvou dětí, kte-
ré se ztratily. Mezi lidmi z publika, kteří 
se účastnili pátraní v okolí, se podařilo 
najít malé dívenky právě maminkám 
našich saxofonistek a všichni se moh-
li radovat ze šťastného konce vystou-
pení i  pátrání. To po koncertu v  Pol-
sku se zase autobusem na zpáteční 
cestě linula silná vůně česneku mís-
to obvyklých parfémů a  deodoran-
tů. A víte proč? I členky souboru myslí 
na své zdraví a dárek pro rodinu a přes 
dobrou pověst našeho česneku neo-
dolaly voňavé nabídce místního trhu.

Dívčí saxofonový orchestr má za 
sebou už více než padesátiletou his-
torii a  od počátků jeho existence až 
po dnešek je spojený se jménem 
pana vedoucího a dirigenta souboru, 
učitele Vladimíra Schlimbacha, který 
se v  těchto dnech dožívá krásného 
životního jubilea. Srdečně mu k jeho 
80. narozeninám blahopřejeme, pře-
jeme pevné zdraví a hodně sil do dal-
ší let se souborem.

Cyklisté v Luhačovicích pomáhali svým pohy-
bem handicapovaným 

Celé léto mohli lidé díky projek-
tu Birell jízda pomáhat handicapova-
ným, jejichž snem je vrátit se zpět na 
kolo. Stačilo projet na kole pod spe-
ciální bránou, která putovala po čes-
kých cyklostezkách. Za každého cyk-
listu, který branou projel, se přičetlo 
na konto 5 Kč. Celkovou sumu  Birell 
věnuje na nákup kol a  handbiků pro 
handicapované. 

Handicapovaní, které zákeřná ne-
moc či úraz zatím nepustí zpátky 
na kolo, jsou ke splnění svého snu 
zase o  kus blíže. V  pátek 28. srpna 

v Luhačovicích pro ně 3 509 lidí vyje-
lo částku 17 545 Kč. 

Že se získá dostatek peněz, věří 
i otec tří dětí Pavel Žufánek z Popo-
vic u Uherského Hradiště. Pavel zno-
vu touží díky cyklistice zažít pocit 
volnosti. Na vlastním handbiku by 
mohl získat potřebnou fyzičku na 
závody a vyrazil by na vytoužený vý-
let se svou rodinou. Nový handbike 
je snem i jeho tří dětí.

Více informací o projektu Birell jízda 
najdete na www.birelljizda.cz 



Kultura 

Pátek 2. 10. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Malá čarodějnice / Divadlo scéna Zlín

Pátek 2. 10. • 19.30 • Alexandria, 
night club
CM Michala Miltáka

Středa 7. 10. • 19.30 • H Palace, ka-
várna
 Letadlem kolem světa s Janem 
A. Baťou za světovým obcho-
dem
Beseda spojená s prezentací a autogramiá-
dou nově vydané knihy. Host večera – autor 
knihy Petr Engliš

Čtvrtek 8. 10. • 15.00 • Lázeňské ná-
městí
PÉTANQUe – společenská hra pro kaž-
dého

Pátek 9. 10. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Šansony a písně Joela Brose

Sobota 10. 10. • 15.00 • Lázeňské di-
vadlo
Jen pro ten dnešní den / členo-
vé Městského divadla Brno M. Čížek, L. Bar-
tolšicová, A. Sobolová a hudební doprovod 
Kufband

Neděle 11. 10. • 15.00 • odchod od LH 
Palace 
Nedělní turistická procházka

Středa 14. 10. • 19.30 • LH Palace, ka-
várna
Legendy světové hudby / Jan Ja-
reš, klavír, zpěv
LH Palace – kavárna

Čtvrtek 15. 10. • 15.00 • Lázeňské ná-
městí 
PÉTANQUe – společenská hra pro kaž-
dého

Pátek 16. 10. • 19.30 • LH Palace, ka-
várna
Muzikály do kapsy / Herci Městské-
ho divadla Zlín 

Středa 21. 10. • 19.30 • LH Palace, ka-
várna
Haiti, černá perla Karibiku

Čtvrtek • 22. 10. • 15.00 • Lázeňské 
náměstí 
PÉTANQUe – společenská hra pro kaž-
dého

Pátek 23. 10. • 19.30 • Alexandria, 
night club
evergreen, evergreen … / vzpo-
mínka na Louise Armstronga 

Pátek 23. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo 
Taneční zábava / DH Vracovjáci

Neděle 25. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo 19.00 
Romano Stilo ensemble & 
Bára Basiková, Galakoncert 2015

Neděle 25. 10. • 15.00 • odchod od LH 
Palace
Nedělní turistická procházka

Středa 28. 10. • 19.30 • LH Palace, 
kavárna 
Dixielandu není nikdy dost

Čtvrtek • 29. 10. • 15.00 
PÉTANQUe – společenská hra pro každého

Čtvrtek • 29. 10. • 19.00 • MD Zlín
Prodaná nevěsta / národní opera tak 
trochu jinak / režie Jan Antonín Pitínský

Pátek 30. 10. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Brouk v hlavě 
/ Hana Robinson Trio

17. 10. – 5. 11. • Výstava • galerie 
Elektra 
Ladislav Pálka, kresby & Josef 
Lapčík, keramika 

Čtvrtek 1. 10. • 19.00
Koncert v KC Zlín 
Vadim Gluzman – housle, Filharmonie B. Marti-
nů, V. Spurný – dirigent

KINO 

Sobota 3. 10. • 19.30 
Marťan
Dobrodružný USA, 2015 

Středa 7. 10. • 19.30 
Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha 
Životopisný Brazílie, 2014

Čtvrtek 8. 10. • 19.30 
Gangster Ka
Krimi ČR, 2015

Pátek 9. 10. • 19.30 
Laputa
Drama ČR, 2015

Sobota 10. 10. • 19.30 
Wilsonov
Komedie ČR, 2015 

Středa 14. 10. • 19.30 
Marťan 
Dobrodružný USA, 2015

Pátek 16. 10. • 19.30 
Wilsonov
Komedie ČR, 2015 

Sobota 17. 10. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Středa 21. 10. • 19.30 
Laputa 
Drama ČR, 2015

Pátek 23. 10. • 19.30 
Ztraceni v Mnichově
Komedie ČR, 2015 

Sobota 24. 10. • 19.30 
Wilsonov
Komedie ČR, 2015

Úterý 27. 10. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Středa 28. 10. • 19.30 
Ztraceni v Mnichově 
Komedie ČR, 2015 

Čtvrtek 29. 10. • 19.30 
Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha 
Životopisný Brazílie 2014

Pátek 30. 10. • 17.00 
V hlavě

Pátek 30. 10. • 19.30 
Laputa 
Drama ČR, 2015

Sobota 31. 10. • 19.30 
Celebrity s. r. o.
Komedie ČR, 2015

Akce DDM 

Čtvrtek 1. 10. • 16.00 • zámecká zahrada
Hry a hrátky se zvířátky
Poplatek 20/dítě, za deště zrušeno

Pátek 16. 10. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 14. 10., poplatek 80 Kč/osoba

Úterý 27. 10. • 18.30 • sraz nádvo-
ří zámku
Hallowenský lampionový prů-
vod
S sebou strašidelnou masku a lampion, za deště 
přeloženo na 29. 10.

PoDZIMNí PRÁZDNINY

Čtvrtek 29. 10. • 8.00–15.30 • zámek
Výtvarné prázdninování s Ja-
nou
Pro žáky od 1. do 5. třídy., poplatek 150 Kč/oso-
ba, přihlášky do 23. 10.

Čtvrtek 29. 10. • 9.00–15.00 • SC Ra-
dostova
Florbalový turnaj
Starší žáci (rok narození hráčů 2000 a mlad-
ší), přihlášky týmů 5+1 do 16. 10., startovné 
600 Kč/tým

Pátek 30. 10.
VIDA! Science centrum, zábav-
ní vědecký park pro celou rodi-
nu v Brně
Zážitkový celodenní výlet, záloha 300 Kč do 
9. 10., doplatek: dospělí 200 Kč, děti 150 Kč 
úhrada do 19. 10. 
Výlet se uskuteční pouze v případě dostatečného 
počtu přihlášených zájemců.

KLUB
Denně od 14.00 do 16.00
Program pro děti a mládež 
v klubovnách DDM Luhačovice, desko-
vé, karetní a stolní hry (fotbálek, kulečník,…), 
X – BOX v Klubu 

Pondělí, úterý, středa od 5.10.
KLUBíK
Programy pro maminky s dětmi, podle zájmu, 
informace o programech v KLUBÍKU najdete na 
podrobných plakátech.

V měsíci říjnu proběhnou výukové programy 
pro žáky ZŠ 

Bližší informace naleznete na podrobných pla-
kátech: tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.
ddmluhacovice.cz

Program SAS

Čtvrtek 8. 10. • 8.00 • sraz na nádraží 
Zoo Lešná, autobusem

Středa 14. 10. • 14.00 
Morava, 
komentovaná prohlídka s paní Kolaříkovou

Čtvrtek 22. 10. • Muzeum 
Luhačovice ve filmu

Úterý 27. 10. • 15.00 • nádraží 
Vycházka do lázní

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.

5. 10.  CHARITA / Výtvarná dílna, 
  keramické tvoření
7. 10.  Kaple Panny Marie u Augusti- 
  niánského domu / Mše svatá 
  P. Stanislav Trčka
12. 10 CHARITA / Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka
14. 10. STRAHOV / Trénink paměti 
19. 10. CHARITA / Výtvarná dílna, 
  dušičkové ozdoby (věnečky 
  a přízdoby s sebou)
21. 10. STRAHOV / Návštěva hřbitova 
  v Luhačovicích
26. 10. CHARITA / Dopoledne 
  s harmonikou / Paní Dostál- 
  ková

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

Akce v knihovně

Rezervace míst telefonicky: 577132235 nebo 
e-mailem: info@knihovna-luhacovice.cz

Středa 7. 10. • 18.00
Grónsko Aleny a Jaroslava 
Klempířových
vstup 20 Kč

Pondělí 5. 10. • od 9.00 do 11.00
Internet pro seniory

Akce v muzeu

Čtvrtek 22. 10. • 19.00 
Luhačovice ve filmu
Doprovodný program k výstavě Uvádění ve 
známost, citace z archivních filmů poskytl 
Moravský zemský archiv Brno

Přednáška

Ve čtvrtek 22. září 2015 se ve spolu-
práci s Městem Luhačovice uskutečnila  
v Městském domě kultury Elektra přednáš-
ka Mgr. Michala Konečného, Ph.D., nazva-
ná Otto Serényi – moravský zemský 
hejtman. Přednáška navázala na vernisáž vý-
stavy Ve znamení tří deklarací… Šlechta 
v letech nacistického ohrožení českoslo-
venského státu, která v Muzeu luhačovického 
Zálesí potrvá do 1. listopadu 2015. O osobnosti 
významného politika a posledního Moravské-
ho zemského hejtmana Otty Serényiho, jehož 
160. výročí narození si právě připomínáme, se 
čtenáři Luhačovických novin mohou dočíst více 
v příštím čísle. 

Blanka Petráková
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Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek
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HISTOrIE

Hasiči ukázali, jak vystříhat člověka při ne-
hodě z auta

Představení složek Integrovaného 
záchranného systému 17. září v  zá-
mecké zahradě bylo již tradičně nej-
větším tahákem z akcí konaných v Lu-
hačovicích u  příležitosti Evropského 
týdne mobility. Nadšení diváci letos 
mohli sledovat například, jak hasiči 
dokážou vyprostit člověka z havaro-
vaného převráceného auta. V připra-
veném voze se nacházela skutečná 
živá figurantka a  příchozí pak mohli 
vidět, jak zasahující hasiči rozstříha-
li karoserii automobilu speciálními 
nůžkami, aby osobu z  auta bezpeč-
ně dostali ven. Žáci místní základní 
školy, děti z  luhačovické mateřinky 
i nejširší veřejnost mohli na místě ob-
divovat kromě toho také ukázky prá-
ce policistů se speciálně vycvičenými 
služebními koňmi. Děti si prohlédly 

také vozidla používaná zdravotnic-
kými záchranáři, hasiči i  městskými 
a  státními policisty, kteří představi-
li i  služební motocykl. K  vidění byla 
také policejní ukázka zadržení pacha-
tele. Během dopoledního programu 
své umění předvedli i členové hasič-
ského kroužku při DDM Luhačovice 
a také vedoucí kroužků agility se svý-
mi pejsky. Nejrůznější akce u příleži-
tosti Evropského týdne mobility byly 
v Luhačovicích letos naplánovány na 
období od 12. do 25. září. Zahrnuty do 
nich byly různé přednášky, například 
na téma první pomoci nebo bezpeč-
nosti, ale také výcvik dětí na doprav-
ním hřišti nebo ukázka modelového 
kolejiště kroužku železničních mode-
lářů v respiriu základní školy.

Nikola Synek

Ohlédnutí za náborem dětí
Nábor fotbalových nadějí je za námi.
Za účasti našich kvalifikovaných 

trenérů proběhla ukázková trénin-
ková jednotka. Události se zúčast-
nilo přibližně 30 nových dětí, které 
absolvovaly různá stanoviště, kde si 
vyzkoušely své pohybové schopnos-
ti, práci s míčem, střelbu na branky či 
hru. Po skončení tréninkové jednot-
ky bylo v  jejich očích vidět nadšení 
a touha dále v tomto krásném spor-
tu pokračovat. Pro všechny zúčast-
něné bylo připraveno pohoštění od 
společnosti RACIOLA, ovoce dodala 
společnost Čerozfrucht Uherské Hra-
diště.

Děkujeme všem rodičům a dětem 
za účast a věříme, že se budeme pra-
videlně setkávat na dalších tréninko-
vých jednotkách.

Pokud se chcete podívat na fotky 

z této akce, jsou na našich facebooko-
vých stránkách.

INFoRMACe PRo RoDIče
Tréninky budou probíhat každé 

pondělí a čtvrtek od 16.30 hod. v are-
álu Radostova. Sraz vždy dole u kabin. 
Těšíme se na vás!

Pokud jste nemohli přijít na dnešní 
nábor, nezoufejte. Děti můžete kdy-
koli vzít na trénink přípravek, kde se 
mohou zapojit. 

Děti od ročníku 2008 a mladší, kte-
ré již jsou nebo budou zaregistrovány 
prostřednictvím našeho klubu ve Fot-
balové asociaci ČR (FAČR), se mohou 
těšit na malý dárek pod stromeček. 

Více na  
http://www.mujprvnigol.cz/

Třináct let za ostnatým drátem…
Osudy desítek československých vo-

jáků, kteří se dostali do německého za-
jetí během 2. svět. války, by vydaly na 
dlouhý román. Do života pilota stíhač-
ky, majora Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916 
v Lašťanech u Šternberka, se však veli-
kost doby, v níž žil, i její tragičnost, pro-
mítla měrou vrchovatou, a proto si za-
slouží, aby vyprávění o jeho osobě bylo 
obsáhlejší.

Podobně jako většina našich let-
ců (vojenských i  civilních), uprchl 
i on před německými okupanty, kte-
ří v březnu 1939 obsadili naši repub-
liky. Někteří zvolili schůdnější cestu 
přes Polsko a  loděmi do Francie, ale 
jiní se vydali přes Slovensko, Maďar-
sko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii 
a  Středozemním mořem do Francie. 
Spád válečných událostí byl však tak 
rychlý (Francie kapitulovala během 
několika měsíců), že náš hrdina už ani 
nestačil sednout do stíhačky a vzlét-
nout proti Němcům. Nakonec využil 
možnosti nastoupit na palubu jedné 
z evakuačních lodí a dostal se do Vel-
ké Británie. Tam byl ochotně přijat do 
služeb RAF (Královského leteckého 
vojska) a byl zařazen do právě založe-
né 310. československé stíhací peruti. 
Oproti většině svých druhů měl výho-
du, že znal dobře anglicky, a proto byl 
odvelen k britské bojové jednotce. Po 
zacvičení na anglické stíhačce Hurri-
can mohl se brzy zúčastňovat bojo-
vých akcí nad okupovanými územími 
v západní Evropě.

Při jednom bojovém letu, navečer 
17. června 1947, kdy anglické stíhač-
ky doprovázely bombardéry, co měly 
vyřadit z provozu elektrárnu u města 
Lille v severní Francii, byl jeho letoun 
napaden dvěma německými stíhači. 
Bryks byl vynikajícím pilotem a  přesi-
ly se nezalekl. Podařilo se mu jednoho 
z Němců sestřelit, ale od toho druhého 
dostalo jeho letadlo dávku z kulometu, 
přímo do nádrže s benzinem. Následo-
vala exploze, a než se mu podařilo kabi-
nu opustit, byl popálen na obličeji a na 
nohou. Od kruté bolesti upadl na oka-
mžik do mdlob, ale nějakým zázrakem 
se mu podařilo padák otevřít a po krát-
ké době přistát uprostřed bramboro-
vého pole. Tam ho našli francouzští rol-
níci, a když poznali, že to není Němec, 
pomohli mu uschovat padák a odvedli 
jej do blízkého stavení. Dostal také star-
ší boty a kalhoty, protože mu ohořely 
a nebyly k potřebě. Odvedli jej k blízké 
stodole, aby se tam ukryl před Němci, 
kteří v okolí pátrali po sestřelených let-
cích, neboť ten den bylo při leteckých 
soubojích sestřeleno několik letadel 
anglických i německých. Je pravděpo-
dobné, že některý z francouzských rol-
níků prozradil úkryt našeho letce, pro-
tože Němci šli najisto a  Brykse našli, 
právě když před půlnocí z  vyčerpání 
usnul. Tak se stalo, že tímto dnem skon-
čilo vojenské poslání, pro které se roz-
hodl, aby pomohl bojovat proti fašis-
tickým okupantům Československa. 
Byl převezen do nedalekých kasáren 

k výslechu, při kterém jej Němci brutál-
ně zbili a zkopali. Naštěstí neměl u sebe 
žádné osobní doklady, které by prozra-
dily jeho státní příslušnost, takže mohl 
tvrdit, že je britským občanem. Pokud 
by totiž Němci zjistili, že se jedná o Če-
choslováka, byl by převezen do Prahy 
a předán německé státní policii – gesta-
pu a  odsouzen za velezradu k  trestu 
smrti. Tak měl naději na přežití, když jej 
umístili v zajateckém táboře, společně 
s britskými letci.

Nechtěl se smířit s  tím, že do kon-
ce války bude vězněm, proto při prv-
ní příležitosti z  tábora uprchl a v noci 
na polním letišti se mu podařilo na-
sednout do německé stíhačky, ve které 
chtěl uletět do Anglie. Měl však smůlu, 
v  nádrži byl jenom zbytek benzinu, 
a tak musel za chvíli přistát na nedale-
ké louce. Němci jej opět vyhledali, jak 
se skrýval v blízkém lese, brutálně zbi-
li a odvlekli do tábora zpět. Ale ani tato 
příhoda jej neodradila od dalších poku-
sů o útěk, aby se mohl vrátit ke své jed-
notce v Anglii. Brzy byl převezen do nej-
většího vojenského zajateckého tábora 
v  Polsku, nazvaného SAGAN. Tam se 
podílel na prokopávání tunelu pod ná-
dvořím do blízkého lesa. Dne 27. břez-
na v roce 1944 se zúčastnil tzv. velkého 
útěku ze Saganu (pod tímto názvem 
byl tento příběh také zfilmován), kdy 
bylo k  útěku připraveno velké množ-
ství zajatých letců. Necelé stovce se po-
dařilo z tábora tunelem uprchnout, ale 
on se musel stejnou cestou vrátit zpět, 

protože po něm Němci začali střílet. 
Bylo to jeho další štěstí, neboť většina 
uprchlíků byla pochytána a  51 z  nich 
bylo na příkaz Hitlera zastřeleno, i když 
mezinárodní dohody takový trest zaka-
zovaly. Tentokrát opět unikl  „o vlásek“ 
smrti, ale brzy došlo k  události, která 
mu pobyt za ostnatými dráty zkom-
plikovala. Do zajateckého tábora SA-
GAN přišla z  Velké Británie zpráva, že 
byl vyznamenán a povýšen, ale k jeho 
jménu bylo připsáno „CZECH“. Jakýsi 
úředník, který tento doklad vystavoval, 
neuvědomil si, co tímto způsobil. Něm-
ci okamžitě poznali, že náš letec je ce-
lou dobu klamal, a 30. srpna 1944 byl 
převezen do Prahy a předán gestapu. 
Od tohoto okamžiku čekal ve vězení na 
den, kdy bude postaven před poprav-
čí četu a zastřelen. Nevěděl ale o tom, 
že v té době měli už Angličané v zajetí 
spoustu německých důstojníků, které 
zajali v roce 1944 při červnovém vylo-
dění v Normandii. Pražské gestapo do-
stalo od britské generality výstrahu, že 
za zabití jednoho českého důstojníka, 
který sloužil v  britské armádě, zastřelí 
dva německé důstojníky. Proto Něm-
ci s  popravou Brykse nespěchali. Na-
konec jej převezli zpět do zajateckého 
tábora, který byl 16. dubna 1945 osvo-
bozen americkou armádou.

Za svoje velmi statečné vystupování 
v leteckých bitvách a také v německých 
zajateckých lágrech byl Josef Bryks vy-
znamenán Řádem britského impéria. 

Antonín Zdražil
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INzErcE

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

Přejděte k nám 
a získejte 3 měsíce 
internetu zdarma

www.avonet.cz

Internet až 40 Mb/s, od 259 Kč

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného 
celku.Vydavatel a kontakty na redakci: Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková 
organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovi-
ce, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 
980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.
cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka 
nepodepsaných článků: Hana Slováková. Foto-
grafie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: Jo-
ker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registra-
ce: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 10. 2015.

1) Společnost  Heinz 
Logistic  nabízí proná-
jem skladovacích prostor  
o výměře  175 m2.
Místo pronájmu: ul. Uherskobrodská 670, Lu-
hačovice

Sklad je vytápěný, k dispozici parkoviště, zajis-
tíme manipulaci VZV.

Cena dohodou.

Kontakt : roman@heinz-logistic.cz, 
tel.: 602 326 724

2) Společnost  Heinz 
Logistic s.r.o. nabízí práci:
- Řidiči nákladních automobilů – mezinárodní 
kamionové dopravy

Požadujeme: ŘP C, E, profesní průkaz, dobrý 
zdravotní stav

Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení 
a práci v rozvíjející se společnosti

- Automechanik, opravář, mechanik a  opravář 
nákladních automobilů

Požadujeme: vyučení a praxe v oboru, vysoké 
pracovní nasazení, ŘP výhodou
Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení, 
možnost dalšího růstu v oboru

Kontakt:  roman@heinz-logistic.cz, 
tel.: 602 326 724

DDM Luhačovice 
hledá kvalifikovaného pedagoga volného 

času s úvazkem

1,0 hod./týdně na vedení zájmového kroužku 
Klubíčko, Počítačový, Aerobic a 2,0 hod./týd-
ně na vedení zájmového kroužku Amatérský 
fotograf. Bližší informace v DDM Luhačovice.

DDM Luhačovice hledá pro rok 2016 kvalifiko-
vané vedoucí na vedení kroužků, pobytových 

a příměstských táborů.

Příjmeme prodavačku,
nejlépe důchodkyni, prodejna „Šperky“ 

ulice Dr. Veselého 1007, Luhačovice. 
Telefon 774 355 008.

CHARITA SVATÉ RODINY LUHAČOVICE 
hledá pracovníka na výpomoc pro Charitní pečovatelskou službu v Luhačovicích. 
Práce spočívá v domácí pečovatelské službě ve večerních hodinách a o víkendech.
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost, trestní bezúhonnost, ŘP sk. B vítán. Nejlé-
pe dohodnout osobní jednání s Mgr. Semelovou, +420731402043. Písemný životopis 
prosím vezměte s sebou. 
Charita Luhačovice, Hradisko 100, 763 26  Luhačovice, příp. na e-mail: lenka.semelo-
va@luhacovice.charita.cz. 

Luhačovice  
ve filmu

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
ve čtvrtek 22. října 2015 od 19.00 hodin  
na doprovodný program k výstavě Uvádění ve známost.

Citace z archivních filmů poskytl Moravský zemský archiv Brno

POZVÁNKA

BRIGÁDA
Přijmeme brigádníky do informačního centra
a na obsluhu při kulturních akcích MěDK.
Podmínkou je věk nad 18let.
Kontakt: kongresy@mdkelektra.luhacovice.cz


