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Vážení spoluobčané,
letní sezona se chýlí ke zdárnému konci a  jsem pře-

svědčen, že byla opět úspěšná. Nenarušil ji ani soudní 
spor mezi naším městem a společností Lázně Luhačovi-
ce, a. s. Již v jarních měsících jsme se s generálním ředi-
telem Eduardem Bláhou shodli, že návštěvníci Luhačo-
vic nesmí tento spor nijak pocítit, což se povedlo. Mým 
cílem je ho posunout o  stupeň dál a  uvítal bych, aby 
ho nevnímali negativně ani občané Luhačovic. Všich-
ni musíme vnímat město a Lázně jako jeden celek. Vím, 
že mezi občany je na daný problém dvojí pohled. Jedni 
cítí křivdu, že jsou ulice a chodníky v dezolátním stavu 
a mimo centrum města se nic neřeší. Samozřejmě s nimi 
souhlasím. Zastupitelstvo města již rozhodlo o opravě 
ulic, které mají prioritu a příští rok se budou rekonstru-
ovat. U některých občanů cítím pocit zklamání, že jsme 
se s Lázněmi nedohodli. Věřte, že mě to také velmi mrzí, 

proto bych rád sdělil svůj postoj. V  mojí kompetenci 
místostarosty a krajského předsedy je kultura a cestov-
ní ruch. Je tedy logické, že mám eminentní zájem, aby 
spolupráce s Lázněmi byla co nejlepší. Jedna věc však 
je, co si přeji, ta druhá, co mi umožňuje zákon. V letoš-
ním roce si připomínáme 25. výročí rozdělení republiky. 
Tehdejší český premiér Václav Klaus také dlouhé měsíce 
vyjednával s Vladimírem Mečiarem o zachování Česko-
slovenska. Osobně jsem se tehdy s panem Klausem ně-
kolikrát sešel a  mohu potvrdit, že bojoval za společný 
stát. Bohužel se to nepovedlo, což mě osobně hodně 
mrzí, přesto nastal pozitivní dopad. Češi a Slováci nyní 
mají historicky nejlepší vztahy. Přál bych si, aby tomu tak 
bylo i v Luhačovicích.

Přeji Vám krásný barevný podzim.
Váš místostarosta 
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Festival patřil folkloru  

Festival patřil folkloru Polska, 
Německa i  Slovenska a  soutě-
ži Vesnice roku. Tou se stal Heř-
manov.

Už 25. ročník mezinárodního 
festivalu dětských folklorních sou-
borů Písní a  tancem se konal od  
15. do 17. září. 

Také letos měli lidé v  Luhačo-
vicích a  Pozlovicích možnost vy-
chutnat si krásná vystoupení sou-
borů nejen domácích či z různých 
koutů naší republiky, ale na fes-
tival přijeli také účastníci z  Ně-
mecka, Slovenska a Polska. Pestré 
a  veselé vystoupení tak předve-
dl německý Thuringer Folklo-
re Tanzensemble Rudolstadt. Ty-
pický folklor svého kraje zapsaný 
mezi nehmotné kulturní dědictví 

UNESCO a  vyznačující se hudeb-
ním doprovodem dudáka a hous-
listy zase představil polský sou-
bor Biskupianie Krobi. Slovensko 
pak reprezentoval soubor Limbo-
ra Prečín. Festivalu bohužel letos 
příliš nepřálo počasí. Páteční za-
hájení v Pozlovicích se ještě i přes 
zataženou oblohu mohlo uskuteč-
nit ve venkovním kulturním cent-
ru městyse. Sobotní průvod sou-
borů Luhačovicemi byl však kvůli 
deštivému počasí minimalizován 
a  nedělní zcela zrušen. Diváci si 
tak krásný program, který si pro ně 
vystupující připravili, vychutnali 
po oba tyto dny místo na Lázeň-
ském náměstí v MěDK Elektra. Tam 
se také v sobotu odpoledne vyhla-
šovali za přítomnosti ministryně 

pro místní rozvoj Karly Šlechtové 
a  ministra zemědělství Mariana 
Jurečky vítězové soutěže Vesni-
ce roku. Svým obcím, které uspě-
ly v krajských kolech, samozřejmě 
do Luhačovice přijeli ve velkém 
fandit občané těchto vesnic. Nej-
více se radovali ti z Heřmanova pa-
třícího do Kraje Vysočina, protože 
jejich obec se stala absolutním ví-
tězem. Zkrátka ale nepřišel ani 
Slavkov z domácího Zlínského kra-
je. Zvítězil v  hlasování veřejnosti  
a  k tomu ještě obsadil celkové  
3. místo před druhými Lukavice-
mi z  Pardubického kraje. Koláčo-
vou cenu za nejlepší domácí kolá-
če získala obec Břasy z Plzeňského 
kraje. Nejvíce se radovali ale sa-
mozřejmě Heřmanovští a  jejich 
starostka Pavla Chadimová. Že by 
jejich obec vyhrála, prý vůbec ne-
doufali. „My jsme byli vítězové už 
tím, že jsme vyhráli krajské kolo 
a  tohle je úplná bomba,“ svěřila 
se Chadimová. O tom, že by uspěli 
celostátně, prý nepřemýšleli i kvů-
li tomu, že obec je velmi malá. 
„Máme jen asi 200 obyvatel, ale 
ti lidi opravdu drží za jeden pro-
vaz. Pořádáme spoustu akcí, a  jak 
jste mohli vidět, tak 100 lidí z Heř-
manova přijelo fandit netušíce, 
že vyhrajeme,“ podotkla starost-
ka. Heřmanovští přitom dorazili 
svou obec podpořit oděni do tri-
ček s nápisem „Moje srdce bije pro 
Heřmanov“, a to včetně dvou ma-
ličkých dvojčátek ještě v kočárku. 

Zajímavý byl ale jistě i oděv minis-
tryně Šlechtové, která vítěze vy-
hlásila. Na předávání totiž dorazi-
la ve valašském kroji. Ten jí nechali 
ušít loňští vítězové soutěže z obce 
Kašava. Vítězové z  Heřmanova se 
neradovali jen díky tomu, že všich-
ni teď vědí, že jejich obec je pospo-
litá a dobře se v ní žije, ale vítěz ce-
lostátního kola soutěže postupuje 
do soutěže Evropská cena obno-
vy vesnice. S  úspěchy v  krajském 
a celostátním kole se také pojí ne-
malé finanční odměny pro vítěze. 
„Chtěli jsme to původně využít na 
novou kanalizaci v  obci, kterou 
chceme budovat v  příštím roce. 
Pravděpodobně ale ještě opraví-
me školu a kulturní dům, což jsou 
poslední dva objekty v Heřmano-
vě, kterým to chybí,“ sdělila sta-
rostka s tím, že obec soutěžila už 
po šesté, dvakrát ve svém kraji 
uspěla a mohla už do oprav obec-
ních budov díky tomu investovat  
600 000 korun.

Program festivalu Písní a  tan-
cem si ovšem užili jistě nejen fa-
noušci vítězných obcí, ale všichni, 
komu je blízký folklor. Měli mož-
nost zhlédnout také dvě kompo-
novaná pásma tuzemských sou-
borů na téma řemesel a  vody. 
Kromě Děcek z  Buchlovic, Vizo-
vjánku a dalších souborů se v nich 
představily samozřejmě i domácí 
Malé Zálesí a Leluja.

Nikola Synek

Kloboukový den představil i pokrývky hlavy od módní návrhářky  

Další ročník oblíbeného Klo-
boukového dne se konal odpo-
ledne 10. září. Akce jako obvykle 
nabídla komentovanou historic-
kou módní přehlídku okrašlova-
cího spolku Calma. Ten setkání 
organizuje pravidelně u  příleži-
tosti zářijového výročí narození 
pěvkyně, básnířky a  ženy první-
ho ředitele luhačovických lázní 
Marie Calmy Veselé. Právě na její 
počest se spolek před lety po-
jmenoval. Letos akce nabídla 

kromě tradiční přehlídky nejen 
nové vystoupení taneční sek-
ce Calmy zvané Crazy Fleppers 
s dosud neuvedenou choreogra-
fií, ale také módní přehlídku sou-
časné významné návrhářky. Tou 
je Češka, která studovala módu 
i v Antverpách a v Belgii střídavě 
i žije, Markéta Martíšková. 

„Slaví na světových módních 
molech v  posledních letech 
úspěchy, letos vyhrála na Fashi-
on weeku v  Miláně a  ona tady 

představí klobouky z  té své ví-
tězné kolekce,“ přiblížila za spo-
lek Calma Blanka Petráková. 

„Kloboukům se věnuji zhruba 
něco přes rok, přemýšlela jsem 
o tom už tak sedm let. Vzhledem 
k  tomu, že jsem studovala v  za-
hraničí, tak mi na to nezbyl čas. 
Po škole jsem se rozhodla kon-
taktovat tradičního výrobce klo-
bouků Tonak, začala se tomu s je-
jich podporou věnovat, zkoušet, 
co s tím mohu jako designér udě-
lat,“ poznamenala Martíšková. 

Na letošní akci zahrála také ka-
pela Stanleys Dixie Street Band 
a  lidé si tam mohli pořídit alma-
nach věnovaným kloboukům ze 
spolkového šatníku Calmy, kte-
rý je k  zakoupení také v  luhačo-
vickém muzeu. Na odpoledne, 
kdy se Kloboukový den konal, 
byla tak špatná předpověď me-
teorologů, že organizátoři radě-
ji program přesunuli z  otevře-
ného pódia před Společenským 
domem do krytých prostor kolo-
nády. Lidé tak mohli ocenit tra-
diční akci v  pro ni nezvyklém 
prostředí. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 15. schůze rady města Luhačovice konané 23. 8. 2017

RML schválila:
•	 přijetí finančního účelového daru ve 

výši 10 000 Kč Domem dětí a mláde-
že Luhačovice od firmy Suntel Group,  
s. r. o., Březnická 5602, 760 01 Zlín;

•	 Mateřské škole Luhačovice převod fi-
nančních prostředků ve výši 25 000 Kč 
z rezervního fondu do investičního 
fondu a čerpání finančních prostřed-
ků ve výši 25 000 Kč z investičního fon-
du na opravy stěn a vymalování sute-
rénu budovy organizace;

•	 finanční dar ve výši 10 000 Kč Římsko-
katolické farnosti Luhačovice na opra-
vu kapličky Panny Marie Pomocné  
v místní části Kladná Žilín;

•	 navýšení výdajové části rozpočtu 
na rok 2017 místní části Polichno  
o 21 000 Kč. Finanční prostředky bu-
dou použity na vícenáklady pokládky 
zámkové dlažby na hřišti;

•	 finanční dar ve výši 5 000 Kč Domovu 
pro seniory Luhačovice na podporu 
zkvalitnění života klientům domova;

•	 převod nájemní smlouvy na užívání 
nebytových prostor o výměře 49,28 m2 
v objektu č. p. 971, ul. Nábřeží v Luha-
čovicích, uzavřené 12. 12. 2002 s MUDr. 
Alešem Jirátkem na právnickou osobu 
Gynamb VizoLuha, s. r. o., se sídlem Zlín, 
Družstevní 4504, jejímž jediným spo-
lečníkem je MUDr. Aleš Jirátko;

•	 převod nájemní smlouvy na užívání 
nebytových prostor o výměře 36,06 m2 
v objektu zdravotního střediska č. p. 
315, ul. Masarykova v Luhačovicích, 
uzavřené 28. 12. 1994 s MUDr. Jitkou 
Slezákovou na právnickou osobu 
MUDr. Jitka Slezáková, s. r. o., se síd-
lem Lužné 1032, Luhačovice, jejímž 
jediným společníkem je MUDr. Jitka 
Slezáková;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Dopl-
nění sběru separovaných odpadů ve 
městě Luhačovice“ a zaslání výzvy na 
podání nabídky firmám;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Most 
ul. Družstevní Luhačovice – projekto-
vá dokumentace“ a zaslání výzvy na 
podání nabídky firmám.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku „Dopl-

nění sběru separovaných odpadů ve 
městě Luhačovice“ ve složení: členo-
vé: Radomil Kop, Ing. Jiří Šůstek, Ing. 
Josef Pučalík, náhradníci: Ing. Magda-
lena Blahová, Ing. Bc. Marie Semelová, 
Ing. Petra Polášková.

RML rozhodla:
•	 o výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Luhačovice – nasvětlení a stavební 
úpravy přechodu pro chodce – ho-
tel Havlíček“ takto: 1. COLAS CZ, a. 
s., Praha 9, nabídková cena bez DPH  
176 996,65 Kč, 2. EUROVIA CS, a. s., 
Praha 1, nabídková cena bez DPH 
181 800,00 Kč, 3. STRABAG, a. s., 
Praha 5, nabídková cena bez DPH  
187 838,00 Kč, a pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou pod-
pisem smlouvy o dílo s vybraným do-
davatelem COLAS CZ, a. s., v souladu 
s nabídkou dodavatele.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku „Úspo-

ry energie budovy č. p. 137 Luhačo-
vice“ ve složení: členové: Šárka Majt-
nerová, Ing. Jiří Šůstek, Ing. Marian 
Ležák, náhradníci: Aneta Hoferko-
vá, PhDr. František Hubáček, Ing. Bc. 
Marie Semelová.

zprávy 21. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 14. 9. 2017

ZML zvolilo:
•	 volební a návrhovou komisi ve slože-

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

•	 Ing. Jaroslava Hubáčka, bytem Luha-
čovice, členem Rady města Luhačo-
vice pro zbytek volebního období let 
2014–2018.

ZML schválilo:
•	 hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2017;
•	 finanční limit pro přidělování dota-

cí v roce 2018  na základě předlože-
ných žádostí žadatelů v celkové výši 
2 900 000 Kč;

•	 Technickým službám Luhačovice roz-
počtovou změnu č. 1 – přesun finanč-
ní částky 712 000 Kč z neinvestičního 
příspěvku do investičního příspěv-
ku, navýšení investičního příspěvku  
o 1 000 000 Kč za účelem rekonstruk-
ce chodníku od č. p. 282 po železnič-
ní přejezd u zámku v roce 2017 a na-
výšení neinvestičního příspěvku  
o 778 000 Kč v roce 2017 na pokrytí 
zvýšených mzdových nákladů včetně 
odvodů, oprav a změny výše odpisů;

•	 Městskému domu kultury Elektra Lu-
hačovice rozpočtovou změnu č. 1 a na-
výšení neinvestičního příspěvku v roce 
2017 o 176 000 Kč na pokrytí zvýšených 
mzdových nákladů včetně odvodů;

•	 Sportovnímu centru Radostova Lu-
hačovice navýšení neinvestičního pří-
spěvku v roce 2017 o 240 000 Kč na 
pokrytí zvýšených mzdových nákladů 
včetně odvodů;

•	 poskytnutí individuální dotace ve výši 
90 000 Kč v roce 2017 spolku Kultur-
ní Luhačovice, z. s., nám. 28. října 543, 
763  26  Luhačovice, včetně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

•	 prodej pozemku parc. č. 616/7 o vý-
měře 71 m2 v k. ú. Polichno do spo-
luvlastnictví pana D. N. a paní L. V. za 
cenu 100  Kč/m2  a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích k. ú. Luhačovice parc. č. 
699/1, 699/4, 699/6, 2839/1, 688/1, 
812/5, 2835, 674/3, 2650/4, 2650/1, 
2621, 2650/3, 2606/1, 2453/4, 
2453/3, 2453/10 a 2453/9 v majet-
ku města pro umístění telekomuni-
kačního vedení – stavby „OK AVO-
NET FTTx Luhačovice – III. etapa“, 
spočívající v umístění telekomuni-
kačního vedení ve prospěch firmy 
AVONET, s. r. o., Luhačovice za jed-
norázovou úhradu 125  Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na pozem-
ku parc. č. 2506/1  k. ú. Luhačovice  
v majetku města pro umístění veřej-
né komunikační sítě realizované pod 
názvem „Metropolitní optická síť Ort-
hodox – Luhačovice ul. Družstevní, 
rozšíření“ ve prospěch firmy Ortho-
dox networks, s. r. o., Praha 6 Břevnov, 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na pozem-
cích parc. č. 570/1, 631/2, 2442/2, 
2709, 2885, 2934/1  a st. pl. 1716/1   
k. ú. Luhačovice v majetku města pro 
umístění veřejné komunikační sítě re-
alizované pod názvem „Metropolit-
ní optická síť Orthodox – Luhačovice, 
Bílá čtvrť“ ve prospěch firmy Ortho-
dox networks, s. r. o., Praha 6 Břevnov, 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 688/1 k. ú. Luhačovice  
v majetku města pro umístění veřej-
né komunikační sítě realizované pod 
názvem „Metropolitní optická síť Ort-
hodox – Luhačovice, Arkáda“ ve pro-
spěch firmy Orthodox networks,  
s. r. o., Praha 6, Břevnov, za jednorázo-
vou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2453/10, 2453/13  a 
2453/14  k. ú. Luhačovice v majetku 

města pro umístění veřejné komu-
nikační sítě realizované pod názvem 
„Metropolitní optická síť Orthodox 
– Luhačovice, ul. L. Janáčka“ ve pro-
spěch firmy Orthodox networks, s. r. 
o., Praha 6, Břevnov, za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 vyřazení domu č. p. 312 ul. Nádražní, 
Luhačovice, v hodnotě 1 995 701 Kč 
z evidence majetku města z důvodu 
jeho demolice;

•	 směnu části pozemku parc. č. 
1811/35 k. ú. Luhačovice o výměře cca 
100 m2 v majetku firmy VAVRYS CZ, s. r. 
o., za pozemky parc. č. 1811/2 o výmě-
ře 564 m2, část parc. č. 1802/1 o výmě-
ře 6 m2 a část parc. č. 1811/74 o výměře 
cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku 
města za podmínky úhrady nákladů 
spojených s převodem rovným dílem a 
doplatku ve výši 30 000 Kč ze strany fir-
my Vavrys CZ, s. r. o.;

•	 směnu pozemku parc. č. 815/15 o vý-
měře 51 m2 za část pozemku parc. č. 
793/1 o výměře cca 55 m2 a část po-
zemku parc. č. 788  o výměře cca 
10 m2 k. ú. Luhačovice ve vlastnictví 
města za podmínky úhrady nákladů 
spojených s převodem rovným dílem;

•	 směnit část pozemku parc. č. 
819/53 o výměře cca 15 m2, který je 
součástí místní komunikace, za po-
zemek parc. č. 819/112  o výměře 
17 m2 a část pozemku parc. č. 815/4 o 
výměře cca 85 m2 v k. ú. Luhačovice v 
majetku města za podmínky doplat-
ku ceny za rozdíl ve výměrách smě-
ňovaných pozemků ve výši 800 Kč/
m2  a úhrady nákladů spojených s 
převodem rovným dílem;

•	 nabýt do vlastnictví koupí pozemek 
parc. č. 2458/4  o výměře 38  m2  za 
cenu 300  Kč/m2  a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 předání majetku města Luhačovice 
k hospodaření Technickým službám 
Luhačovice;

•	 přesun opravy fasády městské 
knihovny na rok 2018 včetně vybudo-
vání bezbariérového přístupu;

•	 umístění provizorní lávky přes 
řeku Šťávnici na období, než bude 
opraven stávající uzavřený most 
za Alfa Marketem;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 739/4  k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luhačo-
vice, Nádražní, Město, venk. NN“ 
ve prospěch firmy E.ON Česká re-
publika, s. r. o., České Budějovice, 
za jednorázovou úplatu 1 000 Kč 
+ příslušné DPH.

ZML neschválilo:
•	 prodej části pozemku parc. č. 2650/3  

o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovi-
ce do vlastnictví manželům J. za cenu 
1 500 Kč/m2 + DPH a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 prodej pozemku parc. č. 702/2 o vý-
měře 196  m2  v k. ú. Luhačovice. 
ZML vzalo na vědomí:

•	 hospodaření příspěvkových organiza-
cí města: Technické služby Luhačovi-
ce, Městský dům kultury Elektra Luha-
čovice, Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice, Základní škola Luhačovi-
ce, Mateřská škola Luhačovice, Dům 
dětí a mládeže Luhačovice za I. polo-
letí roku 2017;

•	 rozsah projektu „Terminál Luha-
čovice“;

•	 informace o projektu destinačního 
managementu, souhlasí se zaháje-
ním spolupráce města Luhačovice se 
společností Luhačovské Zálesí, o. p. s.,  
v oblasti destinačního managementu 
a pověřuje místostarostu města jed-
náním směřujícím k dopracování ná-
vrhů smluv a podmínek spolupráce se 
společností Luhačovské Zálesí, o. p. s.; 

•	 vývoj daňových příjmů a příjmů z lo-
terií za leden–srpen 2017.
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Týden mobility přiblížil zásah hasičů u havárky i zadržení pachatele   
Jako každoročně i letos přines-

lo září také akce pořádané u pří-
ležitosti Evropského týdne mo-
bility. Nejatraktivnější byl jako 
obvykle program v zámecké za-
hradě, kde se představily 14. 9. 
složky Integrovaného záchran-
ného systému. Letos byl kromě 

hasičského auta a vozů a vyba-
vení Policie ČR a luhačovických 
strážníků také k vidění zásah po-
licistů při zadržení pachatele. 
Policie ČR prezentovala i výcvik 

policejních psů. Profesionál-
ní hasiči zase předvedli vyproš-
tění účastníka dopravní nehody  
z havarovaného automobilu. Ne-
chyběl stánek BESIPu s přichys-
tanou dráhou, kterou měly děti 
projít s takzvanými alkobrýle-
mi, simulujícími ovlivnění jedin-

ce omamnou látkou. Dům dětí  
a mládeže, který všechny pro-
gramy Týdne mobility v Luha-
čovicích koordinoval, představil  
u zámku svůj kroužek agility  

a při požárním útoku se před-
stavily také děti z kroužku, který 
nabízí DDM ve spolupráci s SDH 
Luhačovice. Bylo se zkrátka na co 
dívat. V rámci Evropského týd-

ne mobility se v Luhačovicích ko-
nala celá řada akcí, například do-
pravně-výchovných nebo beseda 
s myslivci, v ZŠ zase bylo k vidění 
modelové kolejiště. Když na úvod 

prezentace složek IZS u zámku sta-
rostka pozdravila všechny diváky 
akce, upozornila rovněž na to, že 
na 22. září spadá Mezinárodní den 
bez aut a bylo by pěkné, aby si řidi-

či v případě možnosti alespoň pro 
tento den zvolili jiný způsob do-
pravy, třeba na kole nebo pěšky. 

Nikola Synek

Brambůrky z Luhačovicka se propracovaly až k ocenění Klasa   
Koncem srpna převzali majitelé 

firmy Krajči plus, s. r. o., od ministra 
zemědělství Mariana Jurečky oceně-
ní KLASA pro své produkty Cyrilovy 
brambůrky solené a Cyrilovy bram-
bůrky česnekové. Firma, jejímž hlav-
ním představitelem a majitelem je 

podnikatel Tomáš Krajči, začínala  
s výrobou tradičních ručně smaže-
ných brambůrků v roce 1995 v garáži 
v Podhradí u Luhačovic a od té doby 
se rozrostla do velkého úspěšného 
podniku. V roce 2014 se firma pře-
stěhovala sice do Divnic u Slavičína, 

ovšem její tradice je neodmyslitelně 
spjata právě s Luhačovicemi. U jejích 
oceněných výrobků jsou základními 
přísadami brambory, řepkový olej, 
sůl, popřípadě sušený česnek. Žád-
né jiné látky, jako barviva, dochu-
covadla a konzervanty, nejsou do 

solených a česnekových bramboro-
vých lupínků přidávány. Díky těmto 
vlastnostem si Cyrilovy brambůrky 
vyráběné v Divnicích u Slavičína (dří-
ve v Luhačovicích) vysloužily oceně-
ní KLASA.

Nikola Synek

zprávy z 16. schůze rady města Luhačovice konané 6. 9. 2017

RML stanovila:
•	 cenu za vylepování volebních plaká-

tů politických stran a  hnutí na plo-
chách vyhrazených k  tomuto účelu 
na částku 10 Kč bez DPH za 1 plakát 
formátu A3 a menšího, 15 Kč bez DPH 
za formát A2, formát A1 se nepouži-
je. Vylepování v tomto případě neza-
jišťují Technické služby Luhačovice. 

RML schválila:
•	 hospodaření příspěvkových organi-

zací města: Technické služby Luha-
čovice, Městský dům kultury Elektra 
Luhačovice, Sportovní centrum Ra-
dostova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luhačo-
vice, Dům dětí a mládeže Luhačovice 
za I. pololetí roku 2017; 

•	 Mateřské škole Luhačovice navýšení 
neinvestičního příspěvku v roce 2017 
o  28 000 Kč na pokrytí zvýšených 
mzdových nákladů včetně odvodů;

•	 uzavření nájemní smlouvy na užívání 
bytu č. 8 o 1 pokoji a příslušenství ve 
2. nadzemním podlaží v domě Stra-
hov, Holubyho č. p. 383 v Luhačovi-
cích, s paní H. K. na dobu neurčitou 

od 7. 9. 2017 a  schvaluje uzavření 
dohody o ukončení nájemní smlou-
vy z  18. 1. 2017 na užívání domov-
nického bytu 2+1 o celkové výměře  
57 m2 s příslušenstvím v 1. nadzem-
ním podlaží v domě Strahov, Holuby-
ho č. p. 383 v  Luhačovicích, s  paní  
H. K. k 6. 9. 2017;

•	 zveřejnění záměru města prodat část 
kanalizace v ul. B. Smetanové umís-
těné na pozemku parc. č. 2606/1  
k. ú. Luhačovice společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Zlín, a. s.;

•	 provedení úhrady za dodanou elek-
trickou energii v období od 1. 1. do 
18. 1. 2016 společnosti Energie Pro, 
s. r. o., bez uzavření smlouvy o narov-
nání, z důvodu odběru elektřiny měs-
tem Luhačovice a příspěvkovými or-
ganizacemi;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„ZŠ Luhačovice, Školní 666 – úspory 
energie“, uzavíraný mezi městem 
Luhačovice a 3V & H, s. r. o., Prakšic-
ká 2495, 688 01 Uherský Brod, a po-
věřuje starostku města Ing. Bc. Marii 
Semelovou podpisem dodatku č. 1 
smlouvy o dílo; 

•	 průjezd závodu horských kol „Zlínská 
50“ konaného 1. 10. 2017 po komu-
nikacích na území města Luhačovice. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města pro-

dat pozemek parc. č. 702/2 o  vý-
měře 196 m2 v  k. ú. Luhačovice. 

RML rozhodla:
•	 o  výběru dodavatele VERA, spol.  

s r. o., Praha 6 Vokovice, na veřejnou 
zakázku „IS eGovernment Luhačovi-
ce“ a  pověřila starostku města paní 
Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo a poskytování servisní 
podpory s  vybraným dodavatelem 
VERA, spol. s r. o.;

•	 o  výběru dodavatele Orthodox 
networks, s. r. o., Praha 6 Břevnov, 
na veřejnou zakázku „Infrastruk-
tura eGovernment Luhačovice – 
část 1 – komunikační infrastruk-
tura pro provoz pořízených IS 
příspěvkových organizací a  or-
ganizační složky města“ a  pově-
řila starostku města paní Ing. Bc. 

Marii Semelovou podpisem kupní 
smlouvy na dodávku komunikační 
infrastruktury – optických vláken 
a  poskytování servisní podpory 
s  vybraným dodavatelem Ortho-
dox networks, s. r. o.;

•	 o vyloučení účastníka zadávacího ří-
zení NWT, a. s., Hulín, k veřejné zakáz-
ce „Infrastruktura eGovernment Lu-
hačovice – část 2 – HW/SW vybavení 
pro pořízené IS“;

•	 o  výběru dodavatele Auto-
Cont CZ, a. s., Ostrava, „Infra-
struktura eGovernment Lu-
hačovice – část 2 – HW/SW 
vybavení pro pořízené IS“ a  po-
věřila starostku města paní Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o  dílo a  poskytová-
ní servisní podpory s  vybraným 
dodavatelem AutoCont CZ, a. s. 

RML vzala na vědomí:
•	 hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2017 a doporučuje za-
stupitelstvu města schválit hospoda-
ření města Luhačovice za I. pololetí 
roku 2017.
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Luhačovice mají nového radního 
Luhačovické zastupitelstvo na 

svém řádném zasedání 14. září vo-
lilo nového člena městské rady. 
Dosavadní člen rady Stanislav Du-
háň (ODS) totiž oznámil před ča-
sem dopisem vedení města svou 
rezignaci. 

Nahradil jej po tajné volbě zvolený 
Jaroslav Hubáček (ODS). Hubáčka na-
vrhla do funkce rada města. Ta byla po 
volbách v roce 2014 sestavena z kan-
didátů stran ČSSD, ANO 2011, TOP 09 
a ODS, které spolu tehdy uzavřely ko-
aliční smlouvu. Jaroslav Hubáček měl 
při volbě nového člena rady na zářijo-
vém zastupitelstvu i  protikandidáta, 
respektive protikandidátku. Tou byla 

opoziční zastupitelka Marcela Pazde-
rová (zvolená za KDU-ČSL). Protikan-
didátku navrhla jiná opoziční zastu-
pitelka Zdenka Pančochová (zvolená 
za LUHAČOVICE - MĚSTO SPOKOJE-
NÝCH OBČANŮ a STAN).

Ze sedmnácti v  tu chvíli přítom-
ných zastupitelek a  zastupitelů dalo 
12 svůj hlas Hubáčkovi a  jen 5 dru-
hé navržené kandidátce. Zvítězil tedy 
Hubáček.

Ing. Jaroslav Hubáček je původ-
ním povoláním projektant vzdu-
chotechniky. Od roku 1991 majitel 
a  později i  jednatel firmy zabývají-
cí se realizacemi klimatizace a vzdu-
chotechniky. Od roku1994 (s jednou 
čtyřletou přestávkou) byl členem 

Zastupitelstva města Luhačovice 
a  v letech 1994–98 i  členem měst-
ské rady. Má tři děti (Pavla, Michal, 
Dagmar), manželka Dagmar je in-
ženýrka geodesie. Jako své koníčky 
v  profilu zastupitele na interneto-
vých stránkách města Hubáček uvá-
dí orientační běh, cestování, kulturu 
a hudbu, konkrétně hru na bicí.

Hubáček zastupitelům poděko-
val za zvolení do funkce, což vzhle-
dem k  fungování koalice, která má 
v  zastupitelstvu většinu, po před-
chozích dohodách ale očekával. 
„Dostal jsem důvěru zastupitelstva 
s tím, že jsem nebyl překvapen, bylo 
to předjednáno už asi před dvěma 
měsíci. Já jsem byl už v radě v letech 

94-98, takže vím, co práce v  radě 
znamená, a je to velmi náročná zále-
žitost. Nicméně zatím aktuálně ne-
mohu vědět všechny podrobnos-
ti k různým projednávaným věcem 
v radě a určitě se budu do té práce 
po celkem dlouhé době samozřej-
mě asi chvíli dostávat," sdělil nám 
Hubáček v  přestávce mezi jedná-
ním zastupitelstva.

A na co by se chtěl při práci v radě 
hlavně zaměřit?

„Poněvadž sedím ve finančním vý-
boru a finanční komisi, tak mě zajíma-
jí zejména rozpočtové a  majetkové 
záležitosti města," uzavřel Hubáček.

Nikola Synek

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky 

Volby se uskuteční dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1: 
Střední odborná škola, Luhačovice, Masarykova 101, 
pro voliče bydlící v ulicích a č. p.:  Družstevní č. p. 2, 35, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 

153, 154, 193, 194, 201,349, 507, 599, 656, 687, 785, 786,787, 788, 864, 865, 866, 
876, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 942, 1012, 1028, 1047, Hrazanská, Kuželova, Li-
pová, Ludkovická, Stráň, Uherskobrodská, V Drahách, Zahradní čtvrť a pro vo-
liče, kteří byli zapsáni do zvláštního seznamu voličů na základě nahlášení Do-
mova pro seniory Luhačovice. 

Volební okrsek č. 2: 
Městská knihovna Luhačovice, Masarykova 350,
pro voliče bydlící v ulici a č. p.: Branka, Družstevní č. p.  86, 87, 187, 279, 333, 

Hradisko, Krátká, Lužné, Masarykova č. p. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 68, 
125, 156, 257, 266, 326, 564, 655, 994, 1016, 1017, Mlýnská, Nádražní, Pod Léštím, 
Rumunská, V Cihelně.

Volebním okrsek č. 3: 
Městský úřad Luhačovice, náměstí 28. října 543 (radnice),
pro voliče bydlící v ulici a č. p.: Antonína Slavíčka, Bezručova, Bílá čtvrť, Dr. Ve-

selého, Josefa Černíka, Kamenná, Komenského, Lesní, Masarykova č. p. 63, 105, 
108, 115, 149, 151, 159, 167, 184, 185, 190, 197, 198, 202, 208, 209, 211, 214, 221, 
226, 232, 233, 252, 263, 271, 286, 287, 288, 315, 559, 655, Nábřeží, náměstí 28. říj-
na, Pod Kamennou, Příční, Slunná, Solné, Školní, U Šťávnice, Újezda, Úprkova, 
Výsluní, Zatloukalova a pro voliče, kteří byli zapsáni do zvláštního seznamu vo-
ličů na základě nahlášení správce lázeňského zařízení. 

Volební okrsek č. 4: 
Dům s pečovatelskou službou Strahov Luhačovice, Holubyho 383,

pro voliče s místem trvalého pobytu v ulicích: A. Václavíka, Betty Smetano-
vé, Čes. armády, Dr. Palka Blaho, Holubyho, Jurkovičova alej, Lázeňské náměs-
tí, Leoše Janáčka. 

Volební okrsek č. 5: 
Kladná Žilín 1 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Kladná Žilín.
 
Volební okrsek č. 6: 
Polichno 1 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Polichno.

 
Volební okrsek č. 7: 
Řetechov 48 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Řetechov.

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

2. Každému voliči budou dodány nejpozději v úterý  17. října hlasova-
cí lístky na adresu trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky rovněž ve volební místnosti.

3. Pokud by se volič ze závažných důvodů (především zdravotní stav) 
nemohl v době voleb osobně dostavit do volební místnosti, může po-
žádat o hlasování do přenosné volební schránky před zahájením hla-
sování na tel. 577 197 415 a po zahájení hlasování na tel. 577 197 416, 
tel. 724 190 306.

Starostka převzala pro Luhačovice další ocenění za třídění odpadu   
Občané města třídí nejlépe v kraji.
V soutěži O keramickou popel-

nici, která odměňuje obce a města 
Zlínského kraje za nejlepší třídění 
odpadu, opět uspěly také Luhačo-
vice, které obhájily loňské prvenství 
ve své kategorii. 

 
Ceny za město převzali na slav-

nostním vyhodnocení soutěže  
18. září ve Starém Městě starostka 
Luhačovic Marie Semelová a ředi-
tel Technických služeb Luhačovice 
Josef Pučalík. Cenou nebyla samo-
zřejmě jen symbolická keramic-
ká popelnice, ale především cena  
30 000 korun na další rozvoj odpa-
dového hospodářství ve městě.

Úspěch v soutěži O keramickou 
popelnici a ekologicky šetrné za-
cházení s odpady samozřejmě také 
hodně záleží na tom, jak se samo-
správy starají o to, aby měli občané 
v blízkosti bydliště dostupný dosta-
tek kontejnerů na třídění surovin. 
Nutná je ale hlavně samotná aktivi-
ta obyvatel a je jasné, že Luhačovič-
tí nejsou k třídění odpadu lhostej-
ní. „A za to bych chtěla obyvatelům 
města poděkovat, protože, zejmé-
na na nich záleží, jak jsme potom 
vyhodnoceni v rámci celého kraje,“ 
ocenila starostka Semelová. 

Luhačovice zvítězily v kategorii 
obcí a měst s počtem obyvatel od 
1 501 do 15 000. Druhé místo za 

nimi obsadily Šumice, třetí skonči-
ly Bojkovice. V kategorii měst nad 
15 000 obyvatel zvítězilo Uherské 
Hradiště, mezi obcemi do 1 500 
obyvatel se letos v regionu daři-
lo nejlépe třídit odpad v obci Ry-
mice. Nejúspěšnější mezi malými 
obcemi do 500 obyvatel jsou v tří-
dění ve Zlínském kraji Bořenovice. 
Na ceremoniálu, který se odehrál  
v Event centru Jezuitský sklep a byl 
doprovozen i kulturním vystou-
pením mladých hudebníků místní 
ZUŠky, se ale rozdílely ještě další 
ceny. Hlavní kategorie se totiž tý-
kaly třídění papíru, skla a plastů 
v systému společnosti EKO-KOM. 
Kromě toho se také předávaly 

ceny za nejlepší třídění a sběr vy-
sloužilých elektrozařízení v systé-
mu ELEKTROWIN. Zde uspělo dle 
počtu obyvatel mezi městy nad  
10 000 lidí nejlépe Uherské Hradiš-
tě, v kategorii do 10 000 obyvatel 
vyhrálo Staré Město a mezi obcemi 
do 2 500 obyvatel zvítězily Buch-
lovice. Další ocenění udělovala 
společnost ASEKOL obcím, jejichž 
obyvatelé nasbírali v přepočtu na 
osobu největší množství drobného 
vysloužilého elektra, a to ve sběr-
ných dvorech a stacionárních čer-
vených kontejnerech. Celkovým ví-
tězem se staly Vigantice.

Nikola Synek
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NaROZeNí 
Laura Běhunková
alice Procházková
Barbora Helísková
Vilém Váňa
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňatKy
Miroslav Kostka a Hana Majzlíková
Blahopřejeme.

60 Let VýROčí SňatKu
Václav a Jarmila Šestákovi
Jan a Božena Sochorovi
František a Milada Ševčíkovi 
Blahopřejeme.

VýROčí NaROZeNí
anděla Dostálková           96 let
Františka Piotrowská       92 let
Hedvika Švachová           91 let
Margita Ráčková             89 let
Zdeněk Novosád             87 let
Ludmila Vavrysová          87 let
Karel Plášek                    87 let
Bohumila Petrášová        87 let
Bohumila Nezvalová    86 let
Josef  Macek               85 let
Josef Záhorovský         85 let
Olga Kučerová             85 let
Blažena Malaníková    85 let
Libuše Kvasnicová      80 let
Miroslav  Miazga         80 let
terezie Kolínková 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRtí
Bohuslav Krajíček 76 let
eliška Mislerová 73 let
Miroslav Janča 85 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky, poděkování

SpOLEČENSKÁ KrONIKa

Dne 2. října to bude již 20 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná 
MaRuŠKa SeMeLOVÁ Z LuHačOVIC. 
Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel a žije v srdcích 
dál. Za tichou vzpomínku děkuje švagrová s rodinou.

Senioři si převzali certifikáty za absolvování studia   
Čtyřiadvacátého srpna v  měst-

ské knihovně místostarosta Ra-
domil Kop slavnostně předal cer-
tifikáty úspěšným účastníkům 
studia druhého semestru Virtu-
ální univerzity třetího věku. Za-
tímco vloni na podzim se senio-
ři věnovali pomocí promítaných 
přednášek studiu mykologie, 
letos během letního semest-
ru získávali znalosti o  rostlinách 

využívaných v  čínské medicíně. 
Účastníky, tedy především účast-
nice,  studium bavilo a pochvalo-
valy si ho nejen kvůli příjemnému 
vyplnění času a  setkávání s  vrs-
tevníky. A proč tedy? „Protože se 
člověk dozvěděl spoustu nových 
věcí a informací a také, že jsme si 
to museli sami zpracovat dohro-
mady, ty přednášky,“ ocenila jed-
na z  účastnic Jana Neumanová. 

Pro některé bylo i samotné místo 
konání poutavé, protože budovu 
knihovny kdysi navštěvovali ještě 
jako takzvanou měšťanskou ško-
lu, třeba paní Mikulčíková. „Ráda 
jsem sem chodila, mám ráda lidi 
a  všechno, z  čeho se mohu pou-
čit,“ poznamenala Mikulčíková, 
kterou na slavnostní předávání 
ocenění hrdě doprovodila i vnuč-
ka. Certifikát obdrželo celkem 

sedmnáct studentů VU3V a  vět-
šina z  nich je také odhodlaná po-
kračovat ve studiu i  v podzimním 
semestru 2017. Dosavadní účast-
níci si společně při srpnové akci už 
také vybrali, čemu se budou v dal-
ších přednáškách věnovat.  „Téma 
už je určeno, je to lidské zdraví,“ na-
stínila Ladislava Gondová, která za 
knihovnu studium organizuje. 

Nykola Synek

Místní včelaři připravili zajímavou  
výstavu   

Včely v proskleném úle, historic-
ké medomety a spoustu dalších za-
jímavostí včetně ochutnávky medu 
připravili místní včelaři pro návštěv-
níky koncem září v galerii Městské-
ho domu kultury Elektra. Nechyběl 

ani prodej medu a  různých včelař-
ských produktů a pomůcek. Velkou 
atrakcí především pro děti, kterým 
se poučná výstava moc líbila, byla 
prohlídka různých částí hmyzího 
těla pod mikroskopem.

Ztráty a nálezy 
říjen: hodinky, prosinec: peněženka, červen: řetízek, červenec: peně-

ženka 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 14. 10. 2017 uplyne 15 let od úmrtí naší 
milované maminky a babičky 
paní eLIŠKy MLčKOVÉ. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcera Eva 
a syn František s rodinami.

Dne 6. 10. 2017 uplyne 10 smutných let ode dne, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka a babička
paní aNNa CHaRVÁtOVÁ. 
S láskou, úctou a pokorou vzpomínají dcera Alena 
s manželem, syn Josef, vnuci Martin a Gabriela s rodi-
nami. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 7. října 2017 uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil 
pan aLOIS HaJDa. 
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 10. 9. uplynuly 2 roky od úmrtí mého manžela, 
dědečka a pradědečka 
pana JOSeFa KRaNZe.  
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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NOVINKY z MĚSTa

Fleret se Zuzanou Šulákovou zahrál k 50. výročí SOŠ Luhačovice 

Vystoupení kapely Fleret se 
Zuzanou Šulákovou nadchlo na-
plněný sál Rondo Městského 
domu kultury Elektra v  pátek  
8. září. Skupina zahrála řadu 
svých nejslavnějších hitů, jako 
„Kurník šopa, tož to né“, „Zafů-
kané“ nebo „Anděl“ a  nechybě-
ly samozřejmě ani krásné písně 
valašského folkloru, jako „Bes-
kyde, Beskyde“ ovšem v  bigbíto-
vém hávu. Ty za doprovodu Fle-
retu zazpívala samozřejmě v kroji 
dcera nedávno zesnulé legendár-
ní vsetínské folklorní divy Jarmily 
Šulákové Zuzana. Všichni v publi-
ku mnohokrát ocenili potleskem, 
jak skvěle na spolupráci své ma-
minky s bigbíťáky dokázala navá-
zat a vzdát tak hold její památce. 

Koncert se konal jako jed-
na z  akcí k  50. výročí založení 

Střední odborné školy Luhačovi-
ce. Ve stejný den mu předcházelo 
slavnostní setkání v  budově ško-
ly s  vernisáží výstavy prací žáků 
uměleckých oborů školy a  s in-
formačními panely o  historii in-
stituce. Nechyběla samozřejmě 
prohlídka školy. Na akci dorazily 
mnohé významné osobnosti ve-
řejného života, ale samozřejmě 
také řada absolventů. Na obě 
akce navázala také setkání býva-
lých žáků a  pedagogů v  kempu 
u  přehrady. K  výročí SOŠ Luha-
čovice vydala almanach, který 
lze zakoupit ve škole či v  Měst-
ském turistickém informačním 
centru domu kultury Elektra. 
Další akcí k výročí školy byla zá-
řijová výstava prací žáků umě-
leckých oborů v budově zlínské-
ho Baťova mrakodrapu.  

Minirozhovor se Zuzanou Šu-
lákovou

Převzít po mamince spoluprá-
ci s  Fleretem je jistě krásné, ale 
určitě i  nelehké, protože na Vás 
tím leží určité břímě odpověd-
nosti, ne? 

Ano, je to zodpovědnost a ze za-
čátku z  toho člověk měl těžký re-
spekt. Ale my jsme to ještě s  ma-
minkou tehdy probírali, když oni 
za mnou na podzim přijeli a oslo-
vili mě. A mamka zajásala: „A kdo 
jiný by to měl dělat!“ Tak jsme to 
spolu prožívali, ona zas na chvil-
ku pookřála a zpívaly jsme spolu. 
A když jsem šla takto poprvé před 
lidi, tak to byl zvláštní pocit. Ale 
když jsem viděla ty rozzářené ob-
ličeje, tak to ze mě spadlo a fungo-
valo to a funguje zatím (To ale ra-
děj zaklepu!).

Repertoár zůstal ten, který 
Vaše maminka zpívala s  Flere-
tem, nebo už jste i přidali nějaké 
nové kousky?

Je to stávající repertoár mamky, 
největší respekt jsem měla z „Ove-
ček zaběhnutých“. Dodneška, když 
to zpívám, tak se mně stahuje hrdlo, 
ale dávám to nějak, tak jak mně sr-
díčko káže. A teďkom budou chlapi 
točit na podzim nové cédéčko, tak 
tam by měla být nová písnička. Tak-
že se těším. 

určitě pro Vás osobně mu-
sel být velký křest, když jste teď 
v  létě s  Fleretem předstoupili 
před publikum na velkém rocko-
vém festivalu Master of Rock ve 

Vizovicích. ale pokud vím, do-
padlo to úžasně, že?

No byl to pro mě neopakovatelný 
zážitek, poprvé před dvaceti tisíci lid-
mi. Člověk tam šel a měla jsem těžké 
obavy, co bude. Ale ti rockeři se neu-
mí přetvařovat! A když člověk viděl ty 
jejich nadšené obličeje, tak to ze mě 
spadlo. A když jsem slyšela maminčin 
hlas, co tam pouštěli, tak mě to teda 
bralo. A ještě teď mě to bere. 

Když zrovna nezpíváte s  Fle-
retem, jaké profesi se věnujete 
v občanském životě? 

Nejsem profesionální zpěvačka, 
ani syn není profesionál, i když hra-
je, ani maminka nebyla jako zpě-
vačka profesionálka. My to všichni 
máme jako koníčka a  možná je to 
lepší. Je to velká láska a velký kůň. Já 
jsem jako děcko zpívávala. A mě po-
řád lidi nutili: „Zazpívaj, šak mama 
zpívá!“ Tak jsem měla takový blok 
v sobě, až potom ve dvaceti jsem za-
čla hrát a  zpívat v  cimbálovce, po-
tom s moderní kapelou, furt člověk 
dělal muziku. Takže ne že bych moc 
přestala nebo měla pauzu. A teď se 
to zase vrátilo k tomu folkloru a roc-
ku, takže je to výborné. 

a co tedy děláte?
Jsem učitelka na základní ško-

le, učím tedy jen hudební výcho-
vu. A je to taky můj velký kůň, pra-
covat s děckama. Baví mě můj život 
a moje práce. Mamce se to taky dyc-
ky líbilo, když se nám něco podaři-
lo ve škole a prožívala to se mnou, 
chybí mi moc. 

Nikola Synek

V Elektře zahrají na podzim Langmajer, Gondíková i Matonoha a zazpívá  
mezzosopranistka Pecková. Nebudou chybět ani divadla pro děti

Městský dům kultury Elektra 
na letošní podzim připravil boha-
tý program plný řady zajímavých 
divadelních představení. Před-
vánoční čas pak zpříjemní i kon-
cert proslulé mezzosopranistky 
Dagmar Peckové. „Je se zkrátka 
na co těšit a věřím, že Luhačovja-
né i hosté ve městě využijí pod-
zimních dnů ke kulturnímu vy-
žití, které jim nabízíme. Prvním 
skvělým divadelním kusem je ko-
medie Jak se Husákovi zdálo, že 
je Věra Čáslavská. Toto předsta-
vení sehrají herci divadla Kome-
diograf Brno 4. října v kinosále 
Elektry,“ zve dramaturgyně MěDK 
Elektra Regina Bittová. Ve zmiňo-
vaném představení utahujícím si 
z nedávné minulosti se předsta-
ví jako Husák Tomáš Matonoha  
a jako Věra Čáslavská podle alter-
nace buď Vladimír Polívka, nebo 
Tomáš Měcháček. O pár dnů poz-
ději, konkrétně v neděli 8. října se 

v sále Rondo návštěvníci pobaví  
s herci Slováckého divadla u di-
vadelní komedie Vinetůůů, samo-
zřejmě inspirované knihami Karla 
Maye a filmy Haralda Reinla. Dal-
ší zajímavé představení rovněž  
v sále Rondo čeká na diváky 28. 
října. „Miroslav Táborský spolu  
s Jitkou Ježkovou tu sehrají grotes-
ku o světě, kde žijeme, nazvanou 
…A na hrušce sedí diktátor. Jistě  
i tento kus návštěvníky zaujme,“ 
doplnila dramaturgyně Bittová. 

Pražské Divadlo v Rytířské se  
v luhačovické Elektře představí  
16. listopadu komedií Ani za mi-
lion, sehranou v kinosále MěDK 
Elektra. Ve hře excelují Adéla Gon-
díková a Jiří Langmajer. A o co se 
v tomto kusu jedná? „Jacqueline, 
byť provdaná za anglického velvy-
slance, je Francouzka tělem, duší 
i původem. Má dvě děti a kufřík  
s milionem eur, který je ochot-
na darovat každému, kdo si jej 

zaslouží. Nenávidí totiž venkov, samo-
tu a obyčejnost. To Lambert ženatý 
není, manželka totiž od něj utekla…,“ 
naznačila dramaturgyně Bittová. 

Návštěvníci Elektry se ale mo-
hou těšit na podzim také na skvě-
lý koncert pěvkyně světového for-
mátu. „Pětadvacátého listopadu 
nabídneme v sále Rondo koncert 
Dagmar Peckové a hudebního tě-
lesa Barocco sempre giovane. Pro-
tože koncert je koncipován už jako 
vánoční, jeho první část je složena 
z repertoáru světového hudebního 
dědictví a druhá z krásných koled, 
takže půjde o skvělý hudební záži-
tek,“ nastínila Bittová. 

Kromě uvedených programů pro 
dospělé, ale v MěDK Elektra neza-
pomínají ani na dětské obecenstvo. 

„Sedmadvacátého října nabíd-
neme dětem Pohádkové nepo-
hádky Josefa Čapka pražského di-
vadla Anima Candida sehrané v 
kinosále Elektry. Na 11. listopadu 

jsme rovněž v kinosále přichys-
tali představení na motivy zná-
mého dětského seriálu o medvě-
dech, kteří jsou bráchové, Potkali 
se u Kolína aneb Pane, pojďte si 
hrát!,“ doplnila Bittová. Zatímco 
obě uvedená představení budou 
hojně využívat různých loutek, to 
další bude spojené s výtvarnou 
dílnou. „Titul Andělé z Lesa v ki-
nosále sehraje 22. prosince Diva-
dlo Líšeň Brno. Pohádkový příběh 
o holčičce, bytostech z lesa a an-
dělech potrvá 30 minut, další půl-
hodinu bude pak ale trvat výtvar-
ná dílna. Protože scéna i hlediště 
budou umístěny na jevišti, je ten-
to program kapacitně omezen jen 
pro 70 diváků, proto je nutné si 
včas rezervovat vstupenky,“ uza-
vřela Bittová. 

Všechny uvedené programy pro 
dospělé začínají od 19 hodin, dět-
ská představení jsou od 16 hodin.

Nikola Synek
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rOzHOVOr

„Škola je základem života i pro město, kde se nachází,“ říká emeritní ředitel 
SOŠ Luhačovice Jan Uherka  

Střední odborná škola Luha-
čovice slaví letos významné vý-
ročí. Samostatně fungovat zača-
la v  září 1967, tedy před 50 lety. 
Dnes víceoborová vzdělávací in-
stituce byla původně školou ur-
čenou pro vzdělávání knihkup-
ců. Největšími změnami prošla za 
ředitele Jana uherky, který školu 
vedl v letech 1990–2004. O řízení 
školy, jejích proměnách, žácích 
a  vzdělávání jsme spolu hovoři-
li 8. září, před slavnostním setká-
ním u  příležitosti 50. výročí SOŠ 
Luhačovice.

Proč došlo k tomu, že se škola 
dnes tolik liší od svého původní-
ho určení?

Škola se proměňovala proto, že 
se po roce 1989 velmi rychle změ-
nily společenské poměry prostře-
dí, v  němž se škola nacházela. Pů-
vodně byla škola určená k přípravě 
knihkupců pro celou republiku. Je-
dinou výjimkou byli knihkupci, kteří 
pracovali v podniku hlavního měs-
ta Prahy. Vzdělávali jsme žáky ze 
všech krajů včetně těch, kteří pra-
covali v knihkupectvích nakladatel-
ství jako Albatros nebo Naše vojsko.

Jak změny probíhaly?
Krajské podniky Kniha, pro které 

jsme připravovali žáky, zanikly a my 
jsme se museli postavit tváří v tvář 
nové situaci. Protože naším gesto-
rem bylo Ministerstvo kultury, ori-
entovali jsme se nejprve na obory, 
které spadaly do jeho gesce. A  to 
byly obory uměleckých řemesel, 
které se vyučovaly v  Čechách, ale 
nikoli na Moravě. Tak jsme je pro zá-
jemce z  Moravy zřídili v  Luhačovi-
cích. 

to ale nebylo vše…
Dalším rysem nové situace byl 

nedostatek oborů pro dívky po ab-
solvování základní školy. Otevřeli 
jsme proto rodinnou školu ve čtyř-
letém a později tříletém oboru. Ten-
to obor postupně zanikl ruku v ruce 
s  tím, jak v  tehdejším Jihomorav-
ském kraji, do nějž Zlínsko patřilo, 
na školách vznikaly obory vhodné 
pro dívky.

Nevznikla zde ale jen „rodin-
ka“…

Při analýze vzdělávacích potřeb 
a potřeb celé podnikatelské sféry se 
také ukázalo, že v Luhačovicích chy-
bí gastronomické obory. Do všech 
stravovacích podniků lázní a do re-
staurací sem jezdili na praxi žáci ze 
vzdálených míst. Dohodli jsme se 
proto s  tehdejším ředitelem Láz-
ní Luhačovice inženýrem Krůželou, 
že podpoří zavedení těchto obo-
rů na luhačovické škole. Kde jinde 
by se totiž měly vyučovat než tam, 
kde žáci najdou i místo pro odbor-
ný výcvik!

Zavedení gastronomických 
oborů ovlivnilo celkovou struk-
turu školy… 

Ano, vznikl tak vlastně další pilíř 

školy. Z  dřívějška existoval pilíř vá-
zaný na knihkupectví a  později 
transformovaný na obor knihov-
nické a  informační systémy a  služ-
by, nově jsme vytvořili pilíř vázaný 
na umělecká řemesla a pilíř vázaný 
na gastronomické obory a manage-
ment.

Rozvoj školy byl v té době tedy 
velmi intenzivní, že?

Ano, a  měl i  další příčiny. Nedo-
vedu si představit lázeňské město, 
které by nemělo střední školu. Ško-
lu bylo nutné zachovat, protože zá-
roveň dotváří kulturní klima města, 
což je patrné dodnes. Kromě kultur-
ního přínosu měla škola pro město 
i efekt ekonomický.

Jak se to projevovalo?
V průběhu 4–5 let se počet žáků 

z ani ne 200, kteří školu navštěvova-
li v roce 1990, zvýšil na 500. To zna-
menalo, že odhadem každý desá-
tý člověk v Luhačovicích byl žákem 
školy. A když k tomu připočítám 72 
zaměstnanců školy, to už je nějaký 
ekonomický faktor! Třeba v domo-
vě mládeže bylo ubytováno 60 až 
70 žáků, v  soukromí jich pak byd-
lelo dalších 150, a to i mimo lázeň-
skou sezonu.

Škola samozřejmě musela roz-
šířit své prostory a všechno také 
zafinancovat.

Pro každý perspektivní rozvoj je 
zapotřebí spojenců. Když jsem se 
stal ředitelem, vedla má první cesta 
za starostou. To je pro školu osob-
nost číslo jedna. Když ředitel nevy-
chází s obcí, se starostou, tak to ne-
může fungovat. Také náš zřizovatel, 
Ministerstvo kultury, v  nás muselo 
vidět perspektivního partnera, což 
jsme museli prokázat. Dalším sub-
jektem, u nějž jsme hledali podpo-
ru, byl samozřejmě tehdejší Okresní 
úřad ve Zlíně. A  nesmím zapome-
nout ani na podporu ze strany pod-
nikatelské sféry. 

Jak se dobré vztahy projevily 
v praxi?

Město například vyšlo vstříc při 
budování domova mládeže tím, 
že pozemek poskytlo zdarma. Pro 
tento záměr jsem se snažil získat 
tehdejšího přednostu okresního 
úřadu, doktora Dostála. Když si pro-
studoval záměr rozvoje, vyslovil mu 
svou podporu a  doprovodil mne 

na Ministerstvo školství. Náš záměr 
jsem pak vyložil náměstkovi minist-
ra a pan Dostál ho ujistil o podpoře 
ze strany okresního úřadu. Jen tak 
se celý plán mohl uskutečnit. Do-
mov mládeže představoval investi-
ci v hodnotě celkově asi 32 milionů. 

Nestavěl se ale jen domov mlá-
deže…

Během období, kdy jsem školu ří-
dil já, došlo také k rekonstrukci bu-
dovy školy a vybudování přístavby. 
Další rekonstrukce probíhala pod 
taktovkou stávajícího ředitele, dok-
tora Miličky. Rekonstrukce probíha-
ly rovněž z cizích zdrojů. Z místních 
zdrojů, a to je velká zásluha města, 
se ovšem vybudovaly dílny umělec-
kých řemesel.

Spolupráci s  městem asi poz-
ději ještě víc usnadnilo, že se sta-
rostou stal pan Hubáček, dnes 
tajemník MÚ, který byl původně 
kantorem na SOŠ Luhačovice. 

Doktor Hubáček ve škole začínal. 
Když jsem se stal ředitelem, jmeno-
val jsem ho zástupcem pro praktic-
ké vyučování. Je Luhačovjan, takže 
věděl, co škola pro město zname-
ná. V polovině 90. let byla škola asi 
5. největším zaměstnavatelem ve 
městě. 

Nejenže jste byl ředitelem, ale 
zažil jste také spolupráci se všemi 
ostatními řediteli této školy. Kaž-
dý měl určitě své kvality, můžete 
je přiblížit?

Prvním ředitelem byl pan profe-
sor Semela, který se k nám pozdě-
ji, po ukončení své další práce na 
gymnáziu, vrátil a  učil v  Luhačovi-
cích coby senior. Byl to vynikající 
člověk, který do školy vnesl velmi 
humanistického ducha. Každý se od 
něj mohl něco přiučit. Byť jsem ho 
znal krátce, zaznamenal jsem jeho 
výraznou duchovní stopu v činnos-
ti školy. 

Po něm nastoupila paní inže-
nýrka Kolářová, že?

Ano. Paní ředitelka Kolářová byla 
zase osobností jiného druhu, proto-
že byla vzděláním ekonomka. Měla 
však hluboký vztah k žákům a vel-
kou schopnost empatie. Byla velmi 
spravedlivá. Velice si vážím její role. 
„Budovatelskou“ úlohu, jakou jsem 
později sehrál já nebo doktor Milič-
ka, nemohla naplnit vzhledem k di-
rektivnímu způsobu řízení školství 
za její éry. Její žáci ji však dodnes 
vnímají opravdu velmi pozitivně. 

Než jste přišel v  ředitelová-
ní na řadu Vy, nahradil ji během 
její mateřské dovolené načas ve 
funkci další ředitel. 

To byl kolega Staňa Laxar. Řekl 
bych, že velmi dobře vyplnil meze-
ru, která vznikla jejím mateřstvím. 
Byl to velmi lidský člověk a  navíc 
muzikant, hrával v Olšavě. Do kultu-
ry školy tak vnesl další zajímavý mo-
ment. Vzpomínám si, že třeba bě-
hem maturitních večírků vzal svoje 
„fidlátka“, já se přidal na harmoniku, 

pak přišel ještě někdo s bubny. Za-
pojili se i  žáci a  byla z  toho velká 
show. 

Když jste s ředitelováním skon-
čil, převzal vedení školy součas-
ný ředitel Milička…

To je opravdu významná peda-
gogická osobnost. Já ho přijímal 
jako češtináře dva měsíce po svém 
nástupu do ředitelské funkce. Uká-
zalo se, že jsem zvolil velmi dobře, 
protože jeho znalost světové litera-
tury je obrovská. Doktor Milička je 
autorem třídílné učebnice světové 
literatury a domnívám se, že u nás 
zatím lepší publikace nebyla vydá-
na. Vnesl do školy zase jiný rozměr.

Je něco, čím jste se Vy jako ře-
ditel školy řídil?

Ředitel musí vidět dál než dru-
zí a  chtít více než druzí. Nesmí si 
o sobě příliš myslet a musí si k sobě 
vybrat ty nejlepší lidi, kteří ho ve 
svých oborech převyšují. A to se mi 
myslím podařilo. Mohu vzpome-
nout třeba na Jardu Bureše, který 
skvěle držel umělecká řemesla. Ří-
dil jsem se tím, že musím mít dosta-
tek osobností pro realizaci své vize, 
dostatek informací a rozvinutý sys-
tém komunikace uvnitř zařízení. 

Jaké byly Vaše další zásady při 
řízení školy? 

Dobře spolupracovat se zřizo-
vatelem, s  městem a  s podnikatel-
ským sektorem. Když se k  těmto 
zásadám přidá heslo, že dobrá di-
plomacie řady nepřátel nerozšiřuje, 
tak si myslím, že se škole může po-
dařit etablovat se jako skutečně vý-
znamný společenský subjekt v rám-
ci daného teritoria. U nás se přitom 
nejednalo jen o  Luhačovicko, ale 
celou Moravu, odkud se k  nám 
žáci sjíždějí. Někteří k  nám zamířili  
i z Čech.  

Kromě ředitelování jste samo-
zřejmě i učil. Jaké předměty? 

Mé odborné zaměření je filozo-
fie a  historie. Vystudoval jsem filo-
zofickou fakultu v  letech 1960–65 
a získal jsem i aprobaci k výuce his-
torie a  občanské nauky. V  oblasti 
vzdělávání jsem ovšem prošel slo-
žitou cestou. Po studiu jsem začínal 
v  České socialistické akademii, což 
byla instituce určená ke vzdělávání 
dospělých. Spoluzakládal a rozvíjel 
jsem Lidovou univerzitu v Kroměří-
ži. Bylo to v době, kdy v Anglii vzni-
kaly open university a  v Německu 
Volkshochschule. Troufám si říct, že 
jsme tehdy, tedy v  druhé polovině 
60. let, byli v naší republice oprav-
du dobří. Uspořádali jsme řadu me-
zinárodních kongresů odborně za-
měřených na vzdělávání dospělých. 

Co bylo dál?
Pak jsem takříkajíc „padl v  tříd-

ním boji“ a  musel jsem působit ve 
výchovných ústavech neboli polep-
šovnách. První z  nich byl ústav ve 
Střílkách, kde byli umístěni chlap-
ci do 19 let. Potom následoval vý-
chovný ústav tady v  Bojkovicích, 
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kde jsem dělal vychovatele a  učil 
všechno. Když jsem třeba učil fyziku  
v  8. třídě, tak jsem se na to musel 
opravdu důkladně připravit. Man-
želka je učitelka češtiny. A  třeba 
mé archy se souvětími souřadnými 
a podřadnými a příslušnými spojka-
mi pro svou výuku využila také! Vše 
jsem si musel znovu projít, nejen 
abych učivo dokonale ovládal, ale 
také abych ho dokázal žákům sro-
zumitelně předat. 

tato část kariéry byla asi vý-
borná „škola“ pro Vaše pozdější 
působení, ne?

Když jsem přišel do Luhačovic, 
učil jsem dějepis, ale i naučnou lite-
raturu nebo třeba hospodářské vý-
počty. Dodnes, když paní v obcho-
dě vypadne pokladna, spočítám jí 
svou útratu dřív, než položky zno-
vu vyťuká. 

Jak se pozná dobrý učitel?
Dobrý učitel se musí umět učit od 

svých žáků. Každý rok přicházejí do 
školy noví žáci a nastavují učitelům 
znovu ono pomyslné zrcadlo. Mým 
cílem také bylo žáky nejen dobře 
naučit, ale i získat. 

Doba se hodně změnila. Jak 
moc je dnes složité mládež zau-
jmout?

Škola musí být otevřená, ale ne 
příliš. Svobody v ní tedy musí být to-
lik, kolik je možno, a řádu tolik, kolik 
je nutno, jak už říkali římští filozofo-
vé. Je potřeba učit svobodě, ale mu-
síme žáky také učit chápat to, co je 
nutné. Když projíždím Luhačovice-
mi autem, musím dodržovat pade-
sátku, abych nikoli svou svobodou, 
ale svou svévolností neohrožoval 
sebe ani druhé. Nejtěžší úkolem ve 
výchově je naučit žáka, co je svobo-
da a co je občanská kázeň.

Než jste skončil s  ředitelová-
ním, kulminovala škola co do po-
čtu žáků. Dnes jich má ale o hod-
ně méně…

Tento výkyv byl ovlivněn přede-
vším demografickou křivkou. Když 
celkový počet žáků klesne o  30 %, 
tak určitě klesne i počet žáků ve vaší 
škole. Ředitel musí sledovat potřeby 
společnosti a také je předvídat. A to 
si myslím, že škola zvládla dobře. 
Posun v orientaci odpovídá součas-
ným potřebám. Když jsem navštívil 
v roce 1991 spřátelenou školu v ra-
kouském Sankt Pöltenu, měli tam 
skvěle vybavená odborná pracoviš-
tě pro budoucí kadeřnice. Ptal jsem 
se tamějšího kolegy, zda se všechny 
ty učnice, co škola za léta vychovala, 
skutečně staly kadeřnicemi. A on mi 
na to odpověděl: „Ale kdepak! Za tu 
dobu jsme připravili tolik kadeřnic, 
že kdyby se každá z nich měla uži-
vit touto profesí, musely by všech-
ny ženy v Dolním Rakousku chodit 
ke kadeřnici dvakrát týdně. Jeho 
sdělení pro mne tehdy znamenalo: 
„Tak, chlapče, tudy ne! Musíme brát 
jen tolik žáků, abychom je nevytvá-
řeli na sklad!“ 

Můžete uvést příklad?
Když jsme otevřeli obor umělec-

ká řemesla, byl velký zájem o  ke-
ramiky. Mohli jsme klidně otevřít 

jednu třídu jen z  keramiků. My se 
ale rozhodli, že bude jen 1 třída 
umělců a  v ní budou kromě kera-
miků i truhláři a kováři. Kdybychom 
otevírali celé třídy keramiků, za  
10 let by bylo „překeramiková-
no“, děti by po škole nemohly na-
jít uplatnění a škola by přišla o svou 
dobrou pověst. Když jsem si pak 
kontroloval statistiky Úřadu prá-
ce, viděl jsem, že to děláme dobře. 
Naše škola měla menší neuplatni-
telnost absolventů, než byla celko-
vá míra nezaměstnaných. 

Kromě školy jste působil i v ko-
munální politice v uherském Bro-
dě, kde žijete.

Po určitou dobu jsem byl měst-
ským zastupitelem, na čas i  kraj-
ským zastupitelem. Je to asi má při-
rozenost, že se snažím být aktivní, 
kde mohu, a to, co říkám, se snažím 
mít vždy důkladně zformulováno. 
Chci, aby to, co prosazuji, mělo ra-
cionální opodstatnění. 

čemu se věnujete teď v důcho-
dovém věku?

Jsem místopředsedou Národní 
rady osob se zdravotním postiže-
ním. Mám 4 děti, dvě dcery a  dva 
syny. Mladší syn, kterému je teď 
36 let, prodělal dětskou mozkovou 
obrnu. Když jsem se jeho diagnózu 
dozvěděl, řekl jsem si: „Tak, Janku, 
teď musíš svému synovi pomoct. 
Když mu ale budeš pomáhat, bylo 
by dobré, abys pomáhal všem.“ Za-
čal jsem se proto v této problema-
tice angažovat. Už asi dvanáct let 
jsem místopředsedou Národní rady 
osob se zdravotním postižením 
a jsem také předsedou Krajské rady 
zdravotně postižených.

Mohl byste tuto činnost přiblí-
žit?

Člověk se zdravotním postiže-
ním se v souvislosti se svým hendi-
kepem ocitá v nerovné situaci. A to 
jak v  přístupu ke vzdělání, tak tře-
ba při překonávání bariér při pohy-
bu. V  některých oblastech existuje 
také značná stigmatizace hendike-
povaných osob v  očích společnos-
ti. V  souvislosti s  jejich nerovným 
postavením se navíc v  nerovném 
postavení často ocitá i  celá rodina 
takového člověka, například v  pří-
padě, že tento člověk potřebuje 
celodenní péči. Trvá-li taková ne-
rovnost dlouho, deformuje nejen 
postižené jedince, ale i  jeho rodi-
nu a také celou společnost. V rám-
ci možností proto musíme usilovat 
o  odstranění této nerovnosti. Ne-
rovná společnost je ostatně také 
neefektivní. 

Proč je neefektivní?
Protože plýtvá svými zdroji. 

I zdravotně postižení mají zbytkový 
potenciál, který jim musíme umož-
nit využít. Někteří zrakově postiže-
ní se třeba dokázali dostat do velmi 
významných funkcí. Odstavit tyto 
lidi by bylo významným ochuzením 
pro společnost. Sice to ještě ideál-
ně neumíme, ale snažíme se situaci 
zlepšovat. V izraelské armádě napří-
klad klidně slouží vozíčkáři. Takový 
ajťák na vozíčku dokáže ve své práci 

plně nahradit zcela zdravého chla-
pa, který může sloužit jinde.

Kvůli aktivitám pro zdravotně 
postižené asi nemáte příliš mno-
ho volného času. Přesto se ze-
ptám, jaké máte v penzi koníčky? 
Hrajete třeba ještě na tu harmo-
niku?

To už ne, ta se mi rozbila, ale rád si 
zazpívám. Zpěv je pro člověka důle-
žitý, přináší uvolnění a pomáhá i při 
myšlení. Jako důchodce mám času 
málo kvůli práci pro zdravotně po-
stižené. Věnuji se také lektorské čin-
nosti. Ve volnu tak zbývá čas sotva 
na malou zahrádku. 

Co byste popřál SOŠ Luhačovi-
ce do další padesátky?

Aby dále kultivovala společenský 
a  duchovní život ve městě a  okolí. 
A pokud jde o úlohu školy vůči žá-
kům, aby se řídila zásadou, kterou 
jsem si pro sebe zformuloval tak-
to: „Každý člověk by měl mít mož-
nost rozvíjet se tak, aby mohl do-
sáhnout limitů, které má od přírody, 
a  postupovat takovým tempem, 
které odpovídá jeho vnitřní síle.“ 
K  tomu mám na vysvětlenou i  pří-
běh o poutníkovi.

Povídejte!
Jde poutník do Athén, potká fi-

lozofa a ptá se ho: „Jak dlouho pů-
jdu do Athén?“ Filozof mu neodpo-
vídá. Poutník tedy odchází. Za chvílí 
však uslyší, jak za ním filozof volá: 
„Dvě hodiny!“ „A proč jste mi to ne-
řekl dřív?“ ptá se poutník. „Potře-
boval jsem nejdřív vědět, jak rychle 
jdeš!“ Nejprve tedy musíme detail-
ně poznat osobnost žáka, abychom 
mu mohli umožnit rozvoj takovým 
tempem, na které bude stačit.

Můžete to popsat na příkladu 
z praxe?

Na naši školu se hlásil jeden žák. 
Jeho maminka mne vyhledala, aby 
se svěřila se svými obavami, že její 
syn neudělá maturitu. Protože jsem 
chlapce neznal, poslal jsem jeho 
maminku na dvě hodiny na kafe 
do města a s žákem si promluvil. Po 
rozhovoru s chlapcem jsem dospěl 
k závěru, že sice maturitu udělá, ale 
nebude to za 4 roky. Kvůli nedostat-
kům ze základní školy, kde zřejmě 
došlo k  nepochopení jeho osob-
nosti, to bude trvat déle. Maminku 
se mi podařilo uklidnit a můj odhad 
se potvrdil. První ročník si chlapec 
zopakoval u nás, dohnal, co chybělo 
ze základky, ale nového učiva bylo 
moc. V druhém ročníku už měl jen 
jednu čtyřku, ve třeťáku nějakou tu 
trojku a odmaturoval bez trojek. Za 
rok jsem si na něj vzpomněl a zavo-
lal jeho mamince, abych se zeptal, 
jak se synovi daří. Řekla, že ho při-
jali na filozofickou fakultu na obor 
archivnictví. Proto tvrdím, že každý 
dokáže dojít k  cíli. Někdo uběhne 
stovku za 12 sekund, někdo za 10, 
někomu nestačí ani 15, ale do cíle 
nakonec dojde. 

Kdo je ve školství nejdůležitěj-
ší?

Určitě ti, co učí na základní ško-
le v  1. třídě. Tam potřebujeme mít 
ty nejlepší učitele. Když dokážou 

dobře podchytit vzdělání prvňáč-
ka, má pak takový žák ve školství 
důvěru. Když ho vystresují, mohou 
výrazně zbrzdit jeho vývoj. Tito uči-
telé by proto měli mít velkou úctu 
veřejnosti. 

Co je největším současným 
problémem českého školství? 

Nejsou to ani tak finance, i  když 
by si učitelé určitě zasloužili lep-
ší ohodnocení. Ke ztrátám dochází 
především kvůli tomu, že je celý sys-
tém ekonomicky neefektivní. Pře-
devším je ale velmi oslabena váž-
nost učitele ve společnosti, od níž 
se odvíjí vztah žáka k učiteli a ško-
le. To je ovšem dluh společnosti, ni-
koli učitelů. Chceme-li, aby nám vy-
rostla budoucí generace zdravých, 
sebevědomých, spravedlivých a so-
ciálně citlivých lidí, musíme přede-
vším změnit náš pohled na tuto pro-
fesi. 

Jak vzpomínáte Vy na léta strá-
vená ve škole v pozici žáka a stu-
denta?

Přibližně od 5. třídy jsem se po-
měrně dost vzdělával i  samostat-
ně. Odebíral jsem řadu časopisů. 
Učil jsem se rusky, tak jsem si kupo-
val Vokrug sveta. Začal také vychá-
zet velmi moderní časopis Dějiny 
a  současnost, který jsem odebíral 
od 1. čísla. Brzy jsem se začal zamě-
řovat na společenský směr vzdělání, 
ale měl jsem rád i matematiku. To je 
univerzální věda, která člověka roz-
víjí v globálním vnímání. 

Byl jste oceněn jako vynika-
jící pedagog krajem i  minister-
stvem. V  mládí jste ale ve škole 
určitě sklidil nějakou tu poznám-
ku. Klukovské rošťárny Vás jistě 
neminuly…

Jako kluk jsem si nenechal nic lí-
bit. Vyrůstal jsem na vesnici, bratři 
byli starší a už ze školy, tak jsem se 
musel obhájit sám. Když do mě ně-
jaký kluk strčil, tak jsem do něj strčil 
taky. (smích) Chodil jsem také něja-
ký rok i do hudební školy v Hradišti. 
Tam do mě kdosi vrazil, chytli jsme 
se, a  jak jsme sebou lomcovali, tak 
jsme vletěli do ředitelny. Ředitel byl 
ale rozumný a vzal to celkem dobře. 
To víte, rány tuží muže a člověk mezi 
kluky často nějaké utrpí. Patří to ale 
k hlubokému poznání do života. Na-
učíte se snést porážku. Větší sílu ale 
potřebujete, abyste unesl úspěch. 
Pýcha je počátkem pádu. Když jsem 
byl nucen skončit svou práci v  So-
cialistické akademii, trvalo nějakou 
dobu, než jsem dostal místo vycho-
vatele. Ve volném čase jsem praco-
val v lese, na zahradě si postavil fó-
liovník a pěstoval zeleninu k prodeji 
na trhu. Každá práce kultivuje a mu-
síte ji ocenit. Ve škole je to třeba 
práce školníka, uklízečky, kuchařky. 
Tyto profese nejsou dodnes doceně-
né. Školník musí například mimo jiné 
zajistit, aby už u vstupu nebyla shrnu-
tá rohožka. Když vcházíte do školy, 
musí být i na první pohled vidět, že je 
to dílna lidskosti, že tam každý centi-
metr čtvereční vychovává.  A tím jsme 
se na SOŠ Luhačovice řídili. 

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

KULTURA 

Neděle 1. 10. • 15.00 • Hala Vincentka
Dívčí saxofonový orchestr

Pondělí 2. 10. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Cravate club / Hrají: Miroslav Etzler, 
Martin Pechlát

Středa 4. 10. • 19.00 • Kinosál MěDK 
Elektra
Jak se Husákovi zdálo, že je Věra 
čáslavská / Divadlo Komediograf Brno

Pátek 6. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Vracovjáci

Neděle 8. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vinetůůů! / s herci Slováckého divadla 
Uherské Hradiště

Pátek 13. 10. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka 

Středa 18. 10. • 19.30 • Hotel Palace, 
kavárna
Rabigabi a.G

Pátek 20. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Drietomanka

Pátek 20. 10. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Duety z divadla / Účinkují: Marie 
Šlehoferová a Jaroslav Beneš

Pátek 27. 10. • 16.00 • kinosál, MěDK Elek-
tra
Pohádkové nepohádky Josefa 
čapka / Anima Candida / Praha

Pátek 27. 10. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Večer španělských 
a jihoamerických rytmů 
a melodií / Účinkují: Mariia Mikhailova, 
flétna, Libor Janeček, kytara

Sobota 28. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
…a na hrušce sedí diktátor / 
Miroslav Táborský

Kino 

Pondělí 2. 10. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Čtvrtek 5. 10. • 19.30 
Masaryk                12

Životopisný ČR, 2016

Sobota 7. 10. • 19.30 
Zahradnictví. Dezertér            
Drama ČR, 2017

Neděle 8. 10. • 17.00 
LeGO® Ninjago® film 
Animovaný USA, 2017

Úterý 10. 10. • 19.30 
Španělská královna 12   
Komedie Španělsko, 2016

Středa 11. 10. • 16.00
Bába z ledu                 
Komedie ČR, 2017

Pondělí 16. 10. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie, ČR 2017

Středa 18. 10. • 19.30 
Masaryk                12

Životopisný ČR, 2016

Čtvrtek 19. 10. • 19.30 
Zahradnictví. Dezertér            
Drama ČR, 2017

Sobota 21. 10. • 19.30 
Bajkeři PReMIÉRa
Komedie ČR, 2017

Neděle 22. 10. • 17.00 
Velká oříšková loupež 2 
Animovaný USA, 2017 

Úterý 24. 10. • 19.30 
matka!    15   
Horor USA, 2017 

Čtvrtek 26. 10. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Neděle 29. 10. • 17.00 
Hurvínek a kouzelné muzeum                      
Animovaný ČR, 2017 

Pondělí 30. 10. • 19.30 
Zahradnictví. Dezertér            
Drama ČR, 2017

Akce DDM

Sobota 7. 10. • 15.00 
Drakiáda na Petrůvce

Sobota 14. října • 14.00 • letiště
Drakiáda na letišti 
v Luhačovicích
Prohlídka letadel a další program pro malé 
i velké, společné pouštění draků

Čtvrtek 26. 10 • 15.00 • zámek
Vyřezávání halloweenských dýní 

Čtvrtek 26. 10. • 18.00 • sraz na nádvoří 
zámku
Halloweenský lampionový 
průvod 
S sebou svítící lampión a strašidelnou masku. 
Poplatek 20 Kč/osoba. Za deště zrušeno

Čtvrtek 26. 10. • od 8.00 do15.00 • SC 
Radostova
Přátelský florbalový turnaj 
Pro hráče rok narození 2005 a mladší. 
Přihlášky týmů 5+1 do 13. 10. Startovné  
600 Kč/tým 

Pátek 27. 10. 
Zámecký turista / Výlet do Olomouce

KLUB

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

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

V měsíci říjnu proběhnou výukové programy 
pro žáky ZŠ 

Probíhá ZÁPIS DO KROuŽKŮ 
přihlášky elektronicky, informace a aktuální 
nabídka www.ddmluhacovice.cz

tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz  

Program SAS

Čtvrtek 5. 10. • 15.00 • Klubovna

Čtvrtek 5. 10. • 16.00 • Klubovna  
alena Bímová / O japonské pouti, 
přednáška
Středa 11. 10. • 16.00 • Kino
Bába z ledu / Biosenior
Čtvrtek 12. 10. • 12.30.   
Planetárium v uherském Brodě 
(tam autobusem, zpět individ.)
Čtvrtek 19. 10. • 12.45    
Petrůvka, Obětová (tam autobusem, 
zpět pěšky)
Čtvrtek 26. 10. • 14.00   
Vycházka od nádraží k Jezírku 
lásky

Akce Charity

Programy v prostorách Denního stacionáře 
Charity Luhačovice, Hradisko 100, od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč.

2. 10. • Cvičení nejen pro seniory
9. 10. • Pečení frgálů / paní Mikulová
16. 10. • Provodov a jeho pověsti, 
beseda / L. Gondová
23. 10. • Sváteční slovo / P. Martin 
Rumíšek
30. 10. • Výtvarná dílna – dušičkové 
ozdoby, věnečky a přízdoby s sebou

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

Akce v muzeu
Čtvrtek 19. října • 17.00 
Historie dámského spodního 
prádla, přednáška

24. a 25. října 
Workshop animované reklamy 
s Adélou Šimovou k výstavě Je libo dobrou 
kávu?
Objednávky pro školy tel.: 577 132 883 

Akce v knihovně
Čtvrtek 26. 10. • 17.30 
PaedDr. Jiří Jilík / Žítkovské 
čarování. Pravdivý příběh žítkovských 
bohyní

Úterý 3. 10. 
Setkání se spisovatelkou táňou 
Keleovou – Vasilikovou
vstupné 40 Kč

Novinky z knihovny
Rádi bychom vás upozornili na službu 
Zazvoňte na nás, jež slouží lidem, pro které 
je výstup do schodů obtížný. Zazvoňte 
u hlavních dveří knihovny a my vám 
přineseme knihy dle vašeho přání a zároveň 
od vás převezmeme knihy, které vracíte.
 V týdnu od 2. 10. do 6. 10. bude probíhat již 
tradiční celostátní akce Týden knihoven.
Během tohoto týdne můžete využít 
amnestie a vrátit upomínané knihy bez 
poplatku z prodlení. 
Noví čtenáři do 15 let získají roční registraci 
zdarma a pro všechny hravé a tvořivé děti 
jsme připravili v pátek 6. 10. Odpoledne 
plné her, které proběhne od 13.00 do 17.30 
hodin.
   Ve čtvrtek 5. 10. v 10.00 zahajuje výuku 
Virtuální univerzita třetího věku. Téma 
letošního semestru je Lidské zdraví. Zájemci 
o studium mají stále možnost se přihlásit!
   Srdečně vás zveme na setkání se 
spisovatelkou společenských románů Táňou 
KeleovouVasilikovou. Setkání se bude konat 
úterý 3. 10. 2017.
   Pro ty, jež zajímají osudy a příběhy bohyň 
na Žítkové, bude jistě přínosem přednáška 
spisovatele Jiřího Jilíka, který se těmto 
ženám s netradičním osudem dlouhodobě 
věnuje. Jiřího Jilíka můžete vidět v knihovně 
ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 17.30 hodin.
  Nabízíme možnost rezervace míst na 
jakoukoliv akci – tel. 577 132 235 nebo mail 

info@knihovna-luhacovice.cz. Bližší 
informace na našem webu, letácích či FB.

M. Mikulcová

Na radnici zavítaly srbské podnikatelky

Delegaci podnikatelek ze srbského města Čačak 
s doprovodem přijali představitelé Luhačovic  
6. září na místní radnici.
Starostka Marie Semelová a místostarosta 
Radomil Kop hostům pověděli více 
o samosprávě, turistickém ruchu a možnostech 
kulturního a sportovního vyžití v lázeňském 
městě. Řeč tak byla například o cyklostezkách, 
Sportovním centru Radostova, městské 
plovárně, ale i o zářiovém folklorním festivalu 
Písní a tancem. Zástupci města samozřejmě 
přiblížili návštěvě také místní léčivé prameny 
a podali základní informace o lázeňských 
společnostech, které ve městě působí. „Musím 
upozornit i na jednu perličku, Luhačovice totiž 
nejsou jen léčebnými lázněmi a oblíbenou 
turistickou destinací, ale vzhledem ke krásné 
architektuře a prostředí také vyhledávaným 
místem pro svatby,“ dodala s úsměvem 
starostka Semelová.
V průběhu setkání představily jednotlivé členky 
srbské delegace své hlavní aktivity, kterým se 
věnují. Ve spolku podnikatelek, které do 
Luhačovic zavítaly, byla mimo jiné i zástupkyně 
srbského lázeňství, šéfka velké dopravní firmy, 
majitelka grafického studia nebo výrobny 
cukrovinek. Nechyběla ale ani dáma, jejíž 
doménou je výroba šátků a kravat, z nichž 
některé nosí i americký prezident Trump či 
německá kancléřka Merkelová.
Proběhla také krátká diskuse, při níž se 
návštěvnice ptaly zejména na další podrobnosti 
o fungování lázeňství a léčebných pramenů. Na 
oplátku členky delegace hostitelům přiblížily 
například turistické možnosti v Srbsku, kde se 
nacházejí nejen mnohé lázně, ale také 
například krásné hory nebo jezera a řada 
starobylých klášterů.
Po setkání předal místostarosta Kop za město 
delegaci dárkové tašky s upomínkovými 
předměty a ještě před společným závěrečným 
fotem byly návštěvnice ze Srbska požádány, 
aby se podepsaly do pamětní knihy. Návštěva 
Srbek ve městě, kterou zprostředkovalo 
Kontaktní centrum pro východní trhy Krajské 
hospodářské komory Zlínského kraje, pak 
pokračovala setkáním se zástupci akciové 
společnosti Lázně Luhačovice a prohlídkou 
některých jejích zařízení. 

Nikola Synek

Svaz důchodců uspořádal pro své členy 
výlet. Zavítali do Luhačovic
Ve čtvrtek 7. září se na příjemný výlet do 
Luhačovic vydali z různých míst regionu 
senioři, kteří jsou členy Svazu důchodců ČR.
Výlet s projížďkou vláčkem na přehradu  
a obědem v hotelu Litovel pro ně uspořádala 
regionální centrála této organizace. Do 
Luhačovic vyrážejí v babím létě senioři takto 
organizovaně na příjemný výlet už tradičně. 
„Byla jsem tu předloni a je to tu moc fajn. 
Počasí nám snad vydrží i letos,“ komentovala 
při pohledu na  mraky, honící se po nebi nad 
Luhačovicemi, jedna z letošních účastnic 
Marie Geržová ze Lhotska.
Přátelská atmosféra s možností aktivního 
trávení času přilákala i tentokrát několik 
desítek seniorů.
„Letos máme šedesát účastnic a účastníků, 
kteří dorazili například z Jasenné, Liptálu, 
Zlína nebo Valašských Klobouk,“ přiblížil 
Rudolf Dočkálek, předseda krajské rady SD ČR 
Zlínského kraje.  Luhačovice si i letos senioři 
krásně užili. No vždyť, znáte snad lepší místo 
pro příjemný výlet?

Nikola Synek 
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Zveme Vás na

2.FARNÍ BAZÁREK
(podzim-zima) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

OBUVI A HRAČEK

který se uskuteční v sobotu 7. 10. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin

ve velkém sále u kostela sv. Rodiny v Luhačovicích.

Prodej bude probíhat formou samoprodeje s poplatkem 30 Kč za stůl.
Nutná rezervace stolu na tel.čísle: 737 979 170

nebo na e-mailu: sedlarovak@atlas.cz

Těšíme se na Vás! 
Přijďte prodávat i nakupovat!

Rybářské závody přinesly rekordní úlovek i jedinečnou cenu pro vítěze 
Ze soboty 9. na neděli 10. září se 

uskutečnily již 65. podzimní rybář-
ské závody na Luhačovické pře-
hradě. Jako vždy se chytalo od so-
botních 12 hodin do nedělního 
poledne, kolem 13. hodiny pak ná-
sledovalo u Rybářské chaty vyhlá-
šení nejlepších účastníků s ukázkou 
top úlovků. Zvítězil Daniel Janča, 
kterému se podařilo chytit kapra  
o hmotnosti 19,22 kilogramů. Sta-
novil tak nový rekord závodů, pro-
tože větší úlovek organizátoři 

dosud nezaznamenali. Kromě pu-
tovního poháru pro vítěze, různých 
rybářských prutů a pomůcek a zá-
jezdu na rybolov do Norska si ale ví-
těz odnesl ještě jednu nečekanou a 
speciální cenu. Protože tak dokázal 
na Luhačovické přehradě zvítězit už 
potřetí, kamarádi rybáři pro nic ne-
tušícího vítěze po předání cen při-
pravili koupel v kádi s jeho téměř 
dvacetikilovým rekordním kaprem. 
Diváci i všichni rybáři včetně ví-
těze se samozřejmě krásně bavili,  

a i když tuto cenu Janča nečekal, 
bral ji velmi sportovně. 

„Klukům děkuji za krásnou kou-
pačku, je pravda, že den jsem se 
kvůli závodům nekoupal. Tak jim 
moc děkuju, voda byla teplá, jen 
ten šampon chyběl,“ zavtipkoval ví-
těz. S krásným kaprem, kterého se 
mu podařilo chytit, to prý i přes jeho 
hmotnost nebyl velký boj. „Záběr 
přišel zhruba kolem půlnoci a vy-
táhl jsem ho jak cejna. Asi věděl, že 
ho vrátíme pak zpátky do přehrady, 

tak se vůbec nebránil,“ komento-
val Janča. A jak je spokojený s tím, 
že překonal rekord závodů? „Hlav-
ně se mi tím povedl můj rekord, tak 
to jsem moc spokojený,“ pozname-
nal vítěz. 

O dalším víkendu se na přehra-
dě utkala v rybolovu mládež, kte-
rá také předvedla krásné úlovky. 
Vyhrál Jiří Krč, který zdolal kapra  
o hmotnosti 11,59 kilogramů. 

Nikola Synek

Podzimní sklizeň a její zužitkování 
Na letošní rok zahrádkáři nebu-

dou vzpomínat v dobrém a budou 
si přát, aby se dlouho neopakoval. 
Úroda ovoce je velmi slabá,  a pro-
to využijte i to málo, co nám letos 
příroda poskytla. Zima bývá dlou-
há a  vitamínů bude potřeba v  ja-
kékoli podobě.

Naše organizace zahrádkářů na-
bízí jako každý rok možnost využít 
služby místní moštárny a pálenice.

Zapisovat kvas a  objednávat 
pálení je možné průběžně tele-
fonicky u  vedoucího pálenice 
pana Ladislava Mikulce na čísle  
605 126 493. Předpokládané zahájení 

provozu pálenice je koncem října, 
bude záležet na objednávkách.

Moštárna zahájila provoz v září, 
moštovací den je sobota, objed-
nat si moštování ovoce je možné 
na čísle 732 548 253.  Moštování 
v sobotu probíhá, pokud jsou ob-
jednávky.

Další podrobné informa-
ce o  pálenici a  moštárně najde-
te také na našich internetových 
stránkách 
www.zahradkariluhacovice.ci.

Mgr. Zbyněk Lekeš, tajem-
ník ZO ČZS Luhačovice

Koupím byt 
v Luhačovicích v OV 1+1, 1+2. 

Ne RK. Kont.: 775 999 550.

Přijmeme 
prodavačku - skladnici 

do prodejny vodo-topo v Luhačovicích 
dobré platové podmínky, nástup možný ihned 

tel. 721 902 830 pan Mrázek 

DDM LuHačOVICe
 

hledá kvalifikovaného pedagoga 
volného času 

s úvazkem 1,0 hod. týdně na vedení 
zájmového kroužku střelecký, veselé 

tančení, hasičský-přípravka, cvičení SM 
systém. Bližší informace v DDM Luhačovice.

Domov pro seniory Luhačovice, pří-
spěvková organizace, pořádá 

Den otevřených dveří 
5. 10. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin

V Drahách 1105, Luhačovice
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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

Zaměstnaná žena hledá ubytování 
na 1 rok v okolí závodu Zálesí. 

Kontakt: +421 950 549 647

www.novyujezdec.cz 

A S MOŽNOU DOTACÍ AŽ 200 000 CZK
OD MĚSTA UHERSKÝ BROD

NOVÝ ÚJEZDEC - Újezdec u Luhačovic

VÁŠ ZBRUSU NOVÝ DOMOV
V ŽÁDANÉ LOKALITĚ

tel.: +420  602 753 117 mail: antos@novyujezdec

POSLEDNÍ
VOLNÉ

POZEMKY

Rychlý internet
a chytrá televize
pro rodinné domy
nejen v Luhačovicích

AKCE DO 31. 10. 2017

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

Stabilní 

připojení až

100 Mb/s

Akční cena

Internet + TV


