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Vážení spoluobčané,
prožili jsme Velikonoce, největ-

ší křesťanské svátky. Kočičky, kte-
ré světíme v kostele, nám nejdříve 
málem odkvetly, a  asi se nám ješ-
tě chvíli bude střídat jaro a  zima, 
i když první jarní den už byl. Příroda 
se ne a ne rozhodnout, co si vlastně 
přeje, tak trošku jako my.

Luhačovice jsou ve Zlínském kraji 
poslední obec s rozšířenou působ-
ností, která komunitně neplánu-
je, a tím nemyslím mrtvý komunit-
ní plán sepsaný u stolu „o nás bez 
nás”. Jsme městem, které aktiv-
ně nepracuje s  přáními a  podně-
ty místních občanů, uskupení, or-
ganizací a podnikatelů. Snahou nás 
všech by mělo být vytvářet místo 
pro život, kde se my i naše děti bu-
deme cítit příjemně, kde scházet se 
bude radostí. Snahou by mělo být 
aktivně řešit potřeby všech oby-
vatel tohoto města, nikoli jen úzké 
skupiny obyvatel.

Proto pojďme se scházet, sdí-
let nápady a  možnosti řešení pro-
blémů lázeňského místa. Přesvědč-
me se vzájemně, o  co nám jde, na 

čem nám záleží, a  proč je zrovna 
toto potřeba pro občany Luhačovic 
nebo jejich návštěvníky. A pak tyto 
potřeby následně realizujme s pod-
porou napříč politickým spektrem. 

Každé město či obec oživují míst-
ní spolky, sdružení a  malé organi-
zace. Ty seskupují lidi s velkým zá-
palem pro malé věci, které uvádí 
v  život aktivity a  akce, které děla-
jí dané místo jedinečným. Proto by 
bylo logické věnovat větší podpo-
ru těmto malým projektům, aktivi-
tám a akcím.

V  dnešním elektronickém světě 
je čím dál těžší našim dětem pře-
dávat hodnoty, jako je důvěra, spo-
lehlivost, ohleduplnost, empatie, 
ochota pomáhat, proto je potřeba 
podporovat tyto místní spolky a in-
stituce, jako jsou skauti, hasiči, folk-
lórní skupiny a  konec konců jako 
je i  charita, které se na předávání 
těchto hodnot podílejí, a  to nejen 
u dětí, ale napříč celou společnos-
tí. Každá koruna věnovaná těmto 
organizacím je stonásobně vráce-
na v hodnotách, které sice na první 

pohled nejsou viditelné, tak jako 
velké haly, ulice či umělé trávní-
ky, ale projeví se v chování lidí a ve 
vzájemných vztazích. V  luhačo-
vické charitě se denně potkáváme 
s  potřebnými, kteří si své základní 
potřeby již nemohou zajistit sami, 
a  pošramocené mezilidské vztahy 
známe v široké rozmanitosti. Každý 
z nás se někdy dostane do situace, 
kdy může potřebovat pomoc, pro-
to budujme tolik potřebné soused-
ské a mezilidské vztahy. 

Přijmout pomoc a  včas o  ni po-
žádat, je v  mnoha ohledech tím 
nejdůležitějším, aby si člověk za-
choval důstojnost, klid a  život-
ní optimismus. Proto neztrácejte 
nejen v tomto jarním období nadě-
ji, a když zjistíte, že si nevíte se svou 
životní situací rady a že už tady není 
nikdo, kdo by Vám mohl pomoci... 
vždy se můžete obrátit na chari-
tu, která Vám nikdy pomoc neod-
mítne! 

Krásné jarní dny a naději  
v dobrá řešení Vám všem přeje 

 Lenka Semelová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Úpravy říčky Štiavnice
Od února mohli lidé v Luhačovi-

cích zaznamenat neobvyklé dění 
v  korytu místní říčky Štiavnice, 
nazývané též Luhačovický potok. 
K  vidění byl speciální bagr, urče-
ný pro práci v obtížně přístupném 
terénu koryt řek, ale také potrubí, 
které pomáhal nedaleko místního 
kostela do koryta řeky 9. února do-
pravovat. A proč všechen ten roz-
ruch? Co se v řece buduje či opra-
vuje? 

„Jedná se o práce běžné údržby, a to 
konkrétně o  opravu dvou spádových 
stupňů a  přilehlých kamenných dla-
žeb. Jeden stupeň je nad silničním mos-
tem u kostela a druhý pod lávkou z uli-
ce Masarykova k  vlakovému nádraží," 
objasnila Gabriela Tomíčková, tisková 
mluvčí státního podniku Povodí Mo-
ravy. Vysvětlila také, jaké práce se bu-
dou v místě provádět.

„U kamenných dlažeb se jedná 
o přespárování vydrolených spár a po-
místní doplnění chybějícího kamenné-
ho obkladu. U stupňů se jedná o opravu 

přepadu, křídel a  vývaru stupně. Na 
stupni u  kostela bude také opravena 
konstrukce hradidel," přiblížila mluvčí. 
A  k  čemu budou sloužit zmiňované 
roury? „Pro převedení vody v  potoce, 
protože práce v korytě je možné prová-
dět pouze bez vody," vysvětlila Tomíč-
ková.

K  opravám se přistoupilo na zá-
kladě pravidelných technických pro-
hlídek. „Bylo rozhodnuto o  nutnosti 
opravy porušených kamenných dlažeb 
a  kamenných stupňů. Při zvýšených 
průtocích by totiž mohlo dojít k poruše-
ní stability objektů, což by znamenalo 
vyšší finanční nároky na pozdější pro-
vedení oprav," poznamenala mluvčí.

Všechny práce by měly být ho-
tovy do konce března a  vyjdou na  
530 000 korun, které hradí Povodí 
Moravy z  vlastních prostředků. Díky 
opravám by se stávající objekty měly 
uvést do původního stavu a být zase 
plně funkční.

Nikola Synek

Delegaci z ruské Jaroslavské oblasti přijali 
v pondělí 29. února na luhačovické radnici  
místostarostové Radomil Kop a Roman Lebloch 

„Hovořili jsme zejména o  možnos-
tech spolupráce v kultuře a cestovním 
ruchu,“ poznamenal k  jednání mís-
tostarosta Kop. Řeč byla také o  do-
pravní obslužnosti nebo o  zájmů 
turistů a lázeňských hostů z Ruské fe-
derace o Luhačovice. Mluvilo se ale 
například i  o  výuce ruského a  dal-
ších cizích jazyků na místní základ-
ní škole.

Z  Jaroslavské oblasti, která má 
dlouhodobé partnerství se Zlínským 
krajem, nepřijela do regionu návště-
va poprvé. Tentokrát byla ale speci-
fická tím, že šlo zejména o prezenta-
ci tamního Plenérního centra, které 

sdružuje místní výtvarné umělce za-
měřené na krajinomalbu. Návštěva 
tak hovořila jednak o fungování cent-
ra a podpoře umění v Rusku, ale také 
představila přímo na místě některá 
díla umělců, kteří do Luhačovic přijeli. 
Představitelé města také obdrželi od 
jedné z malířek darem obraz. Ve Zlín-
ském kraji ruští umělci během svého 
pobytu také tvořili, již před příjezdem 
do Luhačovic je lidé mohli spatřit na-
příklad v  Kroměříži. Věnovat se své 
práci měli zástupci Plenérního centra 
v plánu i v Luhačovicích. 

Nikola Synek

Požehnání obrázkům křížové cesty se účastnila 
i jejich autorka, výtvarnice Jurnečková 

Luhačovický farář Hubert Wojcik 
v  neděli 6. března požehnal obráz-
kům křížové cesty vybudované v loň-
ském roce mezi luhačovickými pra-
meny Viola a Marie. Na putování po 
jednotlivých zastaveních křížové ces-
ty se spolu s  ním vydaly desítky lidí 
včetně autorky výtvarného zpraco-
vání jednotlivých výjevů křížové ces-
ty, výtvarnice Jitky Jurnečkové z Brna. 
Jednotlivá zastavení křížové cesty se 
nacházejí v  lokalitě lesa nad lázeň-
ským areálem. Autorka vyobraze-
ní Kristovy pouti tak musela vzít při 
tvorbě v úvahu právě, kde se její dílo 
bude nacházet. 

„Hodně jsem váhala, jakou techni-
ku použít, aby něco takového vydrže-
lo v lesních podmínkách a také aby to 
odolalo nejen povětrnostním vlivům, 
ale i  případnému vandalismu. Proto 
jsem zvolila techniku smaltu. Jde o ta-
kovou speciální glazuru na ocelových 
deskách, které se pak vypalují při asi 
800 stupních Celsia,“ poznamenala 

autorka. Její ztvárnění křížové cesty 
není nijak výrazně barevné a  malby 
nejdou do přílišných detailů. „Nechtě-
la jsem zabíhat do podrobností, chtě-
la jsem v každém obrazu vyjádřit to, co 
v sobě to zastavení má. Proto jsem zvo-
lila jednoduché tahy, které podle mě vy-
jadřují danou situaci v daném zastave-
ní,“ vysvětlila Jurnečková. Ještě před 
samotnou křížovou cestou je na tra-
se takto výtvarně zobrazen také výjev 
poslední večeře Páně. Na čtrnáct za-
stavení křížové cesty navazuje i  pat-
náctý obrázek – prázdný hrob, kde 
kromě podobizny anděla a holubice 
dominuje hlavně text, citace papeže 
Jana Pavla II., posledním obrázkem je 
navíc zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Fi-
nancování vzniku celé série obrázků 
Ježíšova biblického putování finan-
coval Lázeňský léčebný dům Praha 
podnikatelky Anny Kneblové, které 
patří rovněž obě zřídla Viola a Marie. 

Nikola Synek

Lázeňský léčebný dům Praha 
se rozroste

Lázeňský léčebný dům Praha se 
zřejmě v budoucnu propojí se dvě-
ma budovami v těsném sousedství, 
kde ještě do loňského podzimu sídlil 
Domov pro seniory Luhačovice. Are-
ál bývalého domova v ulici Leoše Ja-
náčka je od konce února již zapsán  
v katastru na nového majitele. 

Od Zlínského kraje, který na podzim 
přestěhoval své zařízení pro seniory 
do nové budovy v ulici Družstevní, ho 
koupila podnikatelka Anna Kneblová, 
majitelka LLD Praha. Její cesta k zakou-
pení nemovitosti ale nebyla jednodu-
chá. „Kraj vyhlásil původně výběrové 
řízení, kde byla odhadní cena stanove-
na na 9,1 milionů korun, a my nabídli 
ještě o něco více. Výběrové řízení, do 
kterého jsme se přihlásili, bylo ale ná-
sledně zrušeno. Následovala další dvě 
výběrová řízení. V tom posledním byla 
krajem požadována minimální cena 
už 13,6 milionů,“ popsala Kneblová. 
Uzavřít smlouvu s krajem se jí podařilo 
až na přelomu roku. „Za areál bývalého 
domova jsme zaplatili nakonec 14,2 mi-
lionů, což si myslím, že je dost, ale i přesto 
jsem ráda, protože se proslýchalo, že 
chtějí domov koupit spekulanti a udělat 
z něj ubytovnu pro sociálně slabé, což si 
asi žádný hotel v sousedství mít nepře-
je,“ poznamenala Kneblová. Technický 
stav budov je podle ní ale dost špat-
ný. „Na menší budově jsme museli hned 
opravovat hlavní odpady v zemi, na vět-
ší budově jsme stav odpadů ještě ani ne-
zjistili, obě budovy mají místy zvlhlé zdi-
vo, protože jsou špatně izolované proti 
vlhkosti, a  je zde řada dalších problé-
mů,“ vyjmenovává Kneblová. V  sou-
časné době tak řeší základní údrž-
bu objektů a areálu a drobné opravy 
těch nejnutnějších věcí. Chystají se ale 
i větší stavební práce. „Teď vyřizujeme 
různá povolení týkající se jednak změny 
užívání budov, které chceme provozo-
vat jako součást Lázeňského léčebného 
domu Praha, ale také stavební povolení, 
abychom mohli změnit dispozice někte-
rých prostor,“ poznamenala 8. března 
Kneblová. Budovy chce k  ubytování 
lázeňských hostů využít co nejdříve. 
„Naši kapacitu to navýší ze současných 
115 lůžek asi na 165. Menší zakoupená 
budova poskytne zhruba 20 lůžek, bý-
valá hlavní budova asi 30 až 35. V men-
ší bychom chtěli hosty ubytovat pokud 
možno už kolem Velikonoc se zachová-
ním současné dispozice,“ věří Kneblová. 
Kromě oprav odpadů se tak uvnitř ma-
luje, přidává se topení do skladovacích 
prostor a vybavují prostory nábytkem, 

protože po vystěhování domova zde 
v podstatě žádný nezbyl. V budovách 
se má po získání stavebního povole-
ní změnit i  rozložení využití místnos-
tí. „Je nutné ve všech pokojích dobudo-
vat vlastní toalety a sprchové kouty, aby 
nabízely dobrý komfort pro návštěvní-
ky,“ poznamenala Kneblová. V hlav-
ní budově by měla být prostorově za-
chována jídelna, drobné opravy zde 
potřebuje například část střechy, vy-
řešit se musí špatně tepelně izolovaná 
chodba k výtahu, který byl k historic-
ké budově později pro účely domova 
přistavěn.

Výhledově se má ale změnit dale-
ko více.

„Chceme v  suterénu hlavní budo-
vy zřídit místnosti pro rašelinové zábaly 
a v přízemí zařídit prostory pro zdravot-
nickou část. V  budoucnu také vybudo-
vat krčky, které propojí všechny tři bu-
dovy. Vznikla by i nová recepce, ke které 
by už nebyl vstup pro hosty z hlavní uli-
ce Leoše Janáčka, která je pod hotelem, 
ale z   ulice A. Václavíka, která prochází 
nad hotelem a  někdejším domovem,“ 
podotkla Kneblová. Součástí přístav-
by by měla být i větší tělocvična pro 
fyzioterapii. Kdy však tohle vše bude 
realitou, sama majitelka neví. „Na ná-
kup domova jsme si museli vzít úvěr 
a budovat budeme podle toho, jak bu-
deme mít prostředky,“ přiznala Kneblo-
vá. I to je důvod, proč chce nabídnout 
ubytování v nově získaných objektech 
lidem co nejdříve, aby získané pro-
středky mohly jít opět do areálu. Po-
kud se v budoucnu podaří přesunout 
recepci do nově zbudovaných prostor 
a  rozšířit kapacitu nabízených lůžek 
lázeňského domu, pak si obě obytné 
budovy starého domova časem vy-
žádají i  poptávku po dalších pracov-
nících. „Myslím, že půjde asi o desítku 
nových pracovních míst,“ podotkla. 
V plánovaných úpravách nejde ale jen 
o obytné budovy a počty lůžek. Má se 
časem také upravit příjezd k parkoviš-
ti pro LLD Praha místo ze spodnější uli-
ce nově z té horní. Parkoviště od LLD 
Praha dosud dělil právě jen areál býva-
lého domova. V něm se kromě hlavní 
a vedlejší obytné budovy nachází i za-
hrada s různými trávníky a dřevinami, 
z nichž například přestárlé túje muse-
li již pracovníci LLD Praha z  bezpeč-
nostních důvodů skácet. Na pozemku 
je kromě toho ještě samostatná garáž 
s dílnou a dosud nevyužívaný skleník. 

Nikola Synek
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z 12. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice, které se konalo 10. 3. 2016
ZML nesouhlasilo:
•	 se	 zpracováním	 změny	 územního	

plánu Luhačovice na pozemku parc. 
č. 751/8 k. ú. Luhačovice ze stávající 
plochy DS (dopravní infrastruktura) 
na plochu BI (individuální bydlení);

•	 se	 zpracováním	 změny	 územního	
plánu Luhačovice na pozemku parc. 
č. 1056/13 k. ú. Luhačovice z plochy 
DS (dopravní infrastruktura – silniční 
doprava) na plochu BI (individuální 
bydlení);

•	 se	 zpracováním	 změny	 územního	
plánu Luhačovice na části pozem-
ku parc. č. 2589/2 k. ú. Luhačovice ze 
stávající plochy OL č. 64 (občanské 
vybavení – pro lázeňství) na plochu 
SO (smíšená obytná).

ZML souhlasilo:
•	 se	 zpracováním	 změny	 územního	

plánu Luhačovice na pozemku parc. 
č. 1591/4 k. ú. Řetechov ze stávající 
plochy K (krajinná zeleň) na plochu 
BI (individuální bydlení);

•	 se	 změnou	územního	plánu	 Luha-
čovice na pozemku parc. č. 1524 k. ú. 
Řetechov ze stávající plochy Z (plo-
chy zemědělské) na plochu BI (indi-
viduální bydlení);

•	 se	 zpracováním	 změny	 územního	
plánu Luhačovice – vyjmutí pozem-
ků parc. č. 1046/5, 1046/4, 1046/1, 
1046/3, 1044/1 k. ú. Luhačovice z lo-
kality BI 10 podléhající zpracování 
územní studie US 2.

ZML schválilo:
•	 pověření	Ing.	Martina	Pláška	jako	ur-

čeného zastupitele pro spolupráci 
s  pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace;

•	 rozpočtový	 výhled	 na	 období	 let	
2017–2021; 

•	 poskytnutí	 individuální	 dotace	 fy-
zickým nebo právnickým osobám 
na rok 2016; 

•	 uzavření	 veřejnoprávních	 smluv	
o poskytnutí individuální dotace dle 
vzoru veřejnoprávní smlouvy;

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice, 
která se konala 16. 3. 2016
RML vydala:
•	 Nařízení	 města	 Luhačovice	 

č. 1/2016, o  zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje na území 
města Luhačovice.

RML schválila:
•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy	 na	 uží-

vání části pozemku parc. č. 312/16 
o  výměře cca 200 m2 v  k. ú. Luha-
čovice za účelem zřízení zahrádky 
na dobu neurčitou od 1. 4. 2016 na 
dobu neurčitou za cenu 200 Kč/rok;

•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy	 na	 uží-
vání pozemků parc. č. 1055/1 o vý-
měře 2 100 m2 a parc. č. 1055/4 o vý-
měře 2 207 m2 v k. ú. Kladná Žilín za 
účelem jejich obhospodařování na 
dobu neurčitou za cenu 400 Kč/rok;

•	 uzavření	 dohody	 o  ukončení	 ná-
jemní smlouvy z  1. 3. 1999 na uží-
vání nebytových prostor o  výměře  
18 m2 v objektu č. p. 137, ul. Masaryko-
va v Luhačovicích, ke dni 31. 3. 2016; 

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prona-
jmout nebytové prostory o výměře 
18 m2 v objektu č. p. 137, ul. Masary-
kova v Luhačovicích, za účelem pro-
vozování směnárenské činnosti;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 
a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové 
výměře cca 1 700 m2;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
části pozemků parc. č. 414/1, 1911/2 
a 455/3 k. ú. Kladná Žilín o celkové 
výměře cca 550 m2;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
část pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. 
Kladná Žilín o výměře cca 120 m2;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prona-
jmout byt 2+1 o  celkové výměře  
57 m2 s příslušenstvím v 1. nadzem-
ním podlaží v  Domě s  pečovatel-
skou službou Strahov, Holubyho  
č. p. 383 v  Luhačovicích, za pod-
mínky uzavření pracovní smlouvy 
se správcem objektu Technickými 
službami, příspěvkovou organizací, 
předmětem které bude úklid spo-
lečných prostor domu a  domov-
nictví v rozsahu 20 h týdně v sazbě  
70 Kč/h na dobu určitou od 1. 6. 2016 
po dobu výkonu této pracovní čin-
nosti;

•	 uzavření	 dodatku	 č.	 8	 k  nájemní	
smlouvě z 14. 4. 2008 na pronájem 
části pozemku st. pl. 275 o výměře 

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice 
konané 24. 2. 2016
RML vzala na vědomí:
•	 rozpočtový	 výhled	 na	 období	 let	

2017–2021.

RML schválila:
•	 poskytnutí	 individuální	 dotace	 fy-

zickým nebo právnickým osobám 
na rok 2016; 

•	 uzavření	 veřejnoprávních	 smluv	
k  individuálním dotacím dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy;

•	 poskytnutí	 daru	 ve	 výši	 5	 000	 Kč	
paní D. K. na provádění canisterapie 
v Domově pro seniory Luhačovice;

•	 snížení	 ročního	 registračního	 po-
platku v Městské knihovně Luhačo-
vice pro zdravotně postižené obča-
ny – držitele průkazu ZTP/P o 50 %, 
tj. ve výši 50 Kč/rok;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
část pozemku parc. č. 2152/16 o vý-
měře cca 60 m2 v k. ú. Řetechov;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
část pozemku parc. č. 2152/16 o vý-
měře cca 50 m2 v k. ú. Řetechov a ne-
doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej části pozemku parc. 
č. 2194/5 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Řetechov;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prodat	
část pozemku parc. č. 2461/2 k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 917 m2;

•	 uzavření	 smlouvy	 o  dílo	 na	 zpra-
cování projektové dokumentace 
na projekt „Energetické úspory by-
tového domu Strahov Luhačovi-
ce“ mezi městem Luhačovice a  fir-
mou K  PROJEKT Kročil a  Belžík,  
s. r. o., Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice;

•	 uzavření	 Smlouvy	 o  umístění	 zaří-
zení mezi Městským domem kultu-
ry Elektra Luhačovice, příspěvkovou 

organizací, a firmou AVONET, s. r. o., 
předmětem které je umístění a pro-
voz zařízení potřebných pro zajiš-
ťování veřejné komunikační sítě 
v budově č. p. 950, ul. Masarykova, 
Luhačovice, na dobu 10 let za cenu 
12 000 Kč/rok;

•	 vypsání	výběrového	 řízení	na	veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce kuchyně 
MŠ v  Luhačovicích“ a  zaslání výzvy 
na podání nabídky firmám: staveb-
ní část veřejné zakázky – Navláčil sta-
vební firma, Zlín, 3V&H, s. r. o., Uher-
ský Brod, Zlínské stavby, a. s., Zlín, 
Fakt, spol. s r. o., Pozlovice, RENOSTAV, 
spol. s r. o., Luhačovice, technologic-
ká část veřejné zakázky – UNIS – JA-
KOS, s. r. o., Uherské Hradiště, SEVE-
ZA, spol. s r. o., Huštěnovice, TREND 
gastronomie, s. r. o., Vsetín, FORT – 
GASTRO, s. r. o., Kroměříž, MEGASTRO 
CZ, s. r. o., Staré Město;

•	 podání	žádosti	o dotaci	poskytované	
generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky 
v  rámci programu Dotace pro jed-
notky SDH obcí na projekt „Jednot-
ka SDHO Luhačovice – dopravní au-
tomobil“ a  schvaluje dofinancování 
projektu z rozpočtu města Luhačovi-
ce v roce 2016.

RML rozhodla:
•	 o neposkytnutí	 individuální	dotace	

spolku Jurkovičův svět na rok 2016.

RML vzala na vědomí:
•	 rozpočet	na	rok	2016.	

RML neschválila:
•	 poskytnutí	 daru	 obci	 Kaňovice,	 

č. p. 45, 763 41 p. Biskupice, na usku-
tečnění akce „Setkání rodáků“;

•	 rozpočet	na	rok	2016;
•	 prodej	části	pozemku	parc.	č.	2194/1	

o výměře cca 60 m2 v k. ú. Řetechov 
Lukáši Záhorovskému, bytem Řete-
chov 2, za cenu 70 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem;

•	 směnu	části	pozemku	parc.	č.	17/12	
o výměře cca 40 m2 v majetku měs-
ta za část pozemku parc. č. 18/1 
o výměře cca 45 m2 v k. ú. Polichno 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem rovným dílem;

•	 prodej	části	pozemku	parc.	č.	17/12	
o výměře cca 30 m2 v k. ú. Polichno 
manželům Luďkovi a Pavle Mahda-
líkovým, bytem Luhačovice, Druž-
stevní 92, za cenu 70 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem;

•	 zřízení	 věcného	 břemene	 na	 po-
zemcích parc. č. 689/3, 689/8, 
2443/8 a  2443/25 k. ú. Luhačovice 
v majetku města pro umístění pod-
zemní veřejné komunikační sítě re-
alizované pod názvem „VPI Luhačo-
vice Dr. Veselého VTA“ ve prospěch 
firmy Česká telekomunikační in-
frastruktura, a. s., Olšanská 2681/6,  
130 00 Praha 3 – Žižkov, za jednorá-
zovou úplatu 125 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 podání	žádosti	o dotaci	z Operační-
ho programu Zaměstnanost na pro-
jekt „Luhačovice – rozvoj lidských 
zdrojů ve veřejné správě“ a dofinan-
cování projektu z  rozpočtu města 
Luhačovice;

•	 podání	žádosti	o dotaci	poskytova-
né generálním ředitelstvím Hasič-
ského záchranného sboru České re-
publiky v  rámci programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí na projekt 
„Jednotka SDHO Luhačovice – do-
pravní automobil“ a  dofinancování 

projektu z rozpočtu města Luhačo-
vice v roce 2016;

•	 podání	žádosti	o dotaci	poskytova-
né generálním ředitelstvím Hasič-
ského záchranného sboru České re-
publiky v  rámci programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí na projekt 
„Jednotka SDH Řetechov – doprav-
ní automobil“ a dofinancování pro-
jektu z  rozpočtu města Luhačovice 
v roce 2017;

•	 podání	žádosti	o dotaci	z Programu	
rozvoje venkova na období 2014–
2020 na projekt „Luhačovice – roz-
voj lokality Jezírko lásky“ a dofinan-
cování projektu z  rozpočtu města 
Luhačovice v roce 2016;

•	 výpověď	členství	města	Luhačovice,	
se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice, IČ: 00284165, zastou-
peného Ing. Bc. Marií Semelovou, 
starostkou města, z  dobrovolného 
svazku obcí České lázně – salony Ev-
ropy, se sídlem Moskevská 2035/21, 
360 01 Karlovy Vary, IČ: 01171071, 
dle čl. XXIII odst. 23.1 Stanov svaz-
ku obcí České lázně – salony Evro-
py, a to k datu 30. 4. 2016 a pověřilo 
místostarostu města Radomila Kopa 
všemi potřebnými úkony souvisejí-
cími s podáním předmětné výpově-
di a jejím podpisem.

ZML vzalo na vědomí:
•	 seznam	investic	na	rok	2016;	
•	 finanční	výhled	na	rok	2016.	

ZML pověřilo RML:
•	 ustanovením	pracovní	 skupiny	pro	

vyjednávání s vedením Lázní Luha-
čovice, a. s., ohledně požadavků na 
kompenzaci za užívání lázeňského 
areálu jako veřejného prostranství.
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150 m2 ve vlastnictví firmy MA-
NAG development, a. s., pro úče-
ly veřejného parkoviště pod poš-
tou, předmětem kterého bude 
prodloužení doby nájmu do  
31. 8. 2016;

•	 vypsání	výběrového	řízení	na	ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Knihovna – výměna oken“ a  za-
slání výzvy na podání nabídky fir-
mám: MONTPLAST Uherský Brod, 
s. r. o., Uherský Brod; OKNO, spol. 

s  r.o., Želechovice nad Dřevnicí, 
PRAMOS, a. s., pobočka Kroměříž, 
Kroměříž; SVĚT OKEN, s. r. o., Zlín;

•	 smlouvu	 o  povolení	 reklamní	
akce s MEDIA AGE, s. r. o., tř. Kpt. 
Jaroše 1927/8, Brno na prezenta-
ci sponzorů v  rámci 52. Diabeto-
logických dní Luhačovice v termí-
nu 12. 4. – 16. 4. 2016;

•	 smlouvu	 o  povolení	 reklamní	
akce s  Alex B  Production, s. r. o., 
Malířská 16, 170 00 Praha 7, na 

propagaci produktů společnosti 
Novo Nordisk, s. r. o., v  rámci 52. 
Diabetologických dní Luhačovice 
v termínu 13. 4. – 16. 4. 2016;

•	 uzavření	 smlouvy	 o  povolení	 re-
klamní akce se společností STU-
DIO TRYANGEL, s. r. o., Radlická 55, 
Praha 5, na propagaci společnos-
ti Merck Sharp & Dohme, s. r. o., 
jako generálního partnera 5. roč-
níku Běhu a pochodu proti diabe-
tu konaného 15. 4. 2016 v  rámci 

Diabetologických dní Luhačovice.
RML vzala na vědomí:
•	 provoz	 a  trasu	 vyhlídkových	 jízd	

vláčku společnosti TEOZ, s. r. o.;
•	 pořádání	studentské	akce	Majáles	

Střední odbornou školou Luhačo-
vice v termínu 22. 4. 2016;

•	 žádost	 Regionální	 televize	 CZ,	 
s. r. o. a nesouhlasila s poskytnu-
tím finanční podpory na natáčení 
pořadu Cestoskop.

Od dubna je v Luhačovicích zakazán podomní prodej 
Rada města Luhačovice vydala na zá-
kladě podnětu občanů nařízení zakazu-
jící podomní a pochůzkový prodej a ta-
kovouto nabídku zboží a  poskytování 
služeb na celém území města Luhačo-
vice, tzn. i v Polichně, Kladné Žilín a Ře-
techově. 
Účelem vydaného nařízení je přede-
vším ochrana občanů města před nad-
měrným obtěžováním ze strany prodej-
ců, s čímž je spojena vyšší míra zásahu 

do soukromí a větší riziko zneužití, okla-
mání či okradení zejména seniorů neka-
lými praktikami „podnikavých“ a nepo-
ctivých osob. 
Nařízení vstoupí v účinnost 1. dubna.
Pokud vás tedy „navštíví“ takový podo-
mní prodejce, kontaktujte prosím Policii 
České republiky na tel. čísle 158, nebo 
Městskou policii Luhačovice na tel. 724 
006 379.

Rok 2016 Dotace v tis. Kč

Sport a tělovýchova 

Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice 20

Patrik Hetmer - alpské lyžování zrakově postižených 15

Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka 10

Fotbalový klub Luhačovice 315

TJ Slovan Luhačovice 435

TJ Sokol Luhačovice 565

Tenisový klub 2000 Luhačovice 185

Celkem 1 545

Kultura a kulturní dědictví 

Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice 25

Luhačovický okrašovací spolek CALMA 15

Občanské sdružení Leluja 15

Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka 30

Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., 
Festival Janáček a Luhačovice

20

LUHOvaný Vincent - VII. ročník festivalu 20

Malé Zálesí Luhačovice - vystoupení na Láz.nám. 7

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
pob. Luhačovice

10

Malé Zálesí Luhačovice 75

Spolek pro pořádání houslovýcvh kurzů 55

Lázně Luhačovice, a. s. - Kolonádní koncerty 2015, a. s. 150

Občanské sdružení Divadelní Luhačovice 45

Celkem 467

Vzdělávání a volnočasové aktivity 

Základní umělecká škola Luhačovice 20

RSLZ Luhačovice 20

Český svaz včelařů 8

Junák - český skaut 20

Myslivecké sdružení Luhačovice 10

Jana Černocká, aktivní senioři 15

Výstava modelové železnice - Jan Semela 6

Myslivecké sdružení Luhačovice 5

Celkem 104

Sociální služby 

Charita Svaté rodiny Luhačovice 340

Svaz tělesně postižených Luhačovice 12

Korunka Luhačovice - 2x koncert 20

Domov pro seniory Luhačovice 10

Celkem 382

Celkem individuální dotace 2 498

Schválené individuální dotace  
na rok 2016 

NAŘÍZENÍ MĚSTA LUHAČOVICE č. 1/2016, 
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na 
území města Luhačovice 
Rada města Luhačovice se na svém zase-
dání dne 16. 3. 2016 usnesením č. /2016 
usnesla vydat na základě § 18 odst. 3 zá-
kona č. 455/1991 Sb., o  živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a  v  souladu s  usta-
noveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem tohoto nařízení města je sta-
novit zákaz podomního a pochůzkového 
prodeje na celém území města Luhačovi-
ce za účelem ochrany občanů před nad-
měrným obtěžováním ze strany prodej-
ců, zajištění ochrany obydlí, veřejného 
pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel 
města Luhačovice a jeho částí.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Podomním prodejem se pro účely to-
hoto nařízení rozumí prodej zboží, po-
skytování služeb, případně i  jen nabídka 
prodeje zboží či poskytování služeb pro-
vozované bez pevného stanoviště obchá-
zením jednotlivých bytů, domů, rekreač-
ních objektů, budov apod. bez předchozí 
objednávky. 
2. Pochůzkovým prodejem se pro úče-
ly tohoto nařízení rozumí prodej zboží 
nebo poskytování služeb nebo nabíze-
ní prodeje zboží či poskytování služeb 

s  použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pul-
tu, ze zavazadel, tašek a podobných zaří-
zení) nebo přímo z ruky, přičemž není roz-
hodující, zda ten, kdo zboží nebo služby 
prodává či nabízí, se přemísťuje nebo po-
stává na místě.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a  po-
skytování služeb
Na území města Luhačovice včetně jeho 
částí Kladná Žilín, Polichno a Řetechov se 
podomní prodej a pochůzkový prodej za-
kazují.
Čl. 4
Prodej zboží a  poskytování služeb,  
na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej předmětů v rámci konání veřej-
ných sbírek dle zvláštního právního před-
pisu,
b) pochůzkový prodej dle čl. 2 odst. 2. na-
řízení, při výstavních a kulturních akcích, 
slavnostech, veřejných vystoupeních, 
sportovních podnicích,
c) na kominické služby.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tím-
to nařízením se postihuje podle zvlášt-
ních právních předpisů.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnác-
tý den po vyhlášení zveřejněním na úřed-
ní desce. 
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Rozpočet Luhačovic schválen. S jakými investicemi počítá a jak se městu  
po ekonomické stránce daří, přiblížila vedoucí finančního odboru Alena Ehrenbergerová

S  vedoucí finančního odboru 
Alenou Ehrenbergerovou jsme 
se bavili v  její kanceláři na luha-
čovické radnici den po schválení 
rozpočtu města luhačovickými 
zastupiteli. Řeč byla tedy samo-
zřejmě právě o rozpočtu.

Můžete shrnout základní údaje 
k rozpočtu?

Rozpočet byl schválen, když to 
vezmu v  hrubých číslech takto: cel-
kové příjmy ve výši asi 118 milionů, 
celkové výdaje přibližně 108 milio-
nů. Příjmy rozpočtu převyšují výda-
je rozpočtu cca o  10 milionů, jedná 
se tedy o úsporu. Rozpočet byl na za-
stupitelstvu schválený, přesto se po-
čítá s tím, že v průběhu roku budou 
do rozpočtu města zařazeny investi-
ce, na které schválilo zastupitelstvo 
města podat žádosti o  dotace. Po-
díl vlastních prostředků města na fi-
nancování dotačních investic má být 
celkově asi ve výši pěti milionů. Dá se 
říci, že rozpočet byl nastavený tak, 
aby část finančních prostředků zůsta-
la v rezervě i do roku 2017, kdy se počí-
tá s dalšími plánovanými investicemi.

Jak je to s příjmy rozpočtu?
Největší podíl tvoří daňové příjmy, 

jedná o podíl z celostátního výnosu 
daní za příslušný rok, správní a míst-
ní poplatky v celkové hodnotě asi 74 
milionů, dále příjem dotací v členění 
na dotace na státní správu cca 13 mi-
lionu korun a investiční dotace přes 8 
milionů. V  letošním rozpočtu je rov-
něž ve výši 9,5 milionu příjem za pro-
dej bytů v ulici Družstevní.

Mezi poplatky patří i  ty za ha-
zard, komunální odpady?

Ano, z poplatků za komunální od-
pad město získává ročně necelé 3 mi-
liony, z odvodu z loterií a výherně hra-
cích přístrojů asi 5 milionů. 

Provozování loterií a hazardu ve 
městě znamená sice příjmy, ale má 
i svá společenská negativa. Jak ve-
liký by byl problém, pokud by se 
hazard ve městě úplně zrušil?

Byl by to výpadek asi pěti milio-
nů, a  když si vezmete, že bez dota-
cí má město na investice z běžného 

rozpočtu asi patnáct milionů, tak by 
zůstávalo okolo deseti milionů, čímž 
by město bylo ve financování inves-
tic omezeno. 

A co výdaje rozpočtu?
Tvoří je provozní výdaje cca 86 mi-

lionů a investiční výdaje cca 22 milio-
nů. Největší podíl provozních výdajů 
tvoří provoz města - mzdové náklady, 
režijní náklady a neinvestiční příspěv-
ky šesti příspěvkovým organizacím. 
Město financuje i  jednu organizační 
složku - Městskou knihovnu Luhačo-
vice.

Město také splácí úvěr…
Splácet se bude do roku 2019. 

Smlouva o  úvěru se uzavřela v  sou-
vislosti s výstavbou Městské plovárny 
Luhačovice. Roční splátka je 6 milionů 
korun, poslední rok 4 miliony.

Plánované investice související 
s letošním rozpočtem jsou které?

Letos je největší investicí rekon-
strukce jídelny v  Mateřské škole Lu-
hačovice za necelých 9 milionů, na 
Městské plovárně Luhačovice koge-
nerační jednotky za cca 4 miliony, 
v lokalitě ulice Družstevní lávka přes 
řeku za cca 1,3 milionu. Přibližně je-
den milion půjde na rekonstrukce 
chodníků a komunikací.

V  rámci schvalování rozpočtu 
se rozdělovaly i  takzvané granty, 
tedy dotace na podporu různých 
spolků a  sdružení. O  kolik šlo pe-
něz?

Rozdělilo se zatím necelých 2,5 mi-
lionu s tím, že zůstává rezerva kolem 
200 000 na další drobné dotace, kte-
ré mohou být schváleny zastupiteli 
v průběhu roku.

Vy chystáte rozpočet jako úřed-
nice spolu s celým odborem. Kolik 
ovlivní tvorbu rozpočtu úředník 
a kolik volení zástupci, zastupitelé 
– politici? Vím, že jim na zasedání 
kolikrát k něčemu říkáte: „To vám 
můžeme nachystat několika způ-
soby, ale vy si musíte vybrat tu va-
riantu!“

Rozpočet zpracovávám na základě 
předložených požadavků příspěvko-
vých organizací města, osadních vý-
borů městských částí a  jednotlivých 

vedoucích odborů. Návrh rozpočtu 
chystám v rámci zákonné normy, pro-
jednává se na finančním výboru, radě 
města a nakonec rozpočet schvaluje 
zastupitelstvo města. Snažím se, ale 
i musím, rozpočet udržet v té linii, aby 
návrhy, které se schvalují, odpovídaly 
platné legislativě, hospodárnosti a fi-
nančním možnostem města. 

Co je při přípravách materiá-
lů nejtěžší? Třeba následná pře 
o  výši rozdělovaných dotací mezi 
zastupiteli? Kam peníze od měs-
ta půjdou – zda do kultury, sportu, 
sociální oblasti …?

Co se týče dotací neziskovým 
organizacím a  fyzickým osobám 
jde o  to, aby se rozdělovala celko-
vá rozumná výše a městu nechybě-
ly peníze do jiných oblastí. Finanč-
ní odbor má za úkol při přidělování 
dotací zajistit legislativní stránku ří-
zení (zpracovat podklady pro říze-
ní o  dotacích, uzavřít veřejnopráv-
ní smlouvy, kontrolovat předložené 
vyúčtování dotací a  tak dále). Roz-
hodnutí o přidělení dotace v určité 
výši jednotlivým organizacím a  fy-
zickým osobám je v kompetenci za-
stupitelů. 

Myslíte, že celkově je finančně 
město v dobré kondici?

Ano, řekla bych, že poslední dva až 
tři roky ano. Horší situace byla při fi-
nancování výstavby městské plovár-
ny, investice cca 140 milionů. Byla to 
náročná investice, především z  hle-
diska cash flow. Jednotlivé platby 
za realizaci stavby se musely předfi-
nancovat z rozpočtu města a násled-
ně po chválení vyúčtování jsme ob-
drželi peníze z dotace. Dnes už je to 
jinak, u  některých dotací probíhají 
modifikované platby. Každopádně, 
zastupitelé, kteří rozhodují o zásad-
ních otázkách rozpočtu, podle mě, 
pracují většinou uvědoměle. Za ce-
lou dobu se mi nestalo, že by necti-
li předložené informace o  celkové 
finanční situaci města a město zby-
tečně zadlužovali. 

Jak vypadá Váš finanční odbor 
na radnici?

Je nás sedm, máme na starosti 
tvorbu a  kontrolu čerpání rozpočtu, 
účetnictví města, výběr místních po-
platků, z oblasti státní správy agendu 
školství – vyhodnocení předložených 
mzdových požadavků za jednotli-
vé školy správního obvodu dle nor-
mativů, vymáhání pohledávek dle 
daňového řádu a koordinaci činnos-
ti příspěvkových organizací měs-
ta v oblasti jejich financování a účet-
nictví. 

Vy školským organizacím děláte 
přímo mzdy?

Jsme mezičlánkem mezi škola-
mi našeho správního obvodu a Kraj-
ským úřadem Zlínského kraje. Školská 
zařízení předkládají v  rámci tvorby 
rozpočtů své mzdové nároky a ty se 
vyhodnocují dle normativů, které sta-
novuje Odbor školství Krajského úřa-
du Zlínského kraje.

Kdy byl nějaký největší posun ve 
financování města?

Nejvíce rozpočet města ovlivni-
la od roku 2013 změna zákona o roz-
počtovém určení daní. Díky změně 
zákona se našemu městu zvýšily da-
ňové příjmy cca o 12 milionů. Změna 
pomohla především městům s men-
ším počtem obyvatel. Těch Luhačovi-
ce mají přes pět tisíc. Pokud by k na-
výšení daňových příjmů nedošlo, 
město by mělo problém financovat 
rozsáhlejší investice. 

Provozní náklady města se daří 
dnes hodně i  snižovat třeba díky 
cenám energií, že?

Určitě. Provozní náklady, u  kte-
rých to jde, se řeší komplexně, do-
hromady náklady města s  pří-
spěvkovými organizacemi. Nová 
telefonní ústředna je nejen pro rad-
nici, ale i  pro příspěvkové organi-
zace, zajišťuje levné volání přes in-
ternet, dále se jedná o  energetické 
úspory, třeba elektřina se nakupu-
je v dražbách. Poslední léta se jedná 
o úsporu několik milionů ročně. 

U  příspěvkových organizací je 
ale někdy úspora složitá ve vzta-
hu k rozpočtu zřizovatele - města. 
Třeba se méně v zimě protopí a za 
energie se pak část záloh vrací. Or-
ganizaci pak hrozí porušení roz-
počtové kázně, tedy problém. Běž-
ný člověk je přitom obvykle rád, že 
mu peníze vrátí… 

Pokud organizace potřebuje tyto 
ušetřené prostředky použít v  prů-
běhu roku, může si změnu rozpočtu 
nechat schválit zřizovatelem, zastu-
pitelstvem. Pokud je však použije 
bez projednání a  schválení, jedná 
se opravdu o  porušení rozpočtové 
kázně. 

Jak je to, když městské organi-
zace, jako kulturní dům nebo spor-
tovní centrum, ušetří?

Pokud příspěvková organiza-
ce ušetří například za energie ve 
svém rozpočtu, objeví se úspo-
ra v  pozitivním ročním výsledku 
hospodaření. Ten se po schválení 
účetní závěrky radou města pře-
vádí do rezervního fondu organi-
zace a následně po projednání se 
zřizovatelem může organizace fi-
nanční prostředky použít na poža-
dovaný účel. V  posledních letech 
ušetřené prostředky zastupitelé 
nechávají organizacím a ty je mo-
hou použít třeba na investice, jako 
v případě Městského domu kultu-
ry Elektra, který se díky tomu po-
stupně opravuje. 

Vy musíte stále sledovat změny 
legislativy. Teď se zaváděla kontrol-
ní hlášení k dani z přidané hodnoty 
(DPH). To se týká i města?

Ano, protože když se stavěla měst-
ská plovárna, stali jsme se plátci DPH. 

Daň z přidané hodnoty se týká eko-
nomických činností města, ne veřejné 
správy. První kontrolní hlášení jsme po-
slali, žádnou odezvu jsme neměli, tak 
asi bylo všechno v pořádku.
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Vzpomínky

Dne 26. 3. 2016 uplynul jeden rok od úmrtí
paní LUDMILY BRADÁČOVÉ
a
2. 5. 2016 uplyne dvacet let od úmrtí
pana JAROSLAVA BRADÁČE.
S láskou v srdci, která navždy zůstane,
vzpomíná dcera a celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají …
Dne 26. 4. 2016 uplyne jeden rok od úmrtí 
pana JOSEFA MAHDALA. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka Jana, 
dcera Jitka a syn Roman s rodinami.

Dne 3. dubna vzpomeneme 40. výročí náhlého úmrtí 
našeho syna a bratra 
OTY BZENECKÉHO.
Stále vzpomínají rodiče Ludmila a Otto Bzeneckých 
a sestry Ludmila a Anna s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Očím odešel, srdcím zůstal.
Dne 3. 4. 2016 uplynulo osm let od úmrtí 
pana LADISLAVA PLÁŠKA.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 6. 4. 2016 uplyne 20 let, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek a dědeček
ING. JOSEF MAŇÁK.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie a synové 
Rostislav a Petr s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

SPOLEČNOST

Za projevy soustrasti, květinové dary a vzpomínku 
na zesnulou 
paní ANDĚLU MATULOVOU.
Děkují synové a dcery s rodinami.

Dne 6. 4. 2016 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy 
opustila 
paní EVA SAMKOVÁ, roz. JUŘÍKOVÁ.
Vzpomíná syn Tomáš s rodinou, maminka, sestra 
a ostatní příbuzní.

Další hodně diskutovanou zále-
žitostí je chystaná elektronická evi-
dence tržeb (EET). To se města nějak 
dotkne?

Zatím to má být v restauračních pro-
vozech, takže města se to netýká.

Je to hodně diskutované téma, co 
si o EET myslíte?

Já myslím, že je to v pořádku. Má to 
zabránit šedé ekonomice, ale obávám 
se, že kdo je nepoctivý, nakonec to ně-
jak obejde. Možná bude EET trošku pro-
blém pro menší obce, když budou chtít 
uspořádat nějakou zábavu s prodejem 
občerstvení.

Když se EET Vašeho finančního 
odboru netýká, co naopak teď mu-
síte aktuálně řešit?

Každým rokem je schválena spous-
ta novel zákonů, které se nás týkají, 
teď se například řeší uplatnění zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pra-
vidlech ÚSC, především tedy progra-
mů pro poskytování dotací. Jde o nová 
pravidla pro poskytování dotací z roz-
počtu města, která připravuje kontrolní 
výbor zastupitelstva. Měla by nahradit 
současné rozdělování dotací formou 
individuálních dotací bez programů. 

Myslíte si, že takové nastavení 
„mantinelů“ pomůže vyřešit spory 
o výše dotací? 

Nejsem o  tom až tak přesvědčena. 
Navýší se neúměrně pracnost i  poža-
davky na drobné žadatele o  dotace. 
Můj názor je, že z  hlediska pracnos-
ti a administrativy je systém spíše pro 
velká města, pro menší města, jako 
jsou i  Luhačovice, je zbytečně nároč-
ný. Již dnes se musí dodržovat přede-
psané náležitosti žádostí, uzavírají se 
veřejnoprávní smlouvy a probíhá kon-
trola vyúčtování. V letošním roce bude 
kontrolní výbor provádět i kontroly na 

místě u žadatelů o dotaci. Všeobecně 
je doporučováno malým obcím a men-
ším městům neřešit dotace formou vy-
hlášení programů. Rozhodnutí je na za-
stupitelích. Chápu ale i jejich postoj, že 
rozdělení dotací chtějí udělat co nejob-
jektivnější. 

Jak dlouho vůbec na úřadě pů-
sobíte?

Nastoupila jsem v prosinci 1999 na 
základě výběrového řízení. Tehdy se 
rozdělil odbor správy majetku na dva 
odbory, odbor správy majetku a odbor 
finanční z důvodu vyšší realizace inves-
tic a nárůstu legislativních změn ve ve-
řejné správě.

Jak jste se k profesi dostala?
Já jsem chtěla být lékařkou, ale za ko-

munismu nešlo tak snadno jít na školu, 
kam byste chtěli. Po gymnáziu v Uher-
ském Brodě jsem vystudovala Vysokou 
školu dřevařskou ve Zvolenu, v té době 
byla jedinou vysokou dřevařskou ško-
lou v Československu. 

Co bylo dál?
Nastoupila jsem do tehdejších Ji-

homoravských dřevařských závodů, 
do závodu v Bojkovicích. Nejdříve jako 
mistrová expedice a po návratu z ma-
teřské dovolené jsem pracovala jeden 
rok jako vedoucí kontroly jakosti, ná-
sledně sedm let jsem byla ekonomkou 
závodu. V roce 1996 jsem odešla praco-
vat do Zlína do obchodní firmy, rozší-
řila jsem si znalosti i z oblasti obchod-
ní a podnikatelské sféry. Nakonec jsem 
se vrátila pracovat do Luhačovic jako 
úřednice, i  když práce na odboru fi-
nančním není úplně jen úřednická prá-
ce, jedná se o kombinaci činností v ob-
lasti samosprávy a státní správy. 

S hoblíkem vás nikdo asi v té dře-
vařině neviděl, ale znát vše o dřevě 
jste musela, že?

Člověka hlavně formuje praxe a za 
těch sedmnáct let na městě a  před-
tím deset let práce taky v oblasti eko-
nomie, se vytvoří stav, že spoustu věcí 
z dřevařiny se zapomene, ale ani to ne-
řeším. 

Máte ale třeba dřevem oblože-
ný byt, nebo promítá se ta původní 
profese někde?

No manžel je původem také dře-
vař, seznámili jsme se na vysoké škole. 
Přiznám se, že třeba nová okna nemá-
me plastová, taková nemohla být, ale 
dřevěná (smích). Manžel měl dřevaři-
nu i v rodině, ale z našich tří synů se 
tomu nevěnuje nikdo. Jeden je práv-
ník, druhý vystudoval medicínu a tře-
tí dělá grafický design.

Vy jste rodilá Luhačovjanka?
Ano, ale synové tu nezůstali ani je-

den. Jeden je v  Uherském Hradišti, 
druhý ve Zlíně, třetí v Praze. Nemys-
lím si, že se vrátí. Mám ale perličku, 
protože dva mají ještě trvalé bydliš-
tě tady, tak znamenají pro naše měs-
to daňový příjem do rozpočtu. Ten, co 
je v Uherském Hradišti už má i syna, 
a proto si změnil trvalé bydliště. Když 
si změnil trvalé bydliště do Uherské-
ho Hradiště, město přišlo asi o  jede-
náct tisíc daňových příjmů na rok. 
Vše se mi už propojuje s mojí prací, je 
to prostě dlouhá doba, co zde pracuji. 

Co děláte ve volném čase?
Teď jsem musela své aktivity ome-

zit, starám se o oba rodiče. Jinak mám 
ráda zahrádku a  velice ráda sportuji. 
V zimě lyže, sjezdové i běžky, jinak jez-
díme s manželem hodně na kole, cho-
dívala jsem i cvičit. Ráda plavu, chodím 
minimálně jednou za týden na měst-
skou plovárnu. Hodně mi dodává po-
zitivní energie i první vnouček, kterého 
občas hlídám.

Dělala jste původně dřevařskou 
školu, ale vztah k tabulkám a číslům 
tam musel být, ne?

Je pravda, že jsem měla vždy raději 
matematiku než český jazyk. Také jsem 
vystudovala nakonec technickou ško-
lu.

Ekonomii se věnujete řadu let, 
ovlivnilo vás to původní profesní za-
měření?

Myslím, že bylo hlavně dobré mít 
zkušenosti a přehled ze soukromé sféry 
třeba v souvislosti s daní z přidané hod-
noty (DPH). Když se město stalo plát-
cem DPH, byla to pro mě výhoda.

Za ta léta se práce v  oboru dost 
měnila, účetnictví se dnes všechno 
dělá přes počítač. Co je ještě jiné?

Za dobu co jsem na úřadě se účet-
nictví města výrazně změnilo. To je 
dnes kolikrát složitější než v  podnika-
telské sféře, protože dřív obce neřešily 
daně. U  obcí nebylo plátcovství DPH. 
Teď tu činnost máme roztříštěnou, část 
je veřejná správa a část je ekonomická 
činnost, například prodej dřeva z  lesa 
v  majetku města. Veřejná správa pod 
plátcovství DPH nepatří. 

To asi není jednoduché…
Opravdu není, město má, dá se říct, 

dvojí účetnictví, jednak účtuje podle 
zákona o účetnictví obdobně jako pod-
nikatelé, ale musí také zpracovávat roz-
počet podle dané rozpočtové skladby. 
Díky ní funguje jak druhové i odvětvo-
vé třídění příjmů a výdajů, výkazy o roz-
počtu se pak shromažďují státem a ten 
má potřebné přehledy, kolik financí jde 
do vzdělání, kultury, do sportu…V urči-
tém období se očekávalo a věřila jsem 
ve snížení administrativy ve veřejné 
správě, ale dnes je vše naopak, admi-
nistrativa jen bují. 

Nikola Synek
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SPOLEČNOST

NAROZENÍ
František Mituník
Matej Dékány
Rodičům srdečně blahopřejeme.

50 LET VÝROČÍ SVATBY 
Ján a Ludmila Petríkovi
Blahopřejeme

VÝROČÍ NAROZENÍ
Marie Ponížilová   93 let
František Černoch  90 let
Marie Pospíšková  89 let
Anděla Matulová   88 let
Otto Hasek  87 let
Blanka Čoudková  86 let
Ludmila Ševčíková  86 let
Josef Hrušovský  86 let
Růžena Váňová  86 let
Ludmila Kudláčková  80 let
Květoslava Kasalová  80 let
Libuše Olejníková  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Zdenek Hrančík  60 let
František Černoch  89 let
Jindra Mahdalová  65 let
Anděla Matulová  87 let
Marie Konečná  82 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
Přednáška luhačovických zahrádkářů 

Luhačovičtí zahrádkáři uspořáda-
li ve čtvrtek 3. března zajímavou před-
nášku věnovanou ovocným dřevinám. 
Návštěvníkům akce, konané v konfe-
renčním sále Domova mládeže SOŠ 
Luhačovice, přednášeli Jaroslav Verbík  
z firmy Stromky pro potomky a jeho ko-
legyně pracující v této ovocné školce, 
rostlinolékařka Dana Gajdošíková. 

Řeč byla o trendech v pěstování ovoc-
ných stromků i keřů, lidé se ale dozvěděli 
třeba i to, že broskve lze za určitých pod-
mínek pěstovat úspěšně třeba i v nad-
mořské výšce nad 500 metrů v Kašper-
ských horách. Hovořilo se také o  tom, 
jak některé malé stromky vznikají v přís-
ných laboratorních podmínkách. „Na-
bídněte si,“ slyšeli ale také návštěvníci 
přednášky. To když obcházel pan Ver-
bík publikum s táckem jablek japonské 
odrůdy Fuji. Součástí akce bylo dpovídá-
ní na řadu dotazů publika. Ty se týkaly 
samozřejmě hlavně starosti o stromky, 
zejména o různé postřiky a boj proti je-
jich chorobám a škůdcům. Řeč tak byla 
o  postřiku proti kadeřavosti, o  korové 
nekróze narušující kůru stromu nebo 
o  antrakóze ořešáku. Lidé si ale mohli 
vyslechnout třeba i informace přibližují-
cí, jak se rez hrušňová dokáže přenést až 
na 500 metrů pomocí větru z rostliny na 
rostlinu a jak se ráda stěhuje na zimní ob-
dobí z hrušní například na jalovce a pak 
zase zpět. Povídání nevynechalo ale ani 
téma výrazného vlivu chemického slo-
žení půdy v lokalitě na možnost pěsto-
vání různých druhů a lidé si vyslechli ješ-
tě řadu dalších informací.

A co je v březnu a dubnu z hledis-
ka výsadby a péče o stromky nejak-
tuálnější?

„Teď nastává v  březnu ideální období 
pro výsadbu sazenic ovocných stromků, 

v dubnu pak výsadbu okrasných sazenic, 
stále zelených jehličnanů a  jiných. Z  hle-
diska práce na zahradě, tak v  březnu je 
poslední možnost ostříhat jabloně a hruš-
ně, záleží, jak je to narašené. Pokud to kvů-
li chladnému počasí ještě neraší, bylo by 
možné stříhat i  v dubnu,“ poznamenala 
rostlinolékařka Dana Gajdošíková.

Když si jde do školky člověk kupo-
vat stromek, co je pro něj důležité?

„Hlavní je vědět, co od toho stromku oče-
káváte, extra u  toho ovocného. Je nutné 
rozmyslet si využití těch plodů (tedy jestli je 
budu chtít hlavně na konzumaci, zavařová-
ní, nebo na pálení) a velikost, do jaké chcete, 
aby ten strom narostl, jak velký tvar chcete 
pěstovat,“ upozorňuje Gajdošíková.

Co se dá v  takové ovocné školce 
koupit?

„Buď zcela hotové stromky, které už 
mají zapěstovanou korunku, nebo u nás 
nejčastěji pěstované takové „rychlokvaš-
ky“, kde si to zakrátíte do výšky, jakou chce-
te vy podle jednoduchého návodu, který 
u nás dostanete. Ale pořídit lze například 
i různé podnože, na které se pak roubuje,“ 
sdělila rostlinolékařka.

A o co je nejvíc zájem? 
„Jsme ve švestkovém kraji, tak lidé be-

rou nejvíce švestky, hodně odrůda duran-
cie. Berou se ale i hrušně „wiliamsky“ na pá-
lení nebo meruňky.“

Kolik prodáte stromků za rok, 
když nabízíte stovky různých druhů 
stromků?

„Asi kolem dvaceti tisíc, ale to jen odha-
dem, asi i více,“ poznamenala Gajdošíková.

A co dodat? Teď už jen vzít nějaké to 
zahradnické nářadí a  vzhůru zahrád-
kařit! Mimo jiné, věděli jste, že když kla-
sicky poryjete zeminu kolem stromu, 
říká se tomu černý úhor? I o tom byla na 
přednášce řeč.                              Nikola Synek

Logopedická třída v mateřské škole Luhačovice 
Třída byla založena v září 2010. Ma-

teřská škola tímto reagovala na zvýše-
nou poptávku po službách klinických 
logopedů v  lázeňském městě Luha-
čovice. Určená je dětem s  řečovými 
potížemi s odloženou školní docház-
kou, předškolního věku i  mladším. 
Zakládajícími učitelkami / logope-
dickými asistentkami byly, pod vede-
ním paní ředitelky Bc. Jany Malaníko-
vé, Mgr. Šárka Machálková Kofroňová 
a Bc. Blanka Novosádová. 

V  prvním roce po založení bylo 
ve třídě 12 chlapců. Intenzivně jsme 
s  nimi pracovaly nejenom po strán-
ce rozvoje komunikace, ale všestran-
ně jsme tyto děti připravovaly k zápi-
su do základní školy. I v dalších letech 
byla v logopedické třídě vždy převa-
ha chlapců. 

Od školního roku 2011/2012 byl po-
čet míst ve třídě navýšen na 14 dětí.

Od února 2014 byla logopedickým 
asistentkám upravena pracovní doba 
a  začaly pracovat v  souběhu. Jedna 
organizuje společné aktivity ve třídě 
podle třídního vzdělávacího progra-
mu a druhá s  dětmi individuálně cvi-
čí. Tato cvičení se konají v místnosti, 
která se nachází v blízkosti třídy. Míst-
nost jsme vybavily starším nábytkem 

a zrcadlem, které jsme získaly od dár-
ce.

V září 2014 nastoupila do logope-
dické třídy nová paní učitelka / lo-
gopedická asistentka Mgr. Lucie 
Kropáčová. Třídu v  tento školní rok 
navštěvovalo 14 chlapců s  naruše-
nou komunikační schopností různé-
ho rozsahu. 

Děti v  logopedické třídě nejsou 
v  rámci akcí pořádaných v mateřské 
škole v ničem ochuzeny. Předškoláci 
se aktivně účastní plavání, saunování, 
otužují se, navštěvují divadelní před-
stavení, výstavy a další akce, které je 
připravují na vstup do základní školy. 
Nadstandardem k  tomu všemu jsou 
logopedická péče a každý měsíc ná-
vštěva paní logopedky Mgr. Marcely 
Ševelové ze Speciálně pedagogické-
ho centra ve Zlíně, která logopedické 
asistentky metodicky vede. Z tohoto 
důvodu je v  naší třídě intenzivnější 
kontakt s rodiči, aby náprava řeči byla 
co nejefektivnější. Děti mají i své seši-
ty, tzv. úkolníčky. Ty si nosí na víkendy 
domů, aby podle nich mohly praco-
vat i doma společně s rodiči. 

V  roce 2015 jsme získaly finanční 
dotaci 37 503 Kč v rámci Rozvojové-
ho programu „Podpora logopedické 

prevence v  předškolním vzdělává-
ní v roce 2015“ s názvem „Papoušek 
je kamarád, chce si s  námi povídat“ 
a  tímto jsme mohly vytvořit zázemí 
pro individuální logopedickou péči 
tzv. logopedickou hovornu. Tu jsme 
nechaly vymalovat, vybavily kober-
cem a  na míru vyrobeným nábyt-
kem. Z této dotace jsme také obno-
vily knihovnu a  rozšířily didaktický 
materiál pro práci s dětmi. Jako moti-
vační pomůcku jsme dětem zakoupi-
ly i tablet, se kterým pracují pod do-
hledem logopedické asistentky.

Díky Rozvojovému programu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy, který byl vypsán v roce 2015, 
jsme v  rámci projektu „Kompenzač-
ní učební pomůcky pro žáky se zdra-
votním postižením“ získaly částku  
20 800 Kč. Díky tomu jsme pořídily po-
můcku s  názvem Klokanův kufr. Jde 
o  kompenzační pomůcku, která dě-
tem umožňuje širokou škálu zábav-
ných cvičení, která jim pomáhají roz-
víjet jednotlivé smysly a  dovednosti 
potřebné k samostatnému projevu. 

Třetím projektem, se kterým jsme 
uspěly, byl Speciální grant Nadace Sy-
not 2015, který vyhlásila Nadace Sy-
not senátora Iva Valenty. Díky tomuto 

grantu jsme získaly 20 000 Kč, za kte-
ré jsme do logopedické třídy pořídily 
odpočinkovo-relaxační zázemí tedy 
sedačku, knihovnu, relaxační koutek, 
doplnily jsme i knihy pro děti. 

Ve školním roce 2015/2016 se usku-
tečnil také první den otevřených dve-
ří. Zájemci z řad budoucích žáčků lo-
gopedické třídy či pouzí zvědavci 
měli možnost se podívat, jak probíhá 
individuální práce s dětmi, seznámit 
se s  pomůckami, které využíváme, 
a  také se na cokoliv zeptat přítom-
ných učitelek.

V následujících letech chceme po-
kračovat ve zlepšování podmínek 
a  materiálního vybavení logopedic-
ké třídy. Rády bychom v  budoucnu 
vybavily logopedickou hovornu po-
čítačem a  tiskárnou. Dále se poku-
síme získat dotační příspěvek na in-
teraktivní tabuli pro děti, která by jim 
zpříjemnila a zefektivnila vzdělávání. 
Tímto bychom chtěly oslovit i případ-
né sponzory z řad fyzických či práv-
nických osob. Vděčné budeme za ja-
koukoliv podporu.

Způsob řeči je obrazem ducha. 
(Lucius Annaeus Seneca)

Mgr. Šárka Machálková Kofroňová
Mgr. Lucie Kropáčová
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Od tohoto okamžiku nejsi člověk
Pilot československého letec-

tva, akademik Zdeněk Chaloup-
ka, vypráví příběh, který prožil 
během totality v komunistickém 
koncentráku.

Začalo to 31. ledna v  roce 1951, 
kdy jsem sloužil na letišti v  Pardu-
bicích. Přijeli pro mne se záminkou, 
abych něco dosvědčil, a  odvezli 
mne do Prahy. Vystoupil jsem na ná-
dvoří hradčanské věznice. Pod oz-
brojeným dozorem mne odvedli do 
místnosti, kde jsem poprvé v  živo-
tě pocítil strach. Na zdi přede mnou 
byl velký plakát s nápisem „Se zrád-
ci nemáme slitování“ a pod ním na-
malovaná postava s důtkami v ruce 
a na zemi ležela druhá postava v ka-
luži krve. Pod obrazem byly zavěše-
ny dvoje důtky, na jejichž koncích 
byly kovové háčky, a pod nimi mo-
hutný řetěz na spoutání…

Z  ticha za mými zády se ozval 
hlas: „Neumíš pozdravit?“ Snažil 
jsem se vysvětlit, že jsem nikoho 
neviděl, ale najednou jsem se ocitl 
na podlaze, otřesen úderem do hla-
vy. Tento „nadčlověk“ zuřivě přiká-
zal, abych se svlékl do naha, a  po-
tom jsem dostal první instrukce: „Už 
nejsi člověk, ty svině, už jsi jenom číslo, 
na otázky budeš odpovídat šeptem, 
při pohybu mimo celu budeš klusat 

s  hlavou sklopenou k  zemi!“ Potom 
mne nahého odvedli do cely, kde 
jsem musel sedět na stolici, obliče-
jem ke dveřím. To trvalo několik ho-
din a špehýrkou ve dveřích jsem byl 
pozorován. Nechápal jsem, proč se 
mnou tak jednají, a byl jsem dušev-
ně rozvrácen. Z  chodby se najed-
nou ozvaly neobvyklé zvuky. Sly-
šel jsem kroky několika lidí, kteří po 
zemi táhli něco těžkého, občas za-
řinčel řetěz a ozývalo se sténání tr-
pícího člověka. Ve vedlejší cele se 
otevřely dveře, na podlaze to za-
dunělo a  znovu se ozvalo bolest-
né úpění. Nejhorší pro mne bylo 
pomyšlení, že jsem nevěděl, co se 
mnou bude a  co ode mne budou 
chtít vědět. Celou noc mne udržo-
vali v bdělosti, ale to jsem ještě ne-
tušil, že tady nebudu nikdy spát a že 
mi teplo bude jedině během výsle-
chů…

Ten první byl hned příštího rána 
a  vyšetřovatel se mne zeptal, jest-
li vím, proč tady jsem, a když jsem 
odpověděl, že nevím, řekl mi, že 
má prostředky na to, abych si vzpo-
mněl. Po chvíli vyštěkl: „Proč jsi chtěl 
uletět na Západ, kdo byli tvoji kom-
plici a kdo věděl o tvém úmyslu?“ Za-
píral jsem několik dnů, že o  ničem 
takovém nic nevím. Mezitím byly 

ty nekonečné hodiny na samotce, 
jídla málo, špatné a  ještě studené, 
noc bez spánku, ticho rušené řin-
čením řetězů a  sténáním vyslýcha-
ných. Jednou, po krutém výslechu, 
jsem seděl na stoličce u  vyšetřo-
vatele, v  hlavně mi praskalo a  třá-
sl jsem se, vynervován po přede-
šlém ponižováním. Vyšetřovatel se 
za chvíli vrátil a s úsměvem řekl, že 
už se všichni moji společníci přiznali 
a prozradili, že i já jsem s nimi chtěl 
na Západ uletět, tak nemám zapírat. 
Zrovna v tom okamžiku jsem z ved-
lejší místnosti uslyšel hrozný křik vy-
šetřovaného vězně a už jsem to ne-
mohl vydržet. Napadlo mne, že se 
raději nechám pověsit, abych se vy-
svobodil od dalšího mučení, a  po-
depsal jsem všechno, co mi předlo-
žili. Potom mě vyšetřovatel varoval, 
že nikdy nesmím svoje prohláše-
ní odvolat, jinak že je se mnou ko-
nec…

Když mne později odváželi do 
vězení v  Kutné Hoře, byla ze mne 
opravdová TROSKA.

Po několika měsících, kdy jsem 
čekal na soud, byl jsem odvezen 
k veliteli věznice, kde jsem se sešel 
s  několika SVÝMI přáteli, a  velitel 
nám oznámil: „Zjistilo se, že jste byli 
dáni do vazby na základě pouhého 

podezření a  vyšetřováním se proká-
zalo, že jste naprosto nevinní. Od to-
hoto okamžiku jste svobodní a  jste 
nadále příslušníky čs. armády.“ Žád-
né vysvětlení, žádná omluva, jako 
bychom nebyli stále ještě občany 
této republiky…

Dostali jsme svoje vojenské uni-
formy, ale jenom na 48 hodin. Byli 
jsme odvezeni do Ostravy-Radva-
nic, kde nás převlékli do hornických 
úborů, a tam nás čekala těžká práce 
při dobývání uhlí. Naše žádosti na 
velitele útvaru, aby dal naši věc pře-
šetřit, byly marné. Naprosto jim na 
našem osudu nezáleželo.

Všechny ty hrůzy skončily bez 
soudu a  také bez zadostiučinění. 
Nakonec mně v roce 1966 náčelník 
kádrové správy, plukovník Širůček, 
dopisem oznámil: „Všechno to, co 
proti Vám bylo provedeno, nelze po-
važovat za žádnou křivdu, všechno 
bylo opodstatněné a  mám celý pří-
pad považovat za uzavřený!“

Dodatek autora k  článku: „Mým 
přáním je, aby si po přečtení toho-
to příběhu čtenáři alespoň částečně 
doplnili představu o  poměrech, v  ja-
kých u nás bývalí vojáci, ale také civi-
listé žili, a zamysleli se nad jejich osu-
dy a postavením.“

Antonín Zdražil

V lázeňství za poslední léta sílí konkurence, je ale ve prospěch pacientů, 
míní oceněný nestor lázeňství Plachý

Antonín Plachý již po léta působí 
v  turistickém ruchu a  lázeňství, za-
čínal jako hoteliér právě v  Luhačo-
vicích, kde jeho rodinná firma Royal 
Spa i dnes provozuje mimo jiné ho-
tely Miramare. Jeho působení v  lá-
zeňství je ale daleko rozsáhlejší. Na 
letošním Lázeňském plese v Luhačo-
vicích za svou práci pro obor obdržel 
také ocenění od Sdružení lázeňských 
míst ČR. Cenu za celoživotní a mimo-
řádný přínos českému lázeňství Pla-
chému předal primátor Karlových 
Varů, který je zároveň předsedou 
zmiňovaného sdružení. O  tomto 
ocenění i o řadě dalších věcí jsme si 
povídali s panem Plachým v Mirama-
re v pátek 26. února.

Dostal jste cenu za přínos lá-
zeňství, co pro Vás znamená?

Není to jen ocenění pro mě, ale 
pro všechny spolupracovníky. Když 
si to přečtete, tak tam je, že je to za 
úsilí při rozvoji léčebných lázní. Já byl 
v  představenstvu svazu léčebných 
lázní, byl jsem i prezident svazu.

Kdy jste tu v  Luhačovicích za-
čínal?

V roce 1991 jsem došel do Luhačo-
vic z Vlčnova. Dvaadvacátého květ-
na jsme tu začínali.

Nejprve myslím v hotelu Zálesí?
Přebrali jsme hotel, který měl 

v  té době obrovské problémy. Pře-
vzali jsme ho a začali jsme budovat 
vlastní zařízení, nejprve Miramare 
„jedničku“, pak jsme koupili Nasťu, 
kterou teď předěláváme, pak jsme 
koupili Pernštýn, protože tam zkra-
chovala jedna společnost. Spolupra-
covali jsme do roku 1995 s  Hutnic-
kou zdravotní pojišťovnou, kde jsem 
byl v  dozorčí radě. Ta budoucnost 
byla taková, že budeme dělat léčbu 
lidí ze zdravotně ohrožených oblas-
tí. Měli jsme pro hosty ubytování i v 
Bílé čtvrti, Grandu, asi 140 lůžek jsme 
potřebovali.

Teď tu máte kolik lůžek?
V Luhačovicích 296.
Co bylo dál?
V  roce 1999 jsme začali stavět 

„Mira dvojku“, tu jsme otevřeli ani 
ne za rok, pak jsme si pronajali Pet-
řín, pak jsme před sedmi lety koupili 
a začali budovat Antoanetu. Uděla-
la se krásná, propojilo se to krčkem, 
byla tam barabizna, co byla Valaš-
ka, to byl tehdy děs a  hrůza. Začali 
jsme ji opravovat za pomocí peněz 
z ROPu. Myslím, že je to dnes jedno 
z  nejkrásnějších zařízení v  Luhačo-
vicích. Mnoho významných hostů, 
jako třeba pan Václav Hudeček, ni-
kam jinam nechce jít, a další a další. 

Vaše skupina Royal Spa ale pů-
sobí i mimo Luhačovice…

No pak jsme v  šestadevadesá-
tém koupili Mariánské Lázně, tedy 
dnešní vilu Royal, která dřív patři-
la pod ministerstvo zahraničních 
věcí. Začli jsme ji také přebudová-
vat, byla v  hrozném stavu, a  dnes 
je z  ní jedno z  nejpěknějších zaří-
zení. Ne protože je naše, ale není to 
velké, ale má to štábní kulturu. Po-
dařilo se nám tam dotáhnout i mi-
nerální pramen od sousedů, takže 
se lázně nepropadly ani v období, 
kdy byl pokles v  lázeňských zaří-
zeních Karlovarska. Tam byli zvyklí 
na ruskou klientelu a  snížilo se to 
tím, že mezi Ruskem a Evropou do-
šlo k určité politické nestabilitě, tak 
jak je dnes třeba otázka mezi Rus-
kem a Tureckem po nedávné letec-
ké katastrofě. 

Koupili jste pak také lázně 
v Ostrožské Nové Vsi…

To bylo v  roce 2000. Ostrožská 
měla poměrně obrovské finanční 
problémy, nebyla dostavěná a bylo 
rozhodnuto, že pokud se včas ne-
dodělá, nebude mít statut lázeň-
ství. Teprve do dlouhé době se 
nám podařilo získat statut lázeň-
ského místa pro Sirnaté lázně Os-
trožská Nová Ves. Dnes jsou nové 
dva statuty upravené, které chváli-
la vláda. Nově upravený statut mají 
Karlovy Vary a nový statut mají Sir-
naté lázně Ostrožská Nová Ves, 
protože pro ně byl dosud jen tak-
zvaný podmíněný statut.

A ten nový statut je starý jak?
Ostrožská ho získala předevčírem. 

Bylo zasedání vlády a ta to schválila. 
Možná pomohlo i  to, že jsem získal 
předtím to ocenění za práci v lázeň-
ství, jak říkám, nejen já, ale beru to 
jako ocenění kolektivu. 

Co považujete během svého 
působení v  lázeňství za největší 
úspěch? Tu Ostrožskou?

Já to neberu podle míst. Máme 
ještě Velké Losiny, kde je teplá mine-
rální voda. Každé lázně ale mají svo-
je. Ostrožská má síru, léčení pohy-
bového aparátu, pooperační stavy, 
Luhačovice mívaly z  našeho pohle-
du hlavně horní a dolní cesty dýcha-
cí, dnes už je to ale i léčba pro pacien-
ty onkologické, léčí se periferní cévy, 
z indikačního seznamu nám vzali di-
abetes. Teď je tu pohybový aparát. 
V  Losinách se léčí svalstvo, poope-
rační stavy, stavy po mozkových pří-
hodách, Mariánské Lázně jsou in-
dikacemi nastavené podobně jako 
v  Luhačovicích, ale tam jde hlavně 
o zájem cizinců.

Vy jste dělal ale původně před 
lázeňstvím a  hoteliérstvím něco 
zcela jiného, že?

Já končil v roce 1959 gympl a chtěl 
studovat medicínu, ovšem v té době 
se všechno cpalo do zemědělství, ale 
já nechtěl jít na agronoma, přihlásil 
jsem se proto na „veterinu“.

Byl z  Vás tedy veterinář, máte 
i titul MVDr. 

Ano, a  potom jsem dělal ve vý-
zkumu, byla to i  otázka řasových 
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programů a  tak dále. Kromě prak-
tické části (já hodně operoval) jsem 
se věnoval i výzkumu v terénu. Mám 
tři atestace. Původně jsem ale toužil 
po klasické medicíně, moje sestře-
nice se lékařství věnovaly. Bral jsem 
to prostě k péči o lidského pacienta 
oklikou…

Jako veterinář jste dělal přes-
ně kde?

To bylo pod státní veterinární 
správou. Já jsem měl atestace ná-
kazy, epizootologie, přenos nemocí 
mezi zvířaty a ze zvířat na člověka, 
tak jsem dělal v hygieně a taky mám 
atestaci z chirurgie. To mě dost ba-
vilo. 

A pracoval jste kde?
V rámci Okresní veterinární stani-

ce Uherské Hradiště, v Kunovicích.
Pak jste hned podnikal s  ho-

telem a  v lázeňství, nebo bylo 
něco mezi tím?

Já měl přislíbeno, i  když jsem 
nebyl za komunismu ve straně, že 
dostanu na starost jednu ošetřov-
nu, kde jsem operoval. Ale dostal 
to někdo jiný, tak jsem se naštval 
a  přihlásil se do konkurzu na ře-
ditele MSZ Dolní Němčí, prvního 
společného podniku mezi západ-
ním Německem a Českem. 

Proč jste se tomu přestal vě-
novat?

Měli jsme sice obrovské zisky, 
ale německému majiteli se nic ne-
líbilo, byl jsem jenom český za-
městnanec. No a  v roce 1991 mi 
nabídli pronájem hotelu Zálesí. 
Ředitel hotelu letěl asi za tři dny, 
protože ten tam měl třeba asi za 
600 000 Kč prošlou zmrzlinu, a tak 
dále. No, musel jsem pracovní ko-
lektiv hodně pročistit… A  vedli 
jsme si pak velmi dobře, měli jsme 
Zálesí asi čtyři roky, pak jsme ote-
vřeli Miramare.

Není Vám líto, jak je na tom 
hotel Zálesí dnes? Koupily ho 
Lázně Luhačovice a  chtějí ho 
opravit. O tom jste neuvažovali?

Do hotelu musí dát Lázně  
120 milionů, musí se to předělat. 
Kromě skeletu na té budově není 
k  využití nic. O  koupi jsme vůbec 
neuvažovali. Je to moc velká in-
vestice, dlouhé čekání na výsle-
dek, nedořešený pozemek, co je 
blízko, aby tam mohlo být parko-
viště. Bazén se tam musí udělat, 
protože bez něj je dnes velký ho-
tel nemyslitelný…

Jak přesně došlo k  tomu, že 
jste z veterinární oblasti přešel 
k podnikání v Zálesí?

Syn byl diplomat a  říká: „Tať-
ko, zkusíme, jaké to bude v  pod-
nikání!“ Tak jsme si vzali do pro-
nájmu Zálesí, pomáhala mi dcera 
Veronika (pozn. autora: dnes Ve-
ronika Záhorská, ředitelka hotelů 
Miramare). Syn Martin jel ale zase 
do zahraničí. Jako diplomat byl 
v Americe, v Rakousku a čtyři roky 
v  Singapuru. Pak se v  roce 2001 
vrátil a opět se zapojil. 

Kolik dalších lidí se na firmě 
podílí?

Nás v  Royal Spa na tu práci ve 

vedení moc lidí není. Naše rodina 
a pak je vždycky někdo provozní, 
nějaká ekonomka, jen pár lidí. Ať 
už v Luhačovicích nebo v těch dal-
ších lokalitách. Snažíme se utvo-
řit určitý kolektiv, je to rodinný 
podnik. Padesát procent akcií ale 
vlastní doktor Zemek, ale stará-
me se o to my. On má svůj byznys 
a  nemalé starosti se svým provo-
zováním. Jinak jsou samozřejmě 
v  podniku lékaři, fyzioterapeuti, 
sestry, recepční, kuchaři, servírky. 
Dnes je ale dost problém sehnat 
tyto pracovníky.

Vaší firmě se ale daří…
Výsledky hospodaření se dařily 

i  v letech obtížných, třeba v  roce 
2013, kdy někteří padli. My jsme 
to přestáli, budovali jsme dál. Rok 
2014 byl krásný, rok 2015 taky. Le-
tošní rok, když Pánbůh dá, se také 
vydaří. Je to dílo lidí – snažím se 
vytvořit dobrý kolektiv. Syn se 
snaží a  Veronika také, aby lidé 
věděli, že když výsledky budou, 
hosté se nám budou vracet. A  to 
se odrazí i  v podmínkách pro za-
městnance. Budeme jim teď dělat 
i úpravu platů. 

Jak se změnilo lázeňství za 
pětadvacet let, co v  něm půso-
bíte? Co je nejzásadnější?

Základní je, že podniky teď 
jsou vzájemně v  soutěži. Když si 
vezmu roky ΄92, ΄93, ΄94, v  lázeň-
ském domě, ať už kdekoliv, byly 
staré procedury, staré poste-
le a  podobně. Nebylo za to moc 
peněz, ale pojišťovna nám to za-
platila. Systém stravování byl jak 
v nemocnici. Kdežto postupně po 
roku 2000 začala víc dravá soutěž 
o klienty. 

Jak se to projevilo?
Vezměme si Luhačovice. My 

jsme tu dvojí s  Lázněmi Luhačo-
vice (a ještě je tu paní Kneblová, 
ta je ale na trochu jiné bázi). My ty 
zařízení máme už dost zrenovo-
vané, tak teď jsme kupovali hlav-
ně nový nábytek, třeba pro Mira-
mare II. Snažíme se, aby bylo vše 
na dobré úrovni. Lázně zas předě-
laly Moravu. Ale ta konkurence je 
velmi zdravá a je to ku prospěchu 
pacientů.

To určitě není jen lepší vyba-
vení na pokojích…

Vezměme si třeba – u nás si teď 
může pacient vybrat ze dvou sní-
daní a čtyř večeří. Dřív bylo na kaž-
dý chod jen jedno jídlo. Já se ne-
dívám jen, co konkurenti mají, ale 
prostě se pacientům snažíme na-
bídnout více možností, ovoce, ze-
leninu.

Kolik máte za rok klientů. Cel-
kově máte zhruba tisíc lůžek…

Celkově se za rok staráme ve 
všech našich provozech Royal Spa 
o asi 30 000 klientů ročně. Jde jak 
o léčbu plně hrazenou pojišťovna-
mi, příspěvkovou léčbu, ale jsou to 
i samoplátci. 

Třeba když jsme postavili vel-
ký léčebný park v Losinách, mno-
zí nevěřili, že se to bude vracet, 
ale já to prosadil a  je to tam teď 

krásné. Velké Losiny mají výhodu, 
že v  létě tam jde dělat turismus  
a v zimě lidé mohou jít na lyže. Do-
poledne jdou lyžovat a  odpoled-
ne na léčbu. 

Co je výhodou Luhačovic?
Určitě mají jméno, jsou to ko-

neckonců největší moravské láz-
ně. A  měly celkem velký boom 
v období, kdy na Slovensku Tren-
čianské Teplice a  další místa tolik 
nefungovaly, tak všichni ze Slo-
venska, z té západní oblasti, jezdi-
li do Luhačovic. To je výhoda, že 
sem Slováci jsou zvyklí jezdit. Dru-
há věc je, že nám vypadly některé 
indikace, jako léčba diabetu, což 
kritizujeme. Luhačovice mají bu-
doucnost, co tu chybí, je obchvat, 
který se měl kdysi už stavět. V roce 
1988 se začínalo dělat, ale změnou 
politického systému stavba byla 
zastavena.

Jak se díváte na problém, že 
se Luhačovice nedostaly na se-
znam památek UNESCO?

Já nevím, proč se to stalo, ale 
nevím, jaké podklady se dávaly, 
nebo ne. 

Myslíte, že by to zásadně 
změnilo zájem o Luhačovice?

Myslím, že ne. Spíš myslím, že 
být v UNESCO je šance k tomu zís-
kat pak více nejrůznějších dotací. 
Je to trochu škoda, asi by se tu více 
opravily různé pěší cesty a stezky, 
které tu chybí. A povědomí cizinců 
by asi bylo také lepší. Mohlo dojít 
k většímu rozvoji lázeňství.

Vy jste nepůsobil jen v  pod-
nicích spojených s  lázeňstvím. 
Také v  orgánech dalších spo-
lečností, jako ČSAD Diesel nebo 
ČSAD Semily. K tomu jste se do-
stal jak?

Protože můj společník je doktor 
Zdeněk Zemek, byl jsem i v dalších 
jeho firmách. Nejsem žádný mla-
dý chlapec, ale tvrdý byznysmen. 
Snažil jsem se, aby ty jednotlivé 
podniky prostě jely. Myslím, že 
jsem cosi i  tam dokázal, ale před 
pár lety jsem to už opustil, proto-
že peníze jsou jedna věc a  zdraví 
druhá. Nelze sedět na mnoha žid-
lích zaráz. Zemkovy podniky byly 
širokého záběru. Hutnictví, auto-
busy a podobně. Byl jsem v letech 
1994–95 i  v dozorčí radě nemoc-
nic v Uherském Brodě a Uherském 
Hradišti. 

Co si myslíte, že je obecně nej-
důležitější při řízení nějakého 
podniku?

Šéfuju celý život, mně bylo jed-
no, zda to bylo státní nebo moje. 
Vždycky jsem se snažil, aby lidé pl-
nili, co mají, aby výsledky byly dob-
ré. Snažil jsem se ve všech oborech, 
aby i lidé byli spokojení. K tomu mu-
síte mít v sobě i lásku k té věci. Když 
si řeknete: „Teď jsem v dozorčí radě 
autobusů,“ musíte si například říct 
také, „proč ti hoši, co řídí, nema-
jí čisté košile a nemají třeba krava-
tu?“ Tak můžem jít dál a dál. Vedou-
cí i  zaměstnanci k  té činnosti musí 
mít vztah. Zaměstnanci musí jít do 
práce, protože je to baví a protože 

chtějí udělat něco pro společnost. 
Je motivace pro Vaši dal-

ší práci i  nedávné oficiální oce-
nění? A  není jediné! Vy jste byl 
i  podnikatelem Zlínského kraje 
za rok 2014…

Pro mě to ocenění za práci v lá-
zeňství je takové srdeční. Já byl 
zrovna na onkologii ve špitále 
a  volali mi: „Taťko, dojeď na ples, 
máme tam překvapení!“ Hodně 
mě to potěšilo, že si někdo vzpo-
mněl a  ocenil to, za co jsem bo-
joval, a  to doslova a  do písmene, 
protože ono to všechno nebylo 
tak jednoduché. Boj s pojišťovna-
mi, otázky cen ubytování, proce-
dur, počtu zaměstnanců na indi-
kace. A  je to práce kolektivu. Jak 
dětí, tak třeba podpory manžel-
ky. Když jsem někdy došel domů 
a moc nemluvil, věděla, že se něco 
děje…

Co Vaše relaxace nebo zájmy, 
když byl čas?

Já měl jako lásku dechovou hud-
bu. Hrál jsem ve dvou dechovkách, 
ale moc času nebylo. Ale u nás ve 
Vlčnově jsem dělal i  Jízdu králů, 
byl jsem léta předsedou toho spol-
ku, co to připravuje. Ale času bylo 
málo, jezdil jsem i hodně do Ruska, 
kde jsme měli společný podnik…

Svou činností přispíváte ke 
zdraví tisíců lidí. Jak jste sám 
zmínil, jste teď ale zároveň  
i  v pozici pacienta. Nejste třeba 
kvůli své vizi o  tom, jak by věci 
měly v péči o nemocné vypadat 
pro personál nějaký „zlobivý“ 
pacient?

Myslím, že jsem pacient klidný. 
Pacient, který má neustále strach, 
to říkám na rovinu. Nikdy si nestě-
žuji. Nikdy jsem nereptal, že oběd 
je takový nebo makový. Byl jsem 
na čtyřech operacích, trojnásobný 
bypass, operace plic, ledviny, dvě 
operace zad, šest týdnů na ozařo-
vání. Nikdy jsem si neztěžoval. Beru 
to jako součást života. 

To muselo být hodně těžké…
Měl jsem kolikrát obrovské bo-

lesti. Zařadil jsem se ale mezi ostat-
ní běžné pacienty, samozřejmě ně-
které lékaře osobně znám nějaký 
pátek, tak se někdy primář staví si 
popovídat. Teď mě čeká nová bi-
ologická léčba, navazující na mou 
předchozí léčbu, tak uvidíme, co to 
udělá. Lékaři dělají, co mohou. Líto 
je mi tam těch ostatních lidí, hlav-
ně dětí na onkologii. Když dávají 
dítě do toho přístroje na vyšetření 
a  musí ho uspat, aby to mohli vů-
bec provést, je to smutné. 

Lázeňství a  celkově zdravot-
nictví se ale v přístupu k pacien-
tovi změnilo k lepšímu, ne?

Vztah lékaře k pacientovi má být 
takový jako otce k  synovi. Většina 
lékařů to dnes už pochopila, ale na-
jdou se i lékaři, kteří to neakceptují. 
Když víc lidem naslouchají, mohou 
zjistit jednak daleko více i  o zdra-
votním stavu pacienta a dočkají se 
od něho za péči také poděkování, 
které vždy potěší.

Nikola Synek
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Kultura 

Pátek 1. 4. • 19.00 • Elektra, kinosál 
Nepostradatelní / Jednou za rok 

Sobota 2. 4. • 19.00 • Elektra, kinosál
Nepostradatelní / Jednou za rok

Pondělí 4. 4. • 18.00 • Elektra, Rondo 
Jarní koncert ZUŠ Luhačovice 

Středa 6. 4. • 19.00 • Elektra, kinosál 
Commedia Dell´Arte / Pavel Liška, Tatiana 
Vilhelmová aj.

Pátek 8. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Brouk v hlavě / Hana Robinson Trio

Středa 13. 4. • 19.30 • LH Palace, kavárna 
Rabigabi a G.
 
Neděle 17. 4. • 15.00 • hala Vincentka
Dívčí saxofonový orchestr

 Pátek 22. 4 • 19.30 • Alexandria, night club
Muzikály do kapsy / herci MD Zlín, Petra 
Králová, Radovan Král, Gustav Řezníček

Sobota 23. 4. • 19.00 • Elektra, kinosál
Lijavec / Divadlo 

Pátek 29. 4. • 16.00 • Elektra, Rondo 
Taneční radovánky s Honzou 
Onderem 

Pátek 29. 4. • 19.00 • Elektra, Rondo 
DH Mistříňanka

LUHAČOVICE V TANCI 25. 4 – 1. 5. 

24. 4. – 1. 5. 2016 • hala Vincentka
Okamžik pohybu
Výstava slovenského fotografa Jozefa Lomnického 

Pondělí 25. 4. • 18.00 • Elektra, kinosál 
Giselle / balet / filmové představení

Úterý 26. 4. • 19.30 • Elektra, kinosál
Muzikál aneb Cesty ke štěstí / filmové 
představení

Středa 27. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna / trio Pavla Březiny / Dance Studio 
Starlight

Čtvrtek 28. 4. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Šest tanečních hodin v šesti týdnech 
/ Hrají a tančí Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz 
StarDance 2010

Pátek 29. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna / dixieland band Jazzzubs / Luhačovický 
okrašlovací spolek Calm

Sobota 30. 4. • 15.00 • Hala Vincentka
Vernisáž výstavy Ptačí budky 2016 / 
Historická módní přehlídka s ptačí tematikou

Sobota 30. 4. • 15.00 • Společenský dům
Taneční plesání / skupina Showband / 
Večerem provází Jan Onder. Taneční ukázky v podání 
Jana Ondera, Dany Batulkové a Lucie Hunčárové. 
Bude připravena i „Malá školička tance“
 
Neděle 1. 5. • 14.30 • Lázeňské náměstí / 
v případě nepříznivého počasí ve Společen-
ském domě.
Roztančená kolonáda / velká taneční show

20. 4. – 15. 5. • Galerie MěDK Elektra 
700 od narození Karla IV. / Výstava 

KINO

Neděle 3. 4. • 17.00
Řachanda 
Pohádka ČR, 2016

Pondělí 4. 4. • 19.30 12
Lída Baarová 
Životopisný ČR, 2016

Úterý 5. 4. • 19.30 
Teorie tygra
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 7. 4. • 19.30 12
Dvojníci 
Komedie ČR, 2016

Pátek 8. 4. • 19.30 12
Polednice 
Horor ČR, 2016 

Sobota 9. 4. • 19.30 12
Spotlight
Životopisný USA, 2015

Neděle 10. 4. • 17.00
Kung Fu Panda 3 
Animovaný USA, 2016

Sobota 16. 4. • 19.30 12
Lída Baarová 
Životopisný ČR, 2016

Neděle 17. 4. • 17.00 
Zootropolis. Město zvířat 
Animovaný USA, 2016

Pondělí 18. 4. • 19.30 12
Rodinný film 
Drama ČR, 2015

Sobota 19. 4. • 19.30 
Decibely lásky 
Komedie ČR, 2016

Neděle 24. 4. • 17.00  
Barbie. Tajná agentka 
Animovaný USA, 2016

Pondělí 25. 4. • 18.00 
Giselle 
Balet

Úterý 26. 4. • 19.30 
Muzikál aneb Cesty ke štěstí 
Muzikál ČR, 2016

Středa 27. 4. • 18.00  
Mládí 
Drama Itálie, 2015

Čtvrtek 28. 4. • 19.30 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Pátek 29. 4. • 19.30  12
Polednice 
Horor ČR, 2016

Sobota 30. 4. • 19.30  12
Lída Baarová 
Životopisný ČR, 2016

SAS

Čtvrtek 7. 4. • 15.00 • Klubovna
Miluše Netíková, 
beseda s vedoucí sociálního odboru

Středa 13. 4. • 13.30 
Návštěva SOŠ Luhačovice

Čtvrtek 14. 4. • 18.00 • Klubovna 
Roman Ráž, beseda se spisovatelem

Úterý 19. 4. • 8.00 • Nádraží 
Slovácké divadlo / Nepřítel lidu 

Čtvrtek 21. 4. • 8.00 • Nádraží 
Flóra Olomouc

Čtvrtek 28. 4. • 14.20 • Nádraží 
Vlakem do Biskupic, zpátky po cyklostezce 
s holemi

Akce Charity
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.

KULTURA  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

4. 4. Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
6. 4. STRAHOV / Velikonoční tradice / 
 H. Talašová
11. 4. Korálkování / A. Juráková
13. 4. STRAHOV / Kuchyně našich předků /  
 M. Mikulcová
18. 4. Papírový quilling a pedig / A. Juráková
20. 4. STRAHOV / Sváteční slovo / 
 P. Stanislav Trčka
25. 4. Posezení s harmonikou
27. 4. STRAHOV / Čarodějný program
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Akce v muzeu

Čtvrtek 7. 4. 2016 od 9.00 do 17.00 
Půjde vám to hladce
Pletařská dílna s kávou a čajem, ve které se děti i do-
spělí mohou naučit základům pletení či si s sebou 
přinést k dokončení své rozpletené výrobky. 
Spojeno s ukázkami a výukou předení příze na 
kolovratu a komentovanou prohlídkou výstavy 
Jehla, příze, pokličky v 15.00. 

Čtvrtek 14. 4. 2016 od 17.00 
Příběhy z historie lázeňské léčby
Vernisáž výstavy. Výstava přibližuje rozvoj léčebných 
metod a systému přírodní léčby v luhačovických 
lázních v minulosti. Zejména představuje neznámé 
archivní fotografie. 

Sobota 23. 4. 2016 v 15.00 na Starém 
Světlově
Tajemství Starého Světlova
Prohlídka zřícenin hradu s památkářem Radimem 
Vrlou. Špekáčky s sebou!

Knihovna v dubnu
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 18.00 
na setkání se spisovatelem, rozhlasovým, 
filmovým a televizním scénáristou Romanem 
Rážem. 
Spisovatel prožil v Luhačovicích zásadní část 
dětství i mládí. Jeho dědeček vykonával funkci 
starosty Luhačovic a jak říká sám prozaik: 
„Luhačovice byly vždycky tak trochu můj druhý 
domov.„ Vzpomínky na naše město se odrazily i v 
knihách Lázeňské dobrodružství a Lázeňské 
naděje, které Roman Ráž napsal a které tvoří první 
dvě části budoucí trilogie. Rodinná sága mapuje 
osudy lidí a generací a zavede nás do malebného 

lázeňského města Slaňany. Pravý název lázní si 
jistě dosadíte sami.
Obě knihy nabízíme k zapůjčení.

Nenechte si tedy ujít setkání s tímto zajímavým 
člověkem a přijďte za námi do knihovny. 

M. Mikulcová

Akce v knihovně
Možnost rezervace míst předem
Čtvrtek 14. 4. • 18.00
Roman Ráž, luhačovický rodák, 
spisovatel

Úterý 19. 4. • 17. 30
Ing. Miroslav Hrabica, léčitel  
a spisovatel / 
Léčba bolestí a nemocí zad a velkých kloubů, 
vstup 50 Kč

Plovárna Luhačovice patřila 
tříkrálovým koledníkům

V sobotu 5. 3. 2016 Charita Svaté rodiny 
Luhačovice a Římskokatolická farnost 
v Luhačovicích pozvala tříkrálové koledníky a jejich 
asistenty na městskou plovárnu. Akce byla 
pořádána pro všechny koledníky, kteří druhou 
lednovou sobotu putovali dům od domu na území 
luhačovické charity a přinášeli lidem radostné 
poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo 
odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také 
samotné příjemné setkání koledníků. 
Jejich prostřednictvím jste v letošním roce darovali 
na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla 
částku 332 050 Kč, z této částky se celých 58 % 
vrátí přímo do regionu Luhačovicka ať již na 
podporu samotných sociálních služeb Charity 
Luhačovice, nebo pro přímou pomoc rodinám 
s dětmi a potřebným lidem.

Nabídky využilo 94 koledníků nejen z Luhačovic, 
ale i okolních obcí, např. Řetechova, Pozlovic, 
Horní Lhoty, Ludkovic, Biskupic, Podhradí a dalších 
obcí. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu 
i na atrakcích, jako je divoká řeka, parní sauna aj. 
Děti se nechaly slyšet, že sem do bazénu sice chodí 
se školou, ale dnes je to „super“. Všichni si odnesli 
pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního 
dopoledne.

Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků 

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických novinách uve-

řejňujeme fotografie zajímavých, 
zapomenutých míst v našem městě 
a  vy, naši čtenáři, můžete soutěžit. 
Ze zaslaných správných odpovědí 
vždy v každém čísle vylosujeme jed-
noho, který získá zajímavou 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.luha- 

covice.cz, odevzdat napsané v MTIC 
Luhainfo, Masarykova 950, případ-
ně zaslat poštou na adresu MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, 763 26 Lu-
hačovice.

Správná odpověď z  minulého 
čísla, kterou zaslalo 8 čtenářů (7 
správně), je Dům Bedřicha Sme-
tany. Publikaci Luhačovický ulič-
ník získává Věra Máčalová z  Ře-
techova.

Blahopřejeme. 
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Spanilá jízda 
V sobotu 12. 3. 2016 jsme se s tý-

mem mladších žáků zúčastnili flor-
balového turnaje v  Želechovicích 
nad Dřevnicí. Po loňském prvenství 
žáků na tomto turnaji byly naše cíle 
opět nejvyšší. 

V našem prvním utkání jsme po-
měřili síly s domácím týmem Žele-
chovic. Skóre zápasu otevřel Radim 
Pinďák. Vzápětí Martin Miklas zvy-
šoval již na 2:0. Bohužel pro nás se 
domácím Želechovicím podařilo do 
přestávky snížit na 1:2. Ve druhé po-
lovině navázal na střeleckou formu 
Miklas – 3:1. Do zápasu promluvil 
i výborně hrající Jan Boráň – 4:1. Že-
lechovice před koncem 2. poloviny 
opět snižovaly na 2:4. Skóre zápasu 
jsme pohlídali a zaznamenali 1. cen-
né vítězství. 

V  dalším zápase na nás čekal 
soupeř z  DDM Matýsek Napajed-
la. V  první půli jsme zhlédli mno-
ho pěkných šancí a soubojů o kaž-
dý míček. Do střeleckých tabulek 
promluvil obránce David Máčalík 
a otevřel skóre našeho výběru. Na-
pajedla do konce 1. poloviny zá-
pas zremizovala. Uragán předvedla 
naše 1. formace ve druhé polovině. 
Probíhala 2. minuta utkání – na kon-
ci akcí sniper Radim Pinďák – stav 

3:1. Přeskupená obrana – 2. forma-
ce v podobě Radima Lukeše a rych-
líka Šimona Slámy plnila svou prá-
ci na výbornou. V utkání přidal ještě 
další gól Jan Boráň. Konečný stav  
4:1 a opět důležité vítězství. 

Ve třetím utkání nás vyzval tým 
s širokou základnou DDM Astra Zlín. 
Pro nás první zápas, ve kterém jsme 
po góle v čase 0:36 s museli dotaho-
vat. Do zápasu jsme se rychle vrátili 
a pár našich střel brankář Zlína ješ-
tě vtěsnil. Zlínská obrana nás ve tře-
tí minutě utkání bránila jen za cenu 
sekání a  volných úderů. Těchto si-
tuací náramně využili rychlou roze-
hrou střelec Radim Pinďák a  stínící 
hráč na brankovišti Martin Miklas. 
Dva góly z  téměř totožného mís-
ta v čase 3:37 a 4:02 znamenaly, že 
se náš tým ujal vedení. Libor Do-
stálek v  brance musel čelit několi-
ka nájezdníkům, ale jeho um, štěstí 
a zakletá brána nám pomohly zápas 
vyhrát. Ve druhé polovině a  čase 
6:08 pečetil skóre M. Miklas. Koneč-
ný stav 3:1 v  náš prospěch a  další 
body do celkových součtů.

Do posledního utkání jsme na-
stoupili proti FBK Halenkovice. 
V  utkání jsme opět vyhrávali. Ha-
lenkovicím se podařilo vyrovnat. 

Vysoké nasazení přineslo ovoce 
a zvyšovali jsme na 2:1. Ve druhé po-
lovině hrál náš tým jako z  partesu. 
Projevila se i podpora přihlížejících 
rodičů hráčů a  koncert pokračoval 
až do doby závěrečného hvizdu. 
Konečný stav utkání 7:2 pro náš vý-
běr. I  poslední utkání jsme dotáhli 
do vítězného konce. Góly v posled-
ním zápase: R. Pinďák 4, M. Miklas 1,  
D. Máčalík 1, D. Humeník 1. 

Náš výběr získal plný počet bodů 
v turnaji a převzal ceny za 1. místo. 

Sestava: Radim Pinďák – 9 gólů, 
Martin Miklas – 4 góly., Jan Boráň, 
Petr Novák, David Máčalík – 2 góly, 
David Humeník – 1 gól., Jakub Meli-
char, Daniela Semelová, Jiří Klučka,  
Radim Lukeš, Šimon Sláma,  
G – Libor Dostálek.

Nejlepším hráčem našeho týmu 
byl vyhlášen Radim Pinďák.

Všem hráčům/hráčkám patří vel-
ké gratulace za předvedené výkony.

Jan Tomala

Fotbalisté FK Luhačovice měli za sebou po prvním březnovém víkendu nejen značnou část zimní 
přípravy, ale čerstvě také víkendové soustředění ve Štítné nad Vláří 

„Proběhlo dle plánu. Stihli jsme toho 
poměrně dost. V prvním dnu kluci pod-
stoupili zátěžový trénink a  příprav-
né utkání proti Mladcové. Večer jsme 
měli TE-TA poradu s  videoukázkou,“ 
vyjmenoval po návratu ze soustře-
dění trenér A-týmu FK Luhačovice 
Jan Jelínek. Druhý den pak pokra-
čovali fotbalisté ráno taktickým tré-
ninkem. „Odpoledne následovalo tré-
ninkové utkání proti Štítné nad Vláří  
„B“ a na závěr dne videorozbor příprav-
ného zápasu TJ Nafta Gbely. V neděli již 
bylo jen regenerační vyběhání a odjezd 
domů. Kluky musím pochválit za pří-
stup a ochotu se zlepšovat,“ popsal tre-
nér Jelínek.

S dosavadní zimní přípravou, kte-
rá soustředěním ale ještě neskončila, 
byl celkem spokojený.

„Za sebou máme všeobecnou pří-
pravu, nyní se dostáváme do fáze zlep-
šovaní detailů a  taktiky. Jen bych si 
představoval v  některých dnech vyšší 
tréninkovou docházku. Následující mě-
síc už budeme vše směřovat k úvodu se-
zóny. Čekají nás kvalitní soupeři a na to 
se těším,“ komentoval Jelínek.

Jasné už byly i určité změny ve slo-
žení týmu pro jaro.

„Zatím máme jednu posilu do 
A  týmu. Jedná se o  Lukáše Pantálka. 

Měl by nahradit na kraji obrany díru 
po odchodu Radima Peška, který je na 
studijním pobytu v zahraničí. O dalším 
hráči se ještě jedná, nebudu však nic 
prozrazovat,“ poznamenal trenér.

Po podzimní části je v  krajském 
přeboru tým FK Luhačovice na de-
vátém místě mezi osmým Fryštákem 
a desátou Chropyní. Soutěž vede Ho-
lešov. V prvním jarním zápase se v so-
botu 2. dubna Luhačovičtí utkají na 
domácím hřišti se Slušovicemi. Chys-
tá trenér na první jarní zápas na sou-
peře něco výrazněji nového?

„Moc změn nebude, jsme v  soutěži, 
kdy na velké změny není čas a prostor. 
Kádr mi zůstal celkem v celku. A s hráči 
jsem spokojen. Pracujeme tedy na sla-
binách, které se projevily v první polo-
vině sezóny. Změny v  sestavě možná 
budou, ty se však nejprve dozvědí hráči 
před úvodním zápasem,“ naznačil Jelí-
nek. Přiblížil také, čemu se mimo jiné 
chce s týmem ještě intenzivněji věno-
vat. „Musíme zapracovat na koncen-
traci po celých 90 minut utkání,“ po-
znamenal trenér.

Jak přesně dopadne první jarní 
zápas, si tipnout nechtěl, ale je op-
timista. „Věřím, že skončí pro náš tým 
vítězně,“ sdělil Jelínek. Jasné má ale 
cíle pro jarní část soutěže. „Myslím 

si, že náš tým i předvedená hra nepat-
ří na aktuální pozici v tabulce. Cíle jsou 
tedy jasné. Lépe zvládat dobře rozehra-
né zápasy a jít tabulkou nahoru,“ míní 
trenér.

V Luhačovicích působí jako trenér 
áčka přibližně rok. Jak své dosavadní 
úsilí zde hodnotí?

„Pro mě je to určitě velká škola, sbí-
rám mnoho cenných zkušeností. Vý-
sledkově je to zatím jak na rozbou-
řeném moři, takže pořád je na čem 
pracovat. Hodnotit mou práci však 
musí jiní,“ pousmál se Jelínek. Do lá-
zeňského města přišel trénovat ze 
Zlína, kde pracuje pro tamní prvoli-
gový fotbalový klub. Jak moc se liší 
jeho práce ve Zlíně a v Luhačovicích?

„Ve Zlíně mám rozmanitou práci, 
jako asistent pomáhám připravovat re-
zervu Zlína. U tréninku víceméně vypo-
máhám. Jako silový trenér se zase sna-
žím zlepšovat kluky z U19. A ještě vedu 
individuální tréninky pro zraněné hrá-
če, pomáhám jim tak vrátit se na tráv-
ník (aktuálně Honza Stuchlík),“ přiblížil 
Jelínek. V Luhačovicích si naopak Je-
línek sám připravuje tréninkový pro-
ces i skladbu tréninků. „Vedu tréninky, 
zápasy, jsem odpovědný za výsledky 
A-týmu. V  B-týmu zase vypomáhám 
jako hráč. Také se snažím napomáhat 

trenérům v  tvorbě koncepce FK Luha-
čovice. Pravidelně se všichni trenéři se-
tkáváme a řešíme co v daných katego-
riích zlepšit,“ vysvětlil trenér. A v čem 
je pro něj práce v Luhačovicích nejná-
ročnější? „Jsem docela výbušný člověk 
a je pro mě psychicky náročné, když se 
nedaří vše tak, jak má. Hledám pak va-
rianty, jak z toho ven. Člověk někdy ne-
spí, pořád přemýšlí nad fotbalem. To 
ale zná každý trenér, v žádném přípa-
dě si nechci stěžovat,“ uvedl Jelínek. 
Podstatné je podle něj i to, že v Luha-
čovicích musí umět také operativně 
reagovat na nutnou změnu v trénin-
ku. „Musím umět improvizovat. Napří-
klad mám nachystaný trénink pro tolik 
a tolik hráčů. Ovšem na poslední chvíli 
se mi někdo omluví a už to nesedí. Mu-
sím tedy rychle reagovat, aby neutrpěla 
kvalita tréninku a kluky to bavilo,“ do-
plnil Jelínek. Jak se podaří luhačovic-
kému áčku první jarní zápas pod jeho 
vedením, se snadno dozvědí ti, kdo se 
přijdou 2. dubna od 15 hodin podívat 
do centra Radostova. 

Další fotky ze soustředění lze najít 
na facebooku luhačovického fotba-
lového klubu na: https://www.face-
book.com/FKLuhacovice/

Nikola  Synek
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Naše nabídka
  Dekorativní fotografie      

    retro Luhačovic
Pohlednice Luhačovic

Kompletní informace v našem 
internetovém obchodě 

 www.karelthomayer.cz  

Studio Maxx
Kadeřnictví dámské, 

pánské a dětské
Jana Martincová
tel.: 776 111 976

Ludkovická 12, Luhačovice

Přijmeme brigádníky 
a servírku na zkrácený HPP 

do cukrárny - kavárny 
v Luhačovicích. 

Kontakt: 777 014 705

AMP visage
Kosmetika – Pedikura

tel.: +420730822195, +421915571511
permanentný make up

tel.:+420606208711
dámské kadeřnictví
tel.: +420721821896

Barber Shop- pánske holičství
tel.: +420773585500

Hradisko 71, Luhačovice 763 21


