
MĚSTO LUHAČOVICE POŘÁDÁ

Z LUHAČOVIC

DEN PRO
SENIORY

16. .11
Středa

16:00 
MěDK 

Vystoupí: FS Malé Zálesí, 
děti MŠ Luhačovice, Klub 
zvídavých dětí ZŠ Luhačovice,
a Janáček Luhačovice.
Součástí programu bude 
ocenění majitelů nejhezčích 
předzahrádek a balkonů 
v Luhačovicích v roce 2016.

VÝJIMEČNÁ VÝSTAVA 

MALÍŘI
SLOVÁCKA

 Nadace Moravské Slovácko 
 a Galerie Joži Uprky UH 

Kristýna Frejová
& Marek Daniel 

ZNOVU A LÍP

DIVADELNÍ  KOMEDIE

08. .11
Úterý

19:00 
MěDK 

a herci Divadla Titans Praha

Hrají:

Obrazy ze sbírky

Díla Joži Uprky, Antoše Frolky, 
Františka Bezděka, Cyrila 
Mandela, Josefa Koudelky, 
Otto Ottmara a dalších malířů 
inspirovaných Slováckem. 

ADVENTNÍ 
VÍDEŇ

ROBERT NEBŘENSKÝ 

PIVNÍ NOC 

& VLTAVA 

LENKA 
DUSILOVÁ

NÁSTUPNÍ MÍSTA: POŠTA
NÁDRAŽÍ, U ZÁMKU

21:30  LIDOPOP / BRNO
23:00  TIBET / BRNO
24:00   ZUTROY / ŠUMPERK

JEDNODENNÍ  ZÁJEZD FESTIVAL / SOKOLKA ŽIJE!
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Pátek

Pátek

Středa

sokolovna

Sobota

5:30 –
22:00 

19:30 

20:00 

20:00 
22:00 KARLOVY HRAČKY / BOSKOVICE
23:30 SOUNDER / LUHAČOVICE

SE SKUPINOU ROCKSOAR

CENA: 550Kč / WWW.LUHACOVICE.CZ
INFO A OBJEDNÁVKY: INFOCENTRUM  

30
do

. .11
Galerie 
Elektra

LUHAČOVICKÉ 
NOVINY
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Prezident v Luhačovicích
Prezident republiky Miloš Ze-

man navštívil 4. října Luhačovice. 
Učinil tak v  první den své oficiální 
třídenní návštěvy Zlínského kraje. 
V lázeňském městě zavítal na míst-
ní radnici. Při příjezdu prezidentské 
kolony k budově hlavu státu uvítal 
před radnicí místostarosta Rado-
mil Kop. V zasedací místnosti zastu-
pitelstva pak přivítala prezidenta 
starostka Marie Semelová. Zeman 
se zde setkal s  představiteli města 
a  významnými osobnostmi Luha-
čovic. Krátce s nimi pohovořil napří-
klad o  dopravní situaci v  regionu, 
ale i o lázeňství ve městě a vztazích 
lázeňských subjektů a samosprávy. 
Prezident, který do Luhačovic dora-
zil v doprovodu hejtmana Zlínského 
kraje, poté podiskutoval před luhačo-
vickou radnicí s občany. Ti se ho pta-
li například na názor na uprchlickou 
krizi nebo na jeho tip na to, kdo bude 
zvolen příštím prezidentem USA. 

Miloš Zeman se rovněž podepsal 
do pamětní knihy města a také de-
koroval prapor města.

„Vážená paní starostko, vážení 
občané, prapor je samozřejmě sym-
bolem města a  tak krásný prapor 
jako mají Luhačovice má málokdo. 

Dovolte mi, abych na tento váš pra-
por zavěsil pamětní stuhu preziden-
ta republiky. Prosím teď, aby se ke 
mně prapor trochu sklonil, abych 
dosáhl na háček… A  teď prosím, 
aby se prapor opět vztyčil a  už se 
nikdy nesklonil před nikým, včetně 

prezidenta republiky,“ pozname-
nal s úsměvem Zeman za potlesku 
shromážděných občanů. Starostka 
Marie Semelová mu během setká-
ní předala také drobné pozornosti, 
mezi nimiž byl i dřevěný, ručně vy-
ráběný, umělecky zpracovaný ša-
chový stolek. Ten vyrobili studenti 
SOŠ Luhačovice. Starostka závěrem 
veřejného setkání popřála prezi-
dentovi pevné zdraví. Po rozlou-
čení se starostkou, místostarostou 
města a s občany shromážděnými 
před radnicí se ještě Zeman před 
přesunem na další program pode-
psal sběratelce autogramů, která 
ho o  to během diskuse požádala. 
Po skončení akce před radnicí měl 
prezident v  Luhačovicích na pro-
gramu ještě oficiální večeři v hote-
lu Alexandria s významnými osob-
nostmi Zlínského kraje.

Nikola Synek

Také lidé v Luhačovicích volili v krajských volbách nejvíce lidovce

I lázeňské Luhačovice byly 7. a 8. říj-
na dějištěm krajských voleb. Obča-
né tu jako v  celém regionu dáva-
li hlasy 20  volebním uskupením, 
která usilovala o vstup do krajské-
ho zastupitelstva. Volby v  Luha-
čovicích proběhly podle vedou-
cí správního odboru luhačovické 
radnice Vladislavy Janíkové, která 
je má za město na starost, tak jako 
obvykle v klidu.

„Lidé chodili k  volbám průběž-
ně a  netvořily se žádné fronty,“ 

poznamenala Janíková. Ty ani pří-
liš nehrozily, i  když v  Luhačovi-
cích byla vyšší procentuální účast 
občanů než v  republice, kde cel-
kově přišlo k  volbám jen 34,57  % 
oprávněných voličů. „Ze zhru-
ba 4300  voličů přišlo v  Luhačovi-
cích asi 1750  lidí. To znamenalo 
cca 40,5 %, což je v rámci ČR pěk-
ná volební účast," nastínila Janí-
ková. I  díky Luhačovicím se tak 
Zlínský kraj stal regionem s  nej-
vyšší volební účastí. Přestože ta se 

v posledních letech spíše snižuje, 
v  Luhačovicích se volební komise 
setkaly s  paradoxní a  asi jedinou 
menší komplikací jinak poklid-
ných voleb. „Snažili se zde odvo-
lit i  někteří lázeňští hosté, kteří sice 
měli vyřízený voličský průkaz, po-
cházeli ale z jiného kraje. Průkaz při 
krajských volbách však opravňuje 
volit pouze v rámci svého kraje. Mu-
seli jsme tak tyto voliče odmítnout,“ 
vysvětlila Janíková. 

A  koho si lidé z  Luhačovic nej-
častěji do vedení Zlínského kra-
je přáli?

„Každá z  kandidátních stran tu 
získala aspoň jeden hlas, u  čtrnác-
ti kandidátek lidé dali alespoň něja-
ký preferenční hlas,“ dodala Janíko-
vá. Luhačovičtí přitom preferovali 
nejvíce podobné strany jako voli-
či v celém Zlínském kraji. „Nejvíce 
hlasů od voličů získala v  Luhačovi-
cích a místních částech KDU-ČSL, na 
pomyslném druhém místě bylo ANO 
2011 a třetí ČSSD,“ informovala Vla-
díková. Na některých kandidát-
kách se rovněž objevovali občané 
Luhačovic, ale žádný z těchto kan-
didátů se do krajského zastupitel-
stva nejspíše nedostane. Nejblíže 
zvolení byl místostarosta města 

Radomil Kop, který byl na 9. mís-
tě kandidátky ANO 2011, které ale 
v  45členném Zastupitelstvu Zlín-
ského kraje získalo jen 8 mandátů. 
Celkově v kraji zvítězila KDU-ČSL, 
která získala v celém kraji 22,97 % 
z  celkového počtu 181  909  plat-
ných hlasů a  v  krajském zastupi-
telstvu bude mít 12  mandátů, za 
druhým ANO 2011 s 8 mandáty byla 
třetí ČSSD se 6  mandáty. Tolik za-
stupitelů budou mít i  další v  pořa-
dí – Starostové a  nezávislí (STAN). 
Za nimi se umístila KSČM se 4 man-
dáty. Rovněž 4  mandáty bude mít 
uskupení Svobodní a  Soukromníci. 
Za nimi skončila ještě ODS se 3 man-
dáty a Svoboda a přímá demokracie 
Tomia Okamury se 2 mandáty. V ob-
dobí uzávěrky Luhačovických novin 
vyvrcholila povolební vyjednává-
ní, když 17. října ve Vsetíně pode-
psali zástupci KDU-ČSL, ANO 2011, 
STAN a  ODS memorandum o  vzni-
ku společné koalice, která bude kra-
ji vládnout. KDU-ČSL v krajské radě 
nejspíše obsadí čtyři křesla, ANO 
2011 a STAN po dvou místech a jed-
na židle připadne ODS. Hejtmanem 
má být lídr KDU-ČSL Jiří Čunek.

Nikola Synek

Svatováclavský jarmark
Oblíbený svatováclavský jar-

mark, který nabídl spoustu dobré-
ho jídla a pití i řemeslných výrob-
ků, se konal 28. září v luhačovické 
ulici Dr. Veselého. Jarmark dopro-
vázel také zajímavý program pro 
všechny věkové skupiny návštěv-
níků, který se konal na blízkém 
prostranství před luhačovickou 
radnicí. Tam se mohly děti vyřá-
dit při různých hrách s DDM Luha-
čovice, byly zde ale také k  vidění 
sovy a  další draví ptáci, a  dokon-
ce i  vydra. S  těmito zvířaty do 

Luhačovic opět zavítali pracovní-
ci Stanice ochrany fauny z  Hluku. 
V programu svatováclavského jar-
marku nechybělo ale ani vystou-
pení skupiny historického šermu 
Nuntius Regis. Více o  ní prozradil 
její vedoucí Petr Smetana.

„Jsme ze Zlína a  okolí, trénuje-
me v  Otrokovicích a  nyní se věnuje-
me ranému středověku, což trochu 
koresponduje právě s  dobou svaté-
ho Václava. Naše vystoupení tady 
ale není přímo slovanského cha-
rakteru, v  té době bylo více národů, 

kromě Slovanů například také Vi-
kingové, a  my máme vystoupení 
koncipováno právě spíše na ten se-
ver,“ poznamenal Smetana. Jeho 
skupina předvedla v  Luhačovi-
cích, jednak jak mohl vypadat vý-
cvik bojové družiny v  raném stře-
dověku a  také Příběh o  Rudikovi, 
zakladateli Kyjevské Rusi. Během 
představení mohli lidé vidět také 
historické tance, protože ansám-
bl má i  ženské členky. Samozřej-
mě ale asi nejvíce zaujala řada akč-
ních soubojů s  různými zbraněmi. 

Kterou z  nich preferuje šéf histo-
rických šermířů? „Já mám nejradši 
meč a štít, přece jen meč byl velmož-
ská zbraň, a tak to mělo i určité deko-
rum a nebylo to jen o tom umět s ním 
zacházet,“ míní Smetana. O tom, že 
ví nejen jak meč nosit, ale umí se 
s ním i ohánět a  jemu i  jeho kole-
gům to při bojových opravdu jde, 
se diváci na vlastní oči přesvědči-
li. Odměnili pak také snažení histo-
rických šermířů zaslouženým po-
tleskem.
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zprÁVY z raDNIcE

Benefiční koncert v rámci Dnů Charity Luhačovice měl velký ohlas 
Září bylo pro nás ve znamení 

Dnů Charity Luhačovice – progra-
mů a akcí pro všechny věkové ka-
tegorie. Akce v tomto měsíci jsou 
zaměřeny na přiblížení charitních 
služeb atraktivnější formou širo-
ké veřejnosti, zájemcům, klien-
tům i individuálním dárcům. 

Září jsme zahájili společnou 
poutí všech charit olomoucké ar-
cidiecéze ke Svaté bráně milo-
srdenství na Svatý Hostýn, kde 
jsme se setkali i s ostatními pout-
níky z celé arcidiecéze. Důležitou 
součástí dalších dnů byla i  bese-
da Péče o seniory v domácím pro-
středí, která odpověděla na aktu-
ální dotazy zúčastněných. Velmi 
navštěvovanou a  oblíbenou akcí 
bylo měření glykémie zdarma, 
které probíhá každoročně. Vý-
znamnou byla mše za Charitu 

Luhačovice, její uživatele, dob-
rovolníky a  dárce, kterou tradič-
ně slavíme památku patrona cha-
ritního díla sv. Vincence z  Pauly. 
Návštěvníci Svatováclavského 
jarmarku se díky našim dobrovol-
níkům mohli těšit z výrobků den-
ního stacionáře. 

Poslední zářijový víkend jsme 
strávili ve společnosti skupi-
ny Adorare. V  kostele sv. Martina 
v  Polovicích provázeli sobotním 
„večerem chval“, který byl v  šeru 
světel pro mnohé z  nás mystic-
kým zážitkem. Nedělní odpoledne 
nám zpestřili úžasnou a  nezapo-
menutelnou atmosférou z koncer-
tu. Tento benefiční koncert křes-
ťanské skupiny Adorare proběhl 
v neděli 25. září v kostele sv. Rodi-
ny Luhačovice pod záštitou měs-
ta Luhačovice. S  vedoucí skupiny 

jsme přes dva roky ladili společný 
termín a těší nás, že naše pozvání 
nakonec přijali. Všechny přítomné 
si získali zpěvem, hudbou a velkou 
dávkou pozitivní energie, kterou 
celá skupina rozdávala. Výtěžek 
z koncertu činí 7 401 Kč a chceme 
jej použít na nákup zdravotních 
a kompenzačních pomůcek. Všem 
dárcům srdečně děkujeme.

Stále věříme, že vidět a  zažít, je 
víc než slyšet a  přečíst. Všem vám 
za vaši neutuchající podporu děku-
jeme.

Hlavními sponzory Dnů Chari-
ty Luhačovice 2016  byly: Lázeňské 
oplatky CLIP Luhačovice, Vincent-
ka, a. s., 

Anna Martincová

Obnova a restaurování červeného kříže v Kladné Žilínu 
Město Luhačovice na základě 

úspěšné žádosti o  dotaci obdrží 
z rozpočtu Zlínského kraje finanč-
ní prostředky na obnovu a restau-
rování tzv. červeného kříže, kte-
rý se nachází v k. ú. Kladná Žilín. 
Kříž leží na značené turistické pěší 
trase, každoročně se zde koná sil-
vestrovské setkání.

Kříž je zhotoven z  terasa, v  jeho 
vrchní části je tělo Krista z  oceloli-
tiny. Před přípravou žádosti o  do-
taci Zlínského kraje a  před zahá-
jením samotných obnovovacích 

a restaurátorských prací byl kříž po-
ničený, znečištěný spadem z ovzdu-
ší, řasou ze stromů, lišejníkem, chy-
běly mu některé části, objevovaly se 
praskliny a  trhliny. Ocelolitina těla 
Krista byla zkorodovaná. Kromě vli-
vů prostředí a stáří jeho stav ovlivnily 
i neodborné zásahy v minulosti.

Návrh obnovy a  restaurová-
ní kříže vypracoval umělecký ka-
menosochař Filip Slezák z  Bo-
huslavic u Zlína, který také práce 
na kříži v  průběhu srpna až října 
2016 prováděl.

Kříž byl očištěn tlakovou vodou 
a  přebroušen. Chybějící části byly 
domodelovány materiálem k opra-
vě terasa, injektáž drobných pras-
klin a  trhlin proběhla modifiko-
vanou pryskyřicí. Povrch kříže byl 
zpevněn a  jemně barevně scelen. 
Na závěr proběhlo napuštění kříže 
hydrofobním prostředkem zajiš-
ťujícím stálost a  vysokopenetrač-
ní schopnost. Samotné tělo Krista 
bylo opískováno, opatřeno antiko-
rozním nátěrem a  pozlaceno. Cel-
kové náklady prací na obnově kříže 
činí 71 000 Kč, z rozpočtu Zlínského 

kraje město obdrží 35 500 Kč. Do-
tace je poskytována z Fondu Zlín-
ského kraje na základě progra-
mu na podporu stavební obnovy 
a restaurování kulturních památek 
a památek místního významu.

Magdalena Blahová

zprávy ze 17. schůze rady města Luhačovice konané 6. 10. 2016

RML schválila:
•	 vypsání veřejné zakázky malého 

rozsahu na zpracování lesních hos-
podářských osnov Brumov, zaři-
zovacího obvodu Luhačovice, na 
období platnosti od 1. 1. 2018  do  
31. 12. 2027 pro lesy do 50 ha výmě-
ry ve správním obvodu ORP Luha-
čovice a  oslovení těchto firem: LE-
SPROJEKT BRNO, a. s., Brno, Lesnická 
projekce Frýdek-Místek, a. s., Frýdek-
-Místek, TAXONIA CZ, s. r. o., Olomouc, 
ING-FOREST, s. r. o., Dvůr Králové nad 
Labem, SILVA PROJEKT, s. r. o., Kromě-
říž, TAXLES, s. r. o., Výkleky;

•	 uzavření smlouvy příkazní k  výko-
nu činností na úseku územního plá-
nování pro odbor stavební MěÚ Lu-
hačovice s  Ing. Marcelou Malou po 
dobu zástupu pracovníka na mateř-
ské dovolené;

•	 přijetí nadačního příspěvku ve výši 
18  750  Kč Mateřskou školou Luha-
čovice, příspěvkovou organizací, 
v  rámci grantu školství a  zájmové 
činnosti Nadace Synot 2016;

•	 poskytnutí individuální dotace ve 
výši 10 000 Kč organizaci Jurkovičův 

svět, o. s., Pod Léštím 317, Luhačovi-
ce, v roce 2016 na realizaci nového 
3D modelu do miniexpozice „Mini-
galerie rozhleden“ a uzavření veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí indi-
viduální dotace;

•	 uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace č. D/2839/2016/ŽPZE mezi Zlín-
ským krajem a městem Luhačovice 
na hospodaření v lesích;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Luha-
čovice – rozvoj lokality Jezírko lásky“ 
formou otevřené výzvy;

•	 uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě 
o budoucí smlouvě o převodu vlast-
nictví bytové jednotky a spoluvlast-
nického podílu k pozemkům ze dne 
25. 6. 2013 s paní E. N., předmětem 
kterého bude změna termínu uza-
vření kupní smlouvy nejpozději do 
15. 12. 2017;

•	 uzavření smlouvy o  narovnání, je-
jímž předmětem bude úhrada elek-
trické energie za období  1.–18. 1. 
2016 mezi městem Luhačovice, pří-
spěvkovými organizacemi města 
a Energií PRO, o. p. s.;

•	 uzavření Dodatku č. 2  smlouvy 
o  dílo, jehož předmětem je změna 
termínu ukončení stavebních prací;

•	 uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou na užívání pozemku parc. 
č. 480/7  k. ú. Luhačovice o  výměře 
118 m2 s paní E. M. za cenu 100 Kč/
rok;

•	 podání žádosti z Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt 
„Doplnění sběru separovaných 
odpadů ve městě Luhačovice“ 
a  dofinancování projektu z  roz-
počtu města.

RML rozhodla:
•	 v  souladu s  Příručkou pro zadá-

vání veřejných zakázek Programu 
rozvoje venkova na období 2014–
2020  o  zrušení výběrového řízení 
„Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko 
lásky“. Odůvodnění: Výše uvedená 
veřejná zakázka má být spolufinan-
cována z prostředků Programu roz-
voje venkova. Dle Příručky pro za-
dávání veřejných zakázek Programu 
rozvoje venkova na období 2014–
2020 má zadavatel v uzavřené výzvě 

vybírat z minimálně tří obdržených 
nabídek. Ve lhůtě pro podání nabí-
dek byla podána pouze jedna na-
bídka. Z  tohoto důvodu je zada-
vatel nucen výběrové řízení zrušit. 

RML jmenovala:
•	 komisi pro otevírání obálek s  na-

bídkami a hodnoticí komisi veřej-
né zakázky na zpracování lesních 
hospodářských osnov Brumov, za-
řizovacího obvodu Luhačovice, na 
období platnosti od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2027  ve složení: členové: 
Ing. Martin Hurta, Ing. Magdale-
na Blahová, Radomil Kop, náhrad-
níci: PhDr. František Hubáček, Ing. 
Petr Záhorovský, Ing. Bc. Marie Se-
melová;

•	 komisi pro otevírání obálek, po-
souzení a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Luhačovi-
ce – rozvoj lokality Jezírko lásky“ 
ve složení: členové: Radomil Kop, 
Ing. Vladislav Běhunek, Ing. Jiří 
Šůstek, náhradníci: David Ruman, 
Radek Kunovský, Ing. Magdalena 
Blahová.
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Předseda luhačovických zahrádkářů: Pěstoval jsem i tři druhy jablek  
na jednom stromě

Luhačovičtí zahrádkáři pořá-
dali počátkem října v galerii Elek-
tra výstavu, na které prezentova-
li nejen své výpěstky, ale kromě 
krásných jablek, hrušek, švestek, 
hroznů a spousty dalších výsled-
ků jejich práce představili i  in-
formační panely o  své činnosti 
a  historii. Luhačovická základní 
organizace Českého zahrádkář-
ského svazu totiž slavila 70. výro-
čí založení. A to si zaslouží nejen 
zmíněnou výstavu, ale i  tento 
rozhovor s  předsedou zahrádká-
řů Daliborem Petrželkou. 

Máte teď 140  členů. V  historii 
to bývalo i mnohem víc. Čím to? 

Bylo nás i 250. V určité době lidé 
vlastně museli být někde organizo-
váni a  bylo pro ně lepší být u  vče-
lařů či zahrádkářů než se věnovat 
nějaké politické činnosti. Myslím, 
že 140  členů je dnes hezký počet, 
i když je tam určitá část starších, kte-
ří mají 70 či 80 let.

Dá se tedy hovořit o  tom, že 
jsou to aktivní členové?

Právě že ano a  velmi aktivní. To 
jsou totiž ještě lidé, kteří nebyli 
zvyklí přijít domů a jen pustit tele-
vizi nebo počítač. Ne že by se těchto 
věcí ti starší báli, to celkem zvláda-
jí, ale raději než virtuálně na počí-
tači pohybují se reálně mezi živý-
mi přáteli. 

Kromě okopávání zahrádek 
a  sázení, je družení gró Vaší or-
ganizace?

Ano. Každý si myslí, že chceme 
mít zahrádky osamoceně. Já vy-
zkoušel obě varianty. Když člověk 
je v   zahrádkářské kolonii, jako je 
tu Hájek 1, Hájek 2, tak tam to není 
špatné, někdo má 500, někdo 800, 
jiný 1000 metrů čtverečních zahra-
dy, což je na práci dost, ale se sou-
sedem si může sednout na kafe 
a  povykládat si, třeba co v  televizi 
včera sledoval. Kontakt mezi lidmi 
se dnes dost vytrácí. Takže to není 
jen o tom, že si něco vypěstujete. 

S  luhačovickými zahrádkář-
skými koloniemi je to historicky 
jak?

Začaly vznikat v půli 60. let. Když 
se ve městě postavily bytovky, zdě-
né, pak panelové, tak se do nich na-
stěhovali lidé obvykle původem 
z rodinných domků. Byli na nějakou 
zahradu zvyklí, proto ty kolonie. Ale 
vznikaly tam, kde nebyla příliš úrod-
ná půda, to se muselo všechno zo-
rat a tak, byla to spousta práce a dři-
ny. Ale když měli volno, mohli tam 
být.

Taková cesta zpět do přírody?
Ano, taky si tam šlo opéct špekáč-

ky, to je na zahradě jiné než grilovat 
na balkoně.

Teď je stav jaký, kolik členů ze 
140 má zahradu v kolonii?

Tak třetina. Většina má zahra-
du u  domu nebo za Luhačovice-
mi. Kolonie se později začaly i rušit, 

protože některé pozemky byly v re-
stituci. Ty původní fungují, ty které 
se zakládaly koncem 80. let ne, pro-
tože přišel převrat a tam se nestih-
ly převody pozemků. Pak se vracely. 

Kolik je těch kolonií celkem? 
Čtyři. Jedna jak je starý hřbitov, 

pak ty Hájky, ty ale byly všechny vrá-
ceny, takže je to buď soukromý ma-
jetek zahrádkáře, nebo je to v  ma-
jetku restituentů. Část se zalesnila…

Vy máte sám zahrádku kde?
Já zahradničil v další kolonii, kte-

rá je za novým hřbitovem. Ale pře-
devším mám teď velkou zahradu 
v  Beskydech, co dávám do pořád-
ku, má 3000 metrů. Musím vykácet 
staré osmdesátileté stromy a  sadit 
nové, už jsem jich padesát nasázel. 
V Luhačovicích byla ta zahrada jen 
800 metrů. 

Na co se zaměřujete při pěsto-
vání?

Mám ovocné stromy a taky bram-
bory. A  takové běžné věci jako ze-
leninu. 

Máte pro zahrádkáře velmi pů-
vabné příjmení Petrželka. Měli 
jste i  předsedu Jahodu, první 
předseda byl Vyoral. Je takovým 
příjmením k zahrádkaření člověk 
předurčen?  

Tatínek měl i  dobrého kamará-
da Vokurku. Ale jak říkal klasik Boris 
Pasternak: „V srdci každého Slovana 
je zemědělství.“ Člověk je s tím tak 
nechtěně spojený. Různé zahrady 
a zahrádky tu vždy byly. Když jsem 
jako kluk šel hrát fotbal, někde jsme 
vylezli na třešeň a dali si. A později 
člověk uvažoval, že by si ten strom 
i  zasadil. Ať netrhá pořád u  souse-
dů (smích). 

Jaké jsou dnes trendy v  za-
hrádkaření?

Nepoužívat tolik umělá hnoji-
va a hlavně různé pesticidy. Nemá-
te pak sice plody tak veliké, ale jde 
prostě o  to mít to opravdu trochu 
BIO.  V pěstitelství se za posledních 
padesát let ale udělalo hrozně moc 
a vznikly hodně rezistentní odrůdy, 
tolik stříkat se nemusí. Pokud ale 

chcete mít jablka jak v obchodech, 
tak ten strom musíte stříkat třeba 
dvanáctkrát za sezonu. 

A Vy si v obchodech zeleninu či 
ovoce koupíte?

To nemám zapotřebí. Citrony 
ano, ale brambory tak dvakrát do 
roka, když naše dojdou a ještě nej-
sou nové. Pak jsem udivený, jak jsou 
kupované zvláštní. Člověk si někdy 
třeba i v různých jídelnách pak řek-
ne, že takovým bramborám se dřív 
říkalo krmné a lidi je nejedli.

Ovocných stromů máte asi 
dost, z  toho bývá asi i  nějaká ta 
slivovička, že?

To je jak kdy, podle úrody. Co se 
týče trnek, já nasadil nějakých pat-
náct stromů různých rezistentních 
druhů, top taste, čačanská lepoti-
ca, hanita a  další. Švestky nového 
typu, nechytají šarku, mají plodi-
vost do dvou let, plnou do pěti. Ne-
může člověk čekat, že z toho bude 
pět metráků ze stromu, ale když je 
dobrá úroda, tak metrák je. To jsou 
teda polokmeny. Když je strom od 
přírody, je celokmen, ten vyroste 
třeba deset metrů, stříhá se tak tři-
krát za život. Když ale necháte ten-
to polokmen a nestříháte ho, může 
mít tak šest metrů, ale to nechcete 
a stříháte ho. Takže pak dorůstá tak 
tři metry. 

Pak jsou ještě zákrsky, ne?
Ano, zákrsky, pak sloupové 

stromky. Ale čím menší, tím men-
ší je úroda, ten strom toho tolik ne-
unese a  tím méně let vydrží. Čím 
menší strom je, tím má menší koře-
nový systém. Nelze pak počítat, že 
zákrsek vydrží sedmdesát let jako 
celokmen. 

Na výstavě jste hodnotil, že se 
pro ni výpěstky kvůli počasí daly 
tak tak do kupy. Že bylo zase dost 
suché léto, jen trochu deště, spíš 
přívalového…

To nebyl až tak hrozný problém, 
ale hodně se odrazilo jaro, kdy 
všechno bylo rozkvetlé, vypadalo 
to skvěle, ale přišly mrazy. Pak po-
mrzne květ a nemohou být ani plo-
dy. 

Nejhůř mráz snáší meruňky, 
ne?

Ano, ale ty jsou tu vzácné, nejblíž 
se pěstují tak u Napajedel nebo ně-
kde za Brodem.  

Tady je tedy v  oblibě z  ovoc-
ných stromů co?

Pěstují se hlavně jabka, hrušky, 
švestky, ořechy. Meruňky lze taky, 
ale musí to být tak, že máte cha-
tu nebo dům a ze severní strany je 
strom krytý. O  meruňky se musíte 
strašně starat. Udělat první ořez už 
v únoru, zařídit postřik, aby ten vý-
nos vůbec byl. 

Jak je to tu procentuálně mezi 
zahrádkáři, na co jsou zaměření?

Hodně na ovocné stromy. Pak 
jsou hodně zahrádkářky, které se 
věnují bylinkám, zavařování urči-
tých plodů a  tak. Ono to vše chce 

zkušenosti. Polovička je na to sada-
ření, protože je pěkný efekt. Mrk-
vičku a  zeleninu zkouší každý, ale 
nevypadá jak v  obchodě, u  těch 
na pultu jsou víc užívané pesticidy 
a podobně. 

A  poznal byste od sebe ty 
dvě mrkve, která je ze zahrádky 
a která z obchodu? 

To se dá poznat. Používají prostě 
jiné postřiky, potřebují výnos. V Ev-
ropě naštěstí nelze používat úplné 
jedy, v Americe je to horší, než škodli-
vost prokáží. V půdě je to pak roky… 

Když si koupíme tady v obcho-
dě mrkev, tak by to neměla být ta-
ková hrůza.

Snad ne, pokud to není nějaká 
prý holandská, ale pěstovaná v Af-
rice…

Vy jste příbuzný i s divadelním 
režisérem Petrželkou, známým 
jako J. A. Pitínský?

Je můj strýc, jsme věkově blíz-
cí, v mládí jsme spolu dost prožili. 
Teď je i naším členem. 

A k umění jste Vy nějak nein-
klinoval? A  jaká je vůbec vaše 
profese?

Jsem speciální pedagog. Ale se 
Zbyňkem (Lekešem – tajemník za-
hrádkářů a pedagog na SOŠ Luha-
čovice) jsme hráli divadlo a  taky 
po zábavách na elektrické kytary. 

A to zaměstnání děláte kde?
Ve Slavičíně, tam je dohromady 

základní a speciální škola. 
Letos je školství ve znamení 

inkluze, co si o tom vy myslíte?
Myslím, že se do toho vběhlo 

příliš bez přípravy…
Zpět k zahrádkaření. Máte jako 

organizace i moštárnu a pálenici…
Když se postavila, byla jediná 

v  okolí, navíc nebylo tolik domá-
cích pálenic a  to nemyslím jen ty 
nelegální. Takže se pálilo v té naší 
mnohem víc. Jinak zájem je podle 
toho, jaká je úroda. 

Kdy byla v posledních letech tře-
ba nějaká mimořádná u toho ovoce?

Rok zpět byla výborná ohled-
ně švestek a  jablek. Nezmrzlo to 
a léto to přestálo a bylo slunečno, 
tak byla dost cukernatost. Pokud 
ale člověk nemá možnost zalévat 
a je moc sucho, strom prostě ovo-
ce pustí nezralé. 

Co si myslíte vůbec o  tom 
podstavu vody v krajině? 

Letos je mi 55  a  je pravda, že 
znám místa, kde potůčky pamatu-
ji, a už tam nejsou. Jsou jiné zimy, 
léta, vše se rychle mění, vysychají 
zdroje vody tam, kde by to nikoho 
ani nenapadlo.

Jaké máte zájmy mimo za-
hrádky?

Mám tři vnoučata, na cestě je 
čtvrté, k  tomu ty kytary, mám tři 
spravené… 

Malých zahrádkářů v  potom-
stvu máte tedy dost…

Mám syna a  dceru a  vnuky od 
roku a půl do necelých čtyř.
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Mají ti malí už rýček, lopatku 
na zahrádku?

I  v  tom roce a  půl už pomáha-
jí. (smích)

A  co máte ze  zahrádkaření 
nejraději? Sklízení úrody, trhá-
ní švestek?

Sbírání je pěkné, ale poté co 
spoustu přátel zahrádkářů spadlo 
ze žebře a někteří doteď nechodí, 
se člověk musí mít na pozoru. Nej-
víc mě ale baví asi sázení strom-
ků. Člověk vykope tu díru, zasadí, 
udělá, co je potřeba a pak čeká, jak 
to vzejde. 

Jak dlouho Vy organizovaně 
zahrádkaříte?

Od roku 1980. Předtím samo-
zřejmě trochu taky, tak jako za-
hrádkáři tu nezačali až roku 1946. 
Luhačovice mají tu zajímavost láz-
ní, ale dřív v  té někdejší dědině 
byly hodně hospodářské budovy, 
statkáři. Když něco sadili, scháze-
li se, třeba po kostele. Pak po prv-
ní světové válce tu byl štěpařský 
spolek, když dělali štěpy, potře-
bovali si prostě vyměňovat zku-
šenosti. 

Je nějaký nový trend třeba 
právě v tom roubování?

Dřív se štěpy dělaly z  nutnosti. 
Dnes už si ze školky můžete koupit 
stromek, který to nepotřebuje, ale 
dáte za něj aspoň dvě stovky. Rou-
bování je pak spíš záliba. Můžete 
totiž mít stromek a na něm pěsto-
vat i tři nebo čtyři druhy jablíček. 

Děda byl taky zahrádkář 
a  myslím, že měl i  švestku na 
jabloni. Zkoušel jste to?

Já jen u těch jablek. Měl jsem tři 
druhy jablek na jednom stromu. 
Slyšel jsem i o pěti.

Co se dělá, když se to povede?
To je, jak když rybář chytil sum-

ce. Pozval kamarády, dal jim po 
štamprli, aby ho viděli ještě větší-
ho a tak. No prostě, není to běžné!

Co se dělá teď (v říjnu) na za-
hradě?

Sklízí se jablka a  taky se zazi-
movává, je teď dost práce, člověk 
neví, kam dřív skočit. 

Kolem stromů se musí obrýt, 
ne?

U  těch velkých už to potřeba 
není, ale na všechno je patnáct 
názorů, i  když chodíte na různé 
přednášky a školení. Hodně třeba 
na to, jak prořezávat trnky. Ne dva, 
ale i deset názorů!

Na zahrádkářské schůzi se tu 
lidé kvůli tomu někdy i  „poště-
kají“? 

To ani ne, ale spíš to za život 
zkusí různě.

Vy máte nějaký zahrádkář-
ský cíl? 

Dát zahradu ještě víc do pořád-
ku, jestli se dožiju důchodu a bude 
na to víc čas…

Co je teď Vaším cílem v orga-
nizaci a  co luhačovické zahrád-
káře čeká?

Cílem je asi udržet to, co tu fun-
guje. Každoroční vyhodnocování 
předzahrádek, aby všechno šla-
palo, jak má, pálenice a moštárna 

využívané širokým okolím. Aby-
chom se scházeli, dělali přednáš-
ky, schůze, jezdili spolu na zá-
jezdy. 

Ohledně oceňování předza-
hrádek se to vyvíjí jak? Popula-
ce stárne, je víc lidí, co na jejich 
udržování má čas?

Hodně vyhrává střední genera-
ce. Okrasné balkony se dají udělat 
z lecčeho, dnes je velký výběr. Dřív 
nikdo ani neměl tolik té inspirace. 
Třeba rozkvetlou Anglii, kde má 
zahradnictví a  péče o  parky ob-
rovskou tradici, málokdo od nás 
před 30 lety mohl spatřit. 

Mají tam i  hodně zahradníků 
a  ti mají plno práce. Tady se to 
ještě tak nenosí, že?

Tady, když chce někdo ořezat 
zahradu, což je plno práce, třeba 
deset let neořezaný sad, tak by si 
představoval, že dá někomu flaš-
ku piva a  cigarety a  on to udělá. 
Ale tato éra už dávno skončila. Buď 
musí člověk sám a s chutí, nebo si 
zaplatit profesionála, který ale 
něco stojí.

Před těmi třemi desítkami let 
k zahrádkaření tak jako k chalu-
paření asi vedla lidi i  možnost 
někam trochu utéct, do svého 
svobodného území, ne?

Češi byli ale vždy šikovní stat-
káři, pěstitelé. Část naší rodiny se 
přestěhovala na přelomu 19. a 20. 
století do Ameriky. A my se po le-
tech s  tou rodinou mohli setkat. 
A když jsem se ptal, kdo měl nej-
pěknější zahrady třeba v  Kanadě, 
kde byli, říkal jsem: „Nejpěkněj-
ší to měli Němci, ne?“  A  příbuz-
ní řekli: „Ne, Češi!“ To mě udivilo. 
Prostě to v  nás historicky je a  já 
musím jako předseda pochválit 
všechny členy zahrádkáře, jak se 
o zahrady pěkně starají. 

Je mezi nimi nějaká hvězda, 
někdo, kdo má třeba nejlepší 
švestky nebo tak?

Nebudu uvádět jména, ale třeba 
ty okrasné výsadby na balkonech 
a  kolem domů, když se hodnotí, 
tak jsme některým museli vysvět-
lit, že to prostě nemůžou vyhrát 
každý rok, i když to mají opravdu 
krásné, že musíme ocenit i ty dru-
hé. Někdo je ale na pěstování pe-
tržele, někdo na mrkve. Hlavní je, 
když se o  ty pozemky stará. Když 
to někdo nechá tak a roste mu tam 
bodláčí, ti okolo jsou z  toho ne-
šťastní. Plevel se odtud k  nim do 
zahrad šíří rychle.

Když mluvíte o  plevelu, to se 
nějak vyvinulo, třeba jsou růz-
né invazivní rostliny, bolševník. 
S tím tu byl problém.

Takové problémy tu moc neby-
ly, spíš se někomu ze sousedství 
muselo říct, aby si ten svůj poze-
mek dal do pořádku. Ale nebyly to 
žádné ostré střety.

Co dalšího chystáte pro veřej-
nost po této výstavě?

Nějakou přednášku. Ty děláme 
v zimě, když není na zahradě prá-
ce, aby lidé přišli. 

Čeho se tentokrát bude 

týkat? Stromů jako ta letos kon-
cem zimy?

Zaměřit to na stromy lze pravi-
delně, protože to každého zajímá 
a  poznatky se rychle mění. Jed-
nou to je o jabloních, jindy o švest-
kách. Každý odborník je zaměřený 
na něco jiného. 

Kdysi za socialismu existova-
la soutěž v rámci Zahrady Čech, 
kde se hodnotila nejkrásnější 
jablka. Přenášela to i  celostát-
ní televize. Něco takového dnes 
ještě je?

Takové velké soutěže už ne. 
Chtěli i po nás, zda bychom to tak 
nepořádali, ale to bychom museli 
všechny účastníky obejít a hodno-
cení se dělá přes šablony, kterými 
jablka prochází. Hodnocení je slo-
žité. Jde to, když je deset účastní-
ků, ale když je jich sto, je to horší.

Tady ale výstavy byly i o něco 
větší než ta, co jste představili 
letos, ne? 

Ale ne o moc. Ani v těch sedm-
desátých letech, když byly největ-
ší. Výstava byla kdysi v  lázních na 
kolonádě, kde je dnes umělecká 
galerie. Ten prostor byl tak dva-
krát větší, tedy ne zase o tak straš-
ně moc. Členů bylo 250, tak se to 
podařilo zaplnit. 

Co se v  organizaci v  součas-
nosti daří?

Skvělé je, že máme dost solid-
ní věkový průměr – kolem pade-
sáti let. To je v  rámci kraje velmi 
dobré. Vstoupilo k nám totiž hned 
několik velmi mladých lidí, věkově 
i kolem dvaceti let. 

Čím se je podařilo nalákat? 
Jsou to ti, kdo si koupí zeleninu 
jen BIO a chtějí vlastní?

To ani ne. Naši členové mají také 
už dospělé děti a  tak je to hodně 
po těch rodinách. A když chce za-
hradničit mladý člověk na svém, 
líp se začíná, když může přijít do 
kolektivu a zeptat se. Já jako mla-
dý dělal ty věci první hodně sám 
„hrk-brk“ a stejně se pak raději šel 
zeptat.

A  co byl takový Váš největ-
ší „kopanec“, co se Vám osobně 
na zahradě nezdařilo?

Nevím, na zahradě jde totiž 
skoro všechno, co pokazíte, rych-
le spravit. Pokud tedy nenasadíte 
třeba meruňku na sever… (smích) 

A máte něco, co jste třeba za-
sadil, a  jste hrdý, že se tomu 
stromu daří?

Z  těch starých stromů, co jsem 
podědil po příbuzných, je jeden 
velice dobrý ořech a  jedna jader-
nička. Z  těch nových to je těžké. 
Jako předseda jsem to sázel tako-
vým pokusným způsobem, abych 
mohl druhým vykládat, jak to jde. 
Tak jsem nasadil víc druhů, ale ku-
podivu se všechny chytly. Ale mu-
sel jsem trochu trpět a  bát se, co 
uschne a co se chytí.

To je ale pěkné a zodpovědné!!!
No uvidím, co mi dál věk do-

přeje, protože zase bych měl 
být schopný těm mladým říct, 
co rychle odejde. Ony ty trnky 

třeba krásně plodí, plodí…a pak 
to uschne, protože tomu najed-
nou odejdou kořeny.

U  babičky máme starou trn-
ku a mysleli jsme, že už je po ní. 
A  pak byl loni plný strom, tak 
bylo na koláče a ještě jsme hod-
ně švestek „zkapalnili“. Strom 
se vzpamatoval.

Trnka je trochu jiný strom, co za-
sadíte a  tak za 40  roků byste měl 
sadit znovu, končí ta plodivost. 
Někomu strom vydrží i 50 až 70 let, 
ale třeba 3  roky nenese, uvažuje-
te, jestli ho skácet, pak zas zaplo-
dí. To jabloň je i po 40 letech běž-
ně v plné síle, třeba dalších 40 let. 

Zahrádkaření chce mít i skle-
py na uskladnění. Není někdy 
problémem velká úroda?

Když je velká, z ovoce se dá udě-
lat ono tekuté léčivo, které se ne-
zkazí, tedy destilát. Ale můžete 
i  něco s  chutí rozdat. Kdysi jsme 
měli pět metráků jablek ve sklepě 
a už je nikdo nechtěl. Když jste je 
nakrájel a nabídl to jo, ale jinak už 
ne. Ale hodně teď mezi zahrádkáři 
frčí i sušené ovoce, hodně se dělá 
a  lidé ho rádi konzumují. Jinak je 
vhodné do Vánoc ovoce zbaštit, 
ale samozřejmě je odrůda jablek 
ontario. Ta vydrží klidně ve sklepě 
až do dubna. 

To pěstovával děda. Mají ta-
kovou specifickou slupku, tro-
chu jak povoskovanou. 

Ta jablka jsou velká a  pěkná, 
ale zase nejdou dobře jíst hned 
po utrhnutí. To chce aspoň za tý-
den, až se tam v nich vysráží cukry. 
Zkrátka jablka na uskladnění. 

A jablka máte nejradši jaká? 
Já ty jaderničky, nebo heliodo-

ra, tak to říkám vždycky, že si dám 
Heliodora Píku, to byl generál, tak 
si z toho dělám legraci. 

Co veselá historka ze zahrád-
kaření, třeba že jste zlomil rýč 
a pak šlápl na hrábě…?

No rýč jsem zlomil mockrát, to 
se stalo snad každému. Aspoň pět 
už jich padlo. Hlavně když jsem 
byl mladý, tak jsem ryl velké kusy, 
abych to měl rychle hotové. Ale 
to pak za vámi musí někdo jít a ty 
drny ještě rozkopat. Takže vy si 
pomůžete, ale ten druhý musí za-
brat…

Tak to je ten zahrádkářský 
fígl! A  třeba nejoblíbenější rýč 
máte?

Nemám, ale nepoužívám rovný, 
vždycky ten do špičky a  vždycky 
si rýč řádně nabrousím. Ale nejlíp 
se stejně zahrádkaří, když máte 
děti, které jsou sice už odrost-
lé, ale ještě mladé a  mají spous-
tu času a  taky síly. To jen rozdá-
te úkoly a jde to samo. Teď, jak je 
člověk starší, je překvapený, kolik 
té práce je vlastně potřeba a po-
malu si zvyká, že to musí daleko 
víc zvládnout sám. Ale děti mám 
hodné a  i  teď mi pomáhají, no 
a  třeba dcera může už přijít po-
moct i  s manželem, tak to se ně-
kdy taky dost hodí.
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NAROZENí 
Dita Hýbnerová
Nina Jarošová
Eliška Rumanová
Alex Vančura
Linda Trojáková
Šimon Vavrys
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Jan Zvonek a Michaela Hándlová
Jan Hlavička a Petra Hovězáková
Zdeněk Soldán a Magdalena Žáčková
Jan Kubáček a Lucie Miklová
David Galuška a Milada Sedlářová
Šimon Kohoutek a Lucie Linartová
Blahopřejeme.

50 LET VýROČí SVATBy     
Marie a Miroslav Talašovi
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Marie Vávrová   91 let
Eliška Hřibová  91 let
Karel Klimeš  91 let
Františka  Dulíková  91 let
Marie Záhořáková   90 let
Marie Kučerová  88 let
Vlasta Mikulcová  88 let
František Kudláček  87 let
Marie Ďurďová  85 let
Miloslav Bařinka  85 let
Věroslava Šafářová  85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
František Pospíšil  75 let
Miloslav Gacek  84 let 
Petr Urbánek  60 let
Emilie Stará  88 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

Leden, finanční hotovost, říjen, hodinky 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Ztráty a nálezy 2016       

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 10 čtenářů (všichni 
správně), je hotel Havlíček. Publikaci Luhačovický uličník získává Daniela 
Štekláčová z Petrůvky. 

Blahopřejeme. 

Dne 11. 11. 2016 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan František Chupík.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 1. 10. 2016 by se dožil 90 let můj milovaný 
tatínek 
pan František Krajíček, 
který nás opustil před 28 lety. 
S láskou a úctou stále vzpomíná jeho dcera Jarmi-
la se svou rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. 11. uplyne smutných 9 let, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, maminka a babička 
paní Ludmila Martincová.
S láskou vzpomínají manžel Josef, děti František,  
Ludmila a Marcela s vnoučaty a sourozenci s rodinami.

V pátek 14. 10. 2016 uplynul 1 rok od úmrtí 
pana Františka Příkazského.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. 10. uplynul rok, 
kdy nás opustila moje milovaná maminka 
paní Bedřiška Hasoňová.

Dne 6. 11. to bude 22 let, 
co nás opustil můj milovaný tatínek 
pan Miloslav Hasoň. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Jana s přítelem 
Štěpánem, vnuci Luboš, Václav.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.

Zima je za dveřmi, lyžařskou výbavu si lze  
v Luhačovicích pořídit i půjčit

Ještě než se na svazích kopců na 
Luhačovicku objeví dostatek sněhu, 
nebo než se člověk rozhodne, že si bě-
hem zimy vyjede za sněhem dál, měl 
by si každý zkontrolovat svou lyžař-
skou výbavu. Případně zauvažovat 
nad pořízením nové či zapůjčením. To 
vše nabízí také luhačovický obchod 
BIFU situovaný poblíž luhačovického 
vlakového nádraží. 

„Provádíme kompletní servis lyží, bě-
žek i  snowboardů. Nabízíme broušení 
hran, skluznic, voskování, montáž a se-
řizování vázání,“ poznamenal majitel 
BIFU Stanislav Duháň. Pokud zákazník 
dosud výbavu na lyžování nemá nebo 
už mu ta stávající nevyhovuje, v BIFU 
ji samozřejmě může celou pořídit. „Pro 
dospělé máme připraven průřez aktuál-
ní kolekce lyží Elan a Sporten, kde si vy-
bere jak začátečník, tak i zkušený lyžař,“ 
sdělil Duháň. Sám prý doporučuje na-
příklad model Elan s profilem Amphi-
bio. Lyže, ba celý set pro lyžování lze 
v  BIFU i  zapůjčit, což často využívají 
například rodiče pro své děti. 

„Pro děti doporučuji zvážit celosezon-
ní zapůjčení, kdy kompletní set skládají-
cí se z lyží, obuvi a přilby zapůjčíte klidně 

v říjnu a vracíte až v dubnu roku příštího, 
a to vše v ceně 1690 Kč,“ nastínil Duháň. 
Navíc pokud se zjistí během sezony, že 
je potřeba jiná velikost, kterákoliv část 
setu je bezplatně vyměněna.

Mnozí lidé si také přejí nové lyže 
pod stromeček. Pro tuto příležitost 
jsou v BIFU některé z nabízených lyží 
mimořádně vhodné. „Pro dámy tady 
máme nový model lyží Elan vyrobený ve 
spolupráci s firmou Swarovski, a jak asi 
správně hádáte, jsou osazeny elegantní-
mi krystaly,“ přiblížil Duháň. Pro pány 
by se podle něj jako dárek například 
zase hodila povedená kolekce oble-
čení Silvini nejen na běžky, kterou má 
prodejna také v nabídce. I když se teď 
hlavně blíží zima, majitel BIFU upozor-
ňuje, že lidé by i nyní měli také mys-
let na svá kola, která využívají hlavně 
v  teplejších částech roku. A  protože 
jeho obchod je zaměřen i cyklisticky, 
nabízí také posezonní prohlídku kol. 
„Celé kolo kompletně zkontrolujeme 
a  připravíme na sezonu další, velkou 
výhodou pak je, že na jaře nemusíte 
na nic čekat a můžete rovnou vyrazit 
na projížďku,“ uzavřel Duháň.

Nikola Synek
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zprÁVY z MĚSTa

Kraj ocenil občany aktivně pracující  
v seniorských spolcích, také Luhačovjanku 
Černockou 

Také Jana Černocká z  luhačovic-
kého Spolku aktivních seniorů je 
mezi sedmi desítkami oceněných 
za práci v seniorských spolcích a or-
ganizacích. V luhačovické Elektře je 
na konferenci ke Dni seniorů ocenil 
5. října Zlínský kraj.

Stalo se tak na základě anke-
ty „Senioři sobě i jiným“, kterou le-
tos poprvé vyhlásila Komise Rady 
Zlínského kraje pro seniory v  čele 
s  předsedkyní a  zároveň krajskou 
radní pro sociální oblast Taťánou 
Valentovou Nersesjan.

Zástupci kraje oceněným senio-
rům poděkovali a předali jim za je-
jich bohulibou činnost pamětní lis-
ty, plakety a dárkové balíčky. 

„Hlavním smyslem této ankety je 
upozornit na aktivní práci seniorů 
pro své vrstevníky a  ocenit jejich ak-
tivitu i  obětavost, se kterou se této 
práci věnují. Právě senioři totiž často 
organizují a koordinují různorodé ak-
tivity pomocí vlastních sil a prostřed-
ků. Jsme velmi potěšeni tím, že se tato 
naše nová iniciativa setkala s  živým 
ohlasem a  do ankety jsme obdrželi 
velký počet nominací," uvedla radní 
Nersesjan.

Nominace na ocenění seniorů bylo 
možné předkládat do 30. června le-
tošního roku. Podmínkou nominace 

bylo, že senior musí působit v orga-
nizaci nejméně dva roky a být starší 
šedesáti let.

Oceněná Luhačovjanka Jana Čer-
nocká dlouhodobě působí ve Spol-
ku aktivních seniorů Luhačovice, 
v rámci něhož se starší občané Lu-
hačovic pravidelně scházejí a  or-
ganizace pro ně připravuje různé 
společné aktivity. Černocká půso-
bí v SAS od vzniku v roce 2007 nej-
prve jako pokladník, pak byla 6 let 
předsedkyní a od letoška je místo-
předsedkyní spolku. „Všichni oce-
nění jsme byli rádi. Když si někdo vaší 
práce všimne, je to velmi milé. Potěši-
li jsme se na setkání i pobavili, proto-
že buchlovičtí senioři měli také pěkné 
hudební vystoupení,“ poznamena-
la Černocká. Spolek, ve kterém pů-
sobí, je opravdu aktivní. „Máme tak 
šest akcí do měsíce. Vydáváme se 
společně na divadlo do Zlína nebo do 
Hradiště, máme různé výlety v  okolí, 
společné vycházky, chodíme na pla-
vání a jednou do roka jedeme společ-
ně na velký výlet někam dál,“ přiblíži-
la Černocká. Z nejbližších akcí, které 
měli organizovaní luhačovičtí seni-
oři počátkem října v plánu, zmínila 
například exkurzi ve Střední odbor-
né škole Luhačovice.

Nikola Synek

Rekonstrukce školní jídelny v MŠ Luhačovice 
Mateřská škola Luhačovice, se po 

více než 30 letech svého provozu, do-
čkala kompletní modernizace školní 
jídelny. Většina zařízení kuchyně byla 
ještě původní a  postupně dosluho-
vala, nebo byla potřeba častého a ná-
kladného servisu. Nutnost výměny 
z důvodu zastaralosti a poruchovosti 
byla také u rozvodů vody, plynu, elek-
třiny a vzduchotechniky. Rekonstrukcí 
si neprošla jen samotná kuchyně, ale 
také všechny sklady, přípravny a ostat-
ní prostory školní jídelny.

Všechny děti se 30. 6. 2016 roz-
loučily se školkou a  začaly si užívat 
letních prázdnin. Školní jídelna byla 
vyklizena a  předána stavební spo-
lečnosti k  zahájení dvouměsíční re-
konstrukce. Čas na provedení ne-
byl příliš dlouhý a  v  průběhu prací 
se někdy zdál nesplnitelný. Termín 

byl však stanoven především s ohle-
dem na děti a  jejich rodiče. Společ-
ným úsilím dodavatelů, subdodava-
telů a zaměstnanců mateřské školy, 
se nám podařilo cíl splnit a  1. září 
2016 byl uvařen první oběd v  nové 
kuchyni.

Provoz MŠ Luhačovice byl v červen-
ci uzavřen a  děti se vrátily do školky 
první den v srpnu. V průběhu rekon-
strukce bylo stravování dětí zajištěno 
podáváním ranních a  odpoledních 
svačinek ve třídách. Na oběd si děti 
chodily se svými učitelkami do jídelny 
ZŠ Luhačovice. Děti tak dostaly mož-
nost vyzkoušet si stravování ve velké 
jídelně, což se jim evidentně líbilo. Vel-
ké poděkování si zaslouží personál ku-
chyně a zaměstnanci MŠ, kteří zvládli 
31. 8. uvařit dětem v  kuchyni ZŠ, ná-
sledně všechno přestěhovat a uklidit. 

Hned druhý den 1. 9. uvařit jídlo v nové 
kuchyni a přivítat malé strávníky.

Nová školní jídelna je vybavena mo-
derním zařízením a  technologiemi, 
které umožňují držet krok s moderním 
trendem ve stravování. Významným 
pomocníkem a srdcem naší kuchyně 
se stal konvektomat nové generace, 
který nám umožní vaření v páře, pe-
čení horkým vzduchem nebo kom-
binaci pečení a  vaření. K  vaření patří 
také úklid a k tomu máme novou pro-
fesionální myčku, která nahradí dřívěj-
ší ruční mytí nádobí. Veškeré zařízení 
je přizpůsobeno provozu pro přípravu 
stravy dětem dle požadovaných hygi-
enických předpisů a norem. 

Jsme rádi, že nová moderní kuchy-
ně v  jediné MŠ v  Luhačovicích při-
spěje k  dalšímu rozvoji ve zdravém 
způsobu stravování. Školní jídelna je 

povinna připravovat pokrmy z  čerst- 
vých a  zdravotně nezávadných su-
rovin a  dbát přitom na dodržování 
správných technologických postupů 
při jejich přípravě. Jídlo ve školní jídel-
ně je vydáváno neprodleně po uva-
ření. Díky novým moderním tech-
nologiím, dodržování hygienických 
předpisů a  správné výrobní praxi, je 
ve školní jídelně zajištěna naprostá 
bezpečnost přípravy pokrmů. 

Správně realizované školní stravo-
vání významně přispívá ke kladnému 
formování správných stravovacích ná-
vyků, zdravému životnímu stylu, osvo-
jování a  upevňování hygienických 
a společenských norem, pravidel sto-
lování apod.

Irena Lišková – vedoucí 
ŠJ MŠ Luhačovice

Stále více lidí třídí odpad – PLASTY 

Stejně jako v rámci celé ČR, tak 
i v Luhačovicích se ukazuje, že tří-
dění odpadu se stává běžnou sou-
částí životního stylu většiny obča-
nů i  firem. Jak na straně občanů, 
tak na straně organizací nakláda-
jících s odpady, je však pořád do-
statečně velký prostor pro zlep-
šování. Také je zřejmé, že v  naší 
konzumní společnosti má produk-
ce obzvláště některých druhů od-
padu stoupající tendenci.  Napros-
to zjevný je tento trend u plastů.                                                                          

 V  Luhačovicích je možné plas-
ty a  tetrapaky odkládat do při-
stavených žlutých popelnic nebo 
kontejnerů, v  rodinné zástav-
bě jsou plasty sbírány do žlu-
tých a  tetrapaky do oranžových 
pytlů. Plastové odpady se svá-
ží vždy první úterý v  měsíci, te-
trapaky v  oranžových pytlích 
se sváží jedenkrát za čtvrt roku.                                                                                                                            
Do plastového odpadu je mož-
né vhazovat kromě PET lahví také 
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly 
od mýdel, šamponů a mnoho dal-
ších výrobků z plastu včetně oba-
lů od potravin. U  veškerého plas-
tového odpadu je přípustné mírné 
znečištění, ovšem zbytky jídla by 
se tam vyskytovat neměly. Nej-
větším problémem při recyklaci je 
mastnota, takže plastovou láhev 
od rostlinného oleje je nutné vy-
mýt teplou vodou a přípravkem na 
nádobí, pokud je nám to zatěžko, 
pak taková láhev patří do směs-
ného odpadu, stejně tak krabička 
od škvarkové pomazánky, olejo-
vek apod. Do plastového odpadu 
je také možné odložit obaly z po-
lystyrenu, boxy na jídlo apod. Po-
kud je polystyrenu větší množství, 

odkládá se do zvláštních pytlů na 
sběrném dvoře.  Ani do nádob na 
plasty, ani do pytlů na sběrném dvo-
ře nepatří polystyren znečištěný mal-
tou, omítkou nebo lepidly. Do žlutého 
kontejneru nepatří podlahové kryti-
ny z PVC nebo novodurové trubky. Už 
vůbec tam nepatří obaly od žíravin, 
barev a  jiných nebezpečných látek, 
ty patří do nebezpečného odpadu.                                                                                                  
Tetrapak neboli nápojový karton 
(mléko, džusy apod.) je speciální obal 
vyvinutý švédskou stejnojmennou 
firmou. Tři vrstvy obalu, papír, polye-
tylen a hliník, dokonale chrání vnitřní 
obsah krabice před průnikem vlhkos-
ti, mikroorganismů nebo světla. Při 
recyklaci se z části obalu vyrobí papír, 
z vnitřní části třeba stavební izolace. 
V Luhačovicích tetrapaky patří do žlu-
tých nádob na plasty nebo do oran-
žových pytlů. V souvislosti se svozem 
plastů a tetrapaků si dovolujeme po-
žádat občany o dodržování následu-
jících pravidel:                                  

                                          
1. Tetrapaky ani plasty nespa-

lujte doma, uvolňují se těžké kovy 
a jedovaté látky.

2. Tetrapakové krabice i plasto-
vé láhve slisujte nejlépe sešlápnu-
tím při povoleném víčku.                                                                                                                         

3. Při malém množství tetrapa-
ků je odkládejte do žlutých kon-
tejnerů, dotřiďovací linka v  Uher-
ském Brodě s tím počítá a dokáže 
je vyseparovat. 

4. Oranžové pytle na tetrapaky 
používejte výhradně na sběr tet-
rapaků a odevzdávejte je ke svozu 
naplněné minimálně ze tří čtvrtin, 
jinak počkejte až do příštího svozu.                                                                                                                          
Při dodržení těchto pravidel o něco 
lépe ochráníte své životní prostře-
dí a  výrazně zvýšíte ekonomické 
i ekologické výstupy ze svozu od-
padu ve městě.

Technické služby Luhačovice                                                                                                                                       
středisko odpady
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rOzHOVOr

Být trenérem Jan Jelínek neplánoval, teď koučuje FK Luhačovice a tým vede soutěž
Když jsem se sešel k  rozhovo-

ru s  trenérem Janem Jelínkem, 
řeč byla nejen o fotbale v Luhačo-
vicích, ale také ve Zlíně. Jelínek je 
totiž s prvoligovým klubem kraj-
ského města propojen stejně jako 
celý Luhačovický klub. Hlavním 
mecenášem obou klubů je firma 
Lukrom podnikatele Zdeňka Čer-
venky staršího. Rozhovor mi jako 
člověku, kterému sport moc neří-
ká (odjakživa jsem dřevo), znač-
ně usnadnila už první Jelínkova 
věta poté, co jsme se pozdravili: 
„My jsme asi tak stejně staří, ne-
mohli bychom si tykat?“ Rád jsem 
přijal a už se nemusel tolik bát, co 
bude, až si spletu Real s Barcelo-
nou a skončím tak v ofsajdu. 

Luhačovický fotbal se teď hod-
ně posunuje dopředu. V  době, 
kdy děláme rozhovor, jste první 
v  krajském přeboru (KP), ale bo-
dově stejně s dalším týmem vede-
te na skóre.

Druhé je Strání, sice nováček KP, 
který postoupil z  nižší soutěže, ale 
mají teď silného mecenáše a  jsou 
podle mě jedním z favoritů KP. Posí-
lili kádr, když šli nahoru, je u nich Víťa 
Valenta, bývalý ligový hráč, a  mají 
dobré fotbalisty, hrají dobrý fotbal. 

A Luhačovice bereš jako favori-
ty KP?

Myslím, že teď už patříme mezi 
top čtyři týmy v soutěži. 

Předešlou sezonu jste byli tře-
tí – historické umístění. Je to i pří-
chodem nových hráčů?

Co jsem tam já, doplnilo se to 
o  Broňu Červenku, Tondu Popelku 
a Honzu Talaše, teď je nově Suša, to 
jsou kvalitativně hodně dobří hrá-
či na tu soutěž. Takže jsme doplni-
li 4 lidi a teď přišel Štěpán Červenka.

A ti přišli všichni ze Zlína?
Broňa, Honza Talaš hrával za Zlín, 

ale teď přišel z Fryštáku, Suša z Brna, 
kde studoval, Tonda Popelka přišel 
z Brodu. Tým se nějakým způsobem 
kvalitně doplnil, ale udělalo se hlav-
ně dost práce a změn v klubu. Fun-
gují všechny kategorie, klub se posu-
nul jako celek. To je důležité. 

A je to tak, že FK Luhačovice je 
farma Zlína? Kluby jsou propoje-
né majitelem, ty jsi teď zároveň 
trenér B-týmu Zlína. Dosud jsi byl 
ale ve Zlíně kondiční trenér, ne? 

Kondiční a  asistent trenéra zlín-
ského béčka. Teď od začátku sezony 
béčko trénuji. Určitě je to prováza-
né a  je pro nás snadnější třeba ně-
koho do týmu doplnit. Jako teď dva 
mladší kluky do Luhačovic B z mlad-
šího dorostu Zlína. Shánět dnes hrá-
če je hrozně těžké a určitě by tako-
vou možnost při provázanosti dvou 
klubů využil rád každý trenér. 

V  tom je to tedy určitě jedno-
dušší…

Ale není to přímo tak, že by Luha-
čovice byly farma Zlína. Spíše sem 
chodí hráči, kteří končí kariéru, nebo 
mladí, co se neprosadí v ligovém fot-
bale, ale tady můžou uspět a už jsou 

tu třeba víc let a jsou to prostě naši 
hráči. Jiné je to třeba u  Broni Čer-
venky, který je asistent zlínského  
A-týmu a prostě si šel do Luhačovic 
zahrát fotbal. Jinak si ale navzájem 
pomáháme. 

Jak třeba?
Kluci, co jsou teď v  béčku nebo 

U-19, Kubala a Vičánek, jsou po dlou-
hodobém zranění, tak zatím nedo-
stali ve Zlíně šanci. Já za nimi v té si-
tuaci přišel a říkám: „Než jen ve Zlíně 
trénovat a nehrát, pojďte hrát raději 
teď do Luhačovic. Ale je to rozhod-
nutí těch hráčů, zda na to přistoupí. 

Zpět k trenéřině. Jak to máš ty 
v  Luhačovicích, máš termínově 
danou smlouvu?

Ne, spíš si říkáme, jestli to jde 
a  chtějí mě. To řemeslo je takové. 
Se Zdeňou (Červenkou ml., předse-
dou FK Luhačovice) se znám dlouho 
a až to nepůjde, půjdu od válu. Tak 
to chodí. 

Kdy u tebe to „fotbal mám rád 
a  chci hrát“ nahradilo „asi budu 
raději trenérem“?

Nikdy jsem trenérem být nechtěl 
a ani to nezvažoval. Ale mám za se-
bou dost zranění jako profesionální 
hráč, tak jsem ve 30 ukončil kariéru. 
Předtím jsem hrál za Zlín, za Pardu-
bice a Opavu. Pak, jak už začalo kole-
no pořád otékat, hrát profesionálně 
jsem přestal a 14 dnů byl nezaměst-
naný. Pak mě oslovili ve Zlíně. Trenér 
Kalivoda, který byl tehdy u áčka, mi 
zavolal, jestli bych nechtěl dělat asi-
stenta. Byl bych hloupý, kdybych to 
v té situaci nevzal. 

Ty máš teď jakou trenérskou li-
cenci? 

Mám UEFA A  licenci, můžu tré-
novat všechny týmy od 3. ligy dolů 
a dělat asistenta v 2. lize.

Když chceš udělat další licenci, 
musíš pro to udělat co?

Přijímací zkoušky, ty se dělaly i na 
áčkovou licenci. Hlásí se třeba 80 lidí, 
berou 25. 

To se normálně musíš „šrotit“ 
všechna pravidla a tak?

U A licence byly dva přijímací tes-
ty a pak ještě ústní zkouška. Kromě 
áčka jsou ještě nižší B licence a C li-
cence. Ta nejvyšší je UEFA PROFI li-
cence, pak můžeš trénovat, koho 

chceš. Nároďák nebo Liverpool, to 
mě ještě čeká (smích).

Liverpool je vysněný klub?
Mám ho rád, nejsem ale nějaký fa-

natický fanoušek. Sledovával jsem 
ho hodně, ale teď už na to nemám 
tolik čas. Ale co je tam trenér Jürgen 
Klopp, tak mě to zas hodně baví. 

To je vzor? Měl jsi trenérské či 
hráčské vzory? 

Nikdy. Ke sportovním vzorům ne-
tíhnu, obdivuju jiné lidi – rodiče, ně-
které kamarády. Ani ten Klopp není 
vzor, je sice skvělý trenér, ale spíš mě 
baví, jak prožívá zápasy. 

Jak se pozná takový výborný 
trenér?

Musí mít soubor vlastností. Být 
dobrý kouč, není člověk, co jen při-
kazuje. Musí umět vést mužstvo, 
být dobrý psycholog, milovat sport 
a  chtít se stále vzdělávat a  zlepšo-
vat. To jsou ale jen předpoklady, ne 
záruka, že výborný bude. Musí být 
i osobnost. Znám řadu skvěle teore-
ticky připravených lidí, ale neumí to 
prodat a pak to nestačí. 

Trenérský post asi vyžaduje 
hodně komunikačních dovednos-
tí, ne?

Jde o to, jak všechno dokážeš hrá-
čům podat a jak to oni berou.

U Kloppa jsi zmínil prožívání zá-
pasu. Jak zvládáš, když se ti nezdá 
výrok sudího? 

Pro rozhodčí jsem myslím spíš 
hodný trenér. Ale strašně nerad vi-
dím, když něco není v  pořádku. To 
dám najevo, ale neurážím. Nejsem 
sprostý, to už musí být opravdu něco 
za hranou, abych takto vybuchl. 
Když na rozhodčí křičím, snažím se 
jen situaci vysvětlit, protože mám 
taky několik zkoušek z těch pravidel, 
a tak k tomu mám co říct. 

Ta pravidla nejsou jednoduchá, 
nedávno se měnilo to okolo ofsaj-
dů, tuším…

Rozhodčí je jedna z  nejtěžších 
prací, protože je to tak, že ať sudí pís-
ká, jak píská, vždycky mu bude něk-
do nadávat. Ale někteří rozhodčí vy-
nikají tím, že mají výborný cit pro hru 
a pravidla chápou správně – ne zby-
tečně striktně. Ví, kdy mohou nechat 
hru raději pokračovat.

Hokej má video rozhodčí, tenis 
jestřábí oko, fotbal ale dost zao-
stával. Už se konečně k posouze-
ní rozhodčími video používá, ale 
jen k rozhodnutí, zda byl gól. Není 
to málo?

Otázka je, jak by se něco víc 
zvládlo technicky, aby to nezdržova-
lo hru. Ale pomocí videa posuzovat 
třeba ofsajdy, to asi raděj ne. Ve vyš-
ších soutěžích je na hřišti rozhodčích 
pět, tak by to měli zvládnout i bez vi-
dea. Když se spletou u nějaké hranič-
ní věci, za to jim hlavu nikdo neutrh-
ne. A  na ten počet zápasů velkých 
chyb mimo až tolik není. 

Ale to rozhodnutí může prohrát 
zápas.

Stane se, třeba teď střetnutí Spar-
ta-Brno. Ale horší než mylné rozhod-
nutí je určitě korupce.

Oni peněžní „kapříci“ před pár 
lety fotbalem v ČR hojně plavali…

Já myslím, že je snaha to zlepšo-
vat, ale je to i dost politické, to nechci 
řešit. Myslím, že vliv na korupci ve 
fotbale mají hodně sázkové kancelá-
ře tím, že vypisují kurzy i na ty nej-
nižší soutěže. Tam, kde jinak praktic-
ky o moc nejde, pak příležitost dělá 
zloděje…

Jak ty jsi vnímal velkou korupč-
ní kauzu v  ČR před nějakými 10 
lety?

Hráči to tolik neřešili, to jde mimo 
ně, jsou malé ryby a oni řeší fakt hru 
na hřišti. Pak vyšla i kauzou inspiro-
vaná divadelní hra „Ivánku, kamará-
de“. To jsme si pouštěli a smáli se.

To jsi byl ještě mladý hráč. A co 
teď, s odstupem, jak to hodnotíš?

Vnímám to jinak. Už jsem i  na 
té druhé straně, víc vidím, jak fot-
bal funguje, jsou i věci, které jsem 
jako hráč vůbec nevnímal. Ale člo-
věk, i  když už byl starší hráč, lec-
cos se k němu doneslo. Že i někdo 
z  hráčů spekuloval jak prodat zá-
pas. Nikdy mě osobně ale naštěs-
tí nikdo neoslovil s tím, abych ně-
jak nekale zápas ovlivnil. Když už 
jsem byl trenér v Luhačovicích, za-
žil jsem i to, že rozhodčí pískal ne-
smyslně. Zdálo se mi, že není čis-
tý, pak se mi to potvrdilo i zpětně 
a  styděl jsem se za něj. Ten roz-
hodčí pomáhal rozhodnutími nám 
a  i  já jsem na něj pak řval z  lavič-
ky, proč tak píská. Pak se na jeho 
levoty přišlo a on už nepíská, do-
zvěděl jsem se zpětně, že si sázel 
na zápasy a ovlivňoval je. I když se 
snažil tehdy pískat pro nás, stejně 
měl smůlu, protože zápas jsme ne-
zvládli a prohráli. 

Černé peníze ve fotbale prostě 
můžou lákat, v ČR se prý ani prvo-
ligový hráč zas tak skvěle finanč-
ně nemá. Dělá na sebe, nemá moc 
jistot. Je lepší být radějI trenér?

V  republice to rozhodně není 
snadné, ani jako hráč, ani jako trenér. 
V nejvyšší lize je navíc jen 16 trené-
rů, takže tak vysoko se uplatnit není 
jen tak. Konkurence je velká. A  aby 
se trenér opravdu dobře zabezpečil, 
musí trénovat top klub. I  ti nejlepší 
hráči, když tu hrají, se můžou zabez-
pečit jen tak, že bezprostředně po 
skončení kariéry nemusí řešit práci, 
ale ne že by jim to stačilo do konce 
života. Takové peníze se dají vydělat 
fotbalem jen v zahraničí. 

Problém kopané jsou i fotbalo-
ví chuligáni. Jak se na to díváš?

Emoce k  fotbalu patří a  já byl 
vždycky zastáncem toho, že i  ty 
tvrdší jádra fanoušků tam mají být. 
Nevadí mi tak, když vběhnou hrá-
či Baníku po zápase na hřiště a nic 
zlého se nestane, nenapadají. Ani 
nějaký bengálský oheň na tribuně, 
pokud nikoho neohrožuje. Ale ne-
smí to nikdy jít za hranu, žádné děl-
buchy, napadání, ničení a  tak. Ale 
pokud diváci jen dělají krásnou at-
mosféru, k fotbalu hlasitý fanoušek 
neodmyslitelně patří.
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Jaká byla vůbec tvá fotbalová 
geneze?

Jsem rodilý Luhačovjan, tady jsem 
začínal od přípravky a  šel dál, pak 
jsem hrál jako žák v Újezdci ve vyšší 
soutěži, dál jako dorostenec v Uher-
ském Brodě. Tam jsem se moc nepro-
sadil a vrátil se do Luhačovic. Násled-
ně si mě ale všimli z Olomouce, kde 
jsem byl na zkouškách, a měli zájem. 
V tu dobu ale kupoval Zlín pan Čer-
venka a chtěl mě dát šanci tam a já 
se uchytil a  dostal první smlouvu. 
Od 18 nebo 19 let jsem tak profesio-
nálně ve fotbale. Po ukončení profe-
sionální kariéry jsem šel hrát do niž-
ších soutěží. Nejsem si úplně jistý, ale 
myslím, že jsem nastoupil jako hráč 
ve všech soutěžích v  republice. Ne-
mám jistotu jen u I. B třídy, jinak jsem 
hrál opravdu všechny (úsměv). 

Byl splněný sen dostat se do pro-
fi fotbalu?

To mi došlo až později. Já nikdy ne-
hrál, abych se někam dostal.

A  máš nějakou nejstarší vzpo-
mínku, jak se ženeš za oním „kula-
tým nesmyslem“?

Určitě za barákem, tam jsme za pa-
nelákem pořád hrávali fotbal. Já ho 
ani neměl spojený s nějakou soutěží, 
ale s tím pláckem. Pořád jsme hráli! Po 
škole aktovka do rohu a celé sídliště 
kluků se sešlo na plácku, hrálo se, pak 
na trénink na Radostov a pak teprve 
domů. K fotbalu mě vedli rodiče, otec 
taky hrával i mě trénoval. 

Sám máš malou dcerku Linu. Při-
pomnělo mi to televizní reklamu, 
jak stál tatínek v porodnici s kopa-
čákem a čekal toho syna, jenže mu 
podají holčičku… Jak jsi to bral ty?

Takhle vůbec ne! My jsme se totiž 
vzácně s  manželkou dopředu shod-
li, že bychom první dítě chtěli dce-
ru, dokonce nám kdysi kdosi z legra-
ce věštil, že budeme mít dvě dcery. 
Takže když nám to na ultrazvuku řek-
li, byl jsem rád. I syna bych bral, jasně. 
Ale holky jsou takové víc tatínkovské. 
A že Linu máme, si hrozně užívám. Jak 
jen můžu, jsem s ní.

A co ona a fotbal? 
Ještě neměla ani dva roky a už vi-

děla asi 865 utkání. (smích) První se 
naučila říkat táta a máma, a protože 
mě vídá na zápasech, když viděla fot-
bal v televizi, hlásila: „Táta!“ Pak se na-
učila říkat: „Gól!“

Jaký máš vlastně teď jako dvoj-
násobný trenér a  hráč pracovní 
harmonogram?

Řekněme průměrný víkend: sobo-
ta – předzápasový trénink se Zlínem, 
pak okamžitě sedám do auta, jako tre-
nér vedu v zápase áčko Luhačovic. Zá-
pas skončí, převleču se a  vbíhám na 
trávník jako hráč za béčko. Končí se ko-
lem půl páté. Pak mám volno, vyspím 
se a druhý den jedu jako trenér na mis-
trovský zápas zlínského B-týmu. 

A přes týden?
To je něco každý den. Dnes je úterý, 

tak to mám trénink béčka Zlína, pak 
kondiční trénink s kolenářema, s hrá-
či po zranění ze zlínského béčka, pak 
autem do Luhačovic na trénink a při-
jdu domů o půl osmé. Dva, někdy tři 
až čtyři tréninky za den to jsou. 

Co tvůj volný čas, když je?
Skoro všechen volný čas věnuji 

dceři, to může být člověk i po zápa-
se naštvaný, jak chce, ale jak je člověk 
s malou, hned je všechno fajn. Hrát si 
s ní, projet se na kole. 

Co sport?
Chodívám hrávat tenis, chodím 

cvičit do posilovny, mám rád aktivně 
veškerý sport.  

V Luhačovicích trénuješ i hraješ. 
Jak je složité přepínat ty dvě role?

Hrát v poli je relax. Ale když před-
tím prohraju jako trenér s áčkem, to je 
pak těžké. Pořád myslím na předcho-
zí zápas, co bylo špatně. Jde se přep-
nout až po 10 minutách, pak se tou 
hrou jde ale dobře vybít. Horší je pře-
pínání mezi trenérskými rolemi ve Zlí-
ně a tady. Složité je to emočně – tu se 
mi daří a Zlín B je spíše dole. 

Teď, když hovoříme, je Zlín B je-
denáctý. Proč se FK Luhačovice 
daří a Zlínu B ne?

To je na dlouhou a složitější deba-
tu, každé má své specifika.

Kdo právě nemá na áčko, je zrov-
na v béčku?

Spíše kluci co vychází z  dorostu, 
s tím pracuješ. A ještě některé zápasy 
můžeš doplnit hráči z áčka, ale to pře-
dem nevíš. Hrajeme 3. ligu, ale větši-
na hráčů ještě vloni zachraňovala tu 
dorosteneckou. Přechod hráčů k do-
spělým je těžký.

Co je teď největší síla áčka Luha-
čovic, že se v KP tak daří? 

Charakter týmu. Mám obrovské 
štěstí, že se eliminovaly v týmu negativ-
ní vlivy. Ty, kdo tomu nedávali vše, nebo 
byl u nich nějaký problém, tým nepřijal. 
Tak odešli. Naopak všichni, co přišli, tak 
tým podpořili a skvěle zapadli.

A co slabiny?
Přílišná spokojenost s vlastním vý-

konem. Co jsem přišel, celkem se daří. 
Předminulou sezonu se podařilo za-
chránit KP, pak byl hned trochu slab-
ší podzim, jaro se zas dařilo a  bylo 
z toho 3. místo. Úspěch přináší i pro-
blém, příliš spokojení hráči po čase 
poleví. Nedají do toho vše.

V  reportech ze zápasů čtu čas-
to tvé vyjádření, jak přestali běhat 
a tak…

Tu situaci nesnáším. Je to sice ama-
térská soutěž a vím, že hráči chodí do 
práce a tak. Ale bič si na sebe upletli 
sami. To nejsou moje nároky. Já v nich 
nějaké možnosti viděl, tak je po nich 
požaduji a vím, že když to dělají napl-
no, jak mají, vyhrajeme. 

A další problémy? 
Hřiště. Ne tady na Radostově, kde 

je kvalitní, ale jinde to bývá horší. 
A my se snažíme hrát na krajský pře-
bor zajímavý kombinační fotbal, což 
se daří, myslím. Nechci se vymlou-
vat, ale máme typy hráčů, kteří pak 
technicky hůř zvládají, když na špat-
ném hřišti balon různě nečekaně od-
skakuje.

Je nějaký moment ve fotbale, na 
cos byl hrdý?

Co se týče A-týmu tak mi srdíčko 
zaplesá, když vím, že dlouho něco 
trénujeme, oni to přesně tak v zápa-
se udělají a je z toho gól. A můžu klu-
kům říct: „Vidíte, hoši!“ To je nádhera. 

A  když kluci fakt makají. Třeba Mar-
tin Bernátek, ten je tu úplný matador 
a pak vidíte, že skluzuje, geniálně na-
hraje, krása! Broňa Červenka – 40 let 
a taky skluzy. Mladí se přidají…

A osobní úspěch jako hráče béčka?
Nedávno jsem střelil gól nůžka-

ma v mistrovském zápase a to jsem si 
užil, sice v této soutěži, ale to je jedno. 
A asi to v reále vypadalo jinak, než jak 
jsem to vnímal já, ale pocit je to super. 

S  fotbalovými Luhačovicemi to 
teď vypadá fakt skvěle, takže se 
nejde nezeptat: „Kam to dojde – 
vyhrajete krajský přebor?“

Ono to bude znít jako klišé, ale já 
fakt takové ambice neřeším. Žiju tak 
celý život, že žiju přítomností a nesna-
žím se předjímat nic. A snažím se i na-
bádat kluky k tomu, aby hráli dobře 
teď. A ne co bude koncem sezony. Pro 
mě je důležitá ta cesta, abychom hrá-
li dobře. A když to tam bude, tak uvi-
díme, na co máme. Vyhrát přebor by 
samozřejmě bylo krásné. Když to tam 
ale nebude, budu se muset hlavně za-
myslet nad tím proč.

Co faktor náhody ve fotbale. Mů-
žete hrát fakt dobře, ale nemusí ten 
míč o píď trefit bránu – měl tým mo-
ment, kdy chyběl jen ten kus fotba-
lového štěstí a vše bylo jinak? 

Když jsme hráli ve Strání asi druhý 
zápas. Hrají poctivý fotbal ze zabez-
pečené obrany a bylo to vidět a my 
s nimi hráli a byli jsme asi lepší. Ale vy-
chytal nás gólman, neproměnili jsme 
šance a pak jsme dostali gól z penal-
ty, jinak měli jen tak jednu vážnou 
střelu na bránu. Oni si to ale poctivě 
odbránili a výhru si tak zasloužili. To 
právě je na fotbale krásné, že balón je 
kulatý a někdy to tam padne, někdy 
prostě ne. 

Může mít štěstí velký vliv na to, 
kdo bude vítězem KP?

Letos myslím ano, vloni to tak ne-
bylo. Tam byl Holešov jasně dominu-
jící. Tentokrát, pokud ty čelní týmy 
budou v plné síle a bez zranění, tak 
může vyhrát asi kdokoliv z týmů Strá-
ní, Provodov, Vsetín, my a asi i Bystři-
ce, která jde nahoru. Kdokoliv z těch-
to týmů může teď myslím kohokoli 
porazit a bude záležet právě i na tom, 
kdo bude mít ono pověstné štěstíčko. 

To je ale dobře pro diváky, ta vy-
rovnanost na špici, ne? 

Určitě! Hráli jsme se Stráním a pro-
hráli. I  Provodovu jsme podlehli 1:0. 
A  to jsou týmy z  top špičky, co mu-
síme porážet a pracovat na tom. Ale 
třeba v  tom Strání jsem klukům ne-
mohl vytknout nic, makali, šance 
měli. Ale jednou měli víc štěstí oni, 
jindy snad budeme mít my.

Pokud budete v  čele tabulky 
i po podzimu, je těžké navázat na 
to i zjara po pauze, že?

Když se nám podaří udržet tým po-
spolu, máme z půle vyhráno. Hráči už 
ví, co chci já, a já vím, co od nich můžu 
očekávat. Přestávka je dlouhá a musí 
se to ladit v zimní přípravě.

Životospráva hráčů je asi v 1. lize 
a v KP jiná. Tu občas i někdo típne 
cigáro a jde hrát?

Jasně že v KP se to tak neřeší. Ale 
v  Luhačovicích naštěstí hráči skoro 

nekouří, někdo svátečně. A  když už, 
tak chci, aby to nebylo na stadionu, 
ne před žáky a  dorostem. Nesmí je 
vidět mládež, co vychováváme. To 
bych je důrazně upozornil. Jinak je to 
jejich věc. 

Co alkohol?
To je pro mě horší. Vím, že jsme 

amatérská soutěž, ale kdysi se mi 
i  stalo, že hráč došel evidentně po 
večírku. Já dal před kabinou jasně 
najevo, že takhle ne. Hráč to pak 
sice smazal tím, že to na hřišti od-
dřel, ale dobře ví, že se to nesmí už 
opakovat. 

Teď byl snad i  exces s  alko-
holem, kdy mával čárový sudí  
v 1. lize pod vlivem?

To už je opravdu ostuda a  to se 
může stát snad jen v té naší „Švejko-
vě republice“! 

Mezi rozhodčími jsou i  ženy, 
jedna tuším vedla české rozhod-
čí. Narazil jsi na ni?

Paní Damková má velkou karié-
ru a byla trochu průkopnice. Něko-
likrát mi jako prvoligovému hráči 
zápas pískala. Chlapi ji brali trochu 
jinak, byli galantní. Teď je žen víc, 
tak to mají těžší, špatné rozhodnutí 
jim dají víc sežrat, viz nedávná kriti-
ka jedné sudí v utkání Sparta-Brno.

A celkově jsi s rozhodčími spo-
kojený jak? 

V krajském přeboru pískají posled-
ní dobou myslím opravdu objektivně. 

A tuto soutěž pískají i ženy?
Ne, ale v MSFL (hraje Zlín B), tam 

jedna rozhodčí je a  myslím, že to 
bere dost poctivě.

A jak se díváš na ženský fotbal, 
ženy jako hráčky?

Když je to baví, ať hrají, ale bavil 
jsem se kdysi myšlenou, kdy jed-
na hráčka chtěla hrát s muži v muž-
ském fotbale. To je samozřejmě fyzi-
ologicky nesmysl, ta tělesná stavba 
v dospělosti je prostě jiná a fyzicky 
na ty chlapy fakt nemůže mít. Mí-
chat to lze jen do puberty, ještě tak 
starší žáci mohou hrát holky a kluci 
spolu, ale dál to už nejde. Ale i žen-
ský fotbal se vyvíjí, kamarádi v něm 
trénují, tak mám informace. Jde to 
nahoru, popularita, profesionalita, 
víc diváků, proč ne. Víc fotbalistek!

A tys někdy proti dívkám nebo 
ženám hrál?

Bylo to, když jsem hrál ještě v do-
rostu v  Luhačovicích. A  hráli jsme 
proti ženskému fotbalovému týmu 
Otrokovic, ten patřil v ženách mezi 
tři nejlepší v republice. 

Jak to dopadlo?
Vyhráli jsme 5:0 a  gólmanka se 

i rozbrečela, že dostala 5 branek, ale 
byl to zajímavý zážitek. Prostě bylo 
vidět, že ta výkonnost žen je jinde. 
Top tým republikově prohrál s doros-
tenci.

Jak se ta hra liší?
Holky byly hodně důrazné, až zá-

keřné, až jsme se jich báli. Neskuteč-
ný zážitek. My taky měli zrovna pu-
bertu a  jeden spoluhráč měl bránit 
tu nejpěknější hráčku. A  jaksi čas-
to na ni padal. A o poločase nám ří-
kal: „To je fakt kočka, musím na ni zas 
spadnout…“ (smích) 

rOzHOVOr
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KULTURA 
Pátek 4. 11. • 19.30 • Alexandria, night club 
Plavba lodí kolem světa 
Jerry Erben, Lenka Šopíková 

Úterý 8. 11. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Znovu a líp, divadlo Praha

Středa 9. 11. • 19.30 • LH Palace, kavárna 
Dixieland band Jazzzubs

Čtvrtek 10.11. • 18.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Kapela Šlágr band a hosté

Pátek 11. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Vzpomínka na Louise Armstronga 
F. Procházka, trubka, zpěv, housle, D. Procházková, 
zpěv, průvodní slovo

Pátek 11. 11. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
O šípkové Růžence 
Divadlo Julie Jurištové Praha

Středa 16. 11. • 16.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Den pro seniory z Luhačovic

Pátek 18. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka

Středa 23. 11. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Věra Špinarová se skupinou 
Adama Pavlíka

Pátek 25. 11. • 19.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
DON Quijote De La Ancha
Divadlo Klauniky Brno

Pátek 25. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Jen pro ten dnešní den stojí 
za to žít
Miloslav Čížek, zpěv, sólista Městského divadla Brno 
s doprovodným triem

KINO
Úterý 1. 11. • 19.00
Ostravak Ostravski  12  
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 3. 11. • 19.00
Doctor Strange    12

Dobrodružný USA, 2016, titulky

Pátek 4. 11. • 19.00
Pohádky pro Emu 
Komedie ČR, 2016

Sobota 5. 11. • 19.00
Dítě Bridget Jonesové 
Komedie VB, 2016

Neděle 6. 11. • 16.00
Čapí dobrodružství 
Animovaný USA, 2016

Pondělí 7. 11. • 19.00
Instalatér z Tuchlovic  12

Komedie ČR, 2016 

Středa 9. 11. • 19.00 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 10. 11. • 19.00
Cafe society  15

Komedie USA, 2016, titulky

Neděle 13. 11. 16.00
Lichožrouti  
Animovaný ČR, 2016

Pondělí 14. 11. • 19.00
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Úterý 15. 11. • 16.00 
Jak básníci čekají na zázrak  
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 17. 11. • 19.00
Ostravak Ostravski  12

Komedie ČR, 2016

Pátek 18. 11. • 19.00 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Sobota 19. 11. • 19.00
Instalatér z Tuchlovic  12

Komedie ČR, 2016 

Neděle 20. 11. • 16.00
Fantastická zvířata   
a kde je najít 
Dobrodružný VB, 2016

Pondělí 21. 11. • 19.00
Dítě Bridget Jonesové 
Komedie VB, 2016

Úterý 22. 11. • 19.00
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Středa 23. 11. • 15.00 
Obr Dobr 
Rodinný VB, 2016

23. 11. • 19.30 
Četníci z Luhačovic 
předpremiéra ČT 12dílného seriálu s úvodem
režie. Biser A. Arichtev, Petr Bebjak a Dan Wlodarczyk
Dvanáctidílný četnický seriál z  období vznikající 
první republiky v  režii Bisera A. Arichteva, Petra 
Bebjaka a Dana Wlodarczyka
Dvě stě dnů, čtyři desítky lokalit, 160 herců a té-
měř 1600 kostýmů. Tak vypadalo natáčení nové-
ho seriálu Četníci z Luhačovic, které právě dokon-
čila Česká televize.

Čtvrtek 24. 11. • 19.00
Egon Schiele    15

Drama Rakousko, 2016 

Sobota 26. 11. • 19.00 
Jak básníci čekají na zázrak 
Komedie ČR, 2016

Pondělí 28. 11. • 19.00 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Úterý 29. 11. • 19.00
Ostravak Ostravski  12

Komedie ČR, 2016 

Středa 30. 11. • 19.00
Instalatér z Tuchlovic  12

Komedie ČR, 2016

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.

2. 11. •  STRAHOV/ Společenské hry
7. 11. •  CHARITA / Sváteční slovo 
  P. Stanislav Trčka
9. 11. •  STRAHOV / Galerie Elektra 
  Malíři Slovácka 
14. 11.  •  CHARITA / Pečení svatomartinské   
  kachny
16. 11.  •  STRAHOV / Sváteční slovo
  P. Stanislav Trčka
21. 11.  •  CHARITA / Výtvarná dílna, 
  výroba adventních věnců
23. 11.  •  STRAHOV / Církevní rok a lidové   
  obyčeje, beseda / L. Gondová, knihovnice
28. 11. •  CHARITA / Pečení vánočního   
  cukroví
30. 11.  •  STRAHOV / Posezení u písničky

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

Akce DDM
Pátek 4. 11. od 16.00 do 18.00 • zámek
Nová Guinea, beseda / Mgr. Antonín 
Krása, ekolog a zoolog
Poplatek 20 Kč/osoba

Pátek 11. 11. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie / Aleš Hanus
Poplatek 100 Kč/osoba

Sobota 12. 11. od 8.00 do 16.00  
SC Radostova
Přátelský florbalový turnaj
Přihlášky týmů 5+1 (hráči 2006 a mladší) do 31. 10. 
Startovné 600 Kč/tým

Sobota 12. 11. od 14.00 do 18.00 • zámek
Voňavá sobota
Kosmetika, stříhání vlasů a úprava vlasů – profesio-
nální kadeřnické přípravky za nákupní ceny, 
kosmetika, relaxační masáže, masáž lávovými 
kameny, výklad karet, numerologie, ochutnávka 
a prodej potravinových doplňků stravy, prodej 
šperků, relax u čaje a kávy. Poplatek 20–120 Kč 

Od 9. 11. do 7. 12., vždy ve středu od 18.00 do 
20.00 • zámek
Keramická dílna, rukodělný kurz
Přihlášky do 4. 11. Poplatek 800 Kč/osoba

Sobota 26. 11. od 15.00 do 18.00 • zámek
Zámecký vánoční jarmark
Poplatek 10–120 Kč

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 
členové zdarma, 20 Kč ostatní

Středa 9. 11. od 10.30 do 11.00
Výtvarné tvoření 

Středa 23. 11. od 10.00 do 11.00
Cvičení s kašpárkem 

V měsíci listopad také proběhnou: vánoční výukový 
program pro žáky ZŠ, MŠ, vystoupení některých 
kroužků DDM Luhačovice v Domově pro seniory 

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

Akce SAS
Středa 2. 11. • 17.00 • muzeum
Přednáška o hradu Lukově

Čtvrtek 3. 11. • 15.00 • klubovna
Projednání přípravy výroční 
schůze

Čtvrtek 10. 11. • zámek DDM
Poučný a zábavný program pro 
seniory

Úterý 15. 11. • 10.30 • vlakové nádraží
Betlém Horní Lideč

Úterý 22. 11. • 14.30 • autobusové nádraží
Vycházka do lázní

Čtvrtek 24. 11. • 17.00 • muzeum
Výstava panenek

Čtvrtek 1. 12. • 15.00 • klubovna
Vánoční výzdoba

VIRTUáLNí UNIVERZITA 
TřETíHO VěKU
Na první přednášku nově spuštěné virtuální 
univerzity třetího věku (VU3V) zavítali 4. října 
zájemci do luhačovické městské knihovny. 
Účastníky, kterých se sešlo deset, ještě před za-
hájením výuky pozdravil a  na první přednášce 

s nimi pobyl také místostarosta Luhačovic Ra-
domil Kop. „Obdivuji, že jste se pro studium 
univerzity třetího věku rozhodli, a věřím, že to 
pro vás bude přínosné,“ řekl Kop účastníkům 
VU3V. Mezi zájemci z řad seniorů zprvu pano-
valy určité obavy, zda jim virtuální přednáška 
pomocí projekce filmu bude vyhovovat, ale 
pochyby byly hned zažehnány. Odborník z uni-
verzity z promítaného videa přednášel a hovo-
řil k  účastníkům, jako by seděli přímo před 
ním v aule univerzity, a jeho výklad byl jako na 
běžné přednášce proložen různými grafy, ob-
rázky a  heslovitými informacemi. „Byla jsem 
mile překvapená, jak je to pěkně udělané,“ po-
znamenala například jedna z účastnic po první 
přednášce. Virtuální univerzitu třetího věku 
knihovna zajišťuje ve spolupráci s  Provozně-
-ekonomickou fakultou České zemědělské uni-
verzity v Praze. První semestr skládající se z 6 
přednášek je zaměřen na mykologii. Účastníci 
se tak dozvěděli například o tom, jak se houby 
dělí, že je člověk znal už v  pravěku, ale třeba 
i to, že dávno před lidmi se cílenému pěstování 
hub začali věnovat mravenci. Znalost látky zú-
častnění musí pro úspěšné zakončení semest-
ru také prokázat v testu, který se dělá přes po-
čítač, ale mají na jeho splnění řadu možností. 
Pokud si senior s  počítačem příliš nerozumí, 
pracovnice knihovny se jim nabídly vše osvět-
lit. Při setkání nechyběla diskuse ani cvičné 
vyplnění testů ze znalostí látky probrané na 
první přednášce. Těch má být celkem za se-
mestr šest, ale tím studium VU3V končit ne-
musí. 

„Chtěli bychom pak otevřít i  další semestr, za-
měřený ale zase na jiný obor. Po ukončení se-
mestru získají účastníci pamětní list, a pokud by 
pokračovali dál a  úspěšně absolvovali šest se-
mestrů studia na souhrnné téma Svět kolem 
nás, pak dojde také k  promoci s  převzetím 
osvědčení o  absolvování studia VU3V. Chci ale 
podotknout, že toto studium není ani zdaleka 
jen o získávání znalostí, ale hodně také o setká-
vání lidí a  navazování nových přátelství mezi 
účastníky,“ nastínila Ladislva Gondová, která 
má za knihovnu VU3V na starost.  Že právě se-
tkávání je jedním z  důvodů k  účasti, potvrdila 
i  další ze studentek VU3V. „Chci se tu i  poznat 
s novými lidmi, no a přišla jsem, abych také svůj 
mozek udržela trochu v  pohybu,“ podotkla 
účastnice. Seniory studium nevyjde nijak draho 
a je tak přístupné všem, za semestr se hradí jen 
300 korun. 

Nikola Synek

INFORMACE PRO 
PROVOZOVATELE KOTLů 
NA PEVNá PALIVA
Odbor životního prostředí upozorňuje provozo-
vatele kotlů na pevná paliva na povinnost pro-
vedení kontroly kotlů v termínu do 31. 12. 2016.

1. Povinnost provozovatele stacionárního zdroje 
provádět jeho opakovanou kontrolu plyne  
z  § 17 odst. 1 písmeno h) zákona 201/2012 
o ochraně ovzduší:

 (1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
h) provádět jednou za dva kalendářní roky pro-
střednictvím osoby, která byla proškolena vý-
robcem spalovacího stacionárního zdroje a  má 
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, pro-
vozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá oso-
ba“), kontrolu technického stavu a provozu spa-
lovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 
o  jmenovitém tepelném příkonu od 10 do  
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny vý-
robce a tímto zákonem.

Seznam odborně způsobilých osob pro provádě-
ní kontrol kotlů je na odkazu http://www.
aptt.cz/opravneni-ozo.php, případně dopo-
ručujeme se informovat u výrobce kotle.         
       
Kontroly se týkají i krbových vložek s výměníkem. 

Ing. Petr Záhorovský
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Úspěšného skikrosaře Čecha čeká další sezona. Jak se na ni připravoval?
„Letošní rok je toho, co se týká závo-

dů, opravdu hodně a jsou i velmi důle-
žité. Proto jsem začal individuální letní 
přípravou od června a  společně s  tý-
mem jsme se viděli až v  půlce červen-
ce na soustředění v Dukle Liberec,“ říká 
úspěšný luhačovický skikrosař Jiří 
Čech. 

V  loňské sezoně získal takzvaný 
double, protože vyhrál jednak titul 
na mistrovství republiky, ale zvítězil 
také v bodovací soutěži Českého po-
háru. Trojnásobný juniorský mistr re-
publiky tak potvrdil úspěšný přechod 
do kategorie mužů.  

Na zmiňovaném libereckém sou-
středění český skikrosový tým přede-
vším zkoordinoval fyzické schopnosti 
a naplánoval, jak pak bude celá sezo-
na vypadat. „Hlavní prvek letní přípra-
vy pro mě bylo kolo, nechyběla ale ani 
atletická a gymnastická příprava a ba-
lanční cvičení (především na zpevnění 
před časem zlomené nohy),“ přiblížil 
Čech. Přípravě se během léta věno-
val i  doma v  Luhačovicích. „Dost mi 
posloužil i  luhačovický sportovní areál 

Centrum Radostova,“ popsal Čech, 
který je jinak studentem Českého vy-
sokého učení technického v  Praze, 
kde ve 4. ročníku studuje obor archi-
tektura a  stavitelství. A  jak pokračo-
vala příprava třiadvacetiletého spor-
tovce dál? V srpnu reprezentační tým 
včetně Čecha vyrazil na soustředění 
za sněhem do Francie. „Tamní středis-
ko Les 2 Alpes dává jako jedno z mála 
možnost lyžovat na ledovci i přes letní 
prázdniny. Nakonec jsme tam byli skoro 
celý srpen a máme natrénováno spous-
tu obřákových bran. Kromě lyžování je 
tam možnost jezdit tratě na kole, tak 
jsme vždy dopoledne lyžovali a  odpo-
ledne šli na kolo,“ vysvětlil Čech. Další 
příprava na sněhu pokračovala i v ná-
sledujících měsících. „Aktuálně jsme 
na soustředěních po evropských le-
dovcích,“ informoval v půli října Čech. 
„Zatím mám za sebou 3× italské Stelvio 
Passo, kde máme postavenou i skikro-
sovou trať a společně s dalšími týmy zde 
trénujeme. Další bude rakouský Pitztal, 
kde zrovna dokončují další trať a má se 
tam jet první závod sezony, který ukáže, 

jak jsem připraven,“ sdělil dále Čech. 
Hlavní, na čem úspěšný skikrosař za-
pracoval, byla fyzička a balanční ko-
ordinace. „V předminulé sezoně jsem 
si totiž zlomil obě kosti těsně nad kot-
níkem, a tak jsem minulou sezonu spíše 
tak zkoušel,“ říká Čech opravdu hod-
ně skromně vzhledem k tomu, jak pro 
něj ona sezona výsledkově skonči-
la. Zmiňovaná polámaná pravá noha 
je teď podle něj opět stoprocent-
ně funkční. „Mohu tak být spokojen 
a  dávat do toho vše,“ věří skikrosař. 
To je dobrá perspektiva, protože jeho 
letošní sezona bude plná top závo-
dů. „Hlavní bude asi mistrovství světa, 
je ale i   univerziáda a  důležité závody 

světového poháru, které se počítají 
jako nominace na olympijské hry v Již-
ní Koreji, které jsou mým cílem,“ popsal 
Čech. Nejdůležitější závod, MS ho 
čeká až koncem sezony, 18. března ve 
španělském středisku Sierra Nevada. 
Předtím chce zamířit počátkem úno-
ra na univerziádu do kazachstánské-
ho města Almaty. Z univerziády už si 
v minulosti přivezl bronz, který získal 
v Itálii, proto v úspěch v Kazachstánu 
celkem věří. „Chtěl bych pomýšlet ješ-
tě výše než na třetí místo, ale to ukáže 
až čas a připravenost,“ podotkl Čech. 
Snad mu v  jeho snažení v závodech 
i kvalifikaci na olympiádu pomohou 
i  nové závodní lyže Salomon, které 
na sezonu nafasoval. „Myslím, že jsou 
opravdu rychlé,“ věří Čech. Ne vždy ale 
právě tyto asi použije. „V současnosti 
mám okolo deseti párů závodních lyží, 
kdy jsou každé určeny na jiné povrcho-
vé podmínky sněhu. Podle těch se vždy 
až před startem rozhodnu, na čem po-
jedu. Vybrané lyže se pak připraví na zá-
vod,“ vysvětlil Čech. 

Nikola Synek

Luhačovičtí orienťáci přivezli dva bronzy  
z mistrovství republiky

Orientační běžci z TJ Slovan Luha-
čovice měli velmi úspěšný druhý říj-
nový víkend, získali během něj to-
tiž dvě cenné medaile. Přivezli si je 
z Dolního Prysku u Nového Boru, kde 
se v sobotu 8. října konalo mistrov-
ství ČR štafet a v neděli 9. října mis-
trovství ČR klubů.

V  sobotu uspěla skvěle štafeta 
dorostenců ve složení L. Černocký,  
J. Vopařil, V. Sýkora, která získala 
bronzové medaile. Rovněž v  neděli 
se luhačovickým dařilo a získali me-
dailové umístění, tentokrát v  kate-
gorii dospělých.

Sedmičlenná smíšená štafeta 
ve složení Perůtka, Čermáková, Va-
lenta, Sklenářová, Jonáš Hubáček, 

Horčičková a  Vavrys si doběhla po 
318 minutách pro třetí místo s  od-
stupem necelých 12 minut na vítěze 
z SK Žabovřesky Brno 1, stříbro bral 
tým OK 99 Hradec Králové. Ještě na 
třetím úseku se přitom luhačovic-
ká štafeta pohybovala dokonce na 
průběžném druhém místě. V  závě-
ru dokázala udržet medailové umís-
tění, což považuje předseda oddí-
lu za mimořádný historický úspěch. 
„Šlo o  poslední velký závod sezony, 
který je pro kluby nejprestižnější. Vlast-
ně jsme přepsali dějiny orientačního 
běhu, protože se tam Luhačovice do-
kázaly prosadit na stupně vítězů. Za-
tím nejlepší náš výsledek byl v  roce 
1997 – čtvrté místo, takže medaile je 
obrovský úspěch. Porazily nás jen Ža-
bovřesky Brno a  OK99 Hradec Králo-
vé, přičemž obě tyto štafety byly slo-
ženy takřka ze samých členů národní 
reprezentace,“ komentoval vynikající 
úspěch předseda Oddílu orientační-
ho běhu TJ Slovan Luhačovice Libor 
Slezák.

Nikola Synek

Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku 
30. 9.–3. 10. 2016 Praha

Vynikající výkony a  6 medai-
lí pro nový univerzitní aerobní 
klub MV TEAM UTB Zlín. Do Lu-
hačovic cestovaly 2 cenné kovy.

Obrovský úspěch ve sportovním 
aerobiku pro MV TEAM Univerzi-
ty Tomáše Bati. Sedmnáctičlenná 
výprava nového klubu vzniklého 
v  září 2016 pod záštitou Univerzi-
ty Tomáše Bati a vedením trenérky 
Mgr. Moniky Váňové se zúčastnila 
mistrovství České republiky v  Pra-
ze. 7 startů bylo proměněno v 7 fi-
nálových účastí a 6 medailí. V kate-
gorii kadetů (11–13 let) za MV TEAM 
UTB startoval také smíšený pár Já-
chym Hanák z  Luhačovic a  Anička 
Macková z  Fryštáku, který obsa-
dil 3. místo. O příjemné překvape-
ní se postaral Jáchym Hanák, kte-
rý soutěžil i v kategorii jednotlivců 
(muži), kde perfektním výkonem 
vybojoval rovněž 3. místo. Pro Já-
chyma a Aničku bylo MČR kontrol-
ním závodem před mistrovstvím 
světa, které se bude konat 18. až 
23. 10. 2016 ve Vídni. Jáchym Ha-
nák bude obhajovat titul mistra 
světa 2015 v kategorii párů.

Celou sezonu prokazoval vzor-
nou připravenost a téměř ze všech 
závodů jarní části soutěží FISAF si 
odvážel v kategorii smíšených párů 
i  jednotlivců stříbrnou nebo bron-
zovou medaili. 

Na mistrovství Evropy, které se 
konalo v  květnu letošního roku 
v Karlových Varech, získal v soutěži 
párů titul vicemistr Evropy.

Pro nově vzniklý klub závodního 
aerobiku MV TEAM UTB Zlín jsou do-
sažené výsledky v  republikové sou-
těži skvělým startem, ale i nesmírnou 
výzvou do dalších tréninků, přípravy, 
závodění a užívání si pohybu všeobec-
ně. Za výsledky stojí nejen píle, chuť, 
soutěživost a  radost jednotlivých zá-
vodníků, ale také obětavost a profesi-
onalita trenérek klubu – Mgr. Moniky 
Váňové, Sáry Váňové, Kateřiny Rožko-
vé. Veliký dík patří samozřejmě i rodi-
čům, kteří své děti bezpochyby pod-
porují a jsou jim v jejich snažení velkou 
oporou. V neposlední řadě patří podě-
kování i sponzorům, bez kterých by se 
tento náročný sport neobešel. Klub 
vede ke sportu děti od 4 let. Kluci a hol-
ky, přidejte se k nám také!

Monika Váňová

Odhalena pamětní deska
28. září 2016, v Den české státnos-

ti, na svatého Václava, byla slavnost-
ně odhalena pamětní deska, která 
připomíná vysazení nové hrušně na 
místě památného stromu. Původ-
ní hrušeň, která pamatovala i  dobu  
J. A. Komenského, byla vyvrácena sil-
ným větrem v roce 1978. O rok pozdě-
ji vysadili členové Sokola Luhačovice 
na stejném místě nový strom. 

Odhalení pamětní desky se spo-
lečně účastnili členové TJ Sokol Lu-
hačovice a  TJ Slovan Luhačovice. 
Připomenuli si historii památného 
stromu a  zazpívali českou hymnu. 

Poděkování patří manželům Bublá-
kovým. Na jejich pozemku je vysa-
zena „nová hruška“ a instalována pa-
mětní deska.
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MĚSTO LUHAČOVICE POŘÁDÁ

Z LUHAČOVIC

DEN PRO
SENIORY

16. .11
Středa

16:00 
MěDK 

Vystoupí: FS Malé Zálesí, 
děti MŠ Luhačovice, Klub 
zvídavých dětí ZŠ Luhačovice,
a Janáček Luhačovice.
Součástí programu bude 
ocenění majitelů nejhezčích 
předzahrádek a balkonů 
v Luhačovicích v roce 2016.

VÝJIMEČNÁ VÝSTAVA 

MALÍŘI
SLOVÁCKA

 Nadace Moravské Slovácko 
 a Galerie Joži Uprky UH 

Kristýna Frejová
& Marek Daniel 

ZNOVU A LÍP

DIVADELNÍ  KOMEDIE

08. .11
Úterý

19:00 
MěDK 

a herci Divadla Titans Praha

Hrají:

Obrazy ze sbírky

Díla Joži Uprky, Antoše Frolky, 
Františka Bezděka, Cyrila 
Mandela, Josefa Koudelky, 
Otto Ottmara a dalších malířů 
inspirovaných Slováckem. 

ADVENTNÍ 
VÍDEŇ

ROBERT NEBŘENSKÝ 

PIVNÍ NOC 

& VLTAVA 

LENKA 
DUSILOVÁ

NÁSTUPNÍ MÍSTA: POŠTA
NÁDRAŽÍ, U ZÁMKU

21:30  LIDOPOP / BRNO
23:00  TIBET / BRNO
24:00   ZUTROY / ŠUMPERK

JEDNODENNÍ  ZÁJEZD FESTIVAL / SOKOLKA ŽIJE!

25

18

16

19

.

.

.

.

.

.

.

.

11

11

11

11

Pátek

Pátek

Středa

sokolovna

Sobota

5:30 –
22:00 

19:30 

20:00 

20:00 
22:00 KARLOVY HRAČKY / BOSKOVICE
23:30 SOUNDER / LUHAČOVICE

SE SKUPINOU ROCKSOAR

CENA: 550Kč / WWW.LUHACOVICE.CZ
INFO A OBJEDNÁVKY: INFOCENTRUM  

30
do

. .11
Galerie 
Elektra

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 
E-mail: icecafe@centrum.cz, www.icecafe.cz 

Nabízím výuku a doučování anglické-
ho jazyka pro začátečníky,  

mírně pokročilé a pokročilé studenty
Tel.: 739 717 967

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

Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-
ného celku.Vydavatel a  kontakty na redakci: 
Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 
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763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 
00373281, tel.: 577  133  980, e-mail: luha-

info@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. 
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MOBIL: +420 773 981 111 | LUHAČOVICE

CELOSEZONNÍ PŮJČOVÁNÍ 
LYŽAŘSKÝCH KOMPLETŮ

OD 1690 KČ ZA SEZÓNU 
OD 1. 10. 2016 DO 30. 4. 2017

WWW.BIFU.CZ

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


