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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

V Luhačovicích se představili malí folkloristé z Polska, Slovenska i Maďarska
Čtyřiadvacátý ročník mezinárod-

ního festivalu dětských folklorních 
souborů Písní a tancem se uskutečnil 
v lázeňském městě od 16. do 18. září. 
Vystoupily v rámci něho opět mnohé 
zajímavé folklorní soubory z  ČR i  ze 
zahraničí. Kromě místních folklorních 
souborů do Luhačovic dorazily své 
umění vycházející z  místních tradic 
představit například také uskupení 
Písečánek z Písku, FS Kozojídky nebo 
Bartošův dětský soubor Zlín. Zahra-
niční folklor reprezentovaly maďar-
ský Sarospatak, Mali Hyrni z  Polska 
a slovenský soubor Slniečko Detva. 

V první den festivalu se konal pro-
gram také v blízkých Pozlovicích, kde 
byla na místní škole odhalena pamět-
ní deska významného zdejšího rodá-
ka profesora Antonína Václavíka, et-
nografa a folkloristy, který se narodil 
12. července 1891. V Pozlovicích poté 
vystoupily soubory Malé Zálesí, Lelu-
ja a také maďarští účastníci festivalu. 

Sobotní program byl částečně na-
rušen deštěm, nemohl tedy proběh-
nout průvod souborů městem. Nic to 
však neměnilo na tom, že druhý den 
festivalu byl hojně navštíven. Jistě 
také proto, že součástí programu, kte-
rý byl přesunut z Lázeňského náměs-
tí do Městského domu kultury Elek-
tra, bylo i vyhlášení soutěže Vesnice 

roku 2016. Elektra tak v sobotu odpo-
ledne téměř praskala ve švech, proto-
že byla zcela zaplněna nejen příznivci 
folkloru, ale také fanoušky jednotli-
vých obcí, které se ze všech regionů 
republiky probojovaly do finále sou-
těže. Po krásných vystoupeních jed-
notlivých folklorních souborů mohl 
program vyvrcholit vyhlášením vítě-
zů. Toho se účastnili nejen zástupci 
Luhačovic a Zlínského kraje, ale také 
Spolku pro obnovu venkova, Svazu 
měst a obcí ČR a osobně také minis-
tryně pro místní rozvoj Karla Šlechto-
vá a  ministr zemědělství Marian Ju-
rečka. Radost a skandování obyvatel 

obcí, které o  titul usilovaly, ještě ze-
sílilo, když byl vyhlášen vítěz. Tím se 
totiž stala „domácí“ Kašava ze Zlín-
ského kraje. A  proč se zvítězit a  vy-
hrát tak také cenu milion korun na 
svůj další rozvoj právě této vesni-
ci podařilo? „Přičítám to těm skvě-
lým Kašavjanům, kteří se dokázali dát 
dohromady, přestat se hádat a  za-
čít dělat něco pořádného, a  podle 
toho to také teď dopadlo,“ sdělil sta-
rosta obce Josef Jarcovják. A pořád-
ných věcí se u nich v Kašavě, která má 
910 obyvatel, daří dělat spousta. Bují 
tu bohatý spolkový život, pořáda-
jí se tu různé akce, jako orelský ples, 

fašank s končinovou zábavou, stavě-
ní máje, Mezinárodní dětský folklorní 
festival Kašava-Fryšták, noční hasič-
ská soutěž nebo Hudecké a  gajdoš-
ské slavnosti. Právě spolkový život je 
podle starosty základ úspěchu. „Po-
dařilo se v obci i pár investičních zá-
měrů, ale hlavně se podařilo rozhýbat 
místní spolky. Tím, jak je každý občan 
ve třech spolcích, tak se to navzájem 
tak provázalo, že se pak všichni v obci 
spolu nemají problém na čemkoliv 
domluvit,“ poznamenal Jarcovják. 
Obec měla samozřejmě v sále spous-
tu fanoušků, a nejen to, na pódiu se 
představili i místní folkloristé. Ty své 
vyslali na festival Písní a  tancem le-
tos také z Kozojídek na Hodonínsku, 
které se umístily ve Vesnici roku tře-
tí. Druhá skončila obec Prysk z  Čes-
kolipska. Cenu veřejnosti v  interne-
tovém hlasování získaly Velké Hoštice 
z  Moravskoslezského kraje a  udílela 
se také Koláčová cena. Ta připadla Se-
branicím z Pardubického kraje.

Festival Písní a  tancem pak vyvr-
cholil nedělním programem s  prů-
vodem a  přehlídkou souborů, která 
se díky příznivějšímu počasí mohla 
uskutečnit v  původně plánovaném 
místě, tedy na Lázeňském náměstí. 

Nikola Synek

Spolek Calma se rozloučil s létem  
a pořádal Kloboukový den

S  koncem léta jsou již tradičně 
spojeny vyhledávané akce, kte-
ré pořádá luhačovický okrašlova-
cí spolek Calma. Řada lidí zavítala 
na Rozmarné loučení s létem, kte-
ré se konalo v poslední prázdnino-
vou sobotu 27. srpna v Jurkovičo-
vých Říčních a slunečních lázních. 
K vidění tam byla historická mód-
ní přehlídka plavek, ale také třeba 
výklad o tom, jaké se v dobách se-
cese nosilo spodní prádlo. Nechy-
bělo ani oblíbené, pro luhačovické 
lázně typické cvičení zvané vzdu-
choplavba, které se cvičí při zpě-
vu různých národních písní. Ke 
členům spolku se při této bohu-
libé kratochvíli nadšeně připojili 
i  mnozí návštěvníci akce. Ti si na 
setkání mohli kromě toho vychut-
nat například i  vystoupení taneč-
ní sekce uvedeného spolku, která 
se pod názvem Crazy Flappers vě-
nuje hlavně charlestonu. K ochut-
nání byla také „lemonáda“ a různé 
náhražkové druhy kávy, kdysi tak 
oblíbené.

Už po prázdninách se lidé spolu se 
spolkem Calma sešli na mimořádně 
oblíbené akci Kloboukový den, kte-
rým si vždy v záři, připomíná spolek 
narozeniny Marie Calmy Veselé, bás-
nířky, pěvkyně, luhačovické kulturní 
buditelky počátku 20. století a man-
želky tehdejšího ředitele luhačovic-
kých lázní. Oblíbená akce se usku-
tečnila 11. září na Lázeňské náměstí. 
Na Kloboukovém dni si lidé moh-
li i  tentokrát vychutnat nejen his-
torickou módní přehlídku, ale také 
třeba taneční vystoupení v  rytmu 
charlestonu nebo hudební produk-
ci kapely Jazzzubs. 

„Poprvé se tato akce uskutečni-
la v  roce 2011, když se slavilo 130. 
výročí narozenin Marie Calmy Ve-
selé, což je patronka našeho spol-
ku. My jsme chtěli na její naroze-
niny upozornit nějakou větší akcí 
a vyzvat na ní lidi k takové lázeňské 
eleganci, kterou právě operní pěv-
kyně a spisovatelka Marie Calma Ve-
selá představovala,“ podotkla vůdčí 
osobnost spolku Calma a  ředitelka 
Muzea luhačovického Zálesí Blanka 
Petráková. Příchozí, kteří na akci do-
razili, tak i letos přišli na počest paní 
Calmy v  hojné míře okrášleni ně-
jakou elegantní pokrývkou hlavy. 
A kdo na to zapomněl, mohl si i ten-
tokrát nějaký hezký klobouk přímo 
na Lázeňské náměstí pořídit. 

Nikola Synek

Prvního září se opět otevřela Městská 
knihovna Luhačovice

Po téměř tříměsíční přestáv-
ce se 1. září pro veřejnost opět 
otevřela luhačovická městská 
knihovna. Slavnostním přestřiže-
ním pásky její provoz po částeč-
né rekonstrukci zahájil místosta-
rosta města Radomil Kop. Poté 
už všichni mohli vstoupit nový-
mi dveřmi a  vystoupat nově vy-
malovaným prostorem schodiš-
tě do hlavních prostor knihovny. 
A co vše se od června, kdy rekon-
strukce začala, opravilo? Vyměni-
ly se okna v  celé budově, měni-
ly se také podlahové krytiny. Je 
nově vymalováno a knihovna má 
nové regály. Vznikl rovněž nový 
počítačový koutek se čtyřmi po-
čítači a  zútulněn a  doplněn byl 

dětský koutek. Rovněž bylo in-
stalováno nové osvětlení. „Ještě 
není vše přesně spočítáno, nemá-
me všechny faktury, ale opravy 
vyšly zhruba na milion korun,“ 
poznamenala ředitelka knihovny 
Taťána Heinzová v den znovuote-
vření knihovny. 

První den byl koncipován jako 
den otevřených dveří. Lidé tak 
nejen mohli po dlouhé době opět 
využít služeb knihovny, ale také 
například přihlásit se do knihovny 
zdarma nebo se podívat do prostor 
budovy, kam běžně není přístup. 
Řada příchozích si tak prohlédla 
někdejší kryt, který je ve sklepních 
prostorách budovy. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 14. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 8. 9. 2016

ZML zvolilo:
•	 volební a návrhovou komisi ve slo-

žení: předseda: Ing. Karel Zicha, čle-
nové: Ing. Martin Plášek, Mgr. Eva To-
malová;

•	 Mgr. Romana Leblocha členem 
Rady města Luhačovice pro zbytek 
volebního období let 2014–2018.

 ZML schválilo:
•	 hospodaření města Luhačovice za  

I. pol. roku 2016;
•	 převod cca 6 000 Kč z  investičního 

fondu Sportovního centra Radosto-
va, příspěvkové organizace, do re-
zervního fondu a  rezervní fond or-
ganizace ve výši cca 355  000  Kč 
použít na modernizaci pokojů uby-
tovací části areálu SCR – komplet-
ní výměnu postelí, přistýlek včetně 
matrací a televizorů;

•	 převod cca 64 000 Kč z  rezervního 
fondu Technických služeb Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, do in-
vestičního fondu a  použití finanč-
ních prostředků investičního fondu 
organizace ve výši cca 114 000 Kč na 
nákup lžíce na míchání betonu;

•	 Městskému domu kultury Elek-
tra Luhačovice, příspěvkové orga-
nizaci, použít finanční prostřed-
ky investičního fondu organizace 
ve výši 200  000  Kč na opravu ka-
nalizace kulturního domu Elektra 
a 200 000 Kč na zpracování projek-
tové dokumentace na obnovu inte-
riéru kinosálu kulturního domu;

•	 navýšení dotace o  cca 240  000  Kč 
Fotbalovému klubu Luhačovice,  
z. s., na rekonstrukci umělé trávy fot-
balového hřiště v areálu Sportovní-
ho centra Radostova Luhačovice;

•	 uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace ve 
výši 2 240 000 Kč Fotbalovému klu-
bu Luhačovice na vybudování umě-
lého povrchu na hlavním fotba-
lovém hřišti v  areálu Sportovního 
centra Radostova Luhačovice;

•	 provedení opravy místní ko-
munikace v  Kladné Žilíně v  roce 
2016 a navýšení neinvestičního pří-
spěvku Technickým službám Lu-
hačovice, příspěvkové organizaci, 
o cca 300 000 Kč;

•	 rozpočtové opatření č. 1  Tech-
nických služeb Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, a  z  něho 
vyplývající navýšení NIP pro rok 
2016 o 1 563 000 Kč;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
1253/5  o  výměře cca 70  m2  v  k. ú. 
Řetechov  panu K. T. za cenu 100 Kč/
m2  a  úhradu nákladů spojených 
s převodem;

•	 likvidaci majetku města dle předlo-
žených návrhů likvidační a  škodní 
komise a  uložilo vedoucí organiza-
ce provést likvidaci vyřazeného ma-
jetku;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
1974/2  k. ú. Kladná Žilín o  celko-
vé výměře cca 90 m2 panu M. R. za 
cenu 100  Kč/m2  a  úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 prodej pozemků parc. č. 1683/3 o vý-
měře 25 m2 a parc. č. 1681/2 o výmě-
ře 4 m2 v k. ú. Luhačovice firmě TOM 
Transport, s. r. o., Pod Léštím 766, Lu-
hačovice, za cenu 500 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem 
(Jedná se o pozemky naproti sběr-
nému dvoru Technických služeb.);

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 749/4  k. ú. Luhačo-
vice o  výměře cca 70  m2  za cenu 
300  Kč/m2  a  úhradu nákladů spo-
jených s  převodem (Pozemek pod 
chodníkem naproti budovy nádra-
ží ČD.);

•	 směnu části pozemku st. pl. 
751 o výměře cca 20 m2 za část po-
zemku parc. č. 740/3 o výměře cca 
22 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích v majetku města specifiko-
vaných v příloze pro umístění stav-
by „OK Luhačovice, Zahradní čtvrť, 
Družstevní, Masarykova“, spočívají-
cí v umístění telekomunikačního ve-
dení ve prospěch firmy AVONET, s. r. 
o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice, za 
jednorázovou úhradu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 609/1  o  výměře 
20 m2 za cenu 70 Kč/m2, část pozem-
ku parc. č. 609/1 o výměře 15 m2 za 
cenu 10 Kč/m2, část pozemku parc. 
č. 612  o  výměře 325  m2  za cenu 
70  Kč/m2  a  část pozemku parc. č. 
612 o výměře 725 m2 za cenu 10 Kč/
m2, vše v k. ú. Polichno a úhradu ná-
kladů spojených s  převodem od 
manželů K. (Pozemky pro stavbu 
„Cyklistická komunikace Polichno – 
směr Újezdec u Luhačovic“.);

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 585  k. ú. Polichno 
o  výměře 425  m2  za cenu 70  Kč/
m2  a  část pozemku parc. č. 585  k. 
ú. Polichno o  výměře 1  250  m2  za 
cenu 10  Kč/m2  a  úhradu nákladů 
spojených s převodem od J. a E. Z.  
(Pozemky pro stavbu „Cyklistická ko-
munikace Polichno – směr Újezdec 
u Luhačovic“.);

•	 nabýt do vlastnictví koupí část 
pozemku parc. č. 588  o  výmě-
ře 185  m2  za cenu 70  Kč/m2, část 
pozemku parc. č. 588  o  výmě-
ře 175  m2  za cenu 10  Kč/m2, část 
pozemku parc. č. 587  o  výměře 
25 m2 za cenu 70 Kč/m2, část pozem-
ku parc. č. 587  o  výměře 30  m2  za 
cenu 10 Kč/m2, část pozemku parc. 
č. 586  o  výměře 255  m2  za cenu 
70  Kč/m2  a  část pozemku parc. č. 
586 o výměře 460 m2 za cenu 10 Kč/
m2, vše v k. ú. Polichno a úhradu ná-
kladů spojených s  převodem od 
paní E. S. (Pozemky pro stavbu „Cyk-
listická komunikace Polichno – směr 
Újezdec u Luhačovic“.);

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 609/2  k. ú. Polich-
no o výměře 815 m2 za cenu 70 Kč/
m2 a část o výměře 1 180 m2 za cenu 
10  Kč/m2  a  úhradu nákladů spo-
jených s  převodem od pana L. M. 

(Pozemky pro stavbu „Cyklistická ko-
munikace Polichno – směr Újezdec 
u Luhačovic“.);

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 887/23  k. ú. Polich-
no o výměře 155 m2 za cenu 10 Kč/
m2 a část pozemku parc. č. 591 k. ú. 
Polichno o výměře 270 m2 za cenu 
70 Kč/m2 a část o výměře 280 m2 za 
cenu 10  Kč/m2  a  úhradu nákladů 
spojených s převodem od firmy ZÁ-
LESÍ agro, a. s. (Pozemky pro stavbu 
„Cyklistická komunikace Polichno – 
směr Újezdec u Luhačovic“.);

•	 zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 673/1 k. ú. Polich-
no o výměře 960 m2 a na části po-
zemku parc. č. 397/2  k. ú. Újezdec 
u Luhačovic o výměře 85 m2 v ma-
jetku Lesů České republiky, s. p., 
pro umístění stavby „Cyklistická ko-
munikace Polichno – směr Újezdec 
u Luhačovic“ za jednorázovou úpla-
tu ve výši stanovené aktuálním zna-
leckým posudkem;

•	 prodej bytové jednotky č. 865/4 v by-
tovém domě č. p. 864, 865, 866  na 
pozemku st. pl. 103/4, ke které ná-
leží spoluvlastnický podíl na spo-
lečných částech domu o  velikosti 
id. 565/24904  a  spoluvlastnického 
podílu na pozemku st. pl. 103/4  – 
zast. plocha a  nádvoří o  výměře 
675  m2  id. 565/24904  a  spoluvlast-
nického podílu id. 565/24904 k po-
zemku st. pl. 103/5  o  výměře 
1 715 m2 v k. ú. Luhačovice nájem-
cům této bytové jednotky J. a M. H. 
v souladu s Pravidly pro prodej bytů 
a bytových domů v majetku města 
Luhačovice;

•	 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 
stanovenou znaleckým posudkem;

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

•	 podání žádosti o dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu na projekt „Územní studie 
veřejného prostranství Luhačovice“ 
a dofinancování projektu z rozpočtu 
města Luhačovice v roce 2017;

•	 připojení se k žádosti Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostře-
dí na projekt pořízení kompostérů 
a  dofinancování kompostérů po-
řízených pro občany města z  roz-
počtu města Luhačovice a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi měs-
tem a  Mikroregionem Luhačovské 
Zálesí;

•	 vyjádření města ke stanovisku SA-
TES MORAVA, spol. s r. o., k uplatně-
ným nárokům města Luhačovice na 
smluvní pokutu;

•	 realizovat v  rámci akce „Energetic-
ké úspory BD Strahov“ pouze výmě-
nu oken bez zateplení obvodového 
pláště v rámci rozpočtu 2017;

•	 zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 786/40 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy rea-
lizované pod názvem „Luhačovice, 
Školní, kab. NN“, spočívající v umís-
tění nového zemního kabelového 
vedení NN ve prospěch firmy E-ON 
Česká republika, s. r. o., za jednorá-
zovou úplatu 125 Kč/bm + přísluš-
né DPH.

ZML souhlasilo:
•	 s  konáním konference Sdruže-

ní historických sídel Čech, Mo-
ravy a  Slezska v  Městském 
domě kultury Elektra Luhačo-
vice v  termínu 23.–24. 3. 2017. 

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 2016;

•	 informace o  daňovém vývo-
ji a  příjmech z  loterií za ob-
dobí leden–srpen 2016. 

ZML neschválilo:
•	 prodej části pozemku st. pl. 46/2 k. ú. 

Řetechov (Jedná se plochu na místě 
zbourané hasičské zbrojnice.);

•	 prodej pozemku parc. č. 2440/32   
k. ú. Luhačovice o výměře 678 m2 (po-
zemek v chatové oblasti Radostova); 

•	 prodej části pozemku parc.  
č. 2441/3 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře cca 40 m2 (pozemek naproti ho-
telu Zálesí);

•	 nabýt do vlastnictví koupí pozemek 
st. pl. 76/1 k. ú. Polichno o výměře 
191 m2;

•	 zřízení předkupního práva k  čás-
ti pozemku parc. č. 480/7  o  výmě-
ře cca 120 m2 v k. ú. Luhačovice ve 
prospěch vlastníka domu č. p. 572, 
ul. Ant. Slavíčka v  Luhačovicích. 

ZML nesouhlasilo:
•	 se zpracováním změny územního 

plánu Luhačovic na části pozem-
ku parc. č. 2589/2  k. ú. Luhačovice 
ze stávající plochy OL č. 64 (občan-
ské vybavení – pro lázeňství) na plo-
chu SO (smíšená obytná) (Jedná se 
o pozemek mezi Miramonti a Kanc-
nýřkou.);

•	 se vstupem města Luhačovice do 
o. p. s. Lázeňská Kolonáda a s pří-
spěvkem města ve výši 50  % vy-
braného lázeňského poplatku, 
minimálně však ve výši 2,5 mil. Kč 
ročně, určeným na údržbu lázeň-
ského areálu;

•	 s poskytnutím finančních prostřed-
ků ve výši 2,5 mil. Kč na údržbu lá-
zeňského areálu a uložilo vede-
ní města najít v  termínu do 30. 9. 
2016  vhodnou formu poskytnutí 
těchto prostředků.
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zprÁVY z MĚSTa

zprávy z 15. schůze rady města Luhačovice konané 24. 8. 2016

RML vzala na vědomí:
•	 hospodaření města Luhačo-

vice za I. pololetí roku 2016.  

RML schválila:
•	 hospodaření příspěvkových organi-

zací města: Technické služby Luha-
čovice, Městský dům kultury Elektra 
Luhačovice, Sportovní centrum Ra-
dostova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luhačo-
vice, Dům dětí a  mládeže Luhačo-
vice za I. pololetí roku 2016 a dopo-
ručuje zastupitelstvu města vzít na 
vědomí hospodaření příspěvkových 
organizací města: Technické služby 
Luhačovice, Městský dům kultury 
Elektra Luhačovice, Sportovní cent-
rum Radostova Luhačovice, Základ-
ní škola Luhačovice, Mateřská škola 
Luhačovice, Dům dětí a mládeže Lu-
hačovice za I. pololetí roku 2016;

•	 harmonogram výběrového řízení 
na poskytnutí individuálních dotací 
města Luhačovice pro rok 2017;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 
užívání části pozemku parc. č. 
1800/2  a  1800/1  k. ú. Kladná Žilín 
o celkové výměře cca 400 m2 s pa-
nem Ing. M. D. za cenu 400 Kč/rok;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parc. č. 
2441/3  k. ú. Luhačovice o  výměře 
cca 40 m2 s Ing. M. L. na dobu urči-
tou od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 za 
cenu 1 500 Kč + DPH/rok;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 
užívání části pozemku parc. č. 
1800/2  a  1800/1  k. ú. Kladná Žilín 
o celkové výměře cca 400 m2 s pa-
nem Ing. M. D. za cenu 400 Kč/rok;

•	 uzavření dohody o užívání části po-
zemku parc. č. 1326/7  o  výměře 
40 m2 s panem A. G. za účelem jeho 
zpevnění a výsadby tújí;

•	 ke zveřejnění záměr města prona-
jmout pozemek parc. č. 480/7 o vý-
měře 118 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
bytovou jednotku č. 865/4  v  by-
tovém domě č. p. 864, 865, 866 na 
pozemku st. pl. 103/4, ke které ná-
leží spoluvlastnický podíl na spo-
lečných částech domu o velikosti id. 
565/24904,  a  spoluvlastnický podíl 
na pozemku st. pl. 103/4 – zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 675 m2  id. 
565/24904  a  spoluvlastnický po-
díl id. 565/24904  k  pozemku st. pl. 
103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Lu-
hačovice nájemcům této bytové 
jednotky v  souladu s  Pravidly pro 

prodej bytů a bytových domů v ma-
jetku města Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemek st. pl. 
344 o výměře 195 m2, jehož součás-
tí je objekt č. p. 312 a pozemek parc. 
č. 739/5  zahrada o  výměře 135  m2   
v k. ú. Luhačovice za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem;

•	 uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace č. D/2587/2016/KUL mezi Zlín-
ským krajem a městem Luhačovice 
na projekt Restaurování tzv. červe-
ného kříže, k. ú. Kladná Žilín;

•	 vyjádření města ke stanovisku SA-
TES MORAVA, spol. s r. o., k uplatně-
ným nárokům města Luhačovice na 
smluvní pokutu;

•	 Veřejnoprávní smlouvu k provádění 
výkonu státní správy ve věcech po-
zemních komunikací s obcí Petrůvka. 

RML neschválila:
•	 poskytnutí podpory ústavu Hvězda, 

Masarykova 443, 763  02  Zlín, na 
úhradu provozních nákladů, zejmé-
na nájemného a  mzdových nákla-
dů;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2441/3  k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 40 m2;

•	 zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemek st. pl. 
76/1 k. ú. Polichno o výměře 191 m2. 

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Náměstí 28. října Luhačovice – 
zpevněné plochy“ takto: 1. 3V a  H,  
s. r. o., Uherský Brod, nabídková 
cena bez DPH 500 389 Kč, 2. Slovác-
ké dopravní stavby, s. r. o., Hluk, na-
bídková cena bez DPH 513 458 Kč,  
3. Ing. Luděk Čaník, Uherský Brod, 
nabídková cena bez DPH 532 430 Kč 
a  pověřila starostku města Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o  dílo s  vybraným ucha-
zečem 3V a H, s. r. o., Uherský Brod, 
v  souladu s  nabídkou uchazeče. 

RML jmenovala:
•	 porotu pro posouzení návrhů plasti-

ky do prostoru před poštou ve slo-
žení: členové: Ing. arch. Jaroslav Ha-
barta, Ing. Jana Semelová, PhDr. 
Blanka Petráková, ak. sochař Jiří Ha-
barta, Ing. Marian Ležák, Ing. Bc. Ma-
rie Semelová, Ing. Jiří Šůstek, ná-
hradníci: Mgr. Ladislava Horňáková, 
František Petrák, Radomil Kop.

zprávy z 16. schůze rady města Luhačovice

RML schválila:
•	 zřízení věcného břemene na po-

zemku parc. č. 387/5, k. ú. Luhačo-
vice;

•	 převod nájmu bytu č. 
865/10  v  domě č. p. 865, ul. Druž-
stevní v Luhačovicích; 

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Lu-
hačovice – rozvoj lokality Jezírko 
lásky“ a zaslání výzvy na podání na-
bídky firmám: 3V & H, s. r. o., Uherský 
Brod, Zlínské stavby, a. s., Zlín, Navlá-
čil stavební firma, s. r. o., Zlín, STAVY-
MA, spol. s r. o., Otrokovice, Pozimos, 
a. s., Zlín;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Opra-
va části komunikace ul. Újezda“ 
a  zaslání výzvy na podání nabídky 

firmám: EUROVIA CS, a. s., Zlín, KKS, 
spol. s r. o., Zlín, Porr, a. s., Dopravní 
stavby – odštěpný závod Morava, 
Tlumačov;

•	 uzavření Dodatku č. 1  ke smlou-
vě o dílo z 23. 6. 2016 s firmou RE-
NOSTAV, spol. s  r. o., k  veřejné za-
kázce „Rekonstrukce kuchyně MŠ 
v  Luhačovicích – část B  – stavební 
práce“;

•	 uzavření Smlouvy č. 489/2016 o po-
skytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2016 mezi Stát-
ním fondem dopravní infastruktury 
a městem Luhačovice na akci „Luha-
čovice – nasvětlení a stavební úpra-
vy přechodů pro chodce“;

•	 poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 20 000 Kč z dotace poskytnuté 

městu Luhačovice Ministerstvem 
kultury z  Programu regenerace 
městských památkových rezerva-
cí a  městských památkových zón 
v  roce 2016  na akci „Nátěr a  opra-
va oken a další související práce – III. 
etapa“ na vile Lékárna, č. p. 178;

•	 uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Luhačovice v  roce 2016  ve 
výši 24  100  Kč Jaroslavě Tomano-
vé, Murmanská 1252/1, 100 00 Pra-
ha 10, na akci „Nátěr a oprava oken 
a další související práce – III. etapa“ 
na vile Lékárna, č. p. 178;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout objekt č. p. 25  na stavební 
ploše 187  v  k. ú. Řetechov za úče-
lem provozování obchodu smíšené-
ho zboží;

•	 uzavření dohody o užívání části po-
zemku parc. č. 2461/2  k. ú. Luha-
čovice o  výměře cca 920  m2  s  fir-
mou AMIKOR, a. s., Praha 4, od 1. 10. 
2016 na dobu neurčitou za účelem 
jeho udržování (Jedná se o pozem-
ky v lokalitě Horní dvůr.);

•	 s  průjezdem závodu horských 
kol „ZLÍNSKÁ 50“ po komunika-
cích města Luhačovice  2. 10. 2016. 

RML jmenovala:
•	 komisi pro otevírání obálek, posou-

zení a  hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Luhačovice – roz-
voj lokality Jezírko lásky“ ve složení: 
členové: Radomil Kop, Ing. Vladislav 
Běhunek, Ing. Jiří Šůstek, náhradníci: 
David Ruman, Miroslav Hvozdenský, 
Ing. Magdalena Blahová.

Skvělá přednáška v základní škole
Velmi milé a emotivní dopoledne 

prožili žáci 8. ročníku naší ZŠ v rám-
ci Týdne mobility. Do školy byla po-
zvána Michaela Mikulenková, kte-
rá získala titul „Žena regionu“, aby 
jim přiblížila svůj životní příběh, ve 
kterém se všechno změnilo během 
vteřiny, příběh, na jehož konci je 
šťastná tečka.

Sympatickou Míšu při návratu 
ze školy porazila opilá řidička. Míša 
byla několik dlouhých dnů v kóma-
tu a předpověď vývoje jejího stavu 
byla velmi pesimistická. Díky péči 
rodiny, vůli děvčete, lékařů v nemoc-
nici i rehabilitačních ústavech se stal 
ale zázrak a dnes by nikdo nepoznal, 

co všechno prožila. Studuje v Brně  
a žije plnohodnotný život.

Emotivní vyprávění poslouchali 
žáci se zatajeným dechem, a přesto-
že to pro ni byla první přednáška, 
zvládla situaci bravurně, ač sama 
přiznala, že je velmi nervózní.

Nakonec cituji jeden ze vzkazů 
naší žákyně pro Michaelu: „Byla to 
úžasná přednáška, ale byla jste straš-
ně nervózní, ale zbytečně, zvládla jste 
to skvěle. Musela jsem se hodně sna-
žit, abych se nerozplakala. Veliká po-
klona a moc Vám fandím k dalším 
úspěchům. A máte krásné vlasy.“

Tento vzkaz hovoří za vše.
Roman Lebloch
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rOzHOVOr

Herecká legenda Daniela Kolářová
Herecká legenda Daniela Ko-

lářová, která letos v září slaví 70. 
narozeniny, vystoupila 23. srp-
na v  luhačovickém Lázeňském 
divadle. Představila se v  titulní 
roli hry Drahá Mathilda. Pražské 
divadlo U Valšů ji sehrálo v rám-
ci 18. ročníku festivalu Divadel-
ní Luhačovice. Herečka, která je 
mimo jiné držitelkou Českého lva 
a Ceny Alfréda Radoka, je známá 
snad všem lidem, ať už z divadla, 
rozhlasu, ale především z  řady 
filmových a televizních rolí. Divá-
ci ji mohli spatřit v legendárních 
filmech jako Noc na Karlštejně, 
Léto s  kovbojem, Obecná škola, 
ale také třeba Lucie, postrach uli-
ce nebo například Vratné lahve. 
Ze seriálů je jistě nezapomenu-
telná její role v  kultovní Takové 
normální rodince, hrála ale i v Ne-
mocnici na kraji města a řadě dal-
ších seriálů. Na tento rozhovor si 
Kolářová našla čas hodinku před 
luhačovickým představením.

Vystupujete tady na festivale. 
Je to pro herce nějak jiné než běž-
ná představení?

Je to vlastně všechno podobné. Ty 
přípravy jsou stejné a festival nefes-
tival se připravujete na představení.

Jste v Luhačovicích už po něko-
likáté. Jaký máte k nim a k lázním 
vůbec vztah, když jste vyrůstala 
v Karlových Varech?

Ano, to je pravda, ale Luhačovi-
ce, to je úplně jiná krajina a tady je 
to strašně krásné. Tam to je už pod-
hůří Krušných hor, ty Karlovy Vary, 
je to takové drsnější. Tady je to ta-
kový kulatý, hezký, milý, čisťounký, 
krásný kraj.

Můžete přiblížit roli Mathildy, 
kterou tady hrajete ve hře, která 
měla premiéru letos na jaře?

Já bych nerada prozrazovala děj, 
ale hra má název Drahá Mathilda, 
což má právě ten dvojí význam, se 
kterým se ve hře žongluje, protože 
je na téma bytu, který kdosi zdědí, 
přijde do něj a myslí, že je prázdný, 
jenže není. Ten byt byl kdysi koupen 
za určitých podmínek, které vyjdou 
majitele dost draho. Může totiž pro-
dat byt, až původní majitelka ze-
mře, a  po celou dobu jí musí hra-
dit náklady spojené s tím bytem, ve 
kterém ona Mathilda stále žije.

Jaká byla spolupráce s  před-
staviteli dalších rolí, Lubošem 
Veselým a  Ilonou Svobodovou, 
při nastudování této hry?

To bylo hrozně fajn, protože pan 
režisér Kosek nás tři dal nějak do-
hromady, nás, kteří jsme se pří-
liš neznali nebo spolu nepracovali, 
ale pak nás to zkoušení velice těši-
lo a scházíme se teď spolu i mimo ta 
představení.

Letos šel také do kin film Po-
lednice na motivy z  Erbenovy 

Kytice, ve kterém hrajete jednu 
z hlavních rolí. Je to horor, což je 
pro Vás celkem nový žánr. Jaká 
byla práce na této věci?

Já jsem ráda, že s tím někdo při-
šel a že ten nápad vznikl. Když jsme 
o  tom mluvili a  scházeli se na na-
táčení předloni na jaře, tak jsme se 
shodli na tom, že by bylo dobré, aby 
vlastně nebylo jednoznačné, kdo 
ta Polednice je. Že by to rozhodně 
nemělo být personifikováno, pro-
tože je to báje, je to představa. Ni-
kdo nevíme, jestli je to skutečnost, 
nebo jestli to nestvořila lidská fan-
tazie nebo nějaký krajní okamžik. 
Ale přiznám se, že jsem dodnes ten 
film ještě neviděla, takže jsem vlast-
ně nepopsaný list (úsměv).

Žánr horor prý nemáte příliš 
ráda, ale třeba filmy od Hitchcoc-
ka prý uznáváte.

Ale to ano! Dobře udělaný ho-
ror je paráda. Bát se v kině je dobré. 
Mimo kino to nemám ráda, ale bát 
se při kvalitním, dobře udělaném 
hororu je fajn.

Ztvárnila jste řadu legendár-
ních filmových rolí. Je někte-
rý film, role, na které obzvláště 
vzpomínáte?

Já mám ráda paní učitelku Maxo-
vou z Obecné školy.

Tedy tu, která vlastně nedo-
padla úplně dobře…

A  její žáci ji dostali do blázince! 
A  já jsem si přála, když ona vyjde 
z té školy a jde tím polem, aby se ro-
zevřela nebesa a odtud se napřáhla 
ruka a zvedla ji na obláček (úsměv).

Hrála jste také v  mnohých se-
riálech. Třeba v  legendární Ta-
kové normální rodince, ale před 
pár lety také v nekonečném seri-
álu Ulice. Můžete srovnat, jak se 
za ta léta vyvinula seriálová tvor-
ba? To je asi hodně jiné?

To rozhodně. Jednak kdysi byla 
jedna Československá televize, ta 
měla dva kanály a tím to bylo hoto-
vé. Ale v každém případě se posu-
nula ta profesní práce a specificky 

pro mladé lidi k  mínusu. Protože 
dřív se všechny inscenace pro te-
levizi zkoušely, včetně příprav ka-
meramanů, záběrů a  tak. A  teď se 
nezkouší. Prostě se přijde na plac 
a  drtí je natáčecí plán, obzvlášť  
v  komerčních televizích je to velice 
tvrdé, protože je snaha natočit co 
nejvíc za den. Speciálně u Ulice to 
je specifické, protože se vysílá den 
co den. To je prostě továrna. Tuny 
vlastně banálního textu se ti herci 
musí učit a  tak dále. Já myslím, že 
speciálně pro mladé začínající her-
ce je to… no, není to dobré. Není 
to dobré…

Vy letos (zhruba za měsíc od 
našeho rozhovoru) slavíte vý-
znamné životní jubileum. Je 
to určitý důvod k  bilancování? 
Máte vymyšlené už třeba něja-
ké oslavy?

Nemám vymyšlené ani bilan-
cování, ani oslavy, my v  naší rodi-
ně s  těmi narozeninami nakládá-
me tak volněji. Když se nám podaří 
sejít, tak to nemusí být záminka,že 
jsou narozeniny. Takže já fakt nic 
neplánuji.

Co máte z  uměleckého hledis-
ka nejbližšího v plánu?

V září se budou pro Českou tele-
vizi dotáčet další díly seriálu Doba 
soudce K a to už začíná osmého září.

A  v divadle, kromě role Ma-
thildy?

Budu zkoušet ve Studiu DV po-
hádku Šíleně smutná princezna. 
A jak to půjde skloubit vlastně s tím 
natáčení, to ještě nevím. Zatím si to 
nedovedu představit. Bude to ma-
zec!

Přece jen, když se divadlo hra-
je v Luhačovicích, je nějaké lázeň-
ské publikum, které má svá spe-
cifika?

Je to náhoda, jaké se kde sejde 
publikum. Kdekoliv. Já bych to ne-
specifikovala na lázně. To sociolo-
gické složení publika nejde nikde 
odhadnout. Ale vždycky je príma, 
když přijdou chytrý lidi.

V divadle jste hrála i inscenaci 
Jistě, pane ministře podle anglic-
kého televizního sitcomu. Sama 
jste kdysi přitom byla v  politice, 
ale rychle jste z ní odešla, že?

Já, když mi tehdy nabídli kandida-
turu do České národní rady, jsem říka-
la, ať mě na té kandidátce dají někam 
hodně dozadu. Získala jsem ale v Pra-
ze spoustu preferenčních hlasů. Ne-
troufla jsem si kandidovat a pak říct, že 
to byl jen žert, přišlo by mi to jako pod-
vod. Takže jsem se držela zuby nehty 
a snažila se to vydržet do konce voleb-
ního období a vlastně jsem se ale chtě-
la vždy vrátit do divadla. Nikdy jsem 
nenašla zalíbení v politice pokračovat.

S  některými hereckými part-
nery jste se vídala ve filmech čas-
těji. Například s  panem Hanzlí-
kem (Taková normální rodinka, 
Léto s kovbojem, Noc na Karlštej-
ně, Lucie, postrach ulice, …) nebo 
se Zdeňkem Svěrákem (například 
Na samotě u  lesa, Vratné lahve). 
Vzpomínáte na ty spolupráce 
o to více? Nebo těšíte se na další 
spolupráci?

To jsou všechno takové náhody. 
Že třeba Zdeněk Svěrák stál potom 
znovu o moji partneřinu, když jsme 
pak spolu točili film po 30 letech! To 
se nestává a myslím, že to vše bývá 
čirou náhodou. Vzpomínám na ty 
spolupráce ale ráda a určitě bych se 
nějaké další nebránila.

Jste i  držitelkou různých oce-
nění. Kterého z nich si nejvíce vá-
žíte?

Já nevím. Jsou to příjemné dvě 
minuty, když něco takového obdrží-
te, ale nehraje to takovou roli. Máte 
někde ty ceny uložené, ale vy potře-
bujete být připravený a fit pro další 
práci, takže na těch cenách bych to-
lik nebazírovala…

Váš manžel, se kterým jste se 
vzali dokonce dvakrát, je rovněž 
známý herec – Jiří Ornest. Vaši sy-
nové se však na tuto dráhu nevy-
dali. Starší Šimon pracuje v  Jed-
ličkově ústavu, kde vede Tap tap 
orchestra, a mladší syn je počíta-
čovým expertem.

Já jsem si vždycky přála, aby si vy-
brali něco podle svého. Aby to dě-
lali a nebyli nešťastní někde, kde je 
to netěší.

Ve volném čase se prý hodně 
věnujete zahradničení a  lákala 
by Vás prý i zahradní architektu-
ra, kdybyste si mohla znovu vybí-
rat profesi.

Ale na to bude čas až tak v příš-
tím životě.

A  kolik tomu zahradničení vě-
nujete času?

Co to jde, ale když jste angažova-
ný v divadle, tak nemáte žádný sys-
tém. Neděláte na zahradě ty věci, 
kdy se mají dělat, ale kdy máte čas, 
kdy máte tu chviličku času.
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NAROZENí 
Julie Hastíková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
David Emler, Jana Píšťková
Marian Koutný, Lenka Látalová
Michal Coufalík, Petra Šimarová
Oskar Sviták,  Zuzana Kozáková
Pavel Hetmer, Silvie Beblavá
Petr Blahut, Pavlína Žáčková
Blahopřejeme.

50 LET VýROČí SVATBy     
Marie a Miroslav Talašovi
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Anděla Dostálková   95 let
Františka Piotrowská  91 let
Hedvika Švachová  90 let
Margita Ráčková  88 let
Bohumila Petrášová   86 let
Zdeněk Novosád  86 let
Ludmila Vavrysová  86 let
Karel Plášek  86 let
Bohumila Nezvalová  85 let
Milan Nohavka  80 let
Karel Trtek  80 let
Ludmila Menšíková  80 let
Anna Koutná  80 let
Marie Plášková  80 let
Bohumila Sadílková  80 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Herta Vepřeková  79 let
Jana  Šebestová  73 let 
Marie Hubáčková  75 let
Marie Obadalová  58 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKAVzpomínky

SpOLEČNOST

Říjen: kamera, leden: finanční hotovost
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Ztráty a nálezy 2015       

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických novi-

nách uveřejňujeme foto-
grafie zajímavých, zapo-
menutých míst v  našem 
městě a vy, naši čtenáři, mů-
žete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy 
v každém čísle vylosujeme 
jednoho, který získá zajíma-
vou cenu.

Odpovědi se jménem 
a  kontaktem pro vyzved-
nutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vy-
dání příslušného čísla no-
vin 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 minulého čísla, kterou zaslalo 5 čtenářů (všichni 
správně), je Alexandria. Publikaci Luhačovický uličník získává Lucie Vajdí-
ková. 

Blahopřejeme. 

Dne 3. 9. 2016 uplyne 10 let, co nás opustil 
pan Petr Reich. 
S láskou vzpomínají syn Petr, Marek s rodinou 
i ostatní rodina. Děkujeme všem, kdo si vzpome-
nou s námi.

Dne 24. září uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan Jaroslav Šustek. 
S láskou vzpomínají manželka Emília, syn Petr 
a dcera Karina.

Dne 1. 10. 2016 uplyne rok, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček pan Miroslav Slovák. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Na věky v srdci Tě budeme mít.

Kabinet Jurkovič
Muzeum luhačovického Zálesí by 

mohlo do dvou let mít novou expo-
zici, věnovanou architektu Dušanu 
Jurkovičovi (1868-1947). Její vznik 
na svém posledním srpnovém zase-
dání posvětila Rada Zlínského kraje. 

Expozice nazvaná Kabinet Duša-
na Jurkoviče má návštěvníkům nabíd-
nout zejména unikátní virtuální pro-
hlídku nerealizovaných Jurkovičových 
staveb navržených slavným architek-
tem pro Luhačovice. K  vidění má být 
ale také například 3D model Jurkovi-
čova domu, repliky historických židlí 
podle Jurkovičova návrhu pro Luhačo-
vické Inhalatorium z roku 1903, vznik-
nout by v  rámci chystaného projektu 
měla také virtuální stereoskopická re-
klama ve formě aplikace do mobilní-
ho telefonu. Vše ale záleží na penězích, 
které je potřeba získat z  evropských 
prostředků.  Krajští radní proto pod-
pořili účast Muzea Jihovýchodní Mo-
ravy, pod které luhačovické muzeum 
spadá, na projektu „Dušan S. Jurkovič 
– náš architekt“ a doporučila krajské-
mu zastupitelstvu schválit předložení 
žádosti o nenávratný finanční příspě-
vek z Operačního programu Přeshra-
niční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, 
a to včetně spolufinancování. Předpo-
kládané náklady jsou 6,5 milionů ko-
run, přičemž 90 procent částky je hra-
zeno z evropských peněz přeshraniční 
spolupráce. Spolufinancování ze stra-
ny Muzea jihovýchodní Moravy činí 
685 000 korun.

„Cílem projektu je zachování a rozvoj 
kulturního dědictví a odkazu architekta 
Dušana Samuela Jurkoviče na Moravě 
v Luhačovicích a na Slovensku v Brezo-
vé pod Bradlom za účelem vytvoření či 
rozšíření muzejních expozic, dokumen-
tujících a  propagujících dílo této osob-
nosti k datu 150. výročí jejího narození,“ 
sdělil radní Ladislav Kryštof, zodpo-
vědný za kulturu a cestovní ruch. Part-
nery projektu jsou město Brezová pod 
Bradlom (vedoucí partner) a Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně (hlavní 
přeshraniční partner).

V případě, že projekt uspěje v kon-
kurenci ostatních projektů, bude rea-
lizován od října 2017 do září 2018. Jak 
podotkla ředitelka Muzea luhačovic-
kého Zálesí Blanka Petráková, expozi-
ce v Luhačovicích by mohla dobře na-
vázat na jeden z  předešlých projektů 
místního muzea. „Již před časem jsme 
návštěvníkům nabídli virtuální prohlídku 
Vize velkých Luhačovic. Dnešní techno-
logie umožňují ale daleko více možnos-
tí realizace takto zaměřeného projek-
tu,“ poznamenala ředitelka. Zatím však 
zůstává v  optimismu nad případným 
vznikem nové expozice velmi opatr-
ná. „Vše samozřejmě záleží na penězích. 
V říjnu se teprve odevzdává žádost na In-
terreg, a pokud s ní neuspějeme, projekt 
nebude možné realizovat,“ podotkla Pe-
tráková. Pokud se ale vše podaří, v rám-
ci luhačovického muzea by byl Kabinet 
D. Jurkoviče umístěn v  badatelně na-
pravo od vstupu. „Nevyžádá si to žádné 
větší stavební úpravy. Ty bychom ani ne-
mohli jen tak snadno dělat, protože objekt, 
ve kterém sídlíme, je města,“ nastínila Pe-
tráková. Celá expozice tak podle ní pů-
jde v případě potřeby i snadno převézt. 
Značnou část nákladů na projekt si však 
nevyžádají jen hmotné exponáty, ale 
také náklady na vývoj virtuální prohlíd-
ky a mobilní aplikace.

„Virtuální prohlídka nerealizovaných 
Jurkovičových plánů ve formě aplikace 
bude dostupná návštěvníkům muzea ke 
stažení do jejich vlastních chytrých tele-
fonů. Speciální kartonové brýle s  tema-
tickým grafickým potiskem současně bu-
dou sloužit jako upomínkový předmět 
Kabinetu,“ doplnila Petráková. 

Jak bylo řečeno, projekt se má týkat 
také Brezové pod Bradlom. Tamní ex-
pozice, věnovaná Dušanu Jurkovičovi 
a jeho rodině má být obohacena. „Pů-
jde o  rozšíření včetně modelu rodného 
domu Dušana S. Jurkoviče a modelu Jur-
kovičova domu v Luhačovicích. A rovněž 
zde budou vzory nábytku, zhotoveného 
podle architektových návrhů pro luhačo-
vické lázně,“ uzavřela Petráková.  

Nikola Synek
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„Před dvaceti lety jsme měli kroužků dvacet, dnes kolem osmdesáti,“ říká ředitelka 
DDM Luhačovice Eva Tomalová

S  ředitelkou Domu dětí a  mlá-
deže Luhačovice Evou Tomalovou 
jsem se sešel v době, kdy právě za-
čínal luhačovický Týden mobility. 
Populární akce, která nabízí řadu 
programů zaměřených na dopra-
vu, bezpečnost a také prezentují-
cí složky Integrovaného záchran-
ného systému. Sled akcí teprve 
začínal, takže se ještě řada věcí 
dotahovala a chystala. Když jsem 
přišel do kanceláře v zámku, kde 
DDM sídlí, Tomalová tak se svou 
kolegyní právě dopilovávala hry 
s dopravní tematikou pro děti na 
jeden z chystaných programů. 

Jak moc je dnes složité zabavit 
děti, vymyslet pro ně nové věci, 
hry?

Naštěstí jsou tu tak tvořiví peda-
gogové, kolegové, že jednoho něco 
napadne, druhý to dopoví, třetí něco 
přidá… Tak tvoříme programy. Sa-
mozřejmě se to ale neobejde bez 
toho, že bychom se účastnili dalších 
vzdělávacích kurzů. Při dalším vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
čerpáme nové věci, třeba je to za-
měřené na kreativní hry, na skupino-
vé hry nebo na hry k seznamovacím 
akcím, které jsou prevencí, třeba aby 
ve škole nevznikala šikana. Ale jsou 
to i různé rukodělné dovednosti, kte-
ré získáváme. 

Kroužky, které DDM hlavně po-
řádá, by se ale jistě neobešly kro-
mě zaměstnanců i  bez externích 
pracovníků?

Určitě, protože každý z  nich umí 
něco jiného a mají pro tu svou práci 
zaujetí a  rádi své zkušenosti předá-
vají. A mně vždy dělá velkou radost, 
když objevím někoho, kdo třeba ani 
neví, že by s  dětmi mohl pracovat. 
Má ale svou zálibu a  své věci rozu-
mí, hodně o  tom ví. A potom, když 
se domluvíme a vede kroužek, je vel-
mi příjemné, jak se dělí o svou zálibu 
v kroužku s dětmi nebo dospělými. 
Je to velká radost vidět, jakou radost 
to přináší nejen jim, ale i tomu člově-
ku samotnému. 

Kolik máte v posledních letech 
externistů? 

Záleží jak na co, vedoucích krouž-
ků bývá kolem 40 až 44. Další jsou ex-
ternisté, se kterými děláme smlouvy 
o  provedení práce na tábory. To je 
10–15 dalších lidí. Ti se někdy složitě 
hledají, protože ne každý může, prá-
vě když ho na ten který tábor potře-
bujeme. Jsou tu ale i lidé, kteří vedou 
kroužek a chtějí zároveň s dětmi jet 
na tábor nebo působit na příměst-
ském táboře. To jsou často studenti 
pedagogických fakult, kteří to berou 
jako praxi a zároveň si tak přivydělá-
vají při studiu. 

Kolik je v  DDM přímo zaměst-
nanců?

Je tu 6 kmenových zaměstnanců. 
Čtyři pedagogové a dva nepedago-
gičtí pracovníci, kteří jsou na částeč-
ný úvazek. Dohromady máme 4,8 

úvazku.
Vy jste v  DDM bezmála 25 let. 

Jak se to za ty roky vyvinulo?
Když jsem sem nastoupila v  roce 

1992, byla tu ředitelkou paní Zicho-
vá a ta mi prakticky ukázala, co ob-
náší tato činnost. Profesně jsem byla 
původně učitelka mateřské školy 
a přecházela jsem z MŠ Vrbětice do 
Biskupic. Dělala jsem ale pořád jen 
záskoky za kolegyně na mateřské 
dovolené a chtěla jsem už stálé mís-
to. Potkala jsem paní Zichovou, kte-
rá tu zrovna hledala pedagoga vol-
ného času. Ale musela jsem si proto 
i dodělávat druhou maturitu.

Jak to?
Tenkrát to ještě nebylo na peda-

gogických školách tak jako dnes, že 
člověk, který studuje „pajdák“, měl 
zároveň s  učitelstvím pro mateřské 
školy i  vychovatelství. Dělala jsem 
tedy střední pedagogickou školu 
v Kroměříži a chvíli po maturitě, kdy 
jsem si říkala, že tu školu už nikdy 
neuvidím, jsem se tam musela vrá-
tit. Dojížděla jsem tam na jednole-
té dálkové studium, abych si doplni-
la ten druhý obor. Ale šlo to celkem, 
učiva už nebylo mnoho, pak okruhy, 
otázky k závěrečným zkouškám. Jen 
se dodělala ta maturita, ale už pouze 
odborné věci, bez češtiny a tak. 

Co vše se v DDM tedy za dobu, 
co tu působíte, změnilo?

Když jsem nastoupila, byla jsem 
zvyklá z předchozí práce mít kolem 
sebe děti pořád a tady mi to i trochu 
chybělo. Něco se dělalo v dopoled-
ních hodinách, odpoledne to tu sa-
mozřejmě hučelo jako v úle, ale kon-
čívali jsme ve čtyři hodiny. Postupem 
času jsem hledala činnosti, abych 
sem dostala víc dětí, ať už kvůli své-
mu pocitu, či kvůli tomu, že jsem vě-
děla, že to jde a lidé by to mohli po-
třebovat. Ale ve veřejnosti se o těch 
možnostech ještě tolik nevědělo. 
Tenkrát tu pracovaly takové hodně 
odborné kroužky, jako myslivecký, 
modelářský, ten ještě v několika za-
měřeních –  plastikový modelář, pa-
pírový modelář. Po převratu přitom 
bylo cítit, že tu lidé chtějí trávit volný 

čas a je třeba ty možnosti rozvinout, 
a já viděla tu zahradu a viděla a říkala 
si, kolik akcí by se tu dalo dělat. 

Co jste podnikla?
Nevěděla jsem, jak to přesně po-

jmenovat, ale šla jsem za paní ředi-
telkou a  řekla jí: „My potřebujeme 
něco jako velký obývák, aby ta děc-
ka měla kam chodit!“ Děti za námi 
chodily rády, ale měli jsme malé 
prostory. I  ze školní družiny, která 
tu v  zámku sídlila, k  nám děti pře-
bíhaly. My tak ale měli v horním pa-
tře jen dvě klubovny a dole tři. Teď 
jich máme osm. Tehdy nebyly to-
lik kroužky dělané mimo zámek 
jako nyní, třeba sportovní kroužky. 
V  tom nám pak hodně vyšla vstříc 
základní škola, ať už za paní ředi-
telky Pančochové, pak paní Vícho-
vé, nebo nynějšího ředitele pana 
Leblocha. 

Ve škole máte třeba florbal, že?
Jakoby v tandemu jsme se školou 

pak ale řešili všechny ty zájmové čin-
nosti. Škola dodnes využívá všech 
výukových programů, které nabízí-
me v  dopoledních hodinách. Třeba 
dopravní výchovu, pak různé pro-
gramy zaměřené na tradice, ať už 
Vánoce, či Velikonoce, dále první po-
moc a jiné. 

Jak se dají procentuálně čin-
nosti DDM rozdělit?

Gró je odpolední zájmová čin-
nost, pak jsou to víkendové akce, ro-
diče s dětmi si zvykli na ty programy. 

Je to vidět, teď na Zámeckém 
pikniku byla řada lidí, nebo třeba 
oblíbené cyklozávody na přehra-
dě, tam bývá určitě sto lidí…

Přes osmdesát je závodících 
účastníků plus ti další. Ti lidé, jak pro-
pagujeme naši činnost, na to slyší. 
Jak se doba změnila, tak na volném 
času participuje kde kdo, pro nás je 
různá konkurence, ale tím, jak jsme 
tu ve všední den i o prázdninách, ro-
diče i  děti mají zájem o  naše akce. 
Vědí, že jsou kvalitní.

Jak se za 25 let změnila nabíd-
ka kroužků?

Dřív jich bývalo třeba 20, teď už je 
to k osmdesáti.  

Otevřete ale jen část, ne? Všech-
ny do jednoho se dostatkem zá-
jemců nenaplní.

Otevřeme třeba 78 z 88. 
O kolik jde lidí?
Začátkem devadesátých let šlo 

o 200 až 300 členů kroužků, teď jich 
máme ročně skoro 900. Je to tou 
kvalitou. Lidé si o nás vzájemně řek-
nou, kamarádi a rodiče si naše krouž-
ky vzájemně doporučí.

Jaké jsou současné trendy 
v  kroužcích. O  co je zájem, o  co 
opadl?

Různé výtvarky se drží pořád. Ori-
entální tance – o ty byl hodně zájem, 
ale teď už trochu poklesl. Třeba zá-
jem o aerobik se drží. Florbal ten na-
růstá neúměrně. Dochází k tomu, že 
místo dvou kroužků tohoto zaměře-
ní otevíráme klidně čtyři. 

Určitě se musím zeptat na agili-
ty. To je i Váš koníček, že?

Můj a mého muže. Prakticky jsem 
o tom ale před čtyřmi lety nic nevě-
děla. Ale pořídili jsme si border ko-
lii Aimy a chtěli s ní něco dělat. Je to 
velmi živé plemeno a máme ji v bytě, 
tak jsme ji museli nějak zaměstnat. 
Hledali jsme, co s ní, účastnili se vý-
stav, ale to nestačilo, ten pes chce 
pohyb. Manžel Petr zařídil trénování 
ve Slavičíně, s paní Kuncovou. Zkou-
šeli jsme se pak domluvit někde blíž, 
s kynology v Biskupicích, ale tam je 
kynologie obrany, což se hodně od 
agility liší. A nejde to na jednom pro-
storu dělat moc společně. Na agility 
je i k sehnání víc těch, co to vedou. 
Báli se tam tak, že by je agility vytla-
čilo. Vždyť my pak v Luhačovicích za-
čínali se třemi skupinami a už je jich 
pět! Nakonec jsme se domluvili tady 
s  SC Radostova, protože agility je 
také sport a máme tam ten plácek za 
umělkou, za který jsme vděční. 

Teď se na Radostově mění po-
vrch hřiště s  umělou trávou. Vy 
jste tam ohledně té umělky byla 
i cosi kvůli agility vyjednávat, ne?

Říkali jsme si, že ten starý povrch, 
který se odstraňuje, by mohl ještě 
posloužit pro cvičiště agility. Když 
je špatné počasí, na travnatém plác-
ku je bláto a psi i lidé jsou od něho, 
tak se kroužky musely rušit. Tak jsme 
si říkali, že by se tam ta vysloužilá 
umělka, která by pro ten účel stačila, 
dala využít. Umělka i za mokra bláti-
vá není a samotné mokro tolik neva-
dí. Takže možná vznikne v Luhačovi-
cích jediné agility cvičiště s umělým 
povrchem v republice (smích). Ale to 
se ještě uvidí…

Chystá DDM v  tomto školním 
roce nějakou novou akci, kromě 
už uskutečněného Zámeckého 
pikniku, zajímavého setkání se 
zábavou pro všechny věkové sku-
piny?

Něco nového určitě přijde, ale už 
ani nemáme moc volných termínů, 
kdy to dělat. Teď každopádně o pod-
zimních prázdninách uděláme nově 
takovou předhaloweenskou akci.  

rOzHOVOr
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Dříve jsme tato „Strašidla“ chysta-
li v  lednu, tak to je taková změna 
a bude to trochu jiné. Bude to i tako-
vý bludičkový průvod. Možná vyře-
závání dýní. Navíc bude pro děti pří-
městský tábor.

Už jsme mluvili o Vašem vzdělá-
ní. Vy jste si později ještě, už jako 
ředitelka, dodělávala magister-
ský titul na Univerzitě Palackého 
v  Olomouci. To bylo spíše z  nut-
nosti, kvůli současným požadav-
kům na vedoucí takovýchto or-
ganizací, nebo Vám to i  hodně 
přineslo?

To bylo jedno s druhým. Já děla-
la ale i různé funkční studium hned 
ze začátku ředitelování. Byl to i  ta-
kový manažerský kurz nazvaný 
Dokážu to. Tam jsem se setkávala 
s řediteli podobných DDM z celé re-
publiky. Výměna zkušeností s 20 ta-
kovými parťáky byla skvělá. Projela 
jsem také řadu DDM po republice, 
abych se seznámila, jak se dětem vě-
nují tam.

Jste také členem Sdružení pra-
covníků domů dětí a mládeže ČR, 
že?

Šéfem toho je Libor Bezděk z Kar-
lína z  Prahy. Setkáváme se takto, 
rychle si všichni předáváme infor-
mace a zkušenosti, co se kde v na-
šem oboru v kterém kraji děje, vše, 
co je potřeba. Připomínkujeme 
změny v legislativě týkající se naše-
ho oboru. Když jsme v červnu dělali 
první krajskou konferenci pedago-
gů volného času (v Otrokovicích), 
tak jsme tam členy také pozva-
li. Nejen pedagogy volného času 
z našeho regionu, ale i z dalších kra-
jů. Byla tam velmi plodná diskuse na 
různá témata. 

Můžete akci ještě přiblížit?
No, mě třeba zaujalo, když se psy-

cholog Halda vyjadřoval k tomu, že 
v řadě měst se hodně kroužků dělá 
přímo ve školách, kde ale jsou děti 
celý den předtím. Pan Halda řekl: 
„Dopřejme dětem, co dopřáváme 
sami sobě. Dospělí také nezůstáva-
jí na pracovišti na pivo, raději si na 
pivo zajdou někam jinam.“ To se mi 
moc líbilo, psychohygienu se musí-
me snažit dětem dopřát, pokud to 
jde. Není příliš dobré, když mají prá-
ci i zábavu ve stejném prostředí. 

Nepůsobíte jako DDM Luhačo-
vice jen v  samotných Luhačovi-
cích, ale i v sousedních obcích…

Hodně spolupracujeme s městy-
sem Pozlovice a tamní základní ško-
lou. Chtějí tam mít zájmové aktivity, 
které nabízíme. Je to z toho důvodu, 
aby žáci nemuseli přejíždět za akti-
vitami sem. Ta spolupráce je úžasná. 
My tam nemusíme platit za proná-
jem, oni nám prostory zdarma po-
skytnou, třeba tělocvičnu. Platíme 
pak jen lektora. Působíme i v Bisku-
picích v ZŠ a v MŠ a také máme mys-
livecký kroužek v Drnovicích. 

Proč právě tam?
Je tam proto, že kolega, který ho 

vede, tu dřív pracoval jako peda-
gog volného času. Teď pracuje na 
finančním úřadě, ale myslivosti se 
věnuje, takže ho otevřel tam. Ono 

je vždycky dobré, když kroužky za-
štítí nějaká organizace. Pokud by se 
tam třeba něco přihodilo, oni pak 
mají ode mě servis, pojištění a tak. 
Na poradách se dozvídají navíc no-
vinky a také věci týkající se zajiště-
ní bezpečnosti dětí. Na to já hodně 
dbám. Při tom velkém počtu členů 
kroužků máme jeden dva úrazy do 
roka, což je opravdu nízký počet při 
tak různorodé činnosti, často pohy-
bové, kterou nabízíme. 

Jak toho dosahujete?
Naši školení pedagogové vol-

ného času mají nejen osvojenou 
sociální oblast – navázat kontakt  
s  členy kroužků, vyměňovat si zku-
šenost, ale hodně ví, že se dbá prá-
vě na bezpečnost. Důraz na bez-
pečnost také hodně učíme všechny 
vedoucí-externisty. Že nestačí být 
jen pro něco nadšený a tuto zálibu 
ostatním předávat, ale také, že mají 
jako vedoucí velkou zodpovědnost. 

Hledají se vedoucí těžko?
Jak na co. Už dva roky se sna-

žím najít někoho, kdo by vedl au-
tomodelářský kroužek. Máme pod 
kinem v suterénu autodráhu se zá-
vodními parametry, na kterou se 
kdysi složili sponzoři. Ale nelze na-
jít na to člověka. Je to škoda. Má-
lokterý rodič totiž dnes vezme do 
ruky třeba pájku a ukáže dítěti, jak 
se s  ní dělá. Fajn kluci, co to vedli 
předtím, jsou ze Zlína a teď už kvů-
li svým povinnostem příliš vytíže-
ní, tak to nestíhají vést. A  nikoho 
podobného najít nemohu. 

Jaké jsou ceny kroužků? Držíte 
je dosažitelné pro všechny?

Máme ceny od čtyř stovek, ale 
i  vyšší přes pět šest stovek. To tře-
ba u  výtvarných kroužků. Vždy se 
musí zaplatit vedoucí a  také často 
materiál, se kterým se pracuje. Po-
můcky se snažíme pořizovat třeba 
i  z různých projektů. Taková navi-
gace nutná na geocaching pro tak-
to zaměřený kroužek vyjde třeba na 
sedm tisíc. Agility jsou asi nejdražší 
kroužek, pro děti stojí 1260, dospě-
lí platí 1620. Vybavení překážkami 
pro dráhu, kterou se psem probí-
háte, už nás totiž stálo přes sto ti-
síc. A ty peníze na potřebné věci je 
prostě nutné někde brát.

Kromě klasických kroužků dě-
láte i  dopolední Klubík pro ma-
minky s nejmenšími dětmi. 

O  Klubík je hodně zájem. Vlo-
ni se ho účastnilo snad 35 mami-
nek s dětmi. Výborné na tom pro ně 
je, že Klubík bývá pondělí až stře-
da, vždy dopoledne 9–11. Maminky 
tam mají jeden den v  týdnu bese-
dy, mají další program, třeba ruko-
dělný. Také aktivity společné s dět-
mi.  Rodiče si tam mohou děti také 
vzájemně pohlídat a jít si něco vyří-
dit třeba na úřady. 

Když jste byla malá, měla jste 
nějakou oblíbenou činnost, cho-
dila jste do kroužku?

Já vždycky něco tvořila. DDM 
ještě neexistoval, vznikl až v  roce 
1983. Tak jsem chodila v rámci ško-
ly do kroužku tvořivých rukou. Poz-
ději jsem také pod školou vedla 

turistický kroužek a vyjížděla s dět-
mi na výlety, učila je věci o  příro-
dě a  tak. A  na střední jsem jezdila 
v  rámci praxe jako vedoucí na tá-
bory a setkávala se tam se skvělými 
lidmi a bavilo mě to. Za to, co dnes 
dělám, ale vlastně vděčím sestře. Ta 
je na tom profesně stejně jako já, 
dělá teď ředitelku v  otrokovickém 
DDM. Ona dřív pracovala v  Brodě 
v  domě dětí a  moc se jí tam líbilo, 
tak mě k tomu přemlouvala. A když 
jsem nastupovala sem a  zjišťovala 
si, co ta práce obnáší, říkala mi: „To 
je senzační práce, máš kolem sebe 
spoustu lidí, co chtějí dělat a dělají 
sami od sebe a  všechno, co dělají, 
je s nadšením. To pak ani skoro ne-
musíš dělat!“ (smích) Pak jsem na-
stoupila a  samozřejmě zjistila, ko-
lik to vše dá práce. Teď tu pracuje 
i můj syn a ten, když byl malý, říkal 
zase: „Mami, ty to máš dobré, pořád 
si v práci hraješ!“

Máte ještě dceru, ta je o pár let 
starší než syn Honza. Čemu se vě-
nuje ona?

Má vystudovánu speciální peda-
gogiku v Olomouci a pracuje v Pra-
ze ve Všeobecné fakultní nemocni-
ci. Tam založili centrum Provázení. 
Snaží se tam pomáhat rodinám, kde 
zjistili u dětí nějakou dost špatnou 
diagnózu. 

Ale váš muž, ten jediný peda-
gog není, že?

Manžel je řezník-uzenář, ale také 
jeden z externích vedoucích krouž-
ku agility. Vede pokročilou skupinu.

Jak se Váš syn dostal do DDM? 
Chtěl prostě jít ve Vašich šlépě-
jích? 

To ne. Udělal si maturitu jako me-
chanik-seřizovač. Po škole byl pak 
chvíli na vysoké, ale teorie prý ne-
byla nic pro něj, tak dělal ve zbrojov-
ce. Odcházel nám pracovník, chtěl 
změnit profesi a my sháněli náhra-
du. Někoho, kdo by obstaral ty flor-
baly, cyklistiku, sport, zvládl pro-
pojit aparaturu. To všechno Honza 
uměl, ale nechtělo se mu sem. Přišel 
až později, když vystřídal odcházejí-
cí Míšu Kaniokovou.

Když nastoupil, nebyly nega-
tivní reakce, že je to rodina? Lu-
hačovice jsou přece jen menší 
město…

Žádnou kritiku jsem nezazname-
nala. Naopak myslím, že ho lidi mají 
moc rádi a  rádi ho vyhledávají. Je 
přes ty sporty fajn. Myslím, že jsme 
ho do kolektivu zvolili správně. 

Jste také v politice. Ze zastupi-
telstev víte, že nad tím, co bude 
v  budoucnosti se zámkem, visí 
určitý Damoklův meč. Hrozí, že 
se v  restitucích vrátí Serenyiům. 
Je nějaký krizový plán, jak by 
DDM fungoval jinde?

Ty informace se ke mně dostávají 
postupně. Pokud vím, zámek dědi-
cové nechtějí celý, ale jen část. Za-
tím se ale neví, kam by se případně 
DDM či ZUŠ stěhovaly, pokud by to 
bylo nutné. 

Byl by to hodně velký pro-
blém?

Je tu ideální místo, protože je 

to střed obytné části města a  jsme 
dobře dostupní i pro děti, co dojíž-
dějí, protože je tu přímo autobuso-
vá zastávka. Přiznám se, že když jdu 
do kopce domů a vidím město, ob-
čas přemýšlím, co by kdyby, a uva-
žuji, kam bychom se asi mohli pře-
sunout. Mluví se o  sokolovně, ale 
u ní není zeleň. Přitom venkovní ak-
tivity, které děláme, jsou velmi oblí-
bené a zámecká zahrada je pro ně 
ideální. Takže je otázka, zda by se 
nemuselo raději něco postavit. Po-
řád ale věřím, že se vyřeší možnost 
zůstat v zámku. 

V politice, tedy v městském za-
stupitelstvu, jste už déle. Můžete 
to přiblížit?

Čtvrté volební období. Prošla 
jsem si finančním výborem, pak 
jsem byla jen zastupitel, pak i radní 
a teď jsem jako zastupitelka i v kont-
rolním výboru. Přestože třeba práce 
v radě byla náročná, moc mě bavila 
a obohatila. Stranou, za kterou jsem 
byla zvolena, jsem byla i v tomto vo-
lebním období navržena do rady, 
ale pro koaliční partnery to nebylo 
bohužel schůdné.

Ale vy jste chtěla…
Ale žádné vysoké politické am-

bice nemám. Když jsem šla do po-
litiky, chtěla jsem se dozvědět, jak 
to chodí, a  taky protože DDM byl 
do roku 2005 zřizován krajem. Ten 
je daleko a bylo mu to samozřejmě 
víc jedno. Přitom šlo o financování 
DDM Luhačovice. Chtěla jsem vě-
dět, co by šlo změnit k lepšímu. Než 
jsem se stala ředitelkou, byla i tato 
funkce spojena s  děláním účetnic-
tví, při tom se pak v ředitelské funkci 
prakticky pro práci s dětmi nenašel 
čas. Já řekla, že takto to dělat nebu-
du, že to není dobře, a potřebova-
la jsem, aby se z toho pozadí zájmu 
DDM dostal. 

Jak jste financováni teď ?
Na část platů přispívá kraj, dříve 

nám dávalo město pouze na pro-
voz, teď platí kromě provozu i plat 
uklízečky. Dřív kraj přispíval i na pla-
ty externistů, ale teď na ně musíme 
vybrat sami. 

To nastavení pro Vás asi není 
jednoduché.…

Když chystám rozpočet, nevím 
přesně, o  co bude z  kroužků zá-
jem. Musí se hlídat, aby byl rozpo-
čet vyrovnaný a nebyli jsme v mínu-
su. Město se snaží pomáhat, třeba  
s  platem uklízečky. Na druhou stra-
nu mě trošku mrzí, že nám městští 
zastupitelé neschválili peníze na 
pořízení auta. To potřebujeme na 
převážení pomůcek na různé krouž-
ky. Využíváme zatím auto Technic-
kých služeb. To lze ale jen po tele-
fonické domluvě a  ne vždy ho jde 
půjčit. Tak často musím využít svůj 
vlastní vůz nebo se tahají ty věci 
pěšky. Často jich přitom bývá hod-
ně a míst, kde působíme, je oprav-
du více. Ocenili bychom auto i na tá-
bory a nejen kvůli vození věcí. Přece 
jen, také když by se něco někomu 
stalo, je lepší auto mít k  dispozici. 
Ale jinak jsem za spolupráci s měs-
tem, které nás zřizuje, moc ráda.
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V rámci Evropského týdne mobility se představily složky IZS
Největším tahákem Evropského 

týdne mobility byl v  Luhačovicích 
jako každoročně program, při kte-
rém se v zámecké zahradě předsta-
vily složky Integrovaného záchran-
ného systému. Žáci Základní školy 
Luhačovice i  všichni další příchozí 
mohli obdivovat u  zámku ve čtvr-
tek 15. září například ukázky zadr-
žení pachatele, představení speciál-
ně cvičených policejních koní nebo 
policejního psa. Profesionální hasi-
či zase nabídli komentovanou ukáz-
ku vyproštění účastníka dopravní 
nehody z  havarovaného automo-
bilu. Představili se rovněž členové 
hasičského kroužku, který funguje 
v  rámci DDM Luhačovice. K  vidění 
byla ukázka štafetového hasičské-
ho závodu i disciplína požární útok. 
Dům dětí a  mládeže, který všech-
ny programy Týdne mobility v  Lu-
hačovicích zaštiťuje, představil také 
svůj kroužek agility. Kromě toho 
bylo možné například prohlédnout 
si sanitku Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje, a  dokonce 
nechat se napojit na přístroj kont-
rolující životní funkce převáženého 
pacienta. Policisté zase představi-
li různé neprůstřelné vesty a  dal-
ší vybavení. Své stanoviště měl na 
setkání u  zámku i  BESIP. Děti i  dal-
ší zájemci si zde mohli vyzkoušet 
chůzi krátkou dráhou mezi kužely, 

přičemž měli ale na očích nasazeny 
speciální tzv. alko brýle. Těchto brýlí 
je více druhů a simulují, jak zkresle-
ně vnímá okolí člověk nejen po po-
žití alkoholu, ale například také při 
velké únavě nebo po požití psycho-
tropních látek. Každý si tak mohl si-
mulovaně vyzkoušet, jaké nástrahy 
pro člověka při pohybu může únava 
či návykové látky znamenat. 

A  na co by si lidé a  hlavně děti 
měli teď na přelomu léta a  podzi-
mu dát pozor? „V současnosti je ur-
čité nebezpečí v tom, že děti se cítí ješ-
tě stále tak trochu na prázdninách, 
které pro ně znamenají více volnosti. 
Nebezpečí je samozřejmě při přesu-
nu do školy. Je nutné, aby rodiče do-
hlédli na ten pohyb, hlavně u  men-
ších dětí, které nejsou schopny dobře 
vyhodnotit třeba rychlost přibližující-
ho se vozidla a  podobně. U  menších 
dětí je aspoň v  prvních týdnech nut-
ný doprovod rodičů a nacvičení si tra-
sy do školy, aby je rodiče upozornili na 
případná nebezpečná místa,“ pozna-
menal krajský koordinátor Besipu 
pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Další 
nebezpečí se podle něj blíží s pod-
zimem, kdy je velký problém ve vi-
ditelnosti chodců třeba v    ranních 
hodinách. „A také například za mlhy, 
která se v  tomto ročním období čas-
to vyskytuje. Proto doporučujeme dě-
tem různé reflexní prvky, a  to nejen 

na aktovkách, které občas mají ně-
kde odložené, a pohybují se bez nich,“ 
míní Patík. „Z hlediska pohybu dětí 
do školy by se také nemělo zapomí-
nat na povinné používání autoseda-
ček pro menší děti, které rodiče vozí 
autem a  samozřejmě používání bez-
pečnostních pásů. Oboje je z hlediska 
bezpečnosti velmi důležité a lidé prá-
vě při jízdě na kratší vzdálenosti, jako 
je odvoz dětí do školy, tyto povinno-
sti někdy podceňují. Říkají si, že je to 
na krátkou dobu a že se tu nic nemů-
že stát. Paradoxně ale právě v  mís-
tech, která známe, nejčastěji chybuje-
me,“ upozornil Patík.  

Kromě setkání u zámku se v rám-
ci Týdne mobility konala také řada 
akcí. Často právě dopravně zaměře-
ných, jako besed nebo výukových 
dopravních programů na mobil-
ním dopravním hřišti u  zámku. Šlo 
ale také třeba o  vycházku na vrch 
Komonec nebo možnost navštívit 
výstavu modelového kolejiště v re-
spiriu Základní školy Luhačovice. 
Přestože se pro uvedené akce pou-
žívá název Týden mobility, celý ten-
to program se do 7 dnů neměl šanci 
vejít, a tak se odehrál v delším termí-
nu, a to od 12. do 23. září. 

Nikola Synek

zprÁVY z MĚSTa

Klienti z denního stacionáře vyhráli dort 
plný peněz

Díky pozvání Charity z Horního 
Němčí se mohli klienti z Denního sta-
cionáře Charity Luhačovice zúčastnit 
již 10. ročníku turnaje ve hře „Člově-
če, nezlob se!“. Akce, která se při hez-
kém počasí koná venku, se tento rok 
uskutečnila v kulturním domě Hor-
ního Němčí v úterý 6. září 2016. Mezi 
účastníky tohoto významného turna-
je byli klienti, zaměstnanci i rodinní pří-
slušníci. Klienti se na tento den velmi 
těšili a dny ve stacionářích trávili neu-
stálým tréninkem. Všichni aktéři hru 
intenzivně prožívali. Pokud sami ne-
hráli, fandili a drželi pěsti svým favori-
tům. Hráči se snažili co nejdříve „dostat 

do domečků“ své figurky s vyhlídkou 
na sladkou výhru. Přes vysoký počet 
hráčů se pro odměnu zaslouženě vy-
dala vítězkyně prvního místa Anežka 
Gondová (v zastoupení za uživatelku) 
a mohla tak z rukou ředitele oblast-
ní uherskobrodské Charity Ing. Pet-
ra Houšťe převzít krásný dort zdobe-
ný několika sty eury z jedlého papíru. 
Výhrou pro členy Denního stacioná-
ře Charity Luhačovice nebylo však jen 
vítězství, ale také radost z plnohod-
notně stráveného času v kruhu přátel  
a svých blízkých.

Mgr. Karolína Žáčková, vedoucí Den-
ního stacionáře Charity Luhačovce

Členové Svazu důchodců si udělali výlet do 
Luhačovic, setkali se i s místostarostou

V pátek 16. září se do Luhačo-
vic vydali z různých míst regionu 
senioři, kteří jsou organizováni 
ve Svazu důchodců ČR. Regio-
nální centrála organizace pro ně 
uspořádala výlet, kterým je pro-
vázel Rudolf Dočkálek, předse-
da krajské rady SD ČR Zlínského 
kraje. „Projedeme se vláčkem na 
přehradu a zase zpátky do Luha-
čovic. Tady pro nás má paní Jílko-
vá v hotelu Litovel potom připra-
vené občerstvení,“ poznamenal 
Dočkálek. 

Ještě než se senioři vydali na 
vyhlídkovou projížďku, setkali se 

v centru města s jeho místosta-
rostou a rovněž se zástupcem 
Zlínského kraje. „Věřím, že si hez-
ky užijete výlet  v našem krás-
ném městě a vychutnáte si jeho 
lázeňskou atmosféru,“ popřál ná-
vštěvníkům místostarosta Rado-
mil Kop, který seniory pozdravil 
a krátce s nimi spolu s krajským 
radním Petrem Navrátilem poho-
vořili. Seniorům v ten den přálo  
i počasí, protože bylo krásně slu-
nečno, a tak si návštěvu nejkrás-
nějších moravských lázní jistě vy-
chutnali plnými doušky. 

Nikola Synek

Starostové opět zavítali do Luhačovic na setkání s krajskou reprezentací
Více než dvě stovky starostek 

a starostů se od 15. do 16. září se-
tkaly opět v luhačovickém kultur-
ním domě Elektra s vedením Zlín-
ského kraje. Na tradičním setkání 
pozdravil všechny přítomné za 
místní radnici místostarosta Luha-
čovic Radomil Kop.  

„Chtěl bych poděkovat panu 
hejtmanovi a krajské radě za spolu-
práci, která byla výborná a jistě obou-
stranně přínosná. Věřím, že na ni do-
káže navázat i další vedení kraje, které 
vzejde z podzimních krajských vo-
leb. Děkuji také za skvělou spolupráci 
všem starostům,“ uvedl Radomil Kop. 

Setkávání starostů v Luhačo-
vicích se datuje už od roku 2006.  
A jaký má význam? To sdělil hned 
v počátku setkání hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav Mišák. 

„Když jsem se stal starostou v Ot-
rokovicích, zavedl jsem setkávání  
s partnery ze správního obvodu.  To 
stejné jsem zavedl, když jsem při-
šel na kraj v roce 2006. Přišlo mi 
nedobré, že vedení kraje se nese-
tkává se svými starosty. Vždycky 
jsem měl dobrý pocit z toho, že se 
schází partneři, spolutvůrci života  
v kraji,“ řekl Mišák. Zhodnotil dění  
a aktivity kraje a zmínil také, že na 

regionální úrovni nejde tolik o to, 
kdo je třeba za jaký subjekt do sa-
mospráv zvolen, ale záleží na spo-
lečné další práci. „Držme při sobě, 
nikdy mě nezajímalo, za jakou poli-
tickou stranu tady jste, protože vždy 
jsme byli kolegové a partneři,“ ape-
loval závěrem na přítomné staros-
ty hejtman.

Prezentace představili také dal-
ší radní Zlínského kraje, kteří mají 
své svěřené resorty. Se svou aktu-
ální prezentací o stavu Strategic-
ké průmyslové zóny Holešov poté 
v programu vystoupil Libor Ka-
rásek, předseda představenstva 

Industry Servis ZK. Hovořila i Mi-
roslava Knotková, ředitelka Ener-
getické agentury Zlínského kra-
je. Zástupce České pošty Jaroslav 
Navrátil pak prezentoval poštov-
ní služby a projekt Pošta Partner 
ve Zlínském kraji. Hovořilo se také 
o mapových službách Zlínského 
kraje pro obce nebo o právní úpra-
vě regulace nočního klidu, která 
bude mít platnost od 1. října 2016. 
Řeč byla rovněž o dopadech záko-
na o hazardních hrách do obecní 
normotvorby. 

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

KULTURA 
Sobota 1. 10. • 15.00 • Hala Vincentka 
Vernisáž výstavy Městského 
divadla Zlín
Vystoupí herec a zpěvák Tomáš David, který byl 
nominován na Cenu Thálie za roli Jánošíka 
v inscenaci Malované na skle 

Pátek 7. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Mistříňanka 

Pátek 7. 10. • 19.30 • Alexandria, night club
Nostalgické swingování / Monika 
Maláčová, zpěv, Martin Jakubíček, klavír

Pátek 7. 10. • 19.00 • Hala Vincentka 
Podzimní dýchánek s Calmou 
a klasickou kytarou / Zdeněk Zápeca 

Středa 12. 10. • 19.30 • Alexandria, night club
Vzpomínky on air
Marie Woodhamsová, rozhlasová redaktorka 
z Vídně, Jitka Štichauerová, produkční a režisérka 
Radiožurnálu, a Jiří Kokmotos, hlavní dramaturg 
brněnského rozhlasu

Pátek 14. 10. • 19.30 • Alexandria, night club 
Houslová show / Jiří Erlebach

Pátek 21. 10. • 19.30 • Alexandria, night club 
Jen pro ten dnešní den stojí za to 
žít / Miloslav Čížek, zpěv a doprovodné trio 

Pátek 21. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Fryštácká Javořina 

Středa 26. 10. • 19.30 • LH Palace, 
kavárna
CM Korečnica 

Pátek 28. 10. • 19.30 • Alexandria, night club
Swing Brothers

Pátek 28. 10. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují 
pohádky / Divadlo Anima Candida Praha

Sobota 29. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo 
Blázinec / Miroslav Táborský

KINO
Sobota 1. 10. • 19.30 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Neděle 2. 10. • 17.00
Obr Dobr 
Rodinný VB, 2016

Středa 5. 10. • 19.30 
Buchty a klobásy 15     
Animovaný USA, 2016

Pátek 7. 10. • 19.30
Instalatér z Tuchlovic 12   
Komedie ČR, 2016 

Sobota 8. 10. • 19.30 
Učitelka 
Drama ČR, 2016

Neděle 9. 10. • 17.00
Čapí dobrodružství  
Animovaný USA, 2016

Úterý 11. 10. • 19.30 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Středa 12. 10. • 16.00 
Učitelka BIO SENIOR 
Drama ČR, 2016

Pátek 14. 10. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Sobota 15. 10. • 19.30
Instalatér z Tuchlovic  12

Komedie ČR, 2016 

Středa 19. 10. • 19.30 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Pátek 21. 10. • 19.30 
Učitelka 
Drama ČR, 2016

Sobota 22. 10. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Neděle 23. 10. • 17.00
Obr Dobr 
Rodinný VB, 2016

Úterý 25. 10. • 19.30
Instalatér z Tuchlovic  12

Komedie ČR, 2016 

Čtvrtek 27. 10. • 19.30 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Středa 26. 10. • 19.30
Cafe society  15     
MFF KARLOVY VARY
Komedie USA, 2016

Neděle 30. 10. • 17.00
Lichožrouti    
Animovaný ČR, 2016

Akce SAS
Čtvrtek 6. 10. • 15.00 
Klubovna

Úterý 11. 10. • 15.00 
SOŠ Luhačovice

Středa 12. 10. 16.00 
Učitelka / kino 

Čtvrtek 20. 10. 12.15 aut. nádraží 
Pozlovice, VEGA

Čtvrtek 27. 10. 13.45 aut. nádraží 
Hřbitov

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.

3. 10.  CHARITA 
 •  Tvoření kytek, Kusudama
5. 10.  STRAHOV 
 •  Církevní rok a lidové obyčeje, beseda 
  / L. Gondová
10. 10.  CHARITA 
 •  Pečení frgálů / paní Mikulová
12. 10. 
 • Návštěva ZOO (pouze klienti DS)
17. 10.  CHARITA 
 • Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
19. 10. STRAHOV 
 • Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
24. 10.  CHARITA 
 • Výtvarná dílna, dušičkové ozdoby 
  (věnečky a přízdoby s sebou) 
26. 10.  STRAHOV 
 • Návštěva hřbitova v Luhačovicích
31. 10.  CHARITA 
 • Člověče, nezlob se! / Renda Floss

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

Akce DDM
Pátek 7. 10. • 19.00 zámek
Muzikoterapie
Odpočinkový hudební podvečer / Aleš Hanus, 
přihlášky do 5. 10., poplatek 90 Kč/osoba

Sobota 8. 10. • Petrůvka
Drakiáda
Za deště zrušeno

Neděle 9. 10. od 8.00 SC Radostova
Dvojzkoušky agility
Zkouška A1, A2, A3

Sobota 22. 10. od 14.00 do 17.00
Zámecký bleší trh s burzou šperků 
a doplňků
Oblečení, sportovní pomůcky, kola, brusle. Každý 
si prodává sám. Rezervace stolu předem. 
Poplatek 50 Kč/prodejní stůl

Středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. od 8.00 do 
15.30
Podzimní příměstský tábor
Pro žáky od 1. do 5. třídy, poplatek: 400 Kč/ 
osoba, přihlášky do 21.10.

Čtvrtek 27. 10. od 8.00 do 16.00 SC 
Radostova
Přátelský florbalový turnaj 
starších žáků
Turnaj (rok narození hráčů 2001 a mladší), 
přihlášky týmů 5+1 do 14. 10., startovné 600 Kč 
/tým

Středa 26. 10. 16.00 nádvoří zámku
Vyřezávání halloweenských dýní
Dýně jsou zajištěny, poplatek 50-90 Kč podle 
velikosti dýně

Středa 26. 10. od 17.00 do 18.30 sraz 
nádvoří zámku
Halloweenská strašidelná stezka 
S sebou svítící lampion a strašidelnou masku. Za 
deště náhradní program v zámku, poplatek 20 Kč 
/osoba

Středa 26. 10. od 18.30
Zámecká strašidla
Procházka strašidelné trasy s průvodcem, 
poplatek 20 Kč/osoba

KLUB
Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 16.00, rezervace 
předem

KLUBÍK
Každé pondělí, úterý, středu od 3. 10.

V měsíci říjnu také proběhnou výukové 
programy pro žáky ZŠ. 

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech. Tel.: 577 131 686, 736 487 999, 
ddm@ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.
cz, 

Knihovna - říjen 2016

Ve čtvrtek 15. 9. proběhla informa-
tivní schůzka Univerzity třetího 
věku. Schůzky se zúčastnilo 15  zá-
jemců. První hodina se bude konat 
6. 10. v  9.30,  a  pokud máte zájem 
studovat, stále máte možnost se při-
hlásit telefonicky na čísle 577 132 235, 
mobil 603  320  941, emailem info@
knihovna-luhacovice.cz, či osobně. 
Kontaktní osoba L. Gondová. Téma 
přednášek – Pěstování a využití jed-
lých a léčivých hub
 Ve dnech 3. 10.-7. 10. bude probíhat 
celostátní akce Týden knihoven. 
V tyto dny můžete zaregistrovat děti 
do 15 let zdarma na celý rok.
Dovolujeme si upozornit čtenáře 
se zapůjčenými knihami, že doba 
vrácení výpůjček bez upomínky 
bude trvat do 31.10.! Od listopa-
du budou nevrácené výpůjčky 
upomínány.

Milana Mikulcová

Oznámení o době 
a místě konání voleb do 
zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstva Zlínské-
ho kraje se uskuteční dne 7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a dne 8. října 2016 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin

Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1: Střední odborná škola, 

Luhačovice, Masarykova 101, pro voliče bydlící 
v ulicích a č. p.:  Družstevní č. p. 2, 35, 89, 90, 91, 
92, 93, 96, 153, 154, 193, 194, 201,349, 507, 599, 
656, 687, 785, 786,787, 788, 864, 865, 866, 876, 
883, 884, 885, 886, 887, 888, 942, 1012, 1028, 
1047, Hrazanská, Kuželova, Lipová, Ludkovic-
ká, Stráň, Uherskobrodská, V Drahách, Zahrad-
ní čtvrť.

Volební okrsek č. 2: Městská knihovna Lu-
hačovice, Masarykova 350, pro voliče bydlící 
v ulici a č. p.: Branka, Družstevní č. p. 78, 86, 87, 
187, 279, 333, Hradisko, Krátká, Lužné, Masary-
kova č. p. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
68, 102, 120, 125, 156, 266, 326, 564, 976, 994, 
1016, 1017, Mlýnská, Nádražní, Pod Léštím, Ru-
munská, V Cihelně.

Volební okrsek č. 3: Městský úřad Luhačo-
vice, náměstí 28. října 543 (radnice) pro voliče 
bydlící v ulici a č. p.: Antonína Slavíčka, Bezručo-
va, Bílá čtvrť, Dr. Veselého, Josefa Černíka, Ka-
menná, Komenského, Lesní, Masarykova č. p. 63, 
105, 108, 115, 149, 151, 159, 167, 184, 185, 190, 
197, 198, 200, 202, 208, 209, 211, 214, 221, 226, 
232, 233, 252, 263, 271, 286, 287, 288, 315, 559, 
655, Nábřeží, náměstí 28. října, Pod Kamennou, 
Příční, Slunná, Solné, Školní, U Šťávnice, Újezda, 
Úprkova, Výsluní, Zatloukalova. 

Volební okrsek č. 4: Dům s  pečovatelskou 
službou Strahov Luhačovice, Holubyho 383, pro 
voliče s místem trvalého pobytu v ulicích: A. Vác-
lavíka, Betty Smetanové, Čes. armády, Dr. Palka 
Blaho, Holubyho, Jurkovičova alej, Lázeňské ná-
městí, Leoše Janáčka.

Volební okrsek č. 5: Kladná Žilín 1 – budova 
městského úřadu pro voliče s  místem trvalého 
pobytu v části Kladná Žilín.

 
Volební okrsek č. 6: Polichno 1 – budova 

městského úřadu pro voliče s  místem trvalého 
pobytu v části Polichno.

 
Volební okrsek č. 7: Řetechov 48 – budova 

městského úřadu pro voliče s  místem trvalého 
pobytu v části Řetechov.

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-
-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky na adresu trvalého po-
bytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky rovněž ve volební místnosti.

3. Pokud by se volič ze závažných důvodů (pře-
devším zdravotní stav) nemohl v době voleb osob-
ně dostavit do volební místnosti, může požádat 
o  hlasování do přenosné volební schránky na tel. 
577 197 415.
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Vítěz rybářských závodů vytáhl skoro devatenáctikilového kapra
Od 10. do 11. září se na Luha-

čovické přehradě uskutečnily již  
64. podzimní rybářské závody. Zvítě-
zil v nich Petr Lázna, který udolal kapra  
18,76 kg. Ryba měřila 97 centimet-
rů. „Kapra jsem tahal asi hodinu a půl 
a návnada tam byla devět hodin. Chytil 
jsem jich víc, ale na co chytám, nepro-
zradím,“ sdělil šibalsky vítěz Lázna po 
prezentaci nejlepších úlovků a předá-
ní cen u Rybářské chaty.

Skvělé úlovky se podařily i přes to, 
že přehrada měla při závodech kvůli 
počasí podstav vody.

„Je víc jak o metr méně vody, než je 
normál. To bylo pro nás dost problema-
tické, protože jsme museli některé úse-
ky, kde se loví, uzavírat. I přesto ale bylo 

na závodech 471 účastníků, což za da-
ných podmínek považuji za maximum 
možného,“ poznamenal za organizá-
tory akce hospodář Rybářského sva-
zu Luhačovického Zálesí František 
Hubáček. 

Druhý v závodech absolutně skon-
čil Marek Preložník, který ulovil při-
bližně patnáctikilového kapra. Třetí 
a  čtvrté místo obsadil Daniel Janča, 
který chytil hned dva úctyhodné 
úlovky. Jeho dva chycení kapři měli 
hmotnost 13,86 a  11,62. Hodnotily 
se ale i další kategorie, například Petr 
Batla získal cenu za to, že ulovil nej-
větší, téměř jedenapůlkilovou štiku. 

Nikola Synek

Fotbalový nábor dětí
V  pátek 16. září proběhl ve spor-

tovním areálu Radostova fotbalový 
nábor dětí. Počasí přálo, a tak nic ne-
bránilo konání na hlavním travném 
hřišti. Místní licencovaní trenéři za 
pomoci hráčů ze všech věkových ka-
tegorií (A-mužstva, B-mužstva, do-
rostu, starších i mladších žáků a pří-
pravky) si pro nově příchozí připravili 
několik zábavných stanovišť, které si 
postupně děti prošly. Největší zá-
jem byl o  střílení na bránu. Účast-
nilo se okolo 35 dětí a z toho bylo 8 
nováčků. Rodičům byly zodpověze-
ny veškeré dotazy šéftrenérem mlá-
deže Martinem Surým. Na závěr si 

oddíl přichystal i  občerstvení nejen 
pro účastníky náboru, ale i příbuzné. 
O bezproblémový průběh se posta-
ral p. Rejda, který s úsměvem vydával 
kuřecí steaky, hot-dogy a jiné dobro-
ty z Racioly. Chtěli bychom poděko-
vat všem zúčastněným za vytvoře-
ní příjemné atmosféry a budeme se 
těšit na následujících trénincích pří-
pravky, které jsou v pondělí a čtvrtek 
od 16.30 do 18.00. Kdo nestihl nábor, 
nemusí smutnit. Přiveďte své dítě na 
kterýkoliv trénink a přidejte se k nám. 
Trenéři jednotlivých kategorií Vám 
podají taktéž potřebné informace.

Nikola Synek

Obsazenost Augustiniánského domu stále roste
Přestože byl hotel od 3. 1. do 5. 2. 2016 z  důvodu rekonstrukce uzavřen  

(v tomto období probíhalo zastřešení pergoly u restaurace a vybudování rela-
xační terasy s přímým vstupem z wellness centra), tak průběžně dosahuje lep-
ších výsledků v porovnání s předchozím obdobím, i když býval hotel v lednu 
vždy v provozu. Je to dáno zejména vysokou průměrnou obsazeností, která se 
od února do konce srpna drží na 85 %. Velmi pozitivní je i skutečnost, že 45 % 
hostů k nám jezdí opakovaně.

V současné době mají hosté možnost rezervovat si poslední volné pokoje 
v říjnu a listopadu. Tradičně je velký zájem i v zimním období, kdy parní lázně, 
finská a bylinková sauna běží na plné obrátky. Velmi oblíbené jsou prohřívací 
zábaly a lávové kameny. Již začátkem října se hotel začne orientovat na vánoční 
kampaň, která bude směřována zejména na náš e-shop www.augustian-life.cz. 

Zde mají hosté možnost prostřednictvím našeho on-line portálu zakoupit 
nejen vouchery, ale i drobné dárky.  Nejvíce poptávané vouchery v minulém 
roce byly zejména na pobyty Dokonalá relaxace a Cesta za zdravím.  Novinkou 
pro tento rok je Inspirativní pobyt na 4 noci.

Jako speciální překvapení v rámci pobytů mají hoteloví hosté možnost zú-
častnit se Rituálu Zahrady 6 smyslů. Jedná se o komentovanou ozdravnou 
procházku hotelovou zahradou, během které wellness terapeut Rostislav se-
známí hosty s konceptem 6 smyslů. Rituál Zahrady 6 smyslů probíhá v pře-
dem určené termíny a  je pro naše hosty zcela zdarma, tedy jako dárek ke 
zpestření pobytu.

„Velmi mě těší, že se má myšlenka a koncept Zahrady 6 smyslů podařily reali-
zovat a vdechnout jí život.  Nejedná se o klasickou komentovanou procházku, ale 
o originální meditační rituál, který je zasazen do míst, kde odpočívali a medito-
vali například mniši augustiniánského řádu nebo například jeden z našich nej-
známějších hudebních skladatelů Leoš Janáček. V posledních letech jsme se sna-
žili náš hotel vždy nějak vylepšit. Stále mi však chybělo propojení wellness centra 
s přírodou a okolním lesíkem. Nyní myslím, že se nám podařilo posunout naši vizi 
a koncept wellness hotelu zase o kousek dál.“  dodává generální ředitel hotelu 
Ing. Petr Borák.

Roman Taťák

Hřiště na Radostově bude mít nový umělý trávník
Luhačovičtí fotbalisté se mohou 

těšit na novou „umělku“. Výměna 
povrchu horního fotbalového hřiště 
ve sportovním centru Radostova za-
čala 13. září. Pracovníci odborné fir-
my nejprve rozřezali stávající umělý 
trávník do pásů, které pak speciál-
ním strojem odstraňovali. Zařízení 
nejen namotalo z travnatého kober-
ce role, které pak mohly být odveze-
ny, ale zároveň z koberce odstranilo 
„pískový“ materiál, kterým je umě-
lý trávník vysypán. Odstraněny kvů-
li opravám musely být samozřejmě 
fotbalové branky, které musel od-
vézt ze hřiště kvůli jejich hmotnosti 
speciální nakladač. Výměna je z vel-
ké části dotovaná z  Ministerstva 

školství, mládeže a  tělovýchovy 
a  městem Luhačovice, přispěl ale 
také Zlínský kraj. „Výměna by měla 
trvat maximálně tři týdny, záleží ov-
šem na počasí. Povrch se mění po 
11 letech.  Především v  prvních 3 
letech bylo hřiště hodně užíváno 
i  okolními kluby, které umělé po-
vrchy neměly, a tak dostalo dost za-
brat. Kdybyste se podívali, je vidět, 
že například prostory brankoviště 
jsou značně opotřebené,“ pozna-
menal ředitel SC Radostova Tomáš 
Mejzlík. Měnit se povrch musí, pro-
tože současný už nevyhovuje. Spoje 
původních pásů travnatého kober-
ce nejsou kompaktní, některá místa 
jsou zcela opotřebená, vlas koberce 

je oproti původnímu stavu již znač-
ně sešlapaný. Kvalitní povrch je při-
tom podmínkou. „K využití hřiště 
pro soutěže je nutná certifikace a tu 
už by hřiště v  takto opotřebeném 
stavu nedostalo,“ dodal ředitel. 

Význam hřiště pro SC Radosto-
va je velký. „Především v  zimních 

měsících se na hřišti s přírodní trá-
vou hrát nedá a tak je hřiště s uměl-
kou významné pro naši nabídku 
sportovním klubům k  využití areá-
lu pro různá soustředění. Díky po-
vrchu se daří získávat sem řadu 
klubů, jak mládežnických, tak ale 
i prvoligových,“ poznamenal Mejz-
lík. Nejde každopádně o levnou zá-
ležitost. „Včetně nového osvětlení 
by měla oprava hřiště vyjít na 10 mi-
lionů Kč, z MŠMT půjde 7,2 milionu, 
Luhačovice dají 2, 4 milionů a zby-
tek se hradí z kraje,“ doplnil Mejzlík. 
Nový povrch by přitom podle něj 
měl vydržet nejméně 20 let. 

Nikola Synek



strana 12

INzErcE

Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

 
 

 

 

Přijmeme servírku na HPP 
celoročně do cukrárny – kavárny  
v Luhačovicích. 
Tel.: 777 014 705, 775 244 271.  
Email: icecafe@centrum.cz, www.icecafe.cz 

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz
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Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? Staňte se naším kolegou! Pro naší prodejnu 
v Luhačovicích hledáme pracovníky na tyto pozice:

Nabízíme:
• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
nebo volejte na tel.: 702 208 669
www.penny.cz

Vzbudili jsme Váš zájem?

zástupce vedoucího prodejny nástupní mzda – 20 500 Kč (40 h/týden)

poKladní nástupní mzda – 16 300 Kč (40 h/týden)

Kariéra v penny

pojďte s námi prodávat hezKy česKy

www.penny.jobs.cz

ü
ü

Volejte 575 575 801 nebo nezávazně objednávejte na www.avonet.cz

Vyzkoušejte si chytrou 

Kuki TV 
na 2 měsíce ZDARMA
k pevnému internetu od Avonetu


