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Vážení spoluobčané,
Nastává doba adventu a  čekají 

nás nejkrásnější svátky v roce – Vá-
noce.

Ráda bych Vám všem popřála je-
jich klidné prožití. Přála bych Vám, 
abyste našli také dostatek času pro 
své blízké, přátele, rodinu. Abys-
te zažívali společně sváteční atmo-
sféru, pohodu, radost, vychutnali 
si dobroty vlastnoručně připrave-
né nebo ty zakoupené či darova-
né.  A k tomu by mohl přispět i Vá-
noční jarmark, který se už tradičně 
koná v centru Luhačovic, na náměs-
tí před Radnicí. Je dobře, že se takto 

pravidelně schází nejen obyvatelé 
Luhačovic, ale i celé rodiny. A takové 
by měly být celé vánoční svátky. Je 
pravda, že všichni chceme žít v čis-
tém, útulném a  provoněném bytě, 
dostat nějakou sladkost od Mikulá-
še, rozbalit dárek pod stromečkem 
a také někoho obdarovat.

Není to ale smysl a cíl Vánoc. Roz-
hodně bychom se kvůli tomu nemě-
li zadlužit a dostat do dluhové pas-
ti. Pokud nemáme na dárek v  tuto 
chvíli peníze – nebude jich dosta-
tek ani později na splátky s úrokem. 
Navíc se mohou přidat další finanční 

potíže, nutnost pořídit nebo zapla-
tit neočekávané výdaje. To, že splát-
ku odložíme, jak nás lákají různé in-
vestiční společnosti, neznamená, že 
ji nebudeme muset zaplatit vůbec. 
Nenechejme se strhnout reklama-
mi k  neuváženým činům. Zvažme, 
jak si vánoční svátky letos uspořá-
dáme a vraťme se k tradici. Nabídka 
nejen v našem městě je pestrá, plná 
vánočních setkání, výstav, koncertů. 
A při jejich návštěvě se těším na set- 
kání s Vámi.

Krásné adventní dny Vám přeje 
Vaše starostka
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Místo tržiště vznikne multifunkční dům 
Arkáda

Ve středu 19. října se začalo rušit tr-
žiště pod luhačovickou poštou, a  to 
demontáží altánů tržiště. Vysloužilá 
tržnice s buňkami oku příliš nelaho-
dícími a s opotřebenými altány uvol-
ní místo pro moderní multifunkč-
ní dům. Komplex bude mít přízemí 
s komerčními prostorami a čtyři dal-
ší patra, v nichž vzniknou byty, nebu-
dou chybět ani garážová stání nebo 
zeleň vysazená v okolí tohoto nové-
ho domu nazvaného Arkáda. Stavba 
má vyrůst během nejbližších dvou let 
a během jejího budování bude ome-
zen provoz v přilehlých ulicích, ovšem 
vždy jen částečně, aby komunikace 
zůstaly průjezdné. Investorem stavby 

je společnost Manag Developement, 
stavbu provede Manag, a. s. 

Než se začal budovat nový kom-
plex, musely být odstraněny původ-
ní buňky a altány. Rozebrání dřevěné 
konstrukce altánů, patřících městu, si 
svépomocí zařídil Osadní výbor Řete-
chov. Ten po domluvě s městem vy-
užije získaný použitelný materiál pro 
zbudování přístřešku u řetechovské-
ho fotbalového hřiště. Usnadní se tam 
tak pořádání nejrůznějších akcí, pro-
tože organizátoři budou moci lidem 
nabídnout za zhoršeného počasí za-
střešené zázemí . 

Nikola Synek

Město opět pro své starší občany  
uspořádalo Den pro seniory

Taneční vystoupení dětí z luhačo-
vické mateřinky, ale také třeba diva-
delní pohádka O dvanácti měsíčkách 
vyprávěná v duchu filmu Tři bratři. To 
a mnoho dalšího všechny starší obča-
ny z Luhačovic a  jejich místních čás-
tí Řetechov, Kladná Žilín a  Polichno, 
kteří dorazili do Městského domu 
kultury Elektra ve středu 16. listopa-
du, potěšilo. Město tam pro ně při-
pravilo tradiční a  oblíbené setkání 
Den pro seniory. 

V  úvodu všechny přítomné přiví-
tal místostarosta města Radomil Kop 
a  také předsedkyně Výboru pro ob-
čanské záležitosti luhačovického za-
stupitelstva Zdenka Pančochová. Pro 
návštěvníky akce byl připraven jak 
kulturní program, tak také příjemné 
pohoštění, takže si mohli mezi sebou 
také při kávě či sklence vína přátelsky 

pobesedovat. Kromě vystoupení pro 
ně byla ale nachystána také tombo-
la plná zajímavých cen, například 
dárkových balíčků, volných vstupe-
nek na kulturní představení nebo 
čipů pro vstup na městskou plovár-
nu se zaplaceným vstupným ve výši 
500 korun. V  průběhu odpoledně-
-podvečerního setkání si mohli seni-
oři mimo už zmíněná vystoupení vy-
chutnat také folklorní pásmo, kterým 
se prezentoval soubor Malé Zálesí, 
a  nechyběl ani krásný zpěv v  podá-
ní sboru Janáček Luhačovice. Kromě 
výher z tomboly si ze setkání odnes-
li někteří také ocenění za nejkrásněj-
ší předzahrádky a nejlépe květinově 
vyzdobené balkony. Ceny jako již tra-
dičně udělovala místní zahrádkářská 
organizace. 

Nikola Synek

Konec reklam na plotech  
a veřejných místech

Rada města Luhačovice vydala 
v  červnu r. 2015 Nařízení č. 1/2015, 
kterým se zakazuje reklama šíře-
ná na veřejně přístupných místech 
mimo provozovnu. Důvodem pro 
zavedení regulace bylo zajištění ve-
řejného pořádku a čistoty na veřej-
ných prostranstvích, zejména na 
území městské památkové zóny, 
ve které se nachází významné pa-
mátkové domy, převážně díla vý-
znamného architekta Dušana Jur-
koviče, které byly navrženy na zápis 
do Světového kulturního dědictví 
UNESCO, a kde je největší pohyb lá-
zeňských hostů a návštěvníků měs-
ta. Rada města v  nařízení ve snaze 
o co nejmenší negativní dopad pře-
devším na subjekty mající reklamu 
na plotech a  zábradlí odložila pro 

tuto skupinu účinnost zákazu o 1,5 
roku v domnění, že dojde k postup-
nému odstraňování těchto reklam-
ních médií. Bohužel se tak nestalo, 
spíše takových reklam přibylo. 

Vzhledem k tomu, že se tato část 
nařízení začne uplatňovat již od  
1. ledna a městská policie bude do-
držování nařízení znovu průběž-
ně kontrolovat, upozorňujeme Vás, 
abyste se přesvědčili, zda máte k to-
muto datu reklamu z plotů a veřej-
ných míst odstraněnu. Vyhnete se 
tak přestupkovému řízení, které by 
Vám hrozilo od krajského živnos-
tenského úřadu, který je orgánem 
příslušným k řešení nepovolené re-
klamy.

Vladislava Janíková

Slavnostní otevření nové „umělky“  
doprovodil fotbalový turnaj žáků

Symbolicky s turnajem žáků v ko-
pané bylo v úterý 1. listopadu spo-
jeno oficiální slavnostní zahájení 
provozu během podzimu zrekon-
struovaného luhačovického fotba-
lového hřiště s umělým povrchem. 
Hřiště, které je součástí Sportovní-
ho centra Radostova, má totiž hoj-
ně sloužit nejen v  této sezoně do-
sud tolik úspěšným fotbalistům FK 
Luhačovice hrajícím krajský přebor, 
ale také právě i mladým generacím 
začínajících sportovců. Turnaj byl 
mezinárodní, kromě domácích fot-
balových žáků a  týmu z  blízkého 
Slavičína si totiž přijeli zahrát i mla-
dí fotbalisté ze Slovenska, a to kon-
krétně z  Piešťan a  Topoľčan, která 
jsou partnerskými městy Luhačo-
vic. Hrálo se každý s  každým, tým 
vždy s pěti hráči v poli a brankářem 
a jen na zhruba poloviční ploše ce-
lého hřiště. Luhačovickému fotba-
lovému mládí však turnaj příliš ne-
vyšel. Ve všech utkáních soupeřům 
domácí podlehli a  během turnaje 
vstřelili pouze jeden gól. Přitom tře-
ba v posledním zápase jim k zlepše-
ní gólové bilance často chybělo jen 
pověstné štěstíčko, protože šan-
cí bylo opravdu hodně. Ale po je-
jich neproměnění nakonec domá-
cí prohráli s  týmem Topoľčan nula 
dva. Při vyhlášení výsledků, které 

následovalo, tak brali Luhačovič-
tí jen diplom za čtvrté místo, před 
nimi skončily třetí Piešťany, druhý 
Slavičín a pohár si odnesl právě tým 
Topoľčan. 

Po předání cen už mohlo násle-
dovat slavnostní symbolické pře-
střižení pásky a  otevření nového 
hřiště za přítomnosti představitelů 
města, kraje, fotbalového svazu, zá-
stupců realizátora a  dalších hostů. 
Na slavnosti prozradil všem přítom-
ným základní informace o  obno-
vě hřiště luhačovický radní a  ředi-
tel místní ZŠ Roman Lebloch. „Dílo, 
které máme před sebou, obnášelo 
kompletní výměnu celého trávníku, 
osvětlení, branek a záchytných sítí. 
Realizace stála celkem zaokrouh-
leně 10 milionů korun. Financová-
ní opravy hřiště bylo ze tří zdrojů. 
V rámci dotace z Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy to bylo 
cca sedm a  čtvrt milionu korun, 
z města přišlo cca dva a čtvrt mili-
onu korun a Zlínský kraj dodal zbý-
vajících potřebných šest set tisíc ko-
run,“ poznamenal Lebloch. Popřál 
zároveň, ať všem obnovené hřiš-
tě dobře slouží a také ať se na něm 
sportovcům stane co nejméně zra-
nění, bez kterých se sport bohužel 
někdy neobejde. 

Nikola Synek 
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí 
S blížícím se vánočním časem se 

dostáváme do období, kdy nejen 
sluníčka, ale i  přirozeného denní-
ho světla je nejméně z celého roku. 
V kancelářích, obchodech i domác-
nostech svítíme velkou část dne 
a venku na nás bliká vánoční výzdo-
ba. To se nám to svítí, když všech-
ny nové typy světelných zdrojů mají 
nízkou spotřebu. Ale jeden háček to 
má. Zatímco staré wolframové žá-
rovky jsme mohli s klidem hodit to 
popelnice na směsný odpad, lineár-
ní zářivky, kompaktní zářivky nebo 
LED žárovky tam v  žádném pří-
padě nepatří. Obsahují totiž malé 
množství jedovaté rtuti a  ta může 
ohrozit jak naše zdraví, tak i životní 

prostředí, pokud se ocitne ve směs-
ném odpadu a  skončí na skládce. 
Užívejte všech výhod ekonomic-
ky šetrných svítidel, ale nakládejte 
s nimi obezřetně.

Zářivky i  LED žárovky doma 
uložte mimo dosah dětí, při ná-
hodném rozbití místnost dů-
kladně vyvětrejte a  po skončení 
životnosti je v  žádném případě 
nevhazujte do směsného odpa-
du.

Vysloužilé svítidlo můžete ode-
vzdat v obchodě při koupi nového. 
Určitě jste si už všimli speciálních 
krabic před pokladnami supermar-
ketů nebo v  elektroprodejnách. 
Dále je v  Luhačovicích můžete 

odevzdat ve Sběrném dvoře Tech-
nických služeb. V  zimním čase je 
to v úterý a ve čtvrtek v čase 14–17 
hod. a v sobotu v 9–15 hodin. Obslu-
ha sběrného dvora od vás úsporku 
zdarma převezme a uloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se neroz-
bila.  

Zpětný odběr zářivek pro měs-
to Luhačovice zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který  přispívá 
na náklady provozu sběrného mís-
ta a  plně hradí veškeré náklady na 
přepravu a recyklaci. Ve specializo-
vaných recyklačních firmách jsou 
z vysloužilých svítidel získávány pře-
devším kovy, plasty, sklo a rtuť. Tyto 
materiály jsou pro další průmyslové 

zpracování využity z 95–100 %.
Takže na jedné straně toxická zá-

těž pro vzduch, vodu i půdu a ohro-
žování vlastního zdraví, na druhé 
straně téměř stoprocentní využití 
už jednou zpracovaných surovin – 
vyberte si tu správnou možnost 
a najděte cestu do sběrné nádo-
by v obchodech nebo ve sběrném 
dvoře!!!

Více se o  nakládání s  nefunkční-
mi světelnými zdroji a dalších akti-
vitách společnosti EKOLAMP dočte-
te na www.ekolamp.cz.

Technické služby Luhačovice,
středisko odpady

zprávy z 18. schůze rML, která se konala 19. 10. 2016

RML schválila:
•	 přijetí finančních účelových darů 

Domem dětí a mládeže Luhačovice, 
příspěvkovou organizací; 

•	 poskytnutí individuální dotace ve 
výši 4 564 Kč spolku Leluja, z. s., Pro-
vodov 277, na úhradu dopravy do 
Kroměříže v rámci Dožínek Zlínské-
ho kraje a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí individuální 
dotace;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
5000 Kč Jáchymu Hanákovi, bytem 
A. Václavíka 309, Luhačovice, jako 
podporu účasti na mistrovství svě-
ta v  aerobiku, které se bude konat  
18.–23. 10. 2016 ve Vídni; 

•	 uzavření dohody o  ukončení ná-
jemní smlouvy a smlouvy o výpůjč-
ce z 31. 8. 2015 na pronájem objek-
tu č. p. 25 na pozemku st. pl. 187 v k. 
ú. Řetechov včetně umístěného 
drobného hmotného investičního 
majetku města Luhačovice ke dni  
31. 12. 2016 s panem Martinem Mi-
kuličkou, bytem Pozlovice;

•	 Vnitřní řád Městské policie Luhačo-
vice; 

•	 Výstrojní řád Městské policie Luha-
čovice; 

•	 Pracovní řád Městské policie Luha-
čovice ve znění přílohy; 

•	 zpracování podnájemní smlouvy 
s  Lázeňskou kolonádou, o. p. s., je-
jímž obsahem bude dlouhodobý 
podnájem lázeňského areálu, a po-
věřila starostku města předlože-
ním návrhu této smlouvy do 31. 10. 
2016; 

•	 s  připojením města Luhačovice 
k  projektu přeshraniční spoluprá-
ce s městem Hlohovec a souhlasila 
s oslovením firem k podání nabídek 
na zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci interiéru 
kina MěDK Elektra: S-projekt Zlín, 
a. s., Zlín, IS Projekt, s. r. o., Uherský 
Brod, VW WACHAL, a. s.,  Kroměříž, 
Ing. arch. Ivan Havlíček, Lužkovice, 
Projekční kancelář PROST 2000, Zlín. 

RML vzala na vědomí:
•	 informaci o  zveřejnění zámě-

ru města nabýt objekt bývalé 
moštárny s pozemky z majetku ČR 
- Státního pozemkového úřadu, 
podmínky nabytí budou projedná-
ny radou a  zastupitelstvem města. 

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – rozvoj lokality Jezír-
ko lásky“ takto: 1. KAVYL, spol s r. o., 

Mohelno, nabídková cena bez 
DPH 495  571  Kč, 2. Zlínské stav-
by, a. s., Zlín, nabídková cena bez 
DPH 544  565  Kč, 3. Pavel Petrů, 
Loučka, nabídková cena bez DPH 
637  856  Kč, 4. DEMSTAV group,  
s. r. o., Hranice, nabídková cena bez 
DPH 749 569 Kč, a pověřila starost-
ku města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem smlouvy o  dílo s  vybra-
ným uchazečem KAVYL, spol. s r. o., 
v souladu s nabídkou uchazeče;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Územní studie veřejného prostran-
ství – část I. – ulice Masarykova – síd-
liště U Zámku“ takto: 1. GISarch stu-
dio, s. r. o., Luhačovice, nabídková 
cena bez DPH 56 806 Kč, 2. STEMIO, 
a. s., Praha 1 – Nové Město, nabídko-
vá cena bez DPH 93 000 Kč, 3. Urba-
nistické středisko Brno, spol s r.o., na-
bídková cena bez DPH 95  000  Kč, 
4. Ing. arch. Jitka Ressová, Zlín, na-
bídková cena bez DPH 120 700 Kč, 
a  pověřila starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem smlou-
vy o dílo s vybraným uchazečem GI-
Sarch studio, s. r. o., v souladu s na-
bídkou uchazeče;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Územní studie veřejného 

prostranství – část II. – ulice Druž-
stevní“ takto: GISarch studio, s. r. o., 
Luhačovice, nabídková cena bez 
DPH 78 493 Kč, 2. Urbanistické stře-
disko Brno, spol. s  r. o., nabídková 
cena bez DPH 110 000 Kč, STEMIO, 
a. s., Praha 1 – Nové Město, nabídko-
vá cena bez DPH 118 000 Kč, 4. Ing. 
arch. Jitka Ressová, Zlín, nabídková 
cena bez DPH 179 000 Kč, a pověři-
la starostku města Ing. Bc. Marii Se-
melovou podpisem smlouvy o dílo 
s  vybraným uchazečem GISarch 
studio, s. r. o., v souladu s nabídkou 
uchazeče;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Územní studie veřejného prostran-
ství – část III. – ulice Zahradní čtvrť“ 
takto: GISarch studio, s. r. o., Luha-
čovice, nabídková cena bez DPH 
66 501 Kč, 2. STEMIO, a. s., Praha 1 – 
Nové Město, nabídková cena bez 
DPH 122  000  Kč, 3.–4. Urbanistic-
ké středisko Brno, spol. s r. o., nabíd-
ková cena bez DPH 145 000 Kč, Ing. 
arch. Jitka Ressová, Zlín, nabídková 
cena bez DPH 145 000 Kč, a pověři-
la starostku města Ing. Bc. Marii Se-
melovou podpisem smlouvy o dílo 
s  vybraným uchazečem GISarch 
studio, s. r. o., v souladu s nabídkou 
uchazeče.

zprávy z 19. schůze rady města Luhačovice konané 2. 11. 2016

RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města nabýt 

úplatným převodem pozemky st. 
pl. 1169/1 o  výměře 26 m2, st. pl. 
1197/2 o  výměře 114 m2 a  par. č. 
1845/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Luha-
čovice;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2194/1 o vý-
měře cca 145 m2 v k. ú. Řetechov;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Byto-
vý dům Strahov, č. p. 383 Luhačovice 
– výměna oken“ a zaslání výzvy na 

podání nabídky firmám: JANOŠÍK 
OKNA-DVEŘE, s. r. o., Valašské Příka-
zy, PRAŽÁK, s. r. o., Milotice u Kyjova, 
Truhlářství Petr Dvořák, Záhorovice, 
ALBO okna-dveře, s. r. o., Osek nad 
Bečvou, TP EURO okna, s. r. o., Vel-
ké Karlovice, RC SYSTEM, s. r. o., Boj-
kovice;

•	 zveřejnění záměru města prodat část 
kanalizace v  ul. Slunná společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.;

•	 vypsání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na zpracování lesních 
hospodářských osnov Brumov, 

zařizovacího obvodu Luhačovice, 
na období platnosti od 1. 1. 2018 do  
31. 12. 2027 pro lesy do 50 ha výměry 
ve správním obvodu ORP Luhačovice 
a oslovení těchto firem: LESPROJEKT 
BRNO, a. s., Lesnická projekce Frý-
dek-Místek, a. s., TAXONIA CZ, s. r. o., 
Olomouc, TAXLES, s. r. o., Výkleky. 

RML rozhodla:
•	 o  zrušení výběrového řízení na 

zpracovatele lesních hospodář-
ských osnov – LHO Brumov, zařizo-
vací obvod Luhačovice, na období 

platnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. 

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: Ra-
domil Kop, Ing. Martin Hurta, Ing. 
Magdalena Blahová, náhradníci: Ing. 
Bc. Marie Semelová, Ing. Petr Záho-
rovský, PhDr. František Hubáček.
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Plukovník Alois Dubec – Luhačovjan mezi čerstvě oceněnými nejvyšším 
státním vyznamenáním

Mezi těmi, kdo byli u příležitosti 
státního svátku 28. října vyzname-
náni prezidentem republiky, byl 
i  luhačovický občan, stíhací letec 
RAF plukovník Alois Dubec. Prezi-
dent mu propůjčil Řád bílého lva 
vojenské skupiny za zvláště vyni-
kající zásluhy ve prospěch České 
republiky a  za bojovou činnost. 
Pár dnů po tom, co Dubec převzal 
tuto nejvyšší možnou poctu, jsme 
se sešli k  rozhovoru v  luhačovic-
kém hotelu Miramare. Řeč byla sa-
mozřejmě o jeho činnosti za války, 
ale také o dětství a vztahu k Luha-
čovicím. Začali jsme ale hovor tím, 
jak vnímal své ocenění na Praž-
ském hradě a jak vůbec bral letošní 
rozjitřenou atmosféru kolem udě-
lování státních vyznamenání.   

Kdy jste se o  tom, že máte být 
oceněn, dozvěděl? 

Návrhy musejí být podané do čer-
vence. To je pravidlo, pokud není to 
podání, tak může dostat až další rok. 
Mě navrhovali už vloni, to jsem ale vy-
brán nebyl. Ale letos to přišlo!

A kdy Vám přesně bylo sděleno, 
že letos to vyjde a poctu získáte?

Prezident nedal vědět do posled-
ní chvíle, napsali ze Sněmovny Par-
lamentu, napsali čtrnáct dní předem 
i ze Senátu, že to doporučili, ale pak 
to bylo u prezidenta. Čtrnáct dní pře-
dem jsem dostal dopis, že návrh bude 
projednán. Už mi přišly informace od 
Senátu a ze Sněmovny. Zásadní je, že 
se o tom do poslední chvíle nevědělo, 
týden předem jsem už věděl, že něco 
dostanu, ale ještě ne co. A pozvali mě 
tam a že jeden člověk mě může do-
provázet. 

To byl kdo? 
Vnuk, ale tomu už je pětačtyřicet, 

dcera má sedmdesát…
Jaký to byl pocit, když jste ten 

řád pak na Hradě dostal?
Podíval jsem se napravo nalevo. 

Vlevo byl kardinál Duka, se kterým 
se znám, jsem také věřící, a  z dru-
hé strany byla dcera generála Kut-
telwaschera, vynikajícího vojáka, kte-
rá za něj přebírala řád in memoriam. 
A také tam přebírali in memoriam řád 

za generála Janouška a já viděl, že on, 
velitel letectva, až teď po letech po-
smrtně dostává to vyznamenání. No 
a  vedle sedím a  mám být oceněný 
také já! 

Někdy vědí média daleko více 
dopředu, koho ocení a jak. 

Právě, jako třeba rok předtím. 
A byla to pak mela!

Takže myslíte, že to, že to ne-
bylo na poslední chvíli jasné, bylo 
dobře?

Určitě, naprosto v pořádku! Proto-
že na těch, komu se to má dát, pak tisk 
hledá, jestli neměl větší zásluhy spíš 
někdo jiný. 

Vy jste měl těch doporučení 
k vyznamenání hodně, ne?

Nominovali mě už vloni, to ale ne-
vyšlo, a tak se to naskládalo a těch do-
poručení jsem měl tolik, co snad ni-
kdo nikdy neměl, a na to jsem hrdý. 

Kvůli návrhu na Vaše vyzname-
nání posílali dopis i tady z vedení 
města, že?

Ano, a dohromady s různými ško-
lami a  obcemi, to byl opravdu štos 
těch doporučení. Já ale říkal, že by 
bylo pěkné dostat medaili za záslu-
hy, ale že dostanu Řád bílého lva, to 
byl pro mě šok. Ne že bych si říkal, že 
si to nezasloužím, ale řek bych, že to 
mohli dostat třeba in memoriam i ně-
kteří další. 

Jaký byl pocit, když Vám to vy-
znamenání prezident připínal? 

Mimořádný, já byl jako ve snu, to je 
něco, co můžete dostat pouze jako ta-
kový celoživotní vrchol a já se toho ve 
třiadevadesáti dočkal. No to pak bylo 
telefonátů a gratulací od známých, to 
víte!

Co říkáte na to, že se hodně ře-
šilo vyznamenání pana Bradyho?

Termín podání těch návrhů je kon-
cem července, a pokud je to pozdě-
ji, uvažuje se o  ocenění až další rok 
a myslím, že to v tom termínu podá-
no nebylo. A ten návrh nemůže po-
dat jeden člověk, třeba ministr. To 
musí být šíře podpořené, u Bradyho 
třeba sdružením politických vězňů, 
protože on byl v koncentráku, přitom 
ale třeba že by se zajímal o to sdruže-
ní ve vlasti, to myslím ne. V Kanadě ty 

vzpomínky třeba prezentoval, ale to 
pravé je ve vlasti, tady doma.

Jak jste Vy pak bral tu situaci ko-
lem jeho ne/ocenění?

Podle mě je to národní ostuda, na 
28. října má se vzpomínat na T.G. Ma-
saryka a místo toho demonstrace na 
Václaváku za jednoho člověka, kte-
rý se objevil z Kanady a ani procen-
to těch demonstrantů ho neznalo. 
Já neříkám, že ho neměl dostat, ale 
to politikum, co se z toho udělalo, se 
mi nelíbí. 

Vraťme se ale k  Vám. Pochází-
te z  Vlachovy Lhoty, tady z  kraje, 
kousek od Slavičína. Vy jste mys-
lím z rolnické rodiny?

No dětství bylo krásné, ale to víte, 
ne jako to mají dnes – dovolené 
a prázdniny. Dovolená bylo pást krá-
vy nebo kozy! A pomáhalo se, třeba 
s dřívím při vaření, protože muži byli 
na poli.

Kolik vás bylo doma dětí?
Nás bylo šest sourozenců, tři kluci 

a tři holky. Já byl nejmladší. A pak ješ-
tě byla Terezka, ale ta bohužel zemře-
la v 6 letech. Holky se pěkně provdaly 
všechny tři, což na Valašsku jako sel-
ka nebylo jednoduché. Obecnou ško-
lu jsem vychodil, to byla strašně zají-
mavá dvoutřídka ve Vlachově Lhotě, 
měla nádhernou zahradu plnou kvě-
tů, o to se starala paní řídící. A byl tam 
skvělý pan učitel Janačka. On byl mys-
livec, sokol, byl taky voják – kapitán 
v záloze, což byla vysoká hodnost. Jak 
přišla válka, byl členem tajné organi-
zace Obrana národa. Jako patnáctile-
tý chlapec si pamatuji, že jsem mu ří-
kal: „Já vím, že jste v Obraně národa, 
já bych taky chtěl.“ Ale on řek: „Ne, ne, 
ty budeš ještě potřeba jinde.“

Jak to tedy bylo dál?
Já vyšel pak měšťanku v  Klobou-

kách. A pak, co rodiče se mnou? Je-
den známý zedník přišel, ať jdu dělat 
na trať, co se stavěla, že si dobře vy-
dělám. Já že nemám pracovní knížku, 
tu jste za první republiky dostali až 
v 16 letech, dřív se vydělávat nedalo. 
Tak jsem si ji vypůjčil od syna staros-
ty, co byl zrovna o dva roky starší. Já 
pak stavěl tunely na té trati na Sloven-
sku, ale když mistr volal: „Zoubek, kde 
jsi?“ musel jsem se hlásit já. Ale za dva 
měsíce se na to přišlo, tak jsem šupem 
musel pracovní knížku vrátit a domů. 

Pak jste dělal co?
 Později pak na výstavbě dálnice, 

jezdil jsem tam na lokomotivě a dělal 
rukama, já na žádné učení moc nebyl. 
Ale maminka chtěla i domlouvat s fa-
rářem, že mě dá na přípravu na gym-
názium a  na teologii, ať se jedu po-
dívat na Velehrad. Ale s  tatínkem to 
nedomluvila, tak ten říká: „Dat ho na 
farářa, to nikdy!“

Pak přišel rok 1938, „Mnichov“, 
pak okupace, jak to bylo s  Vámi 
dál?

Jak byla demobilizace, zůstali jim 
všichni ti armádní důstojníci, někte-
ří dostali práci jako úředníci na ob-
cích, ale moc jich ještě zbylo. A přece 

je potřebovali na různé ceremoniály 
a ostrahu na Hradě. Tak se pak za pro-
tektorátu generál Eliáš domluvil s Há-
chou a  prosadili, že vzniklo Němci 
povolené české vládní vojsko. Hácha 
byl dobrý prezident, stal se jím vlast-
ně nechtěně, z ústavy, jako předseda 
nejvyššího soudu. Byl v tajném spo-
jení s exilovou vládou v Londýně a ni-
kdy nedal popravit žádného Čecha. 
Na rozdíl třeba od Gottwalda, který 
prezidentoval později po válce.

Vy jste v  tom vládním vojsku 
sloužil, že? Jak jste se tam dostal?

Ve čtyřicátém roce mi přišel do-
pis, povolání k  totálnímu nasazení 
do Říše. Tak mi říká bratr: „Ty přeci ne-
půjdeš otročit Němcům do fabriky. 
Víš co to je, pracovat pro Němce?! Do 
vládního vojska teď přibírají 500 mla-
dých lidí, běž tam!“ Tak jsem se přihlá-
sil a dostal k vládnímu vojsku do Týna 
nad Vltavou. 

Co jste tam dělali? Nějaké ostra-
hy železnic a tak, ne?

Bylo to i  na různé oficiální příle-
žitosti, byl to takový poloúřednický 
aparát, nesměli jsme být nasazeni na 
frontě ani proti nějakým diverzan-
tům, to bylo tak právně zakotveno. 
Měli jsme i  parádní uniformy a  pěk-
ný plat. 

Jak se na vládní vojsko dívali lidi 
– národ? Přece jen jste byli oficiální 
vojsko za okupace.

Lidi ve městě po krachu armády, 
která se chtěla bránit, ale nemoh-
la, měli opuštěná kasárna. A do nich 
jsme přišli my. Vojáci, kteří měli stej-
né uniformy jako ti předtím, co muse-
li odejít. Nic na nich nebylo německé-
ho. Byla tam u útvaru vždy dechovka, 
která hrála koncerty. Dostali jsme ale 
i jako vojáci tvrdý výcvik. Ve městech, 
kde bylo vládní vojsko, ta vojenská 
hudba vládního vojska o  víkendech 
hrávala, lidé si nás ti vážili. Byla to 
pro ně taková naděje, že se normál-
ní naše armáda jednou vrátí. Jinak 
jsme pomáhali při žních, povodních, 
hlídat tratě, ale tam, kde jsme hlída-
li, sabotáže nebyli. Nikdo nestřílel do 
našich lidí. 

Vy jste se s vládním vojskem pak 
dostal do Itálie... 

Ale hluboko, tři sta kilometrů za 
frontu, tam nás ve čtyřiačtyřicátém 
poslali, když se už blížila fronta k pro-
tektorátu a  Němci měli strach, aby-
chom se nepřidali k Rusům. Měli jsme 
ve fašisty ovládané Itálii pomáhat hlí-
dat trať. 

Ale Vy jste zběhl…
Já utekl spolu s  osmi kamarády, 

jeden z nich byl syn legionáře z prv-
ní války, jmenoval se Romeo Reisin-
ger. Uměl perfektně italsky. A my pak 
chtěli do Švýcarska, ale on že proč. 
„Já tu mám kamarády, v  Itálii… ,“ ří-
kal. Jo kamarády, za pár dnů ho chy-
tili a visel…  

Ale k partyzánům v horách jste 
se v Itálii přidal na měsíce i Vy…

My jsme byli v severní Itálii v pro-
vincii Bergamo, v  kraji, co byl dost 
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ovládaný partyzány. Tam partyzá-
ni bojovali hlavně proti místním ital-
ským fašistům. Němci se do toho 
sami od sebe tolik nemíchali. A  ti, 
když jsme je chytili a zajali, tak se ne-
zabíjeli, protože se pak dali dobře vy-
měnit za naše spolubojovníky nebo 
uvězněné lidi z vesnice, kteří partyzá-
nům pomáhali. Ale to nebylo jen tak 
dostat se k partyzánům, to jste muse-
li nejprve najít lidi, co vás s nimi kon-
taktovali. 

A  jak to chodilo, když jste byl 
u  partyzánů, a  jak dlouho jste 
s nimi setrval? 

Tři měsíce to trvalo. To jsem si vy-
sloužil ostruhy, to vám řeknu. Ob-
den se dělaly nějaké útoky. Výpady 
na kolony, kasárna, kde ale byla šance 
uspět. Přepady vojenských kolon pře-
silou.  A Němci se brali do zajetí, aby 
se mohli měnit, protože u  vesnice, 
kde se to stalo, tak tamní lidi vždycky 
pozavírali, tak aby se je podařilo po-
kud možno osvobodit. Třeba za jed-
noho Němce byli ochotni vyměnit 
deset civilistů. To zprostředkovávali 
většinou kněží, ty výměny. Byl to vel-
ký kraj, fronta byla někde až dole na 
spodku Itálie, ale německé posádky 
i tam byly rozmístěné. 

Jak člověk zvládá, když musí za-
bít?

Když jdete do války plnou parou 
jako voják a je to buď ty, nebo já um-
řeš, tak nad tím nepřemýšlíte. V  tu 
chvíli. Tak jako pak kluci z RAF z bom-
bardovací perutě, když házeli bomby, 
v tu chvíli věděli, že je to potřeba. Bo-
hužel bombarduju a dole jsou asi i ci-
vilisti. Nervově se to vrátí až pozděj. 
Až pak si to přemíláte, co jste dělal. Byl 
jediný případ, kdy jsem měl zabít ne-
přítele a nezabil. To bylo při jedné akci 
v horách u Borny, když jsem postře-
lil německého majora a bral mu věci. 
Měl v nich fotku ženy a tří dětí… Tak 
toho jsem tam nezabil, i když jsem to 
měl nakázáno. 

Jaký zážitek z té Itálie byl nejin-
tenzivnější?

Právě z akce poblíž vesnice Borny, 
tam byl masakr, kdy tekla krev prou-
dem. Fungovala tam německá po-
sádka na takovém zámečku v horách 
nad Bornou, kde měli mít školení dů-
stojníci wehrmachtu. Nahoru byla jen 
cesta, co se po ní dalo jít pouze pěš-
ky, a my na ty, kteří přicházeli, čekali 
v křoví kolem cesty, čtyři hodiny jsme 
na to místo ze základny šli. Oni měli 
ruksaky a  taky byli vyzbrojeni auto-
maty. Dva byli takový předvoj, naši je 
přepadli, zatáhli do křoví, my čekali na 
ty ostatní. Když přišli, tak my: „Hände 
hoch!“ Chtěli jsme je zajmout, ale za-
čali střílet, my hned taky, oni neměli 
moc šanci. Mladí italští partyzáni po 
nich házeli granáty, všude lítaly stře-
piny, kolikrát i do našich. Já jsem měl 
zamezit, aby se nikdo nedostal zpát-
ky dolů k té četě, co je přivedla pod 
kopec. Mrtvým jsme brali batohy, 
boty, zbraně, všechno. 

Byl tam nějaký úplně nejvypja-
tější okamžik?

Vracel jsem se ještě po louce za jed-
ním z těch oficírů, poručík utíkal pryč 
po louce. Střílel jsem v tom stresu po 

něm divoce, ale nemohl jsem ho tre-
fit. Posledním výstřelem jsem ho za-
sáhl, zavrávoral, až když už mi skoro 
mizel. Utíkal jsem mu vzít věci, a když 
jsem u něj, otočím se, četa už tak dvě 
stě metrů dole po louce šla. No, ještě 
jsem stihl utéct. Všude tam byl slyšet 
nářek těch mrtvých a zraněných, ně-
kteří dodělávali, no masakr. Stihl jsem 
to, prchnout do toho lesa za ostatní-
mi, vyfasovali jsme mapu a setkání že 
zítra v  poledne na základně. Věděli 
jsme, že v noci bude zátah. Schovali 
jsme se tři u jednoho sedláka, znave-
ní, šli jsme šest sedm hodin, než jsme 
se dostali na známá místa. Pak za tý-
den ve vesnici, kde se schováváme, 
slyšíme na náměstí tanky, budí nás 
pokojská, spali jsme v hotelu: „Chlap-
ci, rychle utíkejte!“ Postříleli tam ve vsi 
za trest všechno, co se dalo, nám se 
podařilo uniknout. 

Pak jste se postupně dostal do 
Švýcarska.

Hranice byly zajištěné, z Čechů nás 
tam šlo několik, tři jsme šli za hlavní 
skupinou, s jakýmisi Rusy jsme se ne-
chali převést přes hranice, které byly 
hlídané. Když jsme přišli do uprch-
lického tábora do internace, putova-
li jsme táborem, tam byli Rusové, Po-
láci, Angličané a Češi taky. Ubytovaní 
jsme byli ve velkých bývalých výrob-
ních halách. Nám dávali rozdělovat 
jídlo, protože Rusi a Poláci si vzájem-
ně nepřáli. My poctivě rozdělili všech-
no. 

Jak jste se dostali do Anglie?
Ve Švýcarsku nás pak zastihla mo-

bilizace Čechoslováků do zahraniční 
armády, kterou spustila exilová vláda 
z  Londýna. Dostali jsme se do Fran-
cie, do Paříže, tam se ze Švýcarska už 
koridorem dostat dalo, bylo dlouho 
po vylodění v Normandii. Třeba u Ly-
onu se ale ještě bojovalo. No a z Pa-
říže nás poslali na výcvik do Anglie. 
Z toho Švýcarska už jsme tam šli jako 
jednotka. Byla nás tam tak stovka. Já 
měl pod sebou dvacet chlapců, kteří 
ještě předtím vojáci nebyli. 

Kde jste byl v Anglii?
Byli jsme pěší jednotka v Southam-

ptnu. Ztama se dalo přejít do kurzu 
výsadkářů a to já chtěl, byl to sen. Při-
jel tam major od těch výsadkářů a já 
mu říkal: „Jsem z  Valašska, vím, kde 
jsou tam zbrojovky, třeba ve Vsetí-
ně, a tak můžu jako výsadkář být dost 
platný. On ale říká: „Já tam mám syna, 
půl roku o něm nevím, a když se tak 
na vás dívám, vy už tam stejně sesko-
čit nestihnete, válka bude končit. Ne-
choďte. Víte co, běžte raděj k  letec-
tvu.“ A poslal mě k RAF. No a já říkám: 
„Fakt můžu?“ Prý: „No jasně!“ To bych 
si nikdy nepomyslel, že se mi poštěstí 
jít k letectvu, na to jsem ani nepomys-
lel, to bylo lepší než výsadkář. 

Jak to pokračovalo?
Nastoupil jsem do Cosvordu do 

velkého výcvikového střediska, po-
znal jsem tam i  řadu pilotů, co při-
šli z koncentráků, 3000 mužů a 1500 
žen v tom středisku bylo. Přes ten tá-
bor byl nakreslený na zemi takový 
pruh, který odděloval, kde žili muži 
a kde ženy. A ten jsme mohli překro-
čit jen jedinkrát, když byl nálet a my se 

utíkali schovat do nejbližšího krytu, 
který byl zrovna na té ženské straně. 
Jinak se to dodržovalo, jinak vylouče-
ní z výcviku bylo za porušení.  

A za holkama se tam tedy nepře-
bíhalo?

Víte, my jako vojáci jsme spíš ty 
v  uniformách neměli rádi. Spíš jsme 
chodili za děvčaty do okolí. Přísný 
výcvik byl, ale ve volnu jsme mohli. 
Čechoslováci, kteří tu bydleli někde 
v okolí, zvali k sobě vojáky na oběd, 
ale já raděj za sebe poslal někoho ji-
ného. To byly často nóbl rodiny a člo-
věk nevěděl jako obyčejný kluk u jíd-
la ani kterou z  těch lžiček a  vidliček 
má na co použít, víte. Pozvání byl spíš 
trest. To jsme raděj šli někam na tan-
covačku večer do okolí. 

Vy jste si zalítal?
Ano, ale jen cvičně, byl jsem stí-

hač a  létal jsem na spitfiru. Ale než 
jsme dodělali celý výcvik, válka skon-
čila. Tak aspoň můžu říct, že jsem se 
jako člověk z  té pilotní školy setkal 
s budoucí královnou, která se na nás 
přijela ještě jako princezna i se svou 
sestrou podívat. Elizabetku jsem vi-
děl, když jí bylo devatenáct, v  tom 
čtyřiačtyřicátém. Nekoukali jsme na 
ni jako na princeznu. My byli nastro-
jení, seřazení, vypulírovaní. Ona, ta 
Elizabetka, na nás tolik nekoukala, to 
její sestra na nás mrkala víc. No, ale i ta 
Elizabetka se na nás taky koukla. A to 
si člověk říkal, no všechno to stojí za 
to! To byly ještě holky! 

Co vše jste se učili při tom letec-
kém výcviku kromě létání?

Nás už cvičili na boj pro Dálný vý-
chod, museli jsme znát techniku Ja-
ponců, jejich letadla a  tak. Když se 
pak člověk dozvěděl, jak tam ty boje 
probíhaly a jaké byly zajatecké tábo-
ry, říkal si, že Japonci byli ještě krutěj-
ší než Němci. Šel bych tam válčit, kdy-
by to bylo nutné, ale děkuji Bohu, že 
jsem nemusel. 

Pak tedy válka skončila…
A to bylo: vrátit se, nebo nevrátit? 

Polská emigrační vláda to třeba je-
jich letcům v Anglii nedoporučila, víc 
jak půlka se nevrátila. Nevědělo se, co 
bude u nás. Byl za námi Jan Masaryk, 
Klementis. „Budete chlapci odměně-
ni,“ říkali. No a jak to dopadlo… Přije-
li jsme až v srpnu, a co s námi. Já chtěl 
být tím letcem, na leteckou akademii 
v  Hradci Králové mě tu ale nevzali, 
neměl jsem maturitu, tak jsem šel do 
Vojenského zeměměřičského ústavu, 
což se stalo základem mého dalšího 
povolání. 

No a  pak přišel komunistický 
puč, převrat v roce 1948. Jaký měl 
na Vás dopad?

Musel jsem potom na šachtu, byl 
jsem aspoň z  rolnické rodiny, žádný 
statkář, a navíc mladý, tak jsem podle 
komunistů byl ještě převychovatel-
ný. Dělal jsem v dolech v Ostravě, pak 
v kamenolomu, na melioracích v se-
verních Čechách. Ale vydělat jsem si 
dovedl dobře. Osvědčil jsem se a měl 
jsem pod sebou partu lidí. 

Když přišel osmašedesátý rok 
a  okupace vojsky RVHP, emigro-
val jste.

Ještě v  ten den jsem vyrazil do 

pražského bytu pro dokumenty 
a stihli jsme hned odjet i s mou teh-
dejší přítelkyní, pozdější druhou 
manželkou. Dostali jsme se nejprve 
do Vídně, pak se mi podařilo dostat 
do Švýcarska, což bylo skvělé, proto-
že jsem znal tu zemi i jazyk. 

Co jste tam dělal?
Měl jsem velké štěstí, oni zrov-

na prováděli zemědělskou reformu. 
Do švýcarské emigrace nás přijíma-
li v  Buchsu. Rozmístili nás po penzi-
onech a  ráno si vybírali. Mě si vzali 
do kantonu Thurgau, kde jsem rov-
nou dostal místo na kantonálním 
úřadě. Potřebovali mě, protože jsem 
měl zkušenosti s  projekty techniko-
-hospodářských úprav krajiny. Dostal 
jsem byt, měli jsme se dobře, ale po 
vlasti se mi stýskalo, to víte. 

Po roce 1989 jste se už jako švý-
carský důchodce vracel do repub-
liky, od roku 2000 žijete v Luhačo-
vicích. 

Já mám ale obě občanství. Přišlo 
to tak, že ve Švýcarsku jsem občan-
ství dostal po několika letech pobytu, 
a později jsem si po devětaosmdesá-
tém mohl obnovit i své české občan-
ství. A právě v krátké době, kdy zákon 
umožnil mít dvojí občanství. Občan-
ství mi totiž po emigraci sebrali. Byl 
jsem v  nepřítomnosti odsouzen pro 
opuštění ČSR na tři roky vězení plus 
zbavení občanství a  práv i  zabavení 
majetku. 

Proč jste se po návratu do znovu 
svobodné vlasti usadil právě v Lu-
hačovicích?

Znám to tu od 6 let. Měl jsem tu 
tetu, která se ve 20. letech provdala 
do Luhačovic za pana Majzlíka, měli 
tu nejdřív ještě takovou dřevěnici. 
Roku 1928 jsem tu byl poprvé na ná-
vštěvě, stavěla se zrovna přehrada, 
dostavoval se Palace. Mimo jiné si pa-
matuju, že ten majitel hotelu se obě-
sil, protože se ten projekt nějak ne-
dařil. Pak jsem až do patnácti býval 
v Luhačovicích vždy na prázdninách, 
sestry tu dělaly v sezoně pokojské.

Teď v  posledních letech jste tu 
žil i na Miramare, kde děláme roz-
hovor, ne?

Asi dva roky, předtím jsme byli 
s  druhou manželkou, která už neži-
je, chvíli na penzionu Spokojené stá-
ří, tam jsme se přestěhovali z  bytu, 
protože moje paní už špatně chodila 
a byly tam schody do patra. Teď mám 
byt tady v centru, kde bydlím. 

Účastníte se řady vzpomínko-
vých akcí, odhalování pamětních 
desek bojovníků za svobodu, be-
sedujete po školách. Chybět jste 
nemohl třeba při loňských osla-
vách 70. výročí osvobození Luha-
čovic. Myslíte, že jsou takové při-
pomínky i po těch letech důležité?

Ano. Když se to nebude dělat, 
ztratíme kus státnosti. Nesmí se na 
to nikdy zapomenout. Válka je hroz-
ná. Proto mi bylo ctí účastnit se také 
i výročí 70 let od vylodění spojenců 
v  Normandii. Tam se účastnila oslav 
nejen řada veteránů, ale i 160 hlav stá-
tů, včetně hlav korunovaných. 

Pokračování na následující straně



strana 6

NARoZENí 
Tobiáš Konečný
Damien  Večeřa
Vojtěch Rafaj
Linda Lišková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Ján Villár a Klára Sedláčková
Matěj Kořínek a Lucie Hladilová
Blahopřejeme.

50 LET VýRoČí SVATBy     
Marie a Miroslav Talašovi
Blahopřejeme.

VýRoČí NARoZENí
Jarmila Svobodová   94 let
Marie Vlčnovská  94 let
Stanislav Velek  90 let
Anděla Černochová  86 let
Františka Kratěnová   85 let
Josef Žáček  85 let
Miroslav Janča  85 let
Anna Talašová  85 let
oldřiška Procházková  80 let
Miroslav Vítek  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Josef Talaš  78 let
Věra Heřmanská  84 let
Ludvík Chytil  67 let 
Jaroslav Hořínek  60 let
Anežka Zichová  86 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       

4. prosince vzpomíná-
me 25. výročí úmrtí 
paní Ludmily Krajčové 
z Polichna. Za tichou 
vzpomínku děkují 
manžel, dcery, syn, 
sestra s rodinami. 

Zapalte svíce,
kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte s námi
na krásné chvíle,
které jsme všichni
s ní prožili.

Dne 12. 12. uplynou 4 roky, co nás navždy 
a náhle opustil můj manžel Jiří Semela. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, děti, 
matka a sestry s rodinami. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 9. prosince uplyne 5 let od úmrtí paní 
Anežky Hudečkové. S láskou vzpomínají děti 
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi.

Čas plyne, ale bolest zůstává. Dne 21. 12. 2016 
uplyne již 9 let, co nás bez slůvka rozloučení 
opustil nás milovaný syn Lukáš Coufalík.
V našich srdcích zůstaneš navždy! 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

U nás doma v domečku pro panenky 
Výstava historických hraček s názvem U nás 

doma v domečku pro panenky se v Muzeu lu-
hačovického Zálesí otevře v předvánočním čase 
24. listopadu 2016 a potrvá až do 4. června 2017. 

Převážná část vystavených exponátů po-
chází ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, zejména z  kolekce získané před de-
seti lety z  pozůstalosti malířky a  sběratel-
ky Marie Fischerové Kvěchové. Součástí vý-
stavy U nás doma v domečku pro panenky je 
devět historických pokojíčků pro panenky ze 
sbírky sběratelky hraček a  restaurátorky Ale-
ny Pleslové z Potštejna. Jako vzor moderního 
bydlení pro panenky může posloužit otáčivý 
funkcionalistický domeček pro panenky, po-
cházející z rodiny architekta Josefa Gočára, za-
půjčený ze sbírky Středočeského muzea v Roz-
tokách u Prahy. K výstavě připravuje muzeum 

řadu doprovodných programů pro veřejnost 
a pro školy, na rozloučení s výstavou plánuje-
me uskutečnit historickou dětskou slavnost při 
příležitosti Mezinárodního dne dětí.

19. století bývá označováno jako stole-
tí dítěte. Pod vlivem osvícenské filozofie děti 
začaly být v  těchto dobách poprvé považo-
vány ne pouze za „nedostatečně vyvinuté“ 
malé dospělé, ale za svébytné osobnosti, kte-
ré v  období dětství vyžadují zvláštní přístup, 
nejen výchovu a učení, ale také lásku, soukro-
mí a  zejména prostor pro hru. Nastává velký 
rozvoj hračkářského průmyslu, děti získáva-
jí své vlastní místo v  domě a  vlastní pokoje. 
Na trh se dostává množství druhů průmyslo-
vě vyráběných panenek, plyšových zvířátek, 
dřevěných a  plechových mechanických hra-
ček a stavebnic, ilustrovaných dětských knih. 

Oblíbenou hračkou vyšších vrstev byly domeč-
ky anebo pokojíčky pro panenky. V českých ze-
mích se příliš nerozvinula výroba domečků, ty 
byly u nás dostupné spíše aristokracii a nejbo-
hatším městským vrstvám. Oblíbené byly také 
u německy mluvících obyvatel Čech a Moravy. 
Německo zaujímalo po celé 19. století až do 
1. světové války přední místo ve výrobě hra-
ček. Výroba velkých domečků pro panenky zde 
však měla tradici již ze století předcházejících. 
O  něco skromnější hračky v  podobě skláda-
cích pokojíčků anebo souborů či jednotlivých 
kusů nábytku však byly vyráběny v řadě stře-
disek v Čechách i na Moravě. Rozmanité hrač-
ky včetně pokojíčků a jejich vybavení se k nám 
dovážely jak v dobách Rakousko-Uherska, tak 
později za první republiky. Z dnešního pohledu 
je na těchto hračkách zajímavé zejména to, že 

odráží dobu svého vzniku a  jsou miniaturiza-
cí a idealizací životního stylu své doby. Mohou 
tedy vypovídat mnoho nejen o zručnosti teh-
dejších výrobců hraček a o zálibách dětí, kte-
ré si s nimi hrály, ale také o tom, co tyto hrač-
ky symbolizují. Vybavení interiérů velkolepých 
hracích domečků anebo skromnějších pokojíč-
ků pro panenky odráží různorodé styly života, 
od těch nejbohatších aristokratických vrstev 
až po ty nejchudší venkovské vrstvy. Jaké role 
měli v  domácnostech jejich obyvatelé, jakou 
práci vykonávali, v  jakém vztahu a postavení 
žili s  ostatními členy domácnosti? Jaké mís-
to v  domě či pokoji jim náleželo, které před-
měty z mobiliáře jim byly určeny? Také na tyto 
otázky odpovídá aktuální výstava v luhačovic-
kém muzeu.  

Blanka Petráková

I  na všech přednáškách, kte-
rých děláte řadu po různých ško-
lách, upozorňujete na hrůzy války. 
Přitom jste ale prý velký zastánce 
NATo…

Je to taková jistota pro nás, mít 
spojence. 

Sledujete dost i  ve vysokém 
věku politické dění, že? Co říkáte 
třeba na prezidenta Putina? 

Ten je sice tvrdý, ale to Rusko 
podle mě dokáže udržet pohroma-
dě, což je asi jediná schůdná cesta. 
Podívejte se, jak dopadla Jugoslávie, 
když se to rozpadlo, byla válka. Nebo 
taková Libye…

Teď, když děláme rozhovor, jsou 
aktuálně na pořadu prezidentské 
volby v  USA. Komu fandíte a  kdo 
myslíte, že vyhraje?

Myslím, že vyhraje Clintonová. Ta 
je sice žena, ale zkušená politička a ví 
o tom víc než Trump. On inklinuje ve 
vyjádřeních k tomu, ať si Evropa udě-
lá u sebe pořádek sama, ale to je velké 
nebezpečí, Amerika musí na vše tro-
chu dohlídnout. Trump je trochu ne-
vypočitatelný. 

Vraťme se ještě k  tomu, že jste 
letec. Jak jste se třeba díval na růz-
né filmy o letcích? 

Nejraději mám Zlomená křídla 

a Nebeské jezdce, to je opravdu z re-
ality.

A  co Svěrákův Tmavomodrý 
svět?

Se Svěrákem jsme i  jako letečtí 
veteráni komunikovali, když to na-
táčel, to víte, já do toho ale tolik ne-
mluvil, protože jsem přímo v  boji 
nelétal. 

A jak jste Vy a ostatní veteráni 
hodnotili ten film?

Všechno celkem sedělo, ale když 
jsme byli na té projekci a byla tam 
scéna, jak trénují na kolech s křídly, 
tak to jsme si říkali, že to je pěkná 
hovadina. Jinak to bylo reálné. 

A kdy jste si vy naposled zalétal? 
Teď nedávno jsem si zapilotoval 

malé letadlo společně s kolegou ve-
teránem generálem Bočkem. Ale byli 
jsme oba ve strojích s kopilotem. 

Jak jste to prožíval? 
Chvilku jsem letadlo řídil, ale pak ří-

kám tomu kopilotovi: „Ty, raděj si ten 
knipl vem!“ A on řízení převzal a udě-
lal pak takový „pik“ – nahoru dolů. 
A já pak po přistání se ptám generála 
Bočka: „Ty, dělals s tím vaším letadlem 
taky ten „pik“?“ A on: „Ne, já to skoro 
zaspal…“ Takže to byl pro nás takový 
úsměvný zážitek, co nám připomněl 
pilotní školu.
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zprÁVY z MĚSTa

Václav Klaus mladší besedoval v městské 
knihovně hlavně o školství 

Na besedu s  Václavem Klausem 
mladším mohli lidé zavítat ve středu  
9. listopadu odpoledne do luhačovické 
městské knihovny. Setkání, na kterém 
se hovořilo zejména o současném čes-
kém školství a  jeho další budoucnos-
ti, přilákalo desítky lidí, často součas-
ných či někdejších pedagogů. Klaus, 
který dorazil na pozvání a v doprovo-
du ředitele místní základní školy Ro-
mana Leblocha, publiku představil 
svou vizi školství. Syn někdejšího pre-
zidenta republiky byl po léta ředite-
lem soukromého pražského gymnázia  
a v současnosti je aktivním v Občanské 
demokratické straně jako stínovým mi-
nistr školství. Před besedou jsme se ho 
zeptali na to, jak na tom podle něj české 
školství je a co ho trápí. 

„Ten systém se dnes rozpadá, ty zá-
kladní hodnoty. Už ani nezáleží, jak se 
učí, ale školy se mění v nějaká komu-
nitní centra, kde se vydává tisíc a  je-
den papír na vše možné, a ztrácí to ta-
kové ty původní hodnoty, co školství 
mít musí. Což samozřejmě zhoršuje 
konkurenceschopnost České republi-
ky. Proto tahle věc musí doznat nějaké 

změny,“ míní Klaus.  Mezi změnami 
nutnými pro zlepšení školství uváděl 
během besedy například vrácení více 
pravomocí ředitelům škol, zrušení ne-
efektivních škol nebo spravedlivěj-
ší rozdělování peněz, ke kterým se 
dnes školy musejí často dostávat pou-
ze přes různé žádosti o dotace. Vzhle-
dem k  termínu besedy se také Klaus 
několikrát pochvalně zmínil o Donal-
du Trumpovi, který právě toho dne zví-
tězil v prezidentských volbách v USA, 
což Klaus vnímá velmi pozitivně. Lidé 
se Klause ptali například i na nebezpe-
čí útoků dětí na učitele, ale také třeba 
na to, zda nehodlá založit vlastní po-
litickou stranu. Klaus uvedl, že hodlá 
za ODS kandidovat v Praze do Posla-
necké sněmovny a  založením vlastní 
strany zatím nechystá, protože s pod-
porou ODS cítí větší šanci uspět a pro-
sadit své názory do praxe. Po přednáš-
ce a diskusi si lidé mohli závěrem také 
zakoupit a nechat podepsat některou 
z  publikací, které Václav Klaus mlad-
ší napsal. 

Nikola Synek

Chaty u Luhačovické přehrady kontrolo-
vali policisté na koních 

Majitelé chat obvykle do svých rekre-
ačních objektů přes zimu příliš nejez-
dí, a tak s ubývajícím podzimem přibý-
vá těch, co chaty zazimují a přijedou zas 
až na jaře. Opuštěné objekty chat a cha-
lup tak na řadě míst lákají právě od kon-
ce podzimu do jara různé nenechavce.

 Zjištění, že chatu někdo vykradl, 
pak v jarních měsících nejednomu ma-
jiteli znepříjemní návrat do své vytou-
žené oázy klidu. Proto se také v tom-
to období policisté více zaměřují na 
kontroly chatových oblastí, aby kont-
rolovali, zda se nějací zlodějíčci v těch-
to místech nepohybují, a zda majite-
lé dostatečně své objekty zabezpečili. 
Počátkem listopadu se tak policisté na 
koních a se psy vydali hlídkovat také 
v okolí Luhačovické přehrady. „Na kli-
ky vchodových dveří navíc umísti-
li visačku se základními preventivní-
mi pravidly a s informacemi, ve který 
den chatu zkontrolovali. Visačky byly 
pořízeny na základě projektu Krajské-
ho ředitelství Policie Zlínského kraje, 
jehož financování bylo zabezpečeno 
z Programu Ministerstva vnitra v ob-
lasti prevence kriminality na rok 2016,“ 
poznamenal nprap. Petr Jaroš ze zlín-
ského krajského ředitelství Policie ČR. 
Upozornil ale, že kontroly chat a  re-
kreačních objektů se ve Zlínském kra-
ji konají v průběhu celého roku. Řád-
ně si chaty zabezpečovat je důležité. 
Vykrádání rekreačních chat totiž bo-
hužel není ničím výjimečným. „Letos 
lidé napříč Zlínským krajem oznámi-
li bezmála 60 vloupání do chat, což je 
však zhruba o 30 případů méně než ve 

stejném časovém období roku 2015,“ 
informoval Jaroš. 

A jaká preventivní pravidla by měli 
dodržovat majitelé chat, aby minima-
lizovali nebezpečí vykradení chaty?  
„V chatách by například neměli ne-
chávat žádné cennosti, nejčastěji si to-
tiž zloději vybírají elektroniku, zahrad-
ní nářadí apod. Škoda, která krádeží 
vznikne, se pak klidně může pohybo-
vat řádově v desítkách tisíc korun. Cha-
tu musí majitelé dostatečně zabezpe-
čit. Vše uzavřít, uzamknout, popřípadě 
si pořídit zabezpečovací zařízení nebo 
mříže do dveří i oken. Kdo to chce zlo-
ději opravdu znepříjemnit, měl by po 
konzultaci s  odborníkem investovat 
také do elektronického zabezpečení 
a  bezpečnostních kamer,“ pozname-
nal Jaroš. I  přes uvedená opatření se 
ale může stát, že objekt přesto navští-
ví nezvaný host. „Pokud se na místě již 
nenachází, je nutné okamžitě infor-
movat policisty, nic neuklízet a zbyteč-
ně se kolem chaty nepohybovat,“ radí 
Jaroš. Naopak v situaci, kdy na zlodě-
je narazí přímo při činu, nedoporučuje, 
aby se ho lidé snažili svépomocí zadr-
žet. „Ve snaze uprchnout z místa činu 
může být i obyčejný zloděj nebezpeč-
ný. Nechte jej proto odejít, zapamatuj-
te si jeho vzhled, barvu oblečení a po-
případě nějaký detail, který by mohl 
pomoci pachatele snáze identifikovat. 
Policistům také pomůže určení směru 
úprku, informace o tom, jestli je pěšky, 
nebo má poblíž vozidlo,“ doporučuje 
policista.

Nikola Synek

Najdi, poznej a ochutnej Luhačovice 
je nová iniciativa Městského turis-

tického a  informačního centra v  Lu-
hačovicích jak poučit a zabavit dětské 
návštěvníky Luhačovic. Děti jsou totiž 
čím dál častěji rovnocennými partne-
ry při rozhodování o trávení volného 
času i dovolené. 

S  otázkou o  pomoc při tvorbě 
denního programu pro nejmen-
ší návštěvníky se na nás obrace-
jí mnozí hosté našeho lázeňského 
města. A proto již od začátku listopa-
du mají děti školního věku i ti menší 

za doprovodu rodičů možnost vy-
zvednout si vytištěné kvízové otáz-
ky u  nás v  informačním centru, kde 
mohou odpovědět již na první otáz-
ku. Dále při procházce městem vypl-
ní do tajenky další správné odpovědi, 
za které si následně vyzvednou slad-
kou odměnu. Podobný kvíz připravu-
jeme i pro dospělé na budoucí lázeň-
skou sezonu, je na co se těšit.

Terezie Bartoníčková, referentka 
MTIC Luhačovice

K radnici lidé museli přicházet ze strany, 
hlavní přístup z náměstí se nově dláždil

Zábrany na hlavním chodníku od 
pomníku před radnicí k  budově lu-
hačovického městského úřadu a čilý 
stavební ruch v této lokalitě mohli na 
přelomu října a  listopadu zazname-
nat občané a kolemjdoucí.

Na náměstí před hlavním schodiš-
těm k radnici se totiž měnila dlažba.

 „Mění se dlažba a  obrubníky od 
schodů u  plochy náměstí po scho-
diště před radnicí včetně kompletní 
výměny podloží dlažby, celková vy-
měňovaná plocha je 100 metrů čtve-
rečních,“ informoval vedoucí Odbo-
ru správy majetku MÚ Luhačovice Jiří 
Šůstek. Opravy na základě výběrové-
ho řízení provádí firma 3V&H Uher-
ský Brod. „Cena včetně DPH je  

605 000 Kč, přičemž akce je celá finan-
cována z rozpočtu města a od zaháje-
ní prací 11. října by mělo být vše ho-
tovo do půli listopadu,“ dodal Šůstek. 
K opravě se město rozhodlo proto, že 
stav dlažby v  této části náměstí byl 
už ve velmi špatném stavu. „Původ-
ní dlažba také neměla žádný pevný 
podklad,“ upozornil Šůstek. Ve zve-
lebování náměstí před radnicí chce 
město pokračovat také v  budouc-
nu. „V návrhu rozpočtu na rok 2017 
bude ještě oprava dvou úseků přístu-
pových chodníků od chodníku okolo 
náměstí k ploše náměstí ze žulových 
kostek,“ popsal závěrem Šůstek. 

Nikola Synek

Saxofony na Hradě
Již po sedmnácté se náš Dívčí saxo-

fonový orchestr zúčastnil slavnostní 
recepce u příležitosti státního svátku 
28. října ve Španělském sále Pražské-
ho hradu.

Toto naše vystoupení bývá zavr-
šením našich celoročních koncertů, 
ke kterým patří koncerty v  Bádenu, 
zahájení lázeňské sezony v  Karlo-
vých Varech,  Mariánských Lázních,  

Piešťanech a hlavně u nás doma v Lu-
hačovicích.

Výčet našich koncertů by nebyl úpl-
ný, kdybychom nezahrnuli koncerty na 
Regiontouru v Brně a Floře Olomouc.

Při našich koncertech máme na 
zřeteli vzornou reprezentaci naše-
ho regionu, což dokazují opakované 
koncerty na lázeňských kolonádách.

Vladimír Schlimbach
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Elektronická evidence tržeb odstartuje také v Luhačovicích
Od prosince mají i luhačovické re-

staurace, hotely a  penziony povin-
nost evidovat elektronicky veškeré 
tržby a tyto transakce ihned přes in-
ternet hlásit Finanční správě. Z její-
ho systému pak následně dostanou 
potvrzení a  na základě něj vystaví 
účtenku pro zákazníka. O  elektro-
nické evidenci tržeb (EET) se v  po-
slední době hodně mluvilo a  lidé 
z médií slýchali i o  tom, že kvůli ní 
někteří restauratéři raději zavřou. 
Jak to tedy vypadá v Luhačovicích?

Koncem října, tedy asi měsíc 
před startem EET, nijak dramatic-
ky. Alespoň podle vedoucí luhačo-
vického Obecního živnostenského 
úřadu Renaty Svobodové. „EET se  
v  1. fázi, tj. od 1. 12. 2016 týká fy-
zických a právnických osob podni-
kajících v  ubytovacích a  stravova-
cích službách, které přijímají platby 
v hotovosti. Rušení nebo přerušení 
takových živností jsme v posledním 
období ve větší míře nezaznamena-
li. Pouze několik málo živnostníků, 
kteří měli živnosti týkající se první 
vlny EET zapsané v  živnostenském 
rejstříku a  neprovozovali je, tak je 
v  souvislosti se zavedením EET ru-
šili nebo oznámili přerušení jejich 
provozování. Týká se to především 
podnikatelů, kteří mají v živnosten-
ském rejstříku stále zapsané uby-
tovací služby, přestože je dávno 
neprovozují,“ sdělila Svobodová 

koncem října. Neví prý ani o  žád-
ném z luhačovických hotelů či pen-
zionů, které by se startem povinné 
EET měly končit. „V současné době 
je v našem územním obvodě regis-
trováno 319 podnikatelů, kteří mají 
aktivní živnost s předmětem podni-
kání „Hostinská činnost“ a 263 pod-
nikatelů s oborem činnosti „Ubyto-
vací služby“, který je součástí volné 
živnosti „Výroba, obchod a  služby 
neuvedené v  přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona,“ informova-
la Svobodová. Upozornila však, že 
podnikatelé, i když neprovozují živ-
nost, nemají povinnost oznamovat 
živnostenskému úřadu přerušení 
provozování živnosti. „Tak se může 
stát, že počet aktivních živností za-
psaných v  živnostenském rejstříku 
nemusí korespondovat s  počtem 
živností, které podnikatelé skuteč-
ně provozují,“ podotkla Svobodo-
vá. Potvrdila ale, že podnikatelé se 
kvůli EET na ně obracejí. „Živnos-
tenský úřad ale není kompetentní 
k podávání výkladu či metodických 
informací, problematika je v  gesci 
Ministerstva financí ČR. Jako zdroj 
informací lze doporučit web Gene-
rálního finančního ředitelství na ad-
rese www.etrzby.cz,“ poznamenala 
Svobodová.

A  jak přípravy EET vnímal nej-
větší provozovatel hotelů v  Luha-
čovicích? „Věříme, že EET přispěje 

k  narovnání podnikatelského pro-
středí, a chápeme ji jako účinný ná-
stroj proti šedé ekonomice. Splnění 
této povinnosti pro naši společnost 
sice představuje administrativní zá-
těž včetně nutného nákupu soft-
warového a  hardwarového vyba-
vení, ale jedná se o  jednorázové 
náklady,“ poznamenal výkonný ře-
ditel akciové společnosti Lázně Lu-
hačovice (LL) Jiří Dědek. Náklady při-
tom opravdu nebyly malé. „Činily  
500 000 Kč včetně DPH. Jednalo se 
především o pokladny, mobilní zaří-
zení a připojení k internetu. Aktuali-
zace softwaru byla bezplatná. Inves-
tovat však bylo potřeba do dalších 
licencí pro místa, kde budou nově 
registrační pokladny. Dalších přibliž-
ně 500 000 jsme investovali do ob-
novy techniky, k  jejíž výměně by-
chom přistoupili v horizontu 2 až 3 
let,“ nastínil Dědek. Výdaje podnika-
telů na EET má kompenzovat jedno-
rázová sleva na dani ve výši 5000 Kč. 
„Nezohledňuje ale počet provozních 
míst. Vzhledem k tomu, že v naší spo-
lečnosti máme těchto míst 35, není 
kompenzace příliš vysoká,“ povzde-
chl si Dědek. Příprava  LL na EET pro-
bíhala centrálně. „Od recepcí našich 
hotelů, přes restaurace a obchod na 
kolonádě až po cestovní agentu-
ru Luhanka. Odpovídající technika 
bude i v Hale Vincentka, kde ke kaž-
dému prodanému pohárku dostane 

zákazník účtenku. I když nám to za-
tím zákon neukládá, zavedeme pro-
střednictvím mobilního zařízení 
také evidenci tržeb a vydávání účte-
nek v  našem mikrobusu při platbě 
za transfer po Luhačovicích,“ dodal 
Dědek s tím, že Lázně svou přípravu 
na EET směřovaly tak, aby se mohly 
k systému EET připojit už od 1. listo-
padu, kdy byl spuštěn zkušební pro-
voz.

Kritičtější názor na EET má napří-
klad majitel luhačovického hotelu 
Radun Marek Nesázal. „EET je pro 
náš malý rodinný hotel další byro-
kratická, provozní a tím také finanč-
ní zátěž ze strany státu,“ řekl Nesá-
zal.  Zároveň prý EET vnímá i  jako 
společenský problém. „EET zvýhod-
ňuje v konkurenčním prostředí velké 
korporace před malými podnikateli. 
Stát také prostřednictvím EET vzbu-
zuje ve společnosti silné negativní 
emoce. Vyvolává u  mnoha lidí ne-
přátelství vůči živnostníkům a  ma-
lým podnikatelům, že oni jsou ti, kte-
ří podvádějí. Jsem přesvědčen, že to 
není správný vývoj,“ míní Nesázal. 
Samotné náklady na EET pro Radun 
ale prý nebyly až tak vysoké i vzhle-
dem k tomu, že od začátku provozu 
hotel má  elektronickou pokladnu. 
Radun tak musel zařídit pouze up-
grade hotelového systému, což při-
šlo asi na 10 000 Kč.

Nikola Synek

Historický úspěch na mistrovství světa ve sportovním aerobiku ve Vídni. Univerzitní 
klub aerobiku MV Team UTB Zlín získal 3 medaile

Závodnici MV TEAM Univerzity 
Tomáše Bati Zlín pod vedením tre-
nérky Mgr. Moniky Váňové repre-
zentovali Českou republiku a měs-
to Zlín na mistrovství světa ve Vídni 
ve sportovním aerobiku s  obrov-
ským úspěchem. Jedenáctičlenná 

výprava vybojovala 4  finálové 
účasti a 3 cenné medaile.

Mistrovství světa FISAF Inter-
national se letos konalo ve Vídni ve 
dnech 18.–22. 10. 2016 v krásné hale 
Multiverzum Schwechat.

Bouřlivá atmosféra a  spousta 
aplausu za perfektní sestavy čes-
kých závodníků provázely finále ka-
detů (11–13  let), kde reprezentan-
ti MV TEAM UTB dosáhli jednoho 
z největších úspěchů.

Obrovský světový úspěch slavil 
kadetský smíšený pár Jáchym Ha-
nák z  Luhačovic a  Anička Macko-
vá z Fryštáku, kteří k  titulu II. vice-
mistrů ČR 2016, I. vicemistrů Evropy 
2016  přidali titul vicemistři světa 
2016 a odvezli si tak stříbrnou me-
daili. Smíšené páry se ve světě těší 
stále větší popularitě a  zmiňovaný 
zlínský pár potvrdil svoji letošní vý-
bornou výkonnost.

Úžasným a  strhujícím výkonem 
v  kategorii jednotlivců si kadetka 
Vanda Šimková odvezla z  Vídně 
stříbrnou medaili a  k  titulům vice-
mistryně Evropy 2016 a vicemistry-
ně ČR 2016 přidala titul vicemistry-
ně světa 2016. 

Dalším medailistou bylo trio ka-
detek ve složení Zuzka Němcová, 
Erika Ševců a Vanda Šimková, kte-
ré svým skvělým a sympatickým vý-
konem obhájilo bronzovou medaili 
z mistrovství Evropy a  jsou II. vice-
mistryně světa pro rok 2016. Zuzka 
Němcová reprezentovala Českou 
republiku poprvé jako nejmladší 

člen výpravy a  skvěle doplnila se-
hranou dvojici Eriky a Vandy, která 
spolu závodí již několik let.

V  královské ženské kategorii fit-
ness aerobik grande se už tradičně 
utkaly ruské a  české týmy. Senior-
ský fitness tým MV TEAM UTB spo-
lu s hostujícími závodnicemi klubu 
FIT FUN OSTRAVA v kategorii senio-
rek (17 a více let) postoupil do finále, 
kde nakonec získal 7. místo.

 
Dosažené výsledky závodní-

ků MV TEAM UTB Zlín jsou his-
torickým úspěchem zlínského 
aerobiku a současné světové šam-
piony motivují k  dalšímu osobní-
mu a  sportovnímu rozvoji. Jsou 
také velkým vzorem pro všechny 
ostatní členy klubu, kteří pod ve-
dením trenérek Mgr. Moniky Vá-
ňové, Sáry Váňové, Katky Rož-
kové a  Veroniky Macháčkové 
pilně trénují, aby mohli své získa-
né dovednosti zúročit nejen na sa-
motných závodech, ale i  v  jiných 
oblastech svého života. Veliký dík 
patří samozřejmě i  rodičům, kte-
ří své děti neuvěřitelně a obětavě 
podporují a jsou jim v jejich snaže-
ní velkou oporou.

Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín
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Setkání zástupců infocenter se účastnilo i luhačovické „íčko“

Podzimní jednání členského 
fóra Asociace turistických infor-
mačních center ČR (ATIC) se ko-
nalo 20.–21. října v  Mariánských 
Lázních. Na akci nechybělo ani lu-
hačovické městské turistrické  
a informační centrum, které půso-
bí při kulturním domě Elektra a  pa-
tří mezi nejlépe hodnocená centra 
v republice. Na programu byla kupří-
kladu zpráva o činnosti ATIC za uply-
nulé období nebo rozpočet asociace 
pro rok 2017. Probíraly se také změny 

jednotné klasifikace infocenter a také 
plánované semináře a školení v  jed-
notlivých krajích pro pracovníky těch-
to center. Volil se i  prezident a  vice-
prezident asociace. Prezidentem byl 
opět zvolen Pavel Hlavač, zastávající 
tuto funkci dosud. Dále byly prezen-
továny výsledky mystery shoppingu, 
který probíhal ve všech informačních 
centrech po celé republice. Zástupce 
Ministerstva pro místní rozvoj před-
stavil účastníkům setkání také Ná-
rodní program podpory cestovní-
ho ruchu a účastníci fóra zhlédli také 
nové propagační materiály od agen-
tury CzechTourism. Během jedná-
ní proběhl podpis deklarace o  vzá-
jemné spolupráci s  Asociací lanové 
dopravy. Kromě hlavního programu 
mariánskolázeňské infocentrum při-
pravilo pro účastníky konference také 
doprovodný program. Samozřej-
mostí byla večerní návštěva zpívají-
cí fontány, prohlídka města, návště-
va parku Boheminium, ve kterém se 
nacházejí miniatury pamětihodností 
z celé republiky. Někteří se zúčastnili 

exkurzí do oplatkárny nebo do pod-
zemí lázeňských hotelů, vyzkoušet 
mohli proceduru v plynovém jezírku, 
ale také jízdu na koloběžce nebo lu-
kostřelbu. 

ATIC vznikla už roce 1994 a  jejím 
cílem je být prostředníkem mezi sub-
jekty cestovního ruchu, hosty, do-
mácími a  podnikatelskými subjekty. 
Dalšími cíli je samozřejmě zvyšová-
ní odborné úrovně, informovanos-
ti a přenášení zkušeností mezi členy. 
Každoročně se například koná vzdě-
lávání v  jednotlivých krajích, témata 
se týkají první pomoci, Facebooku, 
komunikačních a  prezentačních do-
vedností, ale například i pomoci s tím, 
jak se bránit syndromu vyhoření. 

Informační centra, která jsou čle-
ny asociace, poznáte podle nálepky 
umístěné na vstupních dveřích a také 
podle certifikátu, který se uděluje na 
období dvou let. Na certifikátu je uve-
dena třída, do níž každé „íčko“ patří na 
základě nabízených a poskytovaných 
služeb. Luhačovické infocentrum je 
od roku 2015 zařazeno v nejvyšší třídě 

A, a to pouze spolu s dalšími 14 členy 
zmíněné asociace. ATIC přitom v sou-
časné době má 286 řádných členů a 5 
čekatelů na členství. Na setkání v Ma-
riánských Lázních byly nastaveny rov-
něž cíle ATIC pro další období. Těmi 
jsou pokračování v jednání s kompe-
tentními ministerstvy o zařazení pro-
fese pracovníka informačního cent-
ra v rámci katalogu prací MPSV, dále 
spolupráce se SŠ, VŠ a VOŠ na téma 
cestovní ruch a  služby informačních 
center, podepsání dokumentů o vzá-
jemné spolupráci s Asociací průvod-
ců a další.

Eva Kalužíková, MTIC

Vyhodnocení  
soutěže

Správná odpověď soutěže z minu-
lého čísla, kterou zaslalo   6 čtenářů, 
(všichni správně), je Radhošť. Publika-
ci Luhačovický uličník získává Irena 
Hnidková z Luhačovic. 

Blahopřejeme. 

Nové cisternové auto pro profesionální hasiče ze stanice v Luhačovicích
Do Luhačovic zamíří jedna z 24 

nových cisternových automobilo-
vých stříkaček, které Hasičský zá-
chranný sbor ČR pořídil za finance 
z Fondu zábrany škod České kan-
celáře pojistitelů. Jedná se o vozi-
dla Tatra Terrno, které dodala hasi-
čům firma THT Polička.

Do Zlínského kraje míří ještě 
další vozidlo, které poputuje do 
nedalekého Slavičína. Tyto dvě 
nové cisternové automobilní stří-
kačky s  pohonem všech čtyř kol 
jsou dohromady v  hodnotě více 
než třináct a půl milionu korun.

„Jedná se pravidelnou obmě-
nu techniky. Vozidla se prozatím 
nacházejí na stanici ve Zlíně a bu-
dou předána během několika týd-
nů. Obsluhy nových vozidel bu-
dou ještě proškoleny, ale nejedná 

se o žádné složité, speciální nebo 
dlouhodobé zaškolení. Prvosle-
dové cisterny jsou vybaveny stan-
dardním zařízením,“ popsal po-
čátkem listopadu mluvčí zlínských 
krajských hasičů Libor Netopil.

Automobily s  požární výbavou 
ve speciálním technickém prove-
dení jsou určeny pro provoz na 
všech komunikacích a  v  terénu. 
„V nástavbě vozidel je instalována 
nádrž na 4000 litrů vody a 240 litrů 
pěnidla,“ popsal Netopil. Požární 
čerpadlo vozidla umožňuje zásah 
při použití vysokého nebo nízkého 
tlaku, popřípadě v kombinovaném 
provozu. Jmenovitý průtok je 2000 
litrů za minutu. Kabiny vozidel jsou 
čtyřdveřové. „Spolu s řidičem a ve-
litelem umožňují přepravu dalších 
čtyř hasičů,“ poznamenal Netopil.

Podvozky jsou řešeny jako 
dvounápravové s  připojitelným 
pohonem přední nápravy a s prů-
běžným rámem. Vozidla jsou vyba-
vena osmiválcovými vznětovými 
čtyřdobými přeplňovanými vzdu-
chem chlazenými motory s  pří-
mým vstřikem paliva o  výkonu  
325 kW. „Převodovky vozidel 
jsou automatické a  umožňují 
jízdu mimo komunikace, na sně-
hu, v  blátě a  při brodění,“ nastí-
nil mluvčí.

Pro výrobu cisteren byl jako 
základ použit známý podvozek 
R55 z  produkce kopřivnické au-
tomobilky. V  tomto případě však 
se dvěma výraznými inovace-
mi, jednak byly na obou nápra-
vách poprvé použity kotoučo-
vé brzdy a  dále vůz nabízí novou 

automatickou převodovku Allison 
s hydrodynamickým měničem. Řa-
zení probíhá bez přerušení přeno-
su točivého momentu. Vozidlo je 
schopno brodění klidnou vodou 
až do hloubky 800 milimetrů, zá-
roveň umožňuje zastavit v  takto 
hluboké vodě na dobu minimálně 
10 minut. Pro hasiče je při zásazích 
důležité také osvětlení vozidla.  
„O osvětlení okolí vozu se starají 
LED světla na bocích nástavby, pro 
nasvětlení místa zásahu je v Tatře 
k  dispozici teleskopický pneuma-
ticky vysouvaný stožár se čtyř-
mi LED světlomety a v zadní části 
nástavby je uchycena také couva-
cí kamera, displej je umístěn nad 
sedadlem řidiče,“ uzavřel Netopil.

Nikola Synek

Jaký byl luhačovický běh Kerteamu 2016?
V  sobotu 5. 11. se v  Luhačovi-

cích za krásného počasí konal sed-
mý ročník luhačovického běhu 
Kerteamu. 

Svůj závod si zde mohli odběh-
nout běžci všech věkových i  vý-
konnostních kategorií, od před-
školních dětí až po veterány, 
čehož využily k  účasti často celé 
rodiny. Velmi úspěšní byli zejména 
Žaludkovi a Hubáčkovi – obě rodi-
ny si připsaly dvě vítězství mezi 
dospělými a  další četná umístění 
na stupních vítězů jak na nejdelší 
trati, tak v dětských závodech.

S  kopcovitým profilem hlav-
ní trati se nejlépe vypořádal Jo-
náš Hubáček. „O závodě jsem se 
dozvěděl v  pátek večer, tak jsem 

se vůbec nepřipravoval, ale o  to 
víc jsem se těšil. Už v  půlce kop-
ce jsem urval náskok na ostatní 
běžce, potom už jsem si udržoval 
konstantní odstup. Neměl jsem 
nejlepší obuv, a možná proto jsem 
v  předposledním kopečku dolů 
zakopl a  udělal hodně zajímavý 
parakotoul. Ruce jsem si rozedřel 
do krve a hodně to odnesly i záda, 
ale naštěstí jsem to hned přesmě-
roval zpět do běhu, takže i  přes 
mohutný finiš oddílového kole-
gy Libora Černockého jsem první 
místo udržel.“

Těsně za domácími orienťá-
ky doběhl Přemysl Žaludek, kte-
rý si tak zajistil vítězství v katego-
rii mužů nad 35 let před Mirkem 

Bětíkem. Kategorii veteránů nad 
50 let vyhrál otec celkového vítě-
ze Josef Hubáček, takže nejstarší 
a  nejvzdálenější účastník Franti-
šek Pechek si do Trutnova stejně 
jako loni odvezl druhé místo.

Jana Žaludková letos sice po-
stoupila z hlavní kategorie do ve-
teránek, ale na trati naopak ja-
koby omládla. Oproti minulým 
ročníkům se zlepšila o  celou mi-
nutu a  bez problémů tak obháji-
la loňské vítězství. „Trasu závodu 
znám z minulých let velmi dobře. 
Byla jsem si vědoma silných sou-
peřek a  zejména jejich rychlosti 
v seběhu, proto jsem si začala vy-
tvářet náskok hned od úvodního 
kopce. Díky souboji s  mužskými 

závodníky jsem se hodně vyhe-
covala i  v  seběhu, takže nakonec 
z  toho bylo nejen vítězství, ale 
i velké zlepšení.“

Také druhá Lucie Javorová a tře-
tí Veronika Brázdová neběžely zá-
vod poprvé; prvním a  druhým 
místem mezi ženami do 40 let 
zkopírovaly svůj výsledek z  roku 
2014. Za nimi si pro druhé místo 
mezi veteránkami (za celkovou ví-
tězkou Žaludkovou) doběhla Dag-
mar Hubáčková, mezi juniorka-
mi však dopadl souboj jejich dcer 
o  prvenství přesně naopak. Kom-
pletní výsledky jsou ke stažení na 
www.behej.com/terminovka/vy-
sledky.

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

KULTURA 

Pátek 2. 12. • 9.00–17.00
Jarmark / Vánoční jarmark

Sobota 3. 12. • 20.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
ortel Rock a Focus Rock 

Neděle 4. 12. • 16.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Tančíme a  zpíváme s  Míšou 
Růžičkovou / Popletení čertíci

Středa 7. 12. • 18.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Vánoční koncert ZUŠ Luhačovice

Sobota 10. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Vánoční koncert dětem / Korunka 
Luhačovice

Pátek 16. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Advent / Divadelní soubor Jana Honsy 
z Karolínky

Neděle 17. 12. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Vánoční koncert Malého Zálesí

Úterý 27. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Melodie pro vás

Úterý 27. 12. • 19.30 • LH Morava, 
kavárna
CM Strážničan

Úterý 27. 12. • 19.30 • LH Palace, 
kavárna
Taneční večer

Středa 28. 12. • 18.30 • MěDK Elektra, 
kinosál
Nepostradatelní / Jednou za rok?

Středa 28. 12. • 15.00 • Hala Vincentka
Musica folklorica a ženský 
pěvecký sbor oskoruša

Středa 28. 12. • 19.30 • LH Morava, 
kavárna
DJ Anders

Středa 28. 12. • 19.30 • LH Palace, 
kavárna
CM Musica folklorica

Středa 28. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Nostalgické swingování

Čtvrtek 29. 12. • 15.00 • hala Vincentka
Holešovský komorní orchestr

Čtvrtek 29. 12. • 19.30 • LH Palace, 
kavárna
Fousek se nemění / Josef Fousek

Čtvrtek 29. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Taneční večer 

Čtvrtek 29. 12. • 19.30 • Vinárna 
Domino
Taneční večer DJ Kalus

Čtvrtek 29. 12. • 19.30 • LH Morava
Taneční večer DJ Anders

Pátek 30. 12. • 16.00 a 19.00 • Lázeňské 
divadlo 
Blbec k večeři / Hrají: V. Vydra, J. Carda, 
P. Pospíchal, R. Hrušínský, V. Freimanová, 
J. Švandová, Z. Žák, J. Boušková
 

Sobota 31. 12 • 19.00 • Společenský 
dům
Silvestrovská oslava / Standa Hložek, 
ABBA Chiquita Revival, Marathon Band Dušana 
Mathona, Showband Pavla Březiny, Vivian 
Band, Strážnická cimbálová muzika Michala 
Miltáka, Fotoateliér, Malování na obličej, Novo-
roční ohňostroj, moderátor Aleš Cibulka
  
Neděle 1. 1. • 15.00 • kostel svaté 
Rodiny
Novoroční koncert / Johan Strauss or-
chestr, sólisté Marta Hanfová, zpěv, Petr Vlček, 
tenor 

KINO

Sobota 3. 12. • 19.00 12  
Doctor Strange
Dobrodružný USA, 2016

Úterý 6. 12. • 19.00  12  
Inferno
Mysteriózní USA, 2016

Středa 7. 12. • 19.00  
Červená želva
Animovaný Francie, 2016

Neděle 11. 12. • 16.00  
Anděl Páně 2
Pohádka ČR, 2016 

Úterý 13. 12. • 19.00
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Neděle 18. 12. • 16.00
Červená želva 
Animovaný Francie, 2016 

Úterý 20. 12. • 19.00 
Rogue one Star Wars Story 
Akční USA, 2016, titulky

Pátek 23. 12. • 18.00
Balet / PoPELKA (Cinderella) 
Délka 135 min. (včetně přestávky) 

Úterý 27. 12. • 18.00
Balet / LoUSKÁČEK (The Nutcracker) 
Délka 105 min. (bez přestávky)

Čtvrtek 29. 12. • 19.00
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016 

Pátek 30. 12. • 18.00
Balet / CoPPÉLIE (Coppélia)
Délka 135 min. (včetně přestávky)

Sobota 31. 12. • 16.00 
Manžel na hodinu
Komedie ČR, 2016

AKCE DDM

Neděle 4. 12. od 9.00 • SC Radostova
Mikulášský den 
Vstup do sálů pouze v čisté obuvi se světlou 
podrážkou.

Pátek 9. 12. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie / Aleš Hanus 
Přihlášky do 7. 12., poplatek 100 Kč/osoba
 
Pátek 9. 12. od 17.15 do 18.15 • zámek
Bubnování / Aleš Hanus 
Přihlášky do 7. 12., poplatek 60 Kč/osoba

Sobota 17. 12. od 8.00 do 16.00 • zámek
Mistrovství republiky 
plastikových modelářů 

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 7. 12. od 10.30 do 11.00
Výtvarné tvoření 

Úterý 13. 12. od 10.00 do 11.00
Lymská borelióza, beseda

V měsíci prosinci také proběhnou: 
vánoční výukové programy pro 
žáky ZŠ, MŠ, vystoupení některých 
kroužků DDM Luhačovice v Domo-
vě pro seniory. 
Bližší informace naleznete na 
podrobných plakátech. Tel.: 577 
131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmlu-
hacovice.cz. 

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.

5. 12. • CHARITA / Sváteční slovo 
  P. Stanislav Trčka 
7. 12.  • STRAHOV / Sváteční slovo 
  P. Stanislav Trčka 
12. 12. • CHARITA / Výroba dárků
14. 12. • STRAHOV / Periferní prokrvení  
  beseda Pharm Dr. Eva   
  Valentová
19. 12. • CHARITA / Pečení vánoček
21. 12. • STRAHOV / Zpívání koled

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

AKCE SAS

Čtvrtek 8. 12. • 15.00 • Klubovna
Výroční zhodnocení roku 
s předvánočním posezením

AKCE V KNIHOVNě
Úterý 6. 12. od 9.00 do 17.00
Mikulášské tvořeni

UZAVřENÍ MUZEA
Ve dnech 30.-31. 12. 2016.
bude muzeum ZAVŘENO. 

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ 
KONCERT PRO CHARITU 
LUHAČOVICE
2. 12. 2016, v 18.00 • v kostele svaté 
Rodiny Luhačovice
Večerem budou provázet žáci 
a pedagogové hudebního oboru 
ZUŠ Luhačovice.
Výtěžek z koncertu chceme 
věnovat na další činnost Charity 
Luhačovice.

KNIHOVNA PROSINEC 2016

Srdečně zveme v úterý 6. 12. 2016 
v čase od 9.00 do 17.00 hodin  ve-
řejnost na malé Mikulášské tvoře-
ní. Budete mít možnost si zdarma 
vyrobit drobnosti s vánoční tema-
tikou a  zúčastnit se výtvarné sou-
těže. Nebude chybět ani šálek hor-
kého čaje či kávy.
Již plánujeme kulturní program na 
příští rok, v  němž bychom rádi 
oslovili a pozvali například 
prof. RNDr. Annu Struneckou, man-

žele Klempířovy, spisovatele Oto-
mara Dvořáka, spisovatele a cesto-
vatele Arnošta Vašíčka, spisovatele 
knih o zdravém životním stylu To-
máše Kosatíka – Břicháč Tom, či na-
šeho stálého hosta Stanislava Mot-
la. O veškerých akcích Vás budeme 
včas informovat.
Informace o  dění v  knihovně 
a  o  otevírací době během vánoč-
ních svátků najdete na našich 
webových stránkách a Facebooku.
Všem našim čtenářům a návštěvní-
kům přejeme šťastné a spokojené 
prožití vánočních svátků.
M. Mikulcová
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INzErcE a OzNÁMENÍ

 AUTOBAZAR  UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté  
na značku ŠKODA

(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)
Plus další značky v nabídce
 Dále zajistíme dovoz všech značek

kvalitních vozů z Německa
Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje

Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY

LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025

Světový den památky zesnulých dětí 
Mít děti není samozřejmost. V běhu všed-

ních radostí a  starostí si to často neuvědo-
mujeme.  Zastavme se na chvíli. Zapalme 
svíčku a uctěme památku všech dětí a mla-
dých lidí, kteří odešli z  tohoto světa dří-
ve, než stačili dospět a zestárnout. V médi-
ích často slyšíme o  tragédiích a  nemocech, 
které potkávají děti a mladé lidi. Všichni se 
shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty 
zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i dal-
ší příbuzní a  jsou zde i  spolužáci, kamará-
di, sousedé, kterých se ztráty také bolestně 
dotýkají. Po dětech, které předčasně ode-
šly, zůstává prázdné místo v  rodinách, ve 
třídách, v  zaměstnání, v  sousedství. Druhá 
neděle v prosinci je světovým dnem památ-
ky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny 
a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují 
a  tvoří tak virtuální vlnu světla po celé ze-
měkouli. 

V  letošním roce již pošesté pořádá spo-
lek Dlouhá cesta akci „Zapalme svíčku“. 11. 
prosince 2016 se konají otevřená setkání ro-
din, přátel a  veřejnosti. Akci pořádáme nejen 

v Praze, ale např. i u nás ve Zlínském kraji a na 
dalších místech v  České republice. V  koste-
le Českobratrské církve evangelické na Slo-
venské ulici ve Zlíně se k této akci připojíme 
ve 14,30 hod. bohoslužbou s  koncertem pě-
veckého sboru ECHO pod vedením celocír-
kevního kantora L. Moravetze. Na varhany zahraje  
E. Moravetzová. 

V  průběhu budou zapáleny svíce. V  malém 
sále evangelického kostela proběhne následně 
i setkání rodin po ztrátě dítěte. 

Podrobnější informace budou postupně do-
plňovány na www.dlouhacesta.cz. Velmi nás 
potěší, pokud přijmete naše pozvání nebo se 
zapojíte do podpory tohoto dne připomínkou 
na nějaké veřejné kulturní či jiné akci nebo jen 
doma v soukromí. Důležitý je pocit sounáleži-
tosti. 

Kontakt: 
Iveta Coufalíková, za Dlouhou cestu, z. s., koor-

dinátorka akce ve Zlíně, tel.: 731 520 330, e-mail: 
iveta@dlouhacesta.cz, www.dlouhacesta.cz 

přijme do HPP
kuchaře, 

pomocnou sílu do kuchyně ,
pracovníka do wellness centra,

Nástup možný od 15. 1.  2017
/ možnost i brigádně /

Více informací -  577 131 326

Silvestrovský pochod
Obec Petrůvka a petrovské ženy 

Vás srdečně zvou na 
6. ročník tradičního Silvestrovského 

pochodu a setkání občanů „spřátelených 
obcí“ u Červeného kříže (mezi obcemi 
Petrůvka, Kladná Žilín, Luhačovice). 

Sraz u kříže dne 31. 12. 2016
v 10:30 hod. 

Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na setkání s Vámi.
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