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Vážení spoluobčané,
Jsme uprostřed prázdnin, příjem-

ných letních dní. Věřím, že jste měli 
čas naplánovat si odpočinek a rela-
xaci, navštívit místa blízká i ta vzdá-
lená, posedět s rodinou, přáteli. Vyu-
žili jste nabídky k návštěvě okolních 
měst a  obcí za kulturou, zábavou, 
sportem. Také nabídka kulturních 
i společenských akcí v našem městě 
je díky MěDK Elektra i dalších spol-
ků a sdružení velice pestrá a rozma-
nitá. A důležité je, že kulturní, spor-
tovní a  společenské akce nekončí 

s  letní sezonou, jsou naplánovány 
po celý kalendářní rok. Chtěla bych 
připomenout, že každý rok vydává-
me v tištěné i elektronické podobě 
„Kalendář akcí“ na příslušný rok. Je 
k  dispozici na webových stránkách 
města nebo přímo v infocentru.

Při procházkách městem jste 
možná již zaznamenali, že bylo 
nově vybudováno místo pro pro-
dej zejména ovoce a zeleniny (tržiš-
tě) a  postupně je vybavováno mo-
biliářem. Je umístěno v  zadní části 

kulturního domu Elektra vedle kina. 
Nabídka prodeje se tak zpestří o do-
mácí produkty ovoce a  zeleniny či 
výrobků z  nich, protože letos bylo 
obzvláště příznivé jaro a  léto, které 
přálo mimořádným výnosům, úro-
dě.

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
příjemný zbytek léta, hodně poho-
dy a  klidných dní k  načerpání síly 
a energie do dalších pracovních dní. 

Vaše starostka M. Semelová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Janáčkův festival nabídl i operu pod širým nebem 

Také operu Příhody lišky Bys-
troušky sehranou pod širým ne-
bem na Lázeňském náměstí nabídl 

letos festival Janáček a  Luhačovi-
ce. Mimo toto jedinečné předsta-
vení v  podání souboru opavského 

Slezského divadla se milovníci vážné 
hudby ale mohli těšit v rámci hlavních 
programů od 16. do 20. července na 
řadu dalších skvělých koncertů a  ne-
chyběly ani různé doprovodné akce, 
mimo jiné besedy. Letos na festivale 
nechybělo ani vystoupení Viléma Ve-
verky, asi nejvěhlasnějšího z  českých 
hobojistů, který se představil v Lázeň-
ském divadle spolu s uskupením En-
semble 18+ a zahráli mimo jiné hud-
bu Vivaldiho, ale také Morriconeho 
legendární melodie složené pro film 
Tenkrát na Západě. S  hobojistou Ve-
verkou se pojila rovněž jedna z dopro-
vodných akcí festivalu, a sice výstava 
fotografií v  Hale Vincentka, nazvaná 
Muž tří tváří / Vilém Veverka – hobo-
jista, fotograf, horolezec. Jak už název 

expozice prozradil, Veverka je velmi 
renesanční osobností a věnuje se také 
horolezectví, při kterém pořizuje pře-
krásné snímky. K  vidění tak byly na-
příklad fotografie z  jeho výstupu na 
Aconcaguu, nejvyšší horu americké-
ho kontinentu, která měří bezmála 
7000 metrů.  

Mimo proslulého hobojistu se na 
festivale představila také violistka 
Kristina Nouzovská Fialová s Komorní 
filharmonií Pardubice, sólistka na lesní 
roh Kateřina Javůrková s  uskupením 
Slovak Sinfonietta a  hlavní program 
uzavřelo provedení oratoria z  roku 
1600 na libreto A. Maniniho La Rappre-
sentazione di Anima et di Corpo aneb 
Představení o duši a těle.  

Nikola Synek

Muzeum slavilo sté výročí zahájením výstavy krojovou slavností  

Spoustu osob překrásně odě-
ných v  rozličných variantách pest-
rých lidových krojů mohli zahléd-
nout obyvatelé a návštěvníci města 
28. června. Folkloristé z  Luhačovic 
a  okolí, ale také z  dalších regio-
nů společně se zpěvem a  hudbou 

vyrazili průvodem od Lázeňského 
náměstí k budově kulturního domu 
Elektra. Tam sídlí také místní muze-
um, které touto akcí spojenou se 
zahájením nové výstavy „Muzeum 
staré jako Československo“ oslavi-
lo sté jubileum svého fungování. 

„Když bylo Muzeum luhačovické-
ho Zálesí před sto lety otevřeno, 
konal se také krojový průvod, pro-
to jsme chtěli tuto akci u příležitos-
ti výročí zopakovat,“ poznamenala 
současná šéfka luhačovického mu-
zea Blanka Petráková. Sama je také 

odbornicí na lidové kroje a jejich re-
konstrukce, jimž se po léta věnuje. 
Na prostranství před Elektrou si tak 
veřejnost, která dorazila s  průvo-
dem, mohla vychutnat komentova-
nou přehlídku krojovaných účast-
níků. Při ní se lidé dozvěděli, který 
region jednotlivé kroje reprezentu-
jí, z čeho se skládají nebo pro jakou 
příležitost byly konkrétně určeny. 
Nechybělo tu samozřejmě několik 
variant krojů z oblasti Luhačovické-
ho Zálesí. 

Součástí akce byly i  stánky 
s  ochutnávkou tradičních speci-
alit, dílničkou věnovanou vyšívá-
ní nebo vázání květinových voni-
ček. Po skončení přehlídky mohli 
návštěvníci samozřejmě zavítat na 
novou výstavu do muzea. V  expo-
zici nechybí kromě řady informací 
o vývoji muzea v jeho stoleté histo-
rii také právě mnoho lidových kro-
jů, ale i mnohé zajímavé předměty 
z  původní sbírky muzea, které se-
sbíral jeho zakladatel Antonín Vác-
lavík. Například obecní buben, na 
který se bubnovalo při vyhlašování 
různých zpráv v dobách, kdy neexis-
toval rozhlas či televize a už vůbec 
ne jakákoliv další moderní média. 
Výstavu v  muzeu bude možno na-
vštívit po celý zbytek roku a  ještě 
v lednu 2019. 

Nikola Synek

Mši při pouti vedl místní rodák, novokněz Jiří Šůstek  
Průjezd historické hasičské tat-

rovky s  dechovkou ulicemi města, 
jarmark u  pošty i  kolotoče a  pou-
ťové atrakce a  samozřejmě slav-
nostní mše v  kostele svaté Rodiny. 
To vše provázelo 8. července Luha-
čovickou pouť, připomínající výro-
čí posvěcení tohoto kostela, který 
slouží obyvatelům i  návštěvníkům 
lázeňského města už 21 let. Letošní 
bohoslužba přitom byla pro mno-
hé z  místních o  to zajímavější, že 
ji celebroval mladý novokněz Jiří 

Šůstek, pocházející právě z  Luha-
čovic. Působit ovšem nadále bude, 
jak během mše prozradil, v  kato-
lickém středisku pro mládež v  Raj-
nochovicích. Při Luhačovické pou-
ti zaujal svým kázáním věřící, kteří 
jako vždy o  pouti zcela zaplnili lu-
hačovický kostel. Řada přítomných 
si pak nenechala ani ujít po mši pří-
ležitost osobního požehnání od no-
vokněze, na které tak čekala dlouhá 
fronta lidí.   

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 8. schůze rady města Luhačovice konané 29. 5. 2018

RML schválila:
•	 účetní závěrku Technických slu-

žeb Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, k  rozvahovému dni 
31. 12. 2017, hospodářský výsle-
dek ve výši 4  470,11  Kč převést 
do rezervního fondu organizace 
a použití rezervního fondu ve výši 
4 470,11 Kč k posílení investičního 
fondu organizace;

•	 účetní závěrku Městského domu 
kultury Elektra Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, k  rozvaho-
vému dni 31. 12. 2017, hospodář-
ský výsledek ve výši 224 431,60 Kč 
převést do rezervního fondu orga-
nizace;

•	 účetní závěrku Sportovního cen-
tra Radostova, příspěvkové or-
ganizace, k  rozvahovému dni 
31.  12.  2017, hospodářský výsle-
dek ve výši 137 847,23 Kč převést 
do rezervního fondu organizace;

•	 účetní závěrku Základní školy Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, 
k  rozvahovému dni 31. 12. 2017, 
hospodářský výsledek – ztrátu ve 
výši 8  183,78  Kč vypořádat zlep-
šeným hospodářským výsledkem 
organizace v následujících letech;

•	 účetní závěrku Mateřské školy Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, 
k  rozvahovému dni 31. 12. 2017, 
hospodářský výsledek – ztrátu ve 
výši 45 793,28 Kč uhradit z rezerv-
ního fondu organizace;

•	 účetní závěrku Domu dětí a  mlá-
deže Luhačovice, příspěvkové 

organizace, k  rozvahovému dni 
31.  12. 2017, hospodářský výsle-
dek ve výši 69  442,08  Kč převést 
do rezervního fondu organizace;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Městský kamerový monitorova-
cí systém Luhačovice – kamerové 
body MěDK Elektra, Masarykova 
137 pasáž“ a zaslání výzvy na po-
dání nabídky firmám;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „PD – Luhačovice, rekonstruk-
ce ulice Nádražní, část II“, uzaví-
raný mezi městem Luhačovice 
a  Ing. Jiřím Škrabalem, a  pověřu-
je starostku města Ing. Bc. Marii 
Semelovou podpisem dodatku 
č.  1  smlouvy o  dílo na akci „PD – 
Luhačovice, rekonstrukce ulice 
Nádražní, část II“;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „PD – rekonstrukce komuni-
kace ul. Hrazanská Luhačovice“, 
uzavíraný mezi městem Luhačovi-
ce a Ing. Jiřím Škrabalem, a pově-
řuje starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem dodatku 
č.  1  smlouvy o  dílo na akci „PD – 
rekonstrukce komunikace ul. Hra-
zanská Luhačovice“;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
na dodavatele lávky pro pěší za 
Alfa marketem a zaslání výzvy na 
podání nabídky firmám; 

•	 vnitřní předpis Městské policie Lu-
hačovice č. 1/2018 pro používání, 

evidenci a ukládání zbraní a střeli-
va a zacházení se zbraněmi a stře-
livem, které jsou v  držení města 
Luhačovice; 

•	 změnu otevírací doby Měst-
ské knihovny Luhačovice v  ob-
dobí letních prázdnin od 2. 7. do 
31. 8. 2018;

•	 účast Mgr. Romana Leblocha na 
Zahájení lázeňské sezony v Piešťa-
nech v termínu 1.–3. 6. 2018;

•	 zveřejnění záměru města pro-
najmout 1. podzemní podla-
ží objektu „Dvoupodlažní parko-
viště Solné“ na pozemku st. pl. 
1702  v  k.  ú.  Luhačovice s  56  par-
kovacími místy včetně 2 parkova-
cích míst pro vozíčkáře v  celkové 
výměře 1 253 m2 Lázním Luhačo-
vice, a. s., za cenu 589 200 Kč roč-
ně do 31. 12. 2020;

•	 navýšení individuální dotace or-
ganizaci Janáček Luhačovice, z. s., 
o  10  000  Kč v  roce 2018  za úče-
lem pokrytí výdajů spojených 
s  organizací 6. ročníku festiva-
lu „Svátek sborového zpěvu Lu-
hačovice“, konaného 23. 6. 2018.  

RML uložila:
•	 řediteli Technických služeb Luha-

čovice, příspěvkové organizace, 
dořešit pohledávku za firmou EPR 
Papír, s. r. o., ve výši 132 303,99 Kč, 
která je přihlášena do insolvenční-
ho řízení;

•	 řediteli Sportovního centra Ra-
dostova Luhačovice, příspěv-

kové organizace, předložit do 
12.  6.  2018  informaci o  stavu vy-
máhání a  návrh dalšího řešení 
(vymáhání) pohledávek za Croce-
ry store, s. r. o., ve výši 19 300 Kč 
a  FK Slavonín ve výši 13  920  Kč. 

RML rozhodla:
•	 o výběru dodavatele SoftwareONE 

Czech Republic, s. r. o., Praha 4, na 
veřejnou zakázku „Kancelářský 
software“ na základě hodnocení 
nabídek a výsledku posouzení spl-
nění podmínek účasti v zadávacím 
řízení a pověřuje starostku města 
Ing. Bc.  Marii Semelovou podpi-
sem smlouvy o zajištění a dodáv-
ce licencí k  softwaru s  vybraným 
dodavatelem SoftwareONE Czech 
Republic, s. r. o.;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Dostavba ZŠ Luhačovice – 
projektová dokumentace“ takto: 
1. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mís-
tek, a. s., nabídková cena včet-
ně DPH 1 754 500 Kč, doba zpra-
cování projektové dokumentace 
pro provádění stavby dopracova-
né do projektové dokumentace 
pro zadání stavebních prací v ka-
lendářních týdnech – 13, a pově-
řila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem smlouvy 
o  dílo s  vybraným dodavatelem 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, 
a.  s., v  souladu s  nabídkou doda-
vatele.

zprávy z 28. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 21. 6. 2018

ZML schválilo:
•	 účetní závěrku města Luhačovice 

k rozvahovému dni 31. 12. 2017, vý-
sledek hospodaření za rok 2017 ve 
výši 20  729  965,53  Kč zjištěný dle 
platných právních předpisů v  ob-
lasti účetnictví převést do neroz-
děleného zisku minulých účetních 
období;

•	 závěrečný účet města Luhačovice 
za rok 2017 s vyjádřením souhlasu 
s  celoročním hospodařením, a  to 
bez výhrad;

•	 použití finančních prostředků fon-
du investic Městského domu kultu-
ry Elektra, příspěvkové organizace, 
ve výši cca 90 000 Kč na nákup da-
taprojektoru;

•	 prodej pozemku st. pl. 1071  k.  ú. 
Luhačovice o výměře 23 m2 vlastní-
kům garáže umístěné na tomto po-
zemku, manželům J. a O. B., za cenu 
800 Kč/m2 + DPH a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví úplat-
ným převodem pozemek parc. 
č. 1518/4 k. ú. Luhačovice o výměře 
2 654 m2 za cenu 50 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem;

•	 prodej části pozemku parc. 
č.  1326/10  k.  ú. Luhačovice 

o  výměře cca 440  m2  manželům 
J. a L. V. za cenu 700 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem;

•	 likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a škod-
ní komise a  uložilo vedoucím 
organizací provést likvidaci vyřa-
zeného majetku;

•	 předání majetku města Luhačo-
vice k  hospodaření Technickým 
službám Luhačovice, příspěvkové 
organizaci, dle předloženého ná-
vrhu;

•	 podání žádosti o  dotaci posky-
tované generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky v rámci programu 
Dotace pro jednotky SDH obcí na 
projekt „Jednotka SDH Polichno – 
dopravní automobil“ a dofinanco-
vání projektu z rozpočtu města Lu-
hačovice v roce 2019;

•	 prodej bytové jednotky 
č.  865/15  v  bytovém domě 
č.  p. 865  ul. Družstevní včet-
ně spoluvlastnického podílu 
id. 603/24904  k  pozemku st. pl. 
103/4  – zast. plocha a  nádvoří 
o výměře 675 m2 a spoluvlastnic-
kého podílu id. 603/24904  k  po-
zemku st. pl. 103/5  o  výměře 
1 715 m2 v k. ú. Luhačovice nájemci 

této bytové jednotky, paní Z. B., 
v  souladu s  pravidly pro prodej 
bytů a bytových domů v majetku 
města Luhačovice;

•	 nabýt úplatným převodem poze-
mek st. pl. 76/1 k.  ú. Polichno vý-
měře 191 m2 ve vlastnictví pana M. 
J. za cenu 200 000 Kč a úhradu ná-
kladů spojených s převodem;

•	 prodej části pozemku parc. 
č.1974/2  k.  ú. Kladná Žilín o  vý-
měře cca 30 m2 panu T. Š. za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spo-
jených s převodem;

•	 nabýt bezúplatným převodem po-
zemek parc. č. 753 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 622 m2, který je v ma-
jetku ČR – Státního pozemkového 
úřadu;

•	 podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostře-
dí na projekt „Digitální povodňo-
vý plán města a ORP Luhačovice“ 
a  dofinancování projektu z  roz-
počtu města Luhačovice;

•	 záměr města prodat nebo dlouho-
době pronajmout pozemek st. pl. 
181 o výměře 1 207 m2 v k. ú. Klad-
ná Žilín, jehož součástí je stavba 
– objekt č. p. 18 současně s před-
ložením záměru využití toho-
to objektu a uložilo vedení města 

zpracovat další alternativy využi-
tí tohoto objektu a předložit je na 
další schůzi zastupitelstva měs-
ta 6. 9.

ZML neschválilo:
•	 prodej části pozemku parc. 

č. 536/33 k. ú. Luhačovice;
•	 prodej části pozemku parc. 

č.  1912/2  k.  ú. Kladná Žilín o  vý-
měře cca 260  m2  a  část pozem-
ku parc. č.  1913/1  k.  ú. Klad-
ná Žilín o  výměře cca 600  m2. 

ZML stanovilo:
•	 počet členů Zastupitelstva měs-

ta Luhačovice na volební ob-
dobí 2018–2022  na 21  členů. 

ZML zvolilo:
•	  do funkce přísedící Okresní-

ho soudu ve Zlíně na obdo-
bí let 2018–2022: S. K. a  J. S. 

ZML vydalo:
•	 obecně závaznou vyhlášku města 

Luhačovice č. 1/2018 o volném po-
hybu psů na veřejném prostran-
ství ve městě Luhačovice;

•	 obecně závaznou vyhlášku města 
Luhačovice č.  2/2018  o  nakládání 
s komunálním odpadem. 
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zprÁVY

zprávy z 9. schůze rady města Luhačovice konané 13. 6. 2018

RML schválila:
•	 dodatek č. 1  ke smlouvě o  dílo 

na zpracování lesních hospodář-
ských osnov Brumov, zařizova-
cího obvodu Luhačovice, uzaví-
raný mezi městem Luhačovice 
a LESPROJEKT BRNO, a. s., a pově-
řila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo; 

•	 harmonogram výběrového řízení 
na poskytnutí individuálních dota-
cí města Luhačovice pro rok 2019;

•	 finanční dar ve výši 8  000  Kč Do-
movu pro seniory Loučka pro zvý-
šení kvality života klientů z  Luha-
čovic;

•	 finanční neúčelové dary Domu 
dětí a  mládeže Luhačovice, pří-
spěvkové organizaci, od firem D. J. 
KALADA ve výši 1 000 Kč, MORA-
PRIM, s. r. o., ve výši 1 500 Kč, Reno-
part, s. r. o., ve výši 2 000 Kč, A. B.-J., 
Restaurace Racek ve výši 1 500 Kč 
a  účelový finanční dar od Zálesí, 
a. s., ve výši 4 000 Kč;

•	 dodatek č. 1  ke smlouvě o  dílo 
na akci „Úspory energie budo-
vy č. p. 137  Luhačovice“, uzaví-
raný mezi městem Luhačovice 
a  LISONĚK, s. r. o., Uherský Brod, 

a  pověřila starostku města Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
dodatku č.  1  smlouvy o  dílo na 
akci „Úspory energie budovy č. p. 
137 Luhačovice“;

•	 uzavření dodatku č. 5  k  nájem-
ní smlouvě z  1. 9. 2010  uzavře-
né s  Lázněmi Luhačovice, a. s., 
předmětem kterého je pronájem 
1. podzemního podlaží objektu 
„Dvoupodlažní parkoviště Solné“ 
na pozemku st. pl. 1702  k. ú. Lu-
hačovice s  56  parkovacími mís-
ty včetně 2  parkovacích míst pro 
zdravotně znevýhodněné v  cel-
kové výměře 1  253  m2  za cenu 
589 200 Kč ročně do 31. 12. 2020;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou nebyto-
vé prostory o výměře 103 m2 v pří-
zemí objektu č. p. 137, který je 
součástí pozemku st. pl. 230  k. ú. 
Luhačovice v ul. Masarykova;

•	 snížení nájemného v objektu č. p. 
137, ul. Masarykova v  Luhačovi-
cích na 1  Kč/měsíc, a  to na dobu 
od 1. 7. 2018 do 30. 11. 2018 včet-
ně úhrady nákladů na otop a spo-
třebu vody a  uzavření dodatku 
č. 2 s Luhačovským Zálesím, o. p. s., 
Slavičín;

•	 uzavření smlouvy o  dílo s  firmou 
POLUSS, Masarykova 263, Luha-
čovice, na realizaci bezbariérové-
ho vstupu a  opravy fasády měst-
ské knihovny;

•	 zveřejnění záměru města poskyt-
nout formou výpůjčky nebyto-
vé prostory v přízemí objektu č. p. 
950  na pozemku st. pl. 1377  k. ú. 
Luhačovice: 1. nebytové prosto-
ry o výměře 13,5 m2 v přízemí ob-
jektu pro Luhačovický okrašlova-
cí spolek Calma, o. s., 2. nebytové 
prostory o výměře 38,76 m2 v pří-
zemí objektu pro folklorní soubor 
Malé Zálesí, občanské sdružení;

•	 podmínky prodeje na prodejní 
ploše na parc. č. 2839/1 k. ú. Luha-
čovice ve znění přílohy č. 30/I;

•	 uzavření dodatku č. 1  smlouvy 
o dílo a poskytování servisní pod-
pory - „pořízení IS pro ORP Luha-
čovice, příspěvkovou organizaci, 
a  organizační složku města Luha-
čovice“ se společností VERA, spol. 
s r. o., Praha 6 – Vokovice;

•	 vyplacení pololetních odměn ře-
ditelům příspěvkových organizací 
a ředitelce městské knihovny; 
účast Bc. Lucie Suchánkové na Ot-
vírání lázeňské sezony v  Ustroni 

v termínu od 15. 6. do 17. 6. 2018.
 
RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru měs-

ta prodat část pozemku parc. 
č. 536/33  k. ú. Luhačovice. 

RML rozhodla:
•	 o  poskytnutí individuální dotace 

ve výši 30 000 Kč organizaci Cha-
rita Luhačovice na pořízení auto-
mobilu pro poskytování sociálních 
služeb; 

•	 o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Městský kamerový monitorova-
cí systém Luhačovice – kamerové 
body MěDK Elektra, Masarykova 
137  pasáž“ takto: 1. Bezpečnost-
ní systémy, s. r. o., Kroměříž, na-
bídková cena bez DPH 260 736 Kč, 
2. DAXO, s. r. o., Valašské Klo-
bouky, nabídková cena bez DPH 
275 096 Kč, 3. ELMO, a. s., Zlín, na-
bídková cena bez DPH 307 172 Kč, 
a pověřila starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným doda-
vatelem Bezpečnostní systémy, 
s. r. o., Kroměříž, v souladu s nabíd-
kou dodavatele.

Poděkování dárcům krve  

Dobrovolným dárcům krve 
z  řad občanů Luhačovic poděkova-
li 22.  června na luhačovické radni-
ci starostka Marie Semelová spolu 
s místostarostou Radomilem Kopem. 

Všichni příchozí dárci (včetně jedné 
dárkyně) byli v  nedávné době Čes-
kým červeným křížem oceněni me-
dailí prof. MUDr. Jana Janského. Ně-
kteří bronzovou za absolvování deseti 

odběrů, jiní stříbrnou za 20 a další do-
konce zlatou za už 40 absolvovaných 
odběrů krve. Zástupci města ocenili 
obětavý postoj těchto občanů, podě-
kovali jim a předali alespoň symbolic-
ké tašky s drobnými pozornostmi.

„Darování krve je darování nejcen-
nější tekutiny, která je nenahraditelná 
a zachraňuje životy druhých. Chci vám 
proto za dárcovství moc poděkovat. 
Sama dobře vím, jak cenná krev je, pro-
tože jsem v životě absolvovala operace, 
při kterých jsem krev sama přijala,“ po-
znamenala starostka.

Zástupci města s  dárci pohovoři-
li například o tom, jak se k dárcovství 
dostali. Někdo se na dávání krve dal 
třeba kdysi před lety kvůli „opušťá-
ku“ na vojně, další kvůli nehodě ka-
maráda, který potřeboval krev, mla-
dá dárkyně zase na popud známého, 
který studoval medicínu. Mluvilo se 

i o krevních skupinách, z nichž někte-
ré jsou sice vzácnější, ovšem zdravot-
nictví potřebuje krev všech skupin. 
Dárci mluvili i  o  tom, jak to probíhá 
při odběrech a  že není třeba se od-
běrů bát. Shodli se také na myšlence, 
že kdo je zdravý, měl by brát darování 
krve jako svou občanskou povinnost. 
Dárců je stále málo a chybí často prá-
vě ti z mladších generací. Dárcovství 
je sice bezplatné, ale kromě volna ze 
zákona poskytnutého na den odběru 
a daňových výhod nabízí především 
skvělý pocit, že člověk pomáhá ostat-
ním. „Pokud je člověk zdravý, bylo by 
dobré, aby krev daroval. Já, když daruji 
krev, ani pak nejsem unavený, naopak 
si připadám, že mě to nabije energií,“ 
svěřil se Jaroslav Káňa, jeden z  nej-
mladších oceněných, kterému už je 
ovšem přes třicet. 

Nikola Synek

Ať mír dál zůstává s touto krajinou…  
Prázdniny roku 1968  byly takřka 

u  konce, do začátku školního roku 
zbývalo posledních deset dní užívá-
ní si léta na koupališti a krásné pří-
rody. Probudil jsem se do slunečné-
ho dne 21. srpna nabitý energií, se 
spoustou plánů na jeden z posled-
ních dnů bez školních povinností. 
V našem starém velkém domě bylo 
až strašidelné ticho, zato na ulici 
bylo neobvykle rušno. Vyběhl jsem 
proto z  domu na náměstí a  prožil 
největší šok svého života. Náměs-
tí bylo plné tanků a  jiné vojenské 
techniky. Lidé byli zděšeni, plakali 

a vykřikovali slova válka a okupace. 
Byl jsem dvanáctiletý kluk, přesto si 
hrůzné dny okupace sovětskou ar-
mádou a ostatními vojsky Varšavské 
smlouvy pamatuji detailně.

Dne 21. srpna si připomeneme 
smutné 50. výročí okupace naší 
krásné země sovětskou armádou, 
která měla být „DOČASNÁ“, přesto 
trvala dlouhých dvacet jedna let.

Situace ve světě je nyní opět na-
pjatá, proto si važme každého dne 
míru.

Váš Radomil Kop, místostarosta
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Konec školního roku v MŠ 
Již od května nám teplé počasí na-

značovalo, že se blíží konec školní-
ho roku, prázdniny, dovolené. V po-
sledních měsících se uskutečnila 
spousta akcí pro děti a  především 
pro předškoláky. Rodiče byli pozvá-
ni na přednášku „Školní zralost před-
školáků“. V  dubnu děti úspěšně ab-
solvovaly zápis do ZŠ, kam se na ně 
přišly podívat jejich učitelky z MŠ. Ve 
třídách proběhly besídky ke Dni ma-
tek. Děti zatančily, zazpívaly, zahrá-
ly divadlo a  s  připraveným dárkem 
popřály maminkám k  svátku. Sku-
pina dětí z V. třídy potěšila svým vy-
stoupením babičky v domově pro se-
niory, předaly jim kytičky, které pro 
ně vyrobily děti s učitelkami. V rám-
ci projektu Masopust navštívily děti 
řemeslné dílny SOŠ Luhačovice, kde 
jim byla předvedena práce s hlínou, 
dřevem a kovem. Na jaře měli rodiče 

možnost vyslechnout si v  MŠ velmi 
zajímavou přednášku MDDr.  Pavly 
Dékány „Péče o  dětský chrup“.                                                                                                                   
Ve třídách proběhly tvořivé veliko-
noční dílny pro rodiče a  děti. V  rám-
ci projektu Den Země se uskutečni-
la exkurze v zahradnictví, kde se děti 
dozvěděly spoustu nových informa-
cí o  půdě a  rostlinách. Dále proběh-
la  Ekoškolička na zahradě MŠ, kde 
děti ve spolupráci s  rodiči plnily při-
pravené úkoly. Předškoláci se podíleli 
na organizovaném úklidu města. Děti 
ze IV. třídy vystoupily s  připraveným 
programem ve Společenském domě 
v lázních na akci Senior Cup, který po-
řádá Zlínský kraj ve spolupráci s  UTB 
ve Zlíně a ředitelstvím Lázní Luhačovi-
ce. V rámci projektu Lázeňství navští-
vily děti plnírnu Vincentky, ochutná-
valy prameny, učily se je pojmenovat. 
Seznamovaly se s architekturou lázní, 

slavnými osobnostmi. Proběhlo spo-
lečné fotografování dětí a  foce-
ní předškoláků na tablo, které bylo 
vystaveno v  lékárně Palma. Zde si 
ho mohla prohlédnout veřejnost.                                                                                        
K MDD pozvaly učitelky do MŠ divadlo 
pro děti a na zahradě připravily spor-
tovně soutěživé dopoledne. Předško-
láci  navštívili DDM, kde se zúčastnili 
hravého soutěžního dopoledne v zá-
mecké zahradě. V  rámci spolupráce 
se ZŠ navštívili první třídu při akci „hra-
jeme si na školáky“. Poseděli si s vlast-
ní aktovkou ve školní lavici, povídali si 
s paní učitelkou, plnili úkoly, ukázali, co 
již dovedou. V červnu přišli do MŠ číst 
před spaním pohádku svým mladším 
kamarádům žáci z  I. třídy. Završením 
předplavecké výuky předškoláků byla 
účast šestičlenného družstva v soutěži 
Luhačovický plaváček. Zde děti úspěš-
ně reprezentovaly naši mateřskou 

školu. Děti ze čtvrté třídy vystoupi-
ly s veselým  pásmem „Hastrmánek“ 
na akademii DDM v kinosále KD Elek-
tra. V červnu se sešly děti odcházející 
do ZŠ v doprovodu rodičů na zahradě 
MŠ, kde jim herec Daniel Taraba zahrál 
veselou pohádku a poté je slavnostně 
pasoval na školáky. Děti dostaly upo-
mínkové předměty, malé občerstve-
ní a od herce tvarovaný balónek. Díky 
krásnému počasí si toto odpoledne 
užily nejen děti, ale i jejich rodiče.

Fotodokumentaci z  jednotlivých 
akcí může veřejnost sledovat na 
www.ms.luhacovice.cz.

Zaměstnanci MŠ přejí všem dě-
tem i jejich rodičům příjemnou dovo-
lenou, předškolákům úspěšný vstup 
do I. třídy ZŠ.

Helena Konečná

Soutěž mladých fotbalistů  

Mezinárodní turnaj žáků v  kopa-
né o  pohár předsedy OV KSČM Zlín 
je tradiční událostí, letos již 23 ročník. 
Jedná se o soutěž mladých fotbalistů 
družebních okresů Zlín a  Topoľčany 
pod patronací okresních výborů ko-
munistické strany.

Toto setkání přátel i samotné spor-
tovní klání má za účel přivést na spor-
toviště co nejvíce mládeže a současně 
příznivce a sympatizanty nejen levico-
vě smýšlející populace obou okresů, 
ale i všech, kteří mají sportovního du-
cha, chtějí dětem vytvořit podmínky 
ke sportovnímu klání, ale i ukázat své-
mu okolí, že jsme stále tady a že na-
ším programovým cílem je vytvářet 

co nejlepší podmínky pro život spole-
čenství lidí bez demagogie, šikany, de-
honestace občanů s  jiným názorem 
a  nebýt „žraloky okamžiku“, hroma-
dícími majetek a peníze pro svůj pocit 
moci bez vize života budoucích gene-
rací a  zachování životních podmínek 
i  přírodního bohatství právě v  naší 
české kotlině a  konkrétně zachování 
„perly Moravy“, lázeňského místa Lu-
hačovice.

Naše děti jsou pro nás všechny bu-
doucnost a sportující, tělesně zdatná 
mládež, schopná kolektivního, byť 
i jen sportovního spolužití, je to nej-
víc, co můžeme pro zdravý vývoj spo-
lečnosti udělat.

Tentokrát se předprázdninový 
mezinárodní žákovský turnaj v  ko-
pané konal 23. 6. 2018 v Luhačovi-
cích, v lázeňském městě Luhačovice, 
kde lázeňství má svou historickou 
tradici a  lázeňské místo Luhačovi-
ce je svým významem skutečnou 
„Perlou Moravy“.

Prostředí Sportovního centra Ra-
dostova je svou kvalitou špičkovým 
sportovním areálem, který je využí-
ván i  řadou profesionálních oddílů 
k soustředění a rehabilitaci.

Mezinárodního turnaje žáků v ko-
pané se tentokrát zúčastnila jen 
3 mužstva. Za Slovenskou republiku 
to bylo mužstvo žáků OFK Kuzmice 
a  TJ Krušovce. Českou republiku re-
prezentovali žáci TJ Slovan Luhačo-
vice.

Patronaci nad konáním turnaje 
převzal Ing. František Jordák, bývalý 
brankař oddílu kopané TJ Slovan Lu-
hačovice, který byl nominován kan-
didaturou pro podzimní volby do 
Senátu za volební obvod č. 80  (jižní 
část okresu Zlín a severní část okresu 
Uherské Hradiště).

Samotný fotbalový turnaj žáků byl 
rozlosován a  jednotlivá utkání pro-
běhla během sobotního dopoledne 
23. 6. 2018. Vzhledem k účasti 3 muž-
stev byl turnaj poprvé z  popudu 
Ing. Jordáka rozšířen o  mezinárodní 

utkání výběrů z Čech a Slovenska.
Dopolední klání bylo jako vždy 

urputné a žáci si, snad pod dojmem 
světového šampionátu v Rusku, nic 
nedarovali.

Vítězem turnaje nakonec bylo 
družstvo žáků TJ Krušovce (1). TJ 
Slovan Luhačovice skončilo na dru-
hém místě (2) a OFK Kuzmice skon-
čilo třetí (3).

Při závěrečném vyhodnocení tur-
naje dostala družstva podle pořadí 
nádherné poháry, byli také vyhodno-
ceni nejlepší hráči, střelci brankař, kte-
rému zvlášť poblahopřál patron tur-
naje Ing. František Jordák.

Odpolední mezinárodní utká-
ní prokázalo, že výběr Slovenska byl 
přece jen lepší a  zvítězil. Také tento 
vítěz tak získal pohár s  letopočtem 
2018. Pořadatel doufá, že tato utkání 
budou úspěšně pokračovat i při dal-
ších ročnících.

Závěrem je nutno konstatovat, že 
v každém případě zvítězil sport, spor-
tovní a kolektivní duch sice rivality, ale 
hlavně společného soužití, slovanské 
vzájemnosti a  dobrých sousedských 
vztahů obou národů, družebních 
okresů, za což je nutno poděkovat 
všem a být hlavně příkladem pro dal-
ší ročníky. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Ing. František Jordák 

Luhačovičtí orienťáci uspěli na akademických hrách  

Koncem června  proběhly České 
akademické hry, kterých se zúčast-
nili i  zástupci Oddílu orientačního 
běhu TJ Slovan Luhačovice. Jejich 

účast na hrách konaných 20. a 21. 6. 
v Brně ozdobily hned dvě medaile. 
A  komu z  Luhačovických se tedy 
dařilo nejlépe? „Ve sprintu zvítězi-
la v  kategorii žen Vendula Horčič-
ková, v mužích vyhrál Vojta Sýkora. 
Štěpán Mudrák skončil na 19. místě. 
Na krátké trati bohužel oba vítězo-
vé nestartovali, a tak v bojích o me-
daili zůstala jen Magda Čermáková 
(11) a Štěpán Mudrák (4),“ informo-
val vedoucí luhačovického oddílu 
Libor Slezák. Přestože medaile byly 
vybojovány dvě, hned tři z  účast-
níků se probojovali do světového 

klání akademiků. „Na červenco-
vé akademické mistrovství světa 
se nominovala  v  ženách Vendula 
Horčičková a v mužích Vojta Sýkora 
a Štěpán Mudrák,“ uzavřel Slezák. 

Na AMS konaném ve Finsku od 
17. do 21. 7. pak dosáhli zástupci lu-
hačovického oddílu nejlepších vý-
sledků ve štafetách. Vojtěch Sýkora 
s  reprezentačními kolegy doběh-
li sedmí, Vendula Horčičková byla 
členkou ještě úspěšnější české 
ženské štafety, která získala 4. příč-
ku. Na AMS dosáhla Horčičková 
také na 11. místo při individuálním 

závodě na klasické trati, Sýkora 
byl 27. ve sprintu a Štěpán Mudrák  
37. na klasice. Ještě před AMS se 
ovšem v  první půli července ko-
nalo také mistrovství světa junio-
rů v OB, které se uskutečnilo v Ma-
ďarsku, a to rovněž s českou účastí. 
Za luhačovické orienťáky se tam 
blýskl Vojtěch Sýkora. Ten byl čle-
nem mužské štafety, která dovez-
la z  šampionátu bronzovou me-
daili. Individuálně doběhl Sýkora  
19. ve sprintu. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NaRoZeNí 
Viktorie Máčalová 
Kornélie Kořínková 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňatKy   
Milan Hanáček a Pavla Geigerová
Marek Zálešák a Marcela Kašpárková
Jaroslav Šuráň a alena tauchynová
Karel Zicha a Nikola Žmolíková
Karel Netík a Jana Hrušková
ondřej Kunc a Miriam Fojtíková 
Blahopřejeme.

ÚMRtí
Marie Fraitová  74 let
Jan Líma 73 let
Miroslav Novosád  60 let
Zdeněk Janů  75 let
emil Sáblík  93 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z důvodu ochrany osobních údajů můžeme zveřejnit pouze ty jubilan-
ty, kteří o  to sami požádají. Rádi bychom zachovali blahopřání všem 
jubilantům stejně jako doposud, proto prosíme všechny jubilanty 
o  souhlas se zveřejněním. V  případě zájmu o  jmenovité uvedení mezi 
jubilanty se prosím nahlaste  v redakci Luhačovických novin, MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, Luhačovice, nebo na e-mailu: luhainfo@md-
kelektra.luhacovice.cz.

Děkujeme za pochopení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 2. 8. 2018 uplynuly tři roky, kdy nás opustil 
pan JOZEF BUBERNÍK. 
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Dana, syn Petr s rodinami.

Dne 12. 8. 2018 uplyne 1 rok od bolestného a nečekaného odchodu naší 
drahé maminky, babičky a prababičky
paní ELIŠKY HLETKOVÉ.
… Smrtí všechno nekončí!
S láskou vzpomínají dcera Eva a syn Miroslav s rodinami.

26. 8. 2018 uplyne 6 let, co navždy odešla naše drahá
paní MARIE JELÍNKOVÁ. 
S láskou vzpomínají dcera Marie, syn Karel a Jan s rodinami.

Blahopřání
Dne 27. srpna 2018  oslaví své významné kulaté životní jubileum 

paní Boženka Hanousková. Hodně zdraví, štěstí, lásky a  pohody sr-
dečně přejí dlouholeté kamarádky a  spolupracovnice Ciencialová, 
Kotenová a Cinková. 

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mně pomohli a stále pomáha-

jí, když jsem 21. května bohužel vyhořela. Hasičům z Luhačovic, veli-
teli zásahu Milanu Adámkovi, policistce Marcele Lysáčkové.

Eva Nováková  

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 19. 8. uplyne 6 let od úmrtí 
pana JOSEFA HÁJKA.
S láskou vzpomínají manželka, syn a ostatní příbuzní.

Dne 29. 8 .2018 uplynou 2 roky, co nás opustila naše maminka, babička, 
prababička a sestra
MARIE HUBÁČKOVÁ.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Odešla jsi, ale v srdci zůstáváš. 
Dne 9. srpna 2018 uplyne rok, co nás opustila 
paní HELENA KRAJÍČKOVÁ. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Manžel Milan, dcera Michaela, syn Roman s manželkou a ostatní příbuzní

„Z očí sešli, v srdcích nám zůstali.“ Dne 4. 7. 2018 uplynulo 7 let, 
co nás opustil 
pan ALOIS TALAŠ,

a 5. 8. 2018 uplynulo 10 let od smrti naší maminky 
paní EMILIE TALAŠOVÉ.
S láskou vzpomínají synové Miroslav, Roman, Pavel, Petr s rodinami.

Dne 25. 7. 2018 uplynulo 14 let od úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana BOHUMILA ŘEZNÍKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Pozor na falešné vodaře

Ve Zlíně a okolí se mohou po-
hybovat osoby vydávající se za 
zaměstnance vodáren. Chtě-
jí vidět vodoměry, snaží se 
získat citlivé informace nebo 
propagují marketingové a  po-
litické akce. Moravská vodáren-
ská jako společnost odpovědná 
za odečty vodoměrů před těmi-
to osobami varuje a doporuču-
je komunikovat pouze s vodaři, 
kteří se prokážou firemní legi-
timací.

„V posledních týdnech nás ně-
kolik zákazníků informovalo o  ne-
příjemných návštěvách osob, které 
se pod záminkou vodárenství sna-
žily získávat nejrůznější informa-
ce. V  žádném z  těchto případů se 
samozřejmě nejednalo o  zaměst-
nance naší společnosti. Ti vždy na 
vyžádání předloží platný průkaz 
s  fotografií,“ říká generální ředi-
tel Moravské vodárenské Mar-
tin Bernard. „Zákazníkům proto 

doporučujeme, aby s falešnými vo-
daři nekomunikovali a  nepouštěli 
je do svých bytů a  domů. Zároveň 
je žádáme, aby na podobné chová-
ní upozornili buď naši společnost, 
nebo rovnou policii,“ dodává Ber-
nard. 

Pracovníci společnosti MO-
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. , 
provádějící odečty vodomě-
rů se na vyžádání prokazu-
jí platným průkazem s  foto-
graf ií, na kterém je uvedeno 
jméno, funkce a  název společ-
nosti. Pokud má zákazník z  ja-
kéhokoli důvodu pochybnos-
ti, může si na telefonním čísle 
840 668 668 ověřit, zda se oprav-
du jedná o zaměstnance Morav-
ské vodárenské, a ne o podvod-
níka, nebo se může obrátit na 
příslušný obecní úřad či rovnou 
přivolat policii.

Markéta Bártová
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U kostela pokračují přípravy na umístění 
sousoší svaté Rodiny

V červenci si lidé museli dát po-
zor u  pramene sv. Josefa, který se 
nachází u  luhačovického kostela. 
Mezi zřídlem a svatostánkem se to-
tiž již delší čas připravuje umístění 
sousoší svaté Rodiny, jehož auto-
rem je akademický umělec Marek 
Trizuljak (absolvent AVU v  letech 
1975–81, podílel se již na výzdobě 
luhačovického kostela reliéfem sv. 
Rodiny i  křížovou cestou). Poté, co 
byla už dříve u  kostela realizována 
část betonového základu pro sou-
soší, letos o prázdninách začala od-
borná firma instalovat dekorační 
žulové stupně, které jako rozlehlé 
zaoblené schodiště povedou k sou-
soší. Manipulace s kamennými sou-
částmi jednotlivých stupňů se ne-
obešla bez pomoci těžké techniky. 

Jak prozradil luhačovický farář Hu-
bert Wojcik, hotové sousoší by mělo 
být před kostelem umístěno někdy 
na přelomu listopadu a  prosince. 
„V dílně na Brněnsku, kde se sochy 
odlévají, zatím byla vytvořena po-
stava svaté Marie,“ nastínil Wojcik. 
Další dvě figury – tedy zpodobnění 
sv. Josefa a Ježíška, by se měly stih-
nout do uvedeného termínu. „Poté, 
co budou plastiky umístěny, připra-
ví se slavnostní posvěcení sousoší, 
které je naplánováno na 30. 12., což 
je svátek svaté Rodiny,“ doplnil fa-
rář. Podoba sousoší je již rok k vidě-
ní přímo v kostele na modelu, který 
zde při předešlé Luhačovické pouti 
představil sám autor. 

Nikola Synek

Vzpomínka na MUDr. Marii Damborskou, CSc.

Na jaře letošního roku bylo 
možné v Muzeu luhačovického Zá-
lesí zhlédnout velmi zdařilou ex-
pozici s názvem „Velké ženy v ma-
lých lázních“. Jednalo se o veřejně 
činné ženy, publicistky, umělkyně 
a bojovnice za ženská práva, které 
se v období 19. a počátku 20. sto-
letí významným způsobem zapsa-
ly do dějin zdejších lázní.

Již samotný název expozice ve 
mně evokoval myšlenku na další 
„velkou luhačovickou ženu“, žijící 
zde o půl století později – lékařku, 
vědeckou a výzkumnou pracovni-
ci, zakladatelku a  35letou ředitel-
ku zdejšího kojeneckého ústavu 
– primářku MUDr. Marii Dambor-
skou, CSc., o  které bych ráda na-
psala pár vět.

Po promoci se usadila se svým 
manželem, taktéž lékařem, ve Zlí-
ně, kde působila jako praktická lé-
kařka. Již tehdy orientovala svůj 
zájem do oblasti pediatrie – byla 
školní lékařkou, zakládala dětské 
poradny, mimořádnou pozornost 
věnovala prevenci. V  r. 1951  byla 
jmenována do funkce krajského 
pediatra. Podílela se na vybudo-
vání kojeneckého ústavu v  Luha-
čovicích, kam se po jeho otevření 
v  r. 1954  s  rodinou přestěhova-
la. Ústav pak vedla po více než tři 

desítky let, a to natolik úspěšně, že 
se brzy stal jedním z odborně nej-
významnějších nejen v  republice, 
ale též ve střední Evropě. Aktiv-
ně přestala pracovat až nedlouho 
před svou smrtí ve věku nedoži-
tých 78 let. Tolik stručný životopis.

Se svými bývalými spolupracov-
nicemi – psycholožkou dr. P. Ště-
pánovou a  vedoucí sestrou koje-
neckého ústavu S. Petrželkovou 
– bychom rády zavzpomínaly na 
tuto „velkou ženu“, a  to z  té lid-
ské, důvěrnější stránky. Snad naše 
vzpomínky připomenou její vzác-
nou osobnost těm, kteří ji zna-
li, a  přiblíží těm, kteří o  ní pouze 
slyšeli. 

Byla přirozenou autoritou, kte-
rá zavazovala i povzbuzovala. Aniž 
kdy zvýšila hlas, dokázala své ná-
ročné požadavky sdělovat klid-
ně, jasně, srozumitelně, nicméně 
však nesmlouvavě. Vždy vycháze-
la z přesvědčení o našich dobrých 
vlastnostech, schopnostech i  vůli 
spolupracovat s  ní na společném 
projektu. Problematika ústavní 
péče byla tehdy v  plenkách a  jen 
zkušenosti mohly prokázat její ži-
votaschopnost. I  když byl koje-
necký ústav na jedné straně pro 
mnoho dětí záchranou v  havarij-
ní životní situaci, nemohl při nej-
lepší vůli uspokojit jejich psychic-
ké potřeby. Mylný názor, že děti 
opečovávané školeným personá-
lem, pod stálým lékařským dozo-
rem, udržované v perfektní čisto-
tě a  živeny zdravou stravou „jen 
pokvetou“, byl brzy výrazně na-
rušen, a to jednak poznatky o ne-
zbytnosti mateřské péče, jednak 
vzniklými neblahými důsledky 
ústavní deprivace. Situaci byla po-
třeba analyzovat s  cílem vytvořit 
takové podmínky, které by zdej-
ší negativní psychický vývoj dítě-
te co nejvíce eliminovaly. Dodnes 
se nám vybavuje opakované rčení 
paní primářky  „… i  hůře fungující 

rodina je pro vývoj dítěte mnohem 
lepší než nejlépe fungující ústav…“

Odborná literatura z  oblasti 
psychického vývoje novorozenců 
a kojenců v naší zemi neexistova-
la, cizojazyčná byla téměř nedo-
stupná. S obdivuhodným nasaze-
ním paní primářka, která vládla 
německým, anglickým a francouz-
ským jazykem, překládala každou, 
ve světě publikovanou, zmínku 
z této problematiky. Tak v „kojeňá-
ku“ probíhaly různé výzkumné ak-
tivity, týkající se např. zrakového 
vnímání, počátků rozumění řeči, 
emočních projevů, rozpoznávání 
osob, vnímání hudby apod. 

Jeden zvláště úspěšný projekt 
vznikl na základě náhody při ne-
hodě. Paní primářka si poranila 
nohu, kterou bylo nutno fixovat 
sádrovou dlahou. Aby o  berlích 
nemusela chodit do poschodí 
k dětem, nosily jsme jí je k vyšet-
řování do ředitelny v přízemí. Děti, 
jež se ve svém prostředí chova-
ly celkem spokojeně, projevovaly 
v  tomto nezvyklém prostředí ná-
padný strach, a to i přesto, že byly 
doprovázeny známou sestrou 
a paní primářky se při vizitách na 
oddělení také nebály. Reakce dětí 
byly někdy tak dramatické, že na-
stolily podnět ke zkoumání, jak 
by se ve stejné situaci chovaly 
děti z  rodin. Přísně metodologic-
ky koncipovaný pokus podal jed-
noznačný výsledek: zatímco děti 
z rodin jsou ve styku s neznámým 
spíše zvídavé, odvážné a  akce-
schopné, reagují ústavní děti bez-
radně, vyděšeně mnohdy až se zá-
chvaty panické hrůzy. Rozdíl mezi 
oběma skupinami dětí poukazuje 
na jejich rozdílnou životní zkuše-
nost – samozřejmě v  neprospěch 
těch ústavních.

Mnohými dalšími výzkumy byla 
též podepřena zde vypracova-
ná „Metodika péče o  ústavní ko-
jence“, která byla publikována 

a celostátně doporučena v r. 1987. 
Dodnes z  ní čerpají jak zařízení 
pečující o  děti tohoto věku, tak 
i ústavy ošetřující lidi s mentálním 
defektem, jejichž vývoj je na úrov-
ni kojenců. Bylo pro nás milým 
překvapením, když jsme zjistily, 
že i v současné době, kdy vznika-
jí návrhy na zřízení jeslí pro děti ve 
věku  od 2 let  (z důvodu časných 
návratů žen po mateřské dovole-
né do zaměstnání), se znovu sahá 
po uvedeném materiálu, který ani 
po třech desítkách let neztratil nic 
ze své instruktivnosti.

Z pera primářky Damborské vy-
šlo mnoho výzev upozorňujících 
na rizika jak ústavní, tak i  jeslové 
péče. Velmi podnětným byl též 
zde natočený film „Děti bez lás-
ky“, na kterém spolupracovala 
s prof. PhDr. Zdeňkem Matějčkem, 
CSc. Kojenecký ústav v  Luhačovi-
cích se brzy stal školicím pracoviš-
těm pro pediatrické zdravotnické 
pracovníky nejen z  celé republi-
ky, Evropy, ale i  vzdálených kon-
tinentů.

Bohatá, dlouholetá činnost 
prim. MUDr. Marie Damborské, 
CSc., se nedá postihnout v  krát-
kém článku. Samostatnou kapitolu 
by si jistě zasloužilo její úsilí věno-
vané náhradní rodinné péči s  řa-
dou šťastných adoptivních rodi-
čů a pěstounů. Též její mimořádné 
umění probouzet v  lidech nadše-
ní a  elán pro smysluplnou tvůrčí 
práci, byť se její pozitivní výsled-
ky dostaví mnohdy až za dlouhou 
řadu let.

V  každém případě se domní-
váme, že pokud by někdy v  bu-
doucnu byla realizována podobná 
expozice „významných luhačovic-
kých žen 20. století“, pak by urči-
tě osobnost MUDr. M. Damborské, 
CSc., mezi nimi neměla chybět. Do 
té doby alespoň tato vzpomínka. 

Hana Kolaříková
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„Chtěli bychom za rok hrát divizní soutěž,“ říká šéf FK Luhačovice Zdeněk Červenka
Se šéfem Fotbalového klubu Lu-

hačovice Zdeňkem Červenkou 
mladším jsme se sešli, když probí-
hal největší fotbalový svátek, právě 
se hrály zápasy osmifinále mistrov-
ství světa. Řeč tak byla nejen o úspě-
ších luhačovických fotbalistů, ale 
i  o  bojích na trávnících světového 
mistrovství. Jako vrstevníci jsme si 
na úvod potykali, takže rozhovor 
uvádím v  této podobě. První otáz-
ka byla nasnadě. Určitě mistrovství 
sleduješ, že?

Samozřejmě. Je to jen jednou za 
4 roky, třeba v hokeji je MS každý rok 
a hraje ho jen pár států – Kanada, USA, 
země z Evropy, Rusko… MS ve fotba-
le je ale globální akce na úrovni olym-
piády, bojů o  postup se účastní snad 
všechny národy, fotbal  je celosvětový 
fenomén. 

Co se ti zatím líbilo nejvíce za 
utkání?

Jak hrála Francie osmifinále s  Ar-
gentinou. To bylo neskutečné! Co tam 
za Francii předváděl Mbappé, bylo 
skvělé. Všem utekl, pak ho i faulovali, 
kopala se penalta. Francie ve skupině 
nehrála tak skvěle, ale po tomto utkání 
jsou pro mě velkými favority. 

to můj tajný tip je zatím Švédsko 
s  jejich neprostupnou obranou.

Je to úplně jiný styl. Mám rád ten 
útočnější. Ten hrají i Chorvati, ale teď 
mě trochu zklamali, když osmifinále 
proti Dánsku vyhráli až na penalty, ko-
pané po nerozhodném stavu 1:1.

Penalt je na MS hodně i  přímo 
v utkáních. Souvisí  i se zavedením 
videorozhodčího?

Je dobře, že se zavedl, i když i  tak 
byly některé penalty diskutabilní a ně-
které se nepískly.

třeba právě Švédové byli faulo-
váni ve vápně a mělo se kopat, že?

Já myslím hlavně jednu situaci, když 
byli fotbalisté v  hlavičkovém souboji 
a  jeden druhému hlavičkoval míč do 
ruky. Bylo to v nekontrolovaném po-
hybu, ale i tak se pískla penalta. Co ale 
s tou rukou má dělat? Já bych to ne-
pískl. 

také jsi soudcoval?
Párkrát, ale jen u  mládežnických 

utkání. 
Při  soudcování se člověk asi dost 

naběhá, že?
No na úrovni MS to jsou kilomet-

ry. Rozhodčí musí být i osobnost, aby 
prohřešky hráčům dokázal vysvětlit, 
udržel si pozornost. Není to jednodu-
ché a je to nevděčná činnost.

Mluvili jsme o  penaltách. Na ty 
koncem května FK Luhačovice vy-
hrál Pohár hejtmana, což bylo spo-
jené s načtením soupeřových hráčů. 
to se na této úrovni moc nestává… 

Náš dorostenecký brankař  Michal 
Piják je nadšenec a  předem se podí-
val na poslední zápasy Morkovic, které 
rozhodovaly penalty. Udělal z toho ně-
jakou statistiku a pak radil našemu gól-
manovi, kam která penalta může jít. Ur-
čitě byl rozstřel i o štěstí, každopádně 
Michal dost pomohl a má zásluhu.

U penalt na MS komentátoři ho-
voří o  psychické stránce. Kolikrát 
i největší hvězdy nevsítí. Penaltu ne-
dal Ronaldo, Messi. I jim nervy pra-
cují…

To musí být obrovský tlak, na stadi-
onu se na ně dívají desetitisíce lidí a jde 
o hodně. 

ty sám jako hráč Luhačovic jsi ko-
pal hodně penalt? Jak jsi byl úspěš-
ný? 

Kopal jsem jich opravdu hodně. 
A skoro všechny proměnil. Stačí to kop-
nout k tyči a obvykle to vyjde. Ale v na-
šich utkáních ten tlak není zdaleka tako-
vý. Je to něco jiného.

Jako klub máte teď samé úspěchy. 
Vloni jste vyhráli krajský přebor, le-
tos Pohár hejtmana. Béčko vyhrálo 
okresní přebor a postoupilo.

S béčkem tak budeme hrát 1. B třídu, 
což už je krajská soutěž. Áčko je teď jen 
ob jednu třídu výš – jsou 3 soutěže: kraj-
ský přebor, co hraje áčko, pak 1. A třída 
a 1. B třída, kterou bude teď hrát naše 
béčko. 

Sestavy a-týmu a  béčka se v  FK 
Luhačovice dost prolínají. ty hraješ 
hlavně za béčko ne?

Ale třeba teď jsem hrál za áčko v po-
sledním utkání a to jsme vyhráli v Hole-
šově, což byl jeden z kandidátů na po-
stup do divize, který o to měl zájem. My 
je ale i v kombinované sestavě porazi-
li 1:0, takže o postupovou pozici přišli. 

Nelituje se rozhodnutí, že do di-
vize nešlo áčko Luhačovic? Po loň-
ském zisku titulu v  KP ta možnost 
postoupit byla.

Díky 3. místu jsme mohli postoupit 
i letos. Nechce se nám ale jezdit za zá-
pasy tak daleko, je to amatérský sport, 
už by to člověka tak nebavilo. 

Luhačovický klub se trochu ale 
prolíná se zlínským klubem, který 
patří tvému otci. Je tu trochu i tako-
vá farma pro Zlín. 

To ale 80 procent týmů v krajském 
přeboru má i hráče z okolí a ne jen své 
odchovance. Poskládané je to různě. 
Není tolik hráčů ani dětí a tím ani pak 
dospělých fotbalistů z domácí líhně. 

Co pro to dělat, aby se zajistili?
Děláme nábory, snažíme se šikov-

né kluky stáhnout k nám. Máme třeba 
spolupráci s Pozlovicemi. Je domluva, 
že nám budou posílat šikovné kluky, 
my jim je pak vrátíme jako fotbalisty-
-muže a zpátky je pustíme bezplatně. 

Jak se vůbec řeší přestupy na 
úrovni lokálních klubů, jako jsou Lu-
hačovice?

Tak 2 roky platí změna v přestupním 
řádu. Od 1. do 20. 6. je období volné-
ho přestupu, kdy si tým může požádat 
o  jakéhokoli hráče, který s  tím ovšem 
musí souhlasit. Může přejít bez potí-
ží, platí se to tabulkovou cenou. Ta se 

zprůměruje podle síly týmu, ze kterého 
a kam přestupuje. Cena za přestup na 
této úrovni se pohybuje mezi 15 a 30 ti-
síci korun. 

V  profi týmech jde o  miliony, ve 
světě i o miliardy, tak jsem si to chtěl 
ujasnit. 

V profesionálním fotbalu vlastní klu-
by hráčská práva. Tzn., že hráč se uváže 
určitému klubu, který mu platí mzdu. 
V  průběhu této smlouvy může klub 
hráče prodat, samozřejmě se souhla-
sem hráče, do jiného klubu. Pokud 
smlouva skončí, hráč je volný a může jít 
zdarma. Na naší úrovni dřív, když neby-
lo období volného přestupu, tak pokud 
chtěl hráč přestoupit a klub nesouhlasil, 
měl smůlu. Musel leda půl roku nehrát 
a pak byl zase volný, ale kdo by chtěl ne-
hrát? Takže se to úpravou zlepšilo.

Kolik máte teď zhruba v  luhačo-
vickém kádru těch, kdo nejsou míst-
ními odchovanci?

Tak půlku. Ale za naše beru i ty, kte-
ří třeba jsou z okolí a od dorostu hra-
jí za nás. Třeba nejmladší brácha tu byl 
v mládeži, ale hrával za béčko ve Zlíně, 
když byl na střední. Potom se vrátil sem. 

Na příjmení Červenka v  luhačo-
vickém fotbale se musím zeptat. Je 
vás tu nějak víc, Červenků. až v tom 
mám místo fotbalu spíš hokej.

Mimo mě je tu Ondřej a Štěpán, to 
jsou bráši, pak David, to je vzdálený 
bratranec. No a Broňa Červenka, to ale 
není rodina. 

Je ale taky odtud a  hrál i  první 
ligu, ne?

Není myslím přímo z Luhačovic, ale 
z blízkého okolí. Hrál úspěšně 1. ligu, byl 
v Drnovicích, v Baníku Ostrava, působil 
i ve Zlíně. 

teď ale dělal i  trenérskou funkci 
v Baníku, že?

Dělal tam na podzim asistenta 
trenéra, jako trenér tam ale je od jara 
pan Páník a asi si nesedli, takže byl na 
jaře Broňa bez trenérského angažmá 
a jen hrával za nás. Teď má trénovat 
Kroměříž. 

Říkal jsem si, jak stíhal hrát za Lu-
hačovice a přitom trénovat v ostra-
vě…

Na podzim hrál taky za nás kvůli pra-
covním povinnostem jen asi 4 zápasy, 
což je pochopitelné, Ostrava je dale-
ko. To David Hubáček, který za nás hra-
je a je asistent ve Zlíně, zvládal zápasů 
víc. Domácí všechny, venkovní podle 
rozlosování. Hrával dřív taky ligu – za 
Zlín a má titul ze Slávie, se kterou hrál 
i Ligu mistrů.

K  trénování: ty máš také trenér-
skou licenci, ale nižší, ne jak hlavní 
trenér Luhačovic Honza Jelínek s áč-
kovou licencí UeFa, že?

Mám céčko, tu nejnižší. Pomáhám 
v  trénování s  B-týmem, konzultuji 
v áčku. Chtěl bych si lepší licenci dodě-
lat. Mám syna, předpokládám, že bude 
hrát fotbal, když je se mnou denně na 
hřišti, tak bych se chtěl pak víc trenérsky 
věnovat mládeži. Ale získat trenérské li-
cence není jen tak, je to několik víken-
dů, člověk tomu musí obětovat peníze 
i čas. A někteří licenci složit nezvládnou. 

od trenérských plánů k  plánům 
klubu. Jaké jsou cíle pro novou se-
zonu?

S  béčkem je to jednoduché, tam 
jsme postoupili do vyšší soutěže, kde 

chceme hrát v  horní půlce tabulky. 
S áčkem je to složitější. Tuto sezonu by-
chom konečně rádi postoupili, protože 
vznikne na Moravě další, třetí divize. Je 
to kvůli tomu, že se ruší juniorské sou-
těže fotbalistů do 21  let. Juniorky bu-
dou mít možnost se přihlásit do 3. ligy 
či divize. A protože se už nebude ces-
tovat na venkovní zápasy tak dale-
ko, máme zájem do takové divize po-
stoupit. A o postup se bude hrát právě 
v nové sezoně. 

Kolik týmů z  krajského přeboru 
postoupí?

Dva, možná tři nejlepší, to se ješ-
tě neví, podle počtu týmů. Nejspíš 
by v  této divizi hrály mančafty z Olo-
mouckého a Zlínského kraje, to už by 
se ježdění po zápasech dalo zvládnout. 
Tak pokud udržíme kádr a podaří se po-
stup vybojovat, byla by škoda do vyšší 
soutěže nejít. 

Co aktuální posily kádru?
Spíš jsme doplňovali béčko, u áčka, 

kde je kádr dost kvalitní, je důležité 
hlavně, aby byli všichni zdraví. To byl 
právě koncem sezony problém, proto-
že hodně kluků bylo zraněných, a dáva-
lo se to těžko dohromady. Pak nás v po-
sledním kole hrálo 7 včetně mě za áčko 
i o den později za béčko. To bylo dost 
náročné. 

Fotbal nejsou jen hráči, ale i divá-
ci. Plánuje se, že na SC Radostova by 
se u hřiště s přírodní trávou měla vy-
budovat tribuna, která chybí.

Je to samozřejmě problém peněz. 
Klub chce sehnat spolu s městem něja-
ké finance, aby se to mohlo realizovat. 
Závisí to na dotacích.

Když se brala dotace na novou 
umělku, pronajalo se hřiště klubu, 
aby mohly jít dotace přes něj. 

Ta podpora, pokud by žádalo město, 
byla max. 50 %, přes nás šlo 70. Jedná se 
o to, že se tak každopádně zhodnocuje 
městský majetek. Navíc díky umělce se 
to městu dále vyplácí, jezdí sem tréno-
vat jiné sportovní kluby, které platí ná-
jem, konají se tu agility závody. 

Když jsme u umělky, na čem hra-
ješ raději? Na umělce nebo na pří-
rodní trávě?

Na trávě, vibrace na klouby jsou na 
umělce daleko horší než na přírodní 
trávě. Umělka je sice pocitově měkčí, 
ale při skluzu zůstane ta tráva na místě. 
Nevykopneš drn a náraz jde do kloubů.

S novou tribunou to aktuálně vy-
padá jak?

Ředitel SC Radostova zpracovává 
studii, na to má peníze v rozpočtu. Pak 
se počká, až se vyhlásí nějaké dotace.

Pro kolik lidí by hlediště mělo být 
koncipované?

Určitě tak 100 až 200 lidí. 
Jak tam ale diváky dostat? Přes 

úspěchy klubu se jim na fotbal moc 
nechce. Hřiště je na kopci, dál od 
centra. Neubírá diváků i  to, že se 
utkání KP vysílají živě na internetu?

To je otázka, ale streamování je urči-
tý komfort, který je dobrý, když se hraje 
venkovní utkání. Tam by se diváci z Lu-
hačovic těžko vypravili. Ale jinak je slo-
žité dostat lidi na fotbal, i když auto má 
dnes každý, aby se přijel podívat. Já ale 
říkám, že to stejně hrajeme hlavně pro 
sebe. Baví nás to, byli bychom rádi, kdy-
by se divácká kulisa zlepšila, ale hrát bu-
dem dál stejně. 
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Které bylo utkání s nejvíce divá-
ky, kdes nastoupil i ty?

To bylo před pár lety, když jsme 
se taky probojovali do finále Poháru 
hejtmana. Bylo tam několik set lidí, 
ne jako letos, kdy to bylo přes 1000, 
ale i  tak dost. Ale hrávali jsme zají-
mavé zápasy třeba před 10 lety, když 
se hrálo s  Újezdcem nebo s  Uher-
ským Brodem, tak to tu bylo kolem 
hřiště obsypané, hrálo se na uměl-
ce. Nevím, kolik bylo domácích a ko-
lik přespolních, ale sešlo se třeba pět 
šest stovek diváků. 

a uplynulo 10 let a je stěží stov-
ka lidí na zápase, to je trochu ško-
da. 

Ale těším se, jak budeme jezdit 
s  béčkem po vyšší soutěži s  hodně 
kluby z  okolí, z  Hradiště, Zlechova, 
Drslavic, Šumic. Na vesnicích není to-
lik jiných lákadel, jako v  lázeňských 
Luhačovicích, takže tam lidi na fotbal 
chodí, tak se můžeme těšit na lep-
ší diváckou kulisu. Možná  bude po 
úspěších lepší i  kulisa na zápasech 
áčka, určitě jestli pak postoupíme do 
divize. 

Klub je hodně propojený s  pr-
voligovým zlínským, který vlast-
ní tvůj otec. a to nejen z hlediska 
hráčů, ale výhody to má i další, tře-
ba že od nich máte dresy.

Jsou to žlutomodré, ale i bílé Adi-
das, které nám dali. Je to určitě vý-
hoda. I hráči, kteří sem chodí ze Zlí-
na, Honza Jelínek, který tu trénuje, 
je taky ve zlínském klubu. Je ale Lu-
hačovjan, tak mu není rozhodně jed-
no, když trénuje a hraje i tady za svo-
je město. Je místní rodák, s fotbalem 
tu začínal a postupně se vypracoval 
a zahrál si i v ligových klubech. 

Pak se už ale dal na trenéřinu.
A  dělá to opravdu dobře! Jsem 

moc rád, že i  přes své nemalé vytí-
žení je ochotný trénovat v Luhačovi-
cích. Jeho příchodem se luhačovský 
fotbal hodně posunul. Samozřejmě 
luhačovský fotbal závisí na mnoha li-
dech, kteří se podílí na chodu klubu, 
vytvářejí kvalitní podmínky pro hrá-
če či trénují mládeže. Všichni to dě-
lají ve svém volném čase. Bez těchto 
„nadšenců“ by to fakt nešlo! Za to jim 
patří velký dík!

ty jsi ve funkci předsedy klubu 
jakou dobu? 

Už dlouho, tak 10 let, ale jeden čas 
mě vystřídal někdejší starosta Fran-
tišek Hubáček. Je pravda, že po pří-
chodu Honzy Jelínka na post trenéra 
se to hodně zvedlo, on dokáže i skvě-
le motivovat hráče v kabině, tréninky 
jsou kvalitní, zábavné, ten styl, který 
chce hrát, je pro hráče atraktivní.

K jakému z top klubů by se herní 
styl Luhačovic dal s nadsázkou při-
rovnat? Víc Real nebo Barcelona?

Určitě chceme hrát ofenzivní fot-
bal a  kombinační, jako zrovna oba 
zmíněné kluby, které hrají hodně do-
předu. Real možná hraje přímočaře-
ji. Ale důležité je vždycky, proti komu 
se hraje. Proti lepšímu soupeři nemů-
že být stejná taktika jako v zápase se 
slabším týmem. 

Ve fotbale existují i různá roze-
stavení hráčů, na nichž je taktika 
týmu založená. Podle toho kolik 
je lidí v  obraně, v  záloze a  v  úto-
ku (třeba 4-3-3). Vy máte nějaké 
stálé?

Standardně 4-4-2. Jak jsme ale 
vloni vyhráli krajský přebor, Hon-
za Jelínek se rozhodl náš styl trochu 
posunout. Třeba když se odkopává 
od brány, hrajeme teď víc nakrátko, 

nenakopává se dlouhý balon dopře-
du. Je snaha prokombinovat to víc, 
natáhnout tím soupeře k nám na půl-
ku a pak projít na tu jejich do otevře-
nější obrany. 

Na mistrovství, když hrálo Dán-
sko s Chorvaty, komentátoři hod-
ně řešili, že Dánové mají speciální-
ho hráče na házení dlouhých autů 
a zda se týmy nebudou dále speci-
alizovat i na takové detaily. a nao-
pak se zmiňovalo, že dnes se začí-
ná hrát hodně silově a techničtější 
a  tvořivější hráči jsou možná bo-
hužel na ústupu. Zaznamenáváš 
to i na vaší úrovni?

Ani ne, ale je pravda, že kreativi-
ta hráčů i u velkých týmů mizí. Jsou 
orientovány hodně na určité her-
ní systémy, a tak hráči kolikrát ztrácí 
chuť vzít míč a na vlastní triko obe-
jít tři soupeře a  urvat se dopředu. 
Třeba ani v prvoligovém Zlíně už to 
tolik nevidíš a  bohužel myslím, že 
kolikrát hráči nejsou ani k  individu-
alitě a  soubojům jeden na jednoho 
moc vychováváni. Ale myslím, že se 
to zase trochu přehouplo a kluby se 
k  tomu začínají vracet, protože vidí, 
že to chybí. 

od kolika let vůbec hraješ fot-
bal ty?

Od 10 let. A kromě asi půlročního 
hostování v Sehradicích je to pořád 
za Luhačovice. Mám 33 let, tak něja-
kých 23 let už tu hraju. 

Kolikery kopačky už jsi tak měl 
za ty roky?

Hodně. Vydrží tak sezonu, dvě. Teď 
jich člověk má už i víc, kolíkové kopač-
ky, „"lisovky“, „turfy“, sálovky. Horší 
než starost o kopačky je se vždy pře-
moct k předsezonní kondiční přípra-
vě. Za tu dobu, co člověk hraje fotbal, 
to absolvoval už mnohokrát a jelikož 
je tělo starší, je to čím dál náročnější. 
Ale bez kondice se hrát nedá! Jak ne-
máte naběhané, jste pak pomalí, člo-
věk v zápase nestíhá a nemá ani ra-
dost ze své hry. 

Kolik hodin týdně strávíš na 
hřišti?

Standardně máme trénink 3× 
týdně asi hodinu a  půl, plus dopra-
va a  sprcha, takže dohromady přes 
2 hodiny. No a zápasy i s přestávkou 
a  tím vším zaberou tak 3–4  hodiny. 
Takže týdně asi 10 hodin patří fotba-
lu. Baví mě to pořád. Dělám práci v ří-
dící pozici, tak je sport  krásný relax. 
Když člověk běhá, soustředí se při-
tom jen na soupeře a na balon, odpo-
čine si psychicky a fyzickou aktivitou 
vyplaví navíc endorfiny, hormony 
štěstí, cítí se pak spokojeně. 

K  tvé práci – šéfuješ Raciole 
v Uherském Brodě, firmě spadající 
pod váš rodinný podnik Lukrom, 
že?

Raciola se věnuje porážkám drů-
beže. Takových podniků je asi jen 
do 10 v republice. Máme 150 pracov-
níků, plus nějakých 35  externích, to 
jsou i  Ukrajinci, Rumuni, zaměstna-
nost je teď hodně vysoká, pracov-
níků není. Obor není tolik atraktivní 
kvůli prostředí, které nemusí každé-
mu vyhovovat, dělá se totiž v teplo-
tách do 10 stupňů, kdy lze podle le-
gislativy zpracovávat maso. Jsou to 
náročné činnosti, vyřezávání prsních 
řízků, navěšování kuřat na háky, kaž-
dý na to není. 

tobě realita masozpracujícího 
závodu nikdy nedělala problém?

Do provozu chodím na kontrolu 
normálně, je to realita, jaká je. Je to 
tak všude ve světě, pokud chceme 

jíst maso, nejde moc vymyslet nic 
lepšího. Na druhou stranu je práce 
na mé pozici vlastně dost zajímavá 
činnost, poznal jsem spoustu věcí, 
jako jsou investice, legislativa, vzta-
hy s obchodními řetězci, kam se pro-
dává…

tvá pozice se neobejde ani bez 
určitého vzdělání.

Studoval jsem ekonomku, jsem 
bakalář. 

Je to někdy tak, že tě manažer-
ská práce nepustí na fotbal?

Chodím do práce na 7 a tréninky 
máme v 6 večer, takže se mi to nijak 
nekryje. 

V klubu, kde se hraje amatérský 
fotbal, se sejde mezi hráči urči-
tě řada profesí. Nedělá některým 
problém třeba, že by směnovali, 
nebo není nějaká profese, která 
by u fotbalistů převažovala?

Směnovat občas někdo může, ale 
nějaký problém u nás s tímto není. Já 
myslím, že my máme i  takový dost 
chytrý mančaft. Se spoustou vyso-
koškoláků. Možná i díky tomu je tým 
fakt celkem v pohodě. Spíš tedy je to 
tak, že někteří kluci jsou přes týden 
na školách a přijdou třeba o trénink, 
když sem jezdí až v pátek. 

od práce a fotbalu k další tvé ak-
tivitě. Skoro 4 roky jsi taky zastu-
pitel a  navíc ve funkci luhačovic-
kého radního. Chceš se o členství 
v  zastupitelstvu ucházet na pod-
zim znovu?

Kandidovat nebudu, jednak proto, 
že se budeme stěhovat do Pozlovic, 
ale taky jde o to, že ta práce je oprav-
du náročná. Zastupitelé náročnost 
možná tolik nepociťují, protože zase-
dání je jednou za čas, ale radní jed-
nají každých čtrnáct dnů a je hodně 
práce. 

Jak své působení „na městě“ 
hodnotíš? Město mělo nelehké 
roky, řešily se restituce Serényiů, 
spor s Lázněmi, kam s DDM po re-
stituci zámku, problémy s  opra-
vou ulice Dr. Veselého…

Nemám s  čím srovnávat, ale kaž-
dopádně myslím, že se všichni snaži-
li řešit problémy tak, aby to dopadlo 
co nejlépe. Najít nějaký kompromis. 
Třeba ve sporu s  Lázněmi – město 
nechtělo dát nic, Lázně chtěly všech-
no. Co je správně? Musela z toho vy-
padnout nějaká částka přijatelná pro 
obě strany. Muselo se to zvládnout. 
Zájem, aby byl lázeňský prostor pří-
jemný pro lidi, je společný. Důleži-
té pro mě je, že peníze, které město 
bude na lázeňský areál dávat, půjdou 
do věcí, které budou sloužit veřej-
nosti. 

Zastupitelstvo také schvaluje 
vždycky v  rozpočtu, kolik půjde 
na sport, kolik na kulturu, kolik na 
sociální služby. to bývá na zasedá-
ní dost mela…

I to záleží na určitých preferencích 
zastupitelů a na kompromisech. Sou-
časné nastavení myslím špatné není. 
Všechny spolky včetně fotbalové-
ho klubu ovšem také musejí zkoušet 
hledat prostředky i jinde a nejen spo-
léhat na dotace od města. 

Kolik činí z rozpočtu FK Luhačo-
vice příspěvek města?

Asi 35 procent.
Hodně dává vaše rodinná firma 

Lukrom, předpokládám.
Nejvíc dává město na podpo-

ru mládeže, s  tím, že teď lze žádat 
i  u  ministerstva o dotace na členy, 
dřív muselo být vše na provoz, toto 
nebývalo, což je pozitivní. Pak něco 

dostáváme od fotbalové asociace. 
Nejvíc ale od města, 300 000, celkem 
z těch veřejných rozpočtů jde asi půl 
milionu. Plus dalších asi 300 000 mu-
síme sehnat sami. 

Kolik je aktuálně členů FK Luha-
čovice?

119, včetně mládeže, kterou se 
snažíme stále nabírat. Dětí teď už 
není tak málo. My na tom v  klubu 
sami makáme (smích), hodně z  fot-
balistů má teď potomky. Jen kluků 
bychom potřebovali víc, no když tak 
se tu začne s holčičím fotbalem. 

ty máš, jak jsi říkal, syna.
Má tři a půl roku, ale vypadá na víc, 

je největší ve školce. Na hřiště si s ním 
chodím zakopat třeba obden, ale na 
přípravku má ještě chvilku čas. Někdy 
se mu do fotbalu ani moc nechce.

tobě se vždycky chtělo?
My jsme s bráchama a s klukama 

jako malí hráli fotbal pořád, nebo 
i  hokejbal a  v  zimě hokej. U  baráku 
na Družstevní jsme polévali v  zimě 
hřiště, aby byla ledová plocha. Spor-
tu jsem se věnoval odjakživa a nikdo 
mě k němu nemusel nutit. 

Jaký byl tvůj nejpěknější gól, 
nebo situace, se kterou jsi za svou 
dosavadní fotbalovou éru nejvíc 
spokojený? 

Asi když jsme hráli tak před 2 lety 
s béčkem ve Zlíně poslední zápas se-
zony, tehdy v  rámci 3. třídy. Muse-
li jsme vyhrát alespoň 2:1, abychom 
postoupili do okresního přeboru. Já 
jsem byl předtím týden na dovolené, 
tak jsem nastoupil až na 2. poločas 
a to jsme prohrávali 1:0. 

Co bylo dál?
David Červenka mi krásně nacen-

troval na zadní tyč a já tak v záklonu 
hlavičkoval, trochu i nosem, dal jsem 
gól na 1:1. Pak dal další branku, zas 
po centru Davida Červenky, brácha 
Ondra. A  vyhráli jsme 2:1, takže se 
podařilo postoupit. To byla velká ra-
dost! Ale já mám vždycky dobrý po-
cit hlavně, když se mi daří hrát dobrý 
fotbal. Vyhrát nějakou trofej je jen ta-
ková třešnička na dortu. Radost z fot-
balu ale může být klidně i na trénin-
ku. Není to o úspěších, ale o dobrém 
pocitu. Proto taková spousta lidí na 
amatérské úrovni fotbal dělá. 

K úspěchům klubu se ale vrátím. 
tím, že jste s áčkem vyhráli Pohár 
hejtmana, postoupil tým taky do 
Mol Cupu. Díky vítězství v  něm 
se před rokem dostal Zlín shodou 
okolností dokonce do evropských 
soutěží. Dokážeš si představit, že 
by se náhodou zadařilo a stalo se 
něco takového i   klubu jako jsou 
Luhačovice? 

To asi nejde, myslím, že je to ne-
reálné. Ale bylo by krásné, kdyby to 
šlo! My bychom museli zvládnout asi 
7 zápasů často s tak kvalitativně da-
leko lepšími mužstvy, že to moc na-
dějí nemá. Ale pokud bychom se do-
stali aspoň do 3. kola, byl by to velký 
úspěch. Koncem července nás čeká 
Slavičín, který je dost silný, pak snad 
Valašské Meziříčí a po něm by se pří-
padně hrálo už proti některému z li-
gových týmů. 

to by se mohli diváci pak těšit 
na takové utkání i tady na domá-
cím hřišti?

Ano, protože se vždycky hraje na 
hřišti soupeře z nižší soutěže. 

třeba se to podaří! a  když ne, 
tak ať vyjde aspoň v nové sezoně 
postup do divize a další cíle.

Nikola Synek
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KULTURA

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
Sobota 4. 8. • 19.30 • kostel svaté Rodiny 
Návraty vítězů / Marek Pavelec, housle, Lukáš 
Klánský, klavír

Pondělí 6. 8. • 19.30 • Hala Vincentka
I. absolventský koncert  

Středa 8. 8. 19.30 Lázeňské divadlo
II. absolventský koncert 

Čtvrtek 9. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
III. absolventský koncert 

Pátek 10. 8. • 19.30 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Galakoncert 

Čtvrtek 2. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Dechová hudba Vlčnovjanka

Pátek 10. 8. • 2018 • 19.30 Kinosál, MěDK 
Elektra
Bláznovy zápisky / Jan Přeučil, Praha

Čtvrtek 16. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Dechová hudba Stříbrňanka

DIVADELNÍ LUHAČOVICE 
Přehlídka komorní divadelní 
tvorby
Lázeňské divadlo 19.30 
Pondělí 20. 8. 
Rošáda / Divadelní spolek Frída Brno, hrají:  
M. Trnavský, B. Munzarová, R. Novák, M. Procházková

Úterý 21. 8. 
Dvanáct rozhněvaných mužů / 
Divadlo Radka Brzobohatého Praha, hrají: E. Čekan, 
M. Mejzlík, P. Oliva, A. Hardt, P. Vágner a další

Středa 22. 8. 
Zatmění / KVArt s.r.o. Praha, hrají: I. Svobodová, 
D. Sitek, M. Málková/P. Solaříková a další

Čtvrtek 23.8. 
Láska & terpertýn  / Divadlo GUnaGU 
Bratislava, hrají: M. Kňažko, D. Kavaschová/ 
M. Horváthová, V. Horján

Pátek 24. 8. 
Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech / Divadlo Bolka Polívky Brno, hrají: 
Chantal Poullain, Martin Kraus

Sobota 25. 8. 
Mezi nebem a ženou / Městské divadlo 
Zlín, hrají: M. Bačíková, P. Vacek, V Johaník

Středa 29. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Padesát odstínů hudby / One Man Show

Pátek 31. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
eva a Vašek

Kolonádní koncerty 
16.00 Lázeňské náměstí
Čtvrtek 2.8. Stanley´s dixie street band
Neděle 5.8.  Krojovaná dechová hudba   
 Vlčnovjanka
Čtvrtek 9.8.  Old Stars Břeclav
Neděle 12.8.  Academic Jazz Band Přerov
Čtvrtek 16.8.  Vojenská hudba Olomouc
Neděle 19.8.  Koncert studentů a absolventů  
 JAMU v Brně
Čtvrtek 23.8.  Bude upřesněno
Neděle 26.8.  Stanley´s dixie street band
Čtvrtek 30.8.  Swing dixie VH Olomouc

VÝSTAVY

Do 9. 9. / Prodejní výstava / terarijní zvířata / 
galerie Elektra 
Prohlídka a prodej terarijních 
zvířat. Hadi, ještěrky a gekoni, želvy, obojživelníci, 
největší pavouci světa, sbírky motýlů a bezobratlých 
živočichů. Martin Rokos, Terariumzlin 

Do 9. 9. Výstava reborn panenek a kočárků / 
Monique ´s Dolls / salonek přízemí MěDK 
Elektra

Otevřeno úterý-neděle 10.00–17.00 
Výstava rebornovaných a sběratelských panenek 
mezinárodně ceněné české rebornistky paní 
Chmelařové. Pod vznešenými baldachýny se můžete 
těšit také na porcelánové panenky, retro panenky 
z vašeho dětství, Barbie, plyšáky a kočárky aj.

Kino
 
Středa 1. 8. • 19.30 
La traviata / Doprovodný program Akademie 
Václava Hudečka

Čtvrtek 2. 8. • 19.30   12

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  
Komedie ČR, 2018

Pátek 3. 8. • 19.30
Mamma Mia! Here We Go again
Muzikál USA, 2018, titulky 

Sobota 4. 8. • 19.30 
tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Neděle 5. 8. • 17.00
Pat a Mat znovu v akci 
Animovaný Česko, 2018 

Pondělí 6. 8. • 19.30   
Úsměvy smutných mužů
Komedie ČR, 2018

Úterý 7. 8. • 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Středa 8. 8. • 19.30 
Zpívání v dešti         
Muzikál USA, 1952, titulky 

Čtvrtek 9. 8. • 19.30 
tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Sobota 11. 8 .• 19.30   12

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Neděle 12. 8. • 17.00    
Úžasňákovi 2
Animovaný USA, 2018 

Pondělí 13. 8. • 19.30 
tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Úterý 14. 8. • 19.30 
Úsměvy smutných mužů         
Komedie ČR, 2018

Středa 15. 8. • 19.30 
Vlasy           
Muzikál USA, 1979, titulky

Pátek 17. 8. • 19.30
Chata na prodej           
Komedie ČR, 2018

Sobota 18. 8. • 19.30
Mamma Mia! Here We Go again
Muzikál USA, 2018, titulky

Neděle 19. 8. • 17.00 
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva 
ema    
Dobrodružný Německo, 2018

Pondělí 20. 8. • 19.30 
tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Úterý 21. 8. • 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017 

Středa 22. 8. • 19.30   12

Moulin Rouge       
Muzikál USA, 2001

Čtvrtek 23. 8. • 19.30   12

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Pátek 24.8. • 19.30 
Úsměvy smutných mužů
Komedie ČR, 2018

Neděle 26. 8. • 17.00    
Úžasňákovi 2
Animovaný USA, 2018

Pondělí 27. 8. • 19.30
Mamma Mia! Here We Go again
Muzikál USA, 2018, titulky

Úterý 28. 8. • 19.30
Chata na prodej           
Komedie ČR, 2018

Středa 29. 8. • 19.30 
Limonádový Joe aneb Koňská 
opera   
Muzikál ČR, 1964

Čtvrtek 30. 8. • 19.30 
tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Pátek 31. 8. • 19.30 
Úsměvy smutných mužů     
Komedie ČR, 2018

Akce DDM

Sobota 1. 9. • 15.00 • zámecká zahrada
Zámecký piknik 
Bohatý program: putovní výstava hraček s možností 
vyzkoušení, vystoupení historických tanců, čtenářský 
kroužek, výroba květinových čelenek, táborák, 

špekáčky s sebou, náhradní termín 2. 9. za každého 
počasí, poplatek 50 Kč/osoba.

Koncem měsíce začne probíhat zápis do kroužků, 
přihlášky elektronicky
Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice nebo na 
tel.: 577 131 687, 736 487 111, www.ddmluhacovice.cz

Srpen v knihovně

I během měsíce srpna bude v městské 
knihovně upravena otevírací doba, a to každý 
den kromě středy, kdy je zavřeno, od 9 do 
16 hod.
V pondělí a ve čtvrtek jsou připraveny akce 
nejen pro děti. V pondělí: Čte(ě)me si navzájem 
a ve čtvrtek: Vyrábění Lapbooků a Destrukčních 
deníků, více info na našich webových stránkách 
či FB. Po celou výpůjční dobu jsou k dispozici 
také deskové a společenské hry.
Během měsíce srpna a první týden v září se 
mohou přihlásit zájemci o absolvování 
Univerzity třetího věku.
Zimní semestr začne 4. října, téma je 
Genealogie. Posluchačem se může stát každý, 
kdo splňuje věk pro pobírání starobního 
důchodu a je občanem České republiky. Cena 
semestru je 400 Kč. Bližší info na tel.: 
577 132 235, e-mailem: info@knihovna-luha-
covice.cz nebo osobně v MK.
Během měsíce srpna také proběhnou přípravy 
na stavební úpravy v městské knihovně – nový 
bezbariérový vstup, oprava fasády. Omlouváme 
se za případné komplikace a děkujeme za 
pochopení.

Ladislava Gondová

K vidění jsou hadi, želvy i chameleoni

Až do 9. září potrvá výstava tera-
rijních zvířat, která je nainstalována 
od půle července v galerii domu kul-
tury Elektra. Zlínský terarista Mar-
tin Rokos už poněkolikáté do Lu-
hačovic přivezl své živé exponáty, 

které jsou doplněny i sbírkou motý-
lů, štírů a dalšími neživými exemplá-
ři. K vidění jsou v teráriích různí hadi 
a plazi, želvy, ale i drobní savci, třeba 
nezvyklý druh ježka, nebo například 
zajímavé kousky bezobratlých, jako 
mnohonožky. Některé hady nebo 
ještěry si mohou návštěvníci na po-
žádání i osahat a vyfotit se s nimi. Na-
příklad si můžete nechat lézt po dla-
ni chameleony, ovšem musí se dávat 
pozor. To víte, chameleon by se, kdy-
by utekl, kvůli svému ochrannému 
zbarvení mohl dost těžko hledat!

Nikola Synek

Rozšířené dětské hřiště v Luhačovicích vzniklo za podpory 
Nadace ČEZ

Společnost Lázeňská koloná-
da Luhačovice, o. p. s., ve spoluprá-
ci s  Nadací ČEZ dokončila realizaci 
rozšíření dětského hřiště u  léčebny 
Vítkov v  Luhačovicích. Nově vznik-
lé Oranžové hřiště bylo slavnostně 
otevřeno ve čtvrtek 19. 7. 2018 na uli-
ci Betty Smetanové 130. Hřiště roz-
šíří možnosti trávení volného času 
a  bude sloužit nejen dětským pa-
cientům z  dětských léčeben, ale 

i všem návštěvníkům a místním oby-
vatelům. 

„Jedná se o  projekt dětského hřiš-
tě v  grantovém řízení Oranžové hřiště, 
na který Nadace ČEZ poskytla Lázeň-
ské kolonádě Luhačovic, o. p. s., nadač-
ní příspěvek ve výši 175 330 Kč. Celkové 
náklady projektu činily 200 969 Kč. Z na-
dačního příspěvku byla pořízena herní 
sestava Flora 38. Zhotovení zajistily spo-
lečnosti FLORA SERVIS, s. r. o., a František 
Hrnčiřík, Sdružení POLUSS. Žádost o do-
taci byla podána dne 5. 10. 2017,“ po-
psal projekt Radek Skovajsa, ředitel 
Lázeňské kolonády Luhačovice, o. p. s. 

V současné době se intenzivně při-
pravuje realizace projektu revitalizace 
kolonády a Haly Vincentka.  

Radek Skovajsa, ředitel Lázeňské 
kolonády Luhačovice, o. p. s.
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Vydry působí značné škody, rybáři dostali náhrady
Vydra říční je ze zákona zvláště 

chráněným živočichem, takže její 
populace není v  ČR člověkem nijak 
regulována. Je to ovšem zdatný dra-
vec a každý vydří jedinec spořádá za 
rok stovky ryb, což činí značné škody 
rybářům. A to také v Luhačovicích.

Jen za loňské škody, které lze ze 
zákona uplatnit, obdržel Rybářský 
svaz Luhačovického Zálesí (RSLZ) 
od Zlínského kraje v  červnu sub-
vence ve výši přes 87 000 korun. Ani 
tato částka prý zdaleka rybářům ne-
pokryje všechny skutečné ztráty. 
„Jde o  ztráty z  tří chovných rybníčků 
pod Luhačovickou přehradou. Vydry 
nás připravily jen tam za loňský rok 
o 710 kil násadového kapra a 75 kg ge-
neračního candáta. Škody způsobe-
né na přehradě nebo na jejím přítoku, 
kde pravidelně vysazujeme pstruhy, 
jsou přitom ještě tak dvakrát větší, ale 
protože nejde o oplocená chovná za-
řízení, nelze o  náhrady podle zákona 

žádat,“ nastínil hospodář RSLZ Fran-
tišek Hubáček. Jak dodal, vydry jsou 
úctyhodný živočich s mimořádnými 
vlastnostmi. „Vydra je velmi vynaléza-
vá, schopná se učit, snadno zdolá růz-
né překážky. Tím, že se navrátila vydra 
jako sice původní živočich, ale do ne-
původního prostředí, kde nemá při-
rozené nepřátele, vzniká pak bez zá-
sahu člověka v  přírodě nerovnováha. 
A  vydry snadno decimují vodní toky," 
poznamenal Hubáček.  V  součas-
nosti odhaduje počet vyder v  okolí 
Luhačovic na 10 až 15 kusů. „S jisto-
tou máme zaznamenány 3-4 generač-
ní páry. Každý pár má ročně až 3 mlá-
ďata.“ doplnil Hubáček.

Přestože vydra loví zejména 
v  noci, mohou ji občas lidé zahléd-
nout i za dne přímo v Luhačovicích. 
„Na říčce Šťávnici byla spatřena tře-
ba v úrovni kostela, někdy jsou k vidě-
ní poblíž hráze přehrady,“ sdělil Hu-
báček. Aby mohli uplatnit náhrady 

alespoň za škody na chovných ryb-
níčcích, musejí rybáři způsobe-
né škody samozřejmě dokazovat. 
„Máme automatické fotopasti, které 
vydry dokáží zachytit. Nacházíme sa-
mozřejmě zbytky ryb, které vydry po 
ulovení obvykle nesežerou celé, čímž 
ale škody ve finále vlastně narůstají,“ 
popsal Hubáček s tím, že vydra spo-
řádá až kilo ryb denně. „Navíc vydra 
loví někdy nejen kvůli potravě, ale také 
proto, aby to naučila mláďata,“ do-
dal Hubáček. Stav je podle něj složi-
tý a  je otázka, zda by člověk neměl 
nějak populaci vydry regulovat. Na-
příklad pstruhy vysazované na příto-
ku Luhačovické přehrady vydra zcela 
zdecimovala. „Už je tu kvůli nenasyt-
nému predátorovi asi v příštím roce ani 
nebudeme vysazovat,“ nastínil rybář. 
To, že po intenzivní přípravě celkově 
asi třicetistránkové žádosti o náhra-
dy dostali peníze alespoň za škody 
na chovných rybníčcích, podle něj 

ale situaci neřeší. „Sice máme nahra-
zenu část škod, ale problém je přede-
vším to, že tu v přírodě není s výskytem 
vydry rovnováha,“ podotkl Hubáček.

Složitá rovnováha mezi chráněný-
mi živočichy, zbytkem přírody a lid-
ským hospodařením se hledá nejen 
na Luhačovicku, ale i  v dalších mís-
tech Zlínského kraje. Ten na zákla-
dě zákona přeposílá ze státního roz-
počtu ročně jako náhradu za škody 
zvláště chráněnými zvířaty stati-
sícové částky. Například za loňský 
rok bylo takto proplaceno celkem 
590 000 korun. „Většinou jde o škody 
způsobené vlkem na ovcích, bobrem 
na ovocných stromech, okrasných dře-
vinách a lesním porostu či právě vyd-
rou na rybách,“ přiblížila radní Zlín-
ského kraje pro životní prostředí 
a zemědělství Margita Balaštíková.

Nikola Synek

SBĚR TEXTILU, OBUVI A HRAČEK
Ve snaze dále zvyšovat úroveň tří-

dění odpadu ve městě a  zmenšovat 
množství vyprodukovaného směs-
ného komunálního odpadu rozšiřu-
je město Luhačovice počet stanovišť 
kontejnerů určených k odkládání tex-
tilu, obuvi a hraček.

Současná stanoviště kontejne-
rů v celkovém počtu deset kusů jsou 
Sběrný dvůr, sídliště Zahradní, Druž-
stevní a Masarykova, ulice Komenské-
ho, Solné, Leoše Janáčka a integrova-
né obce Polichno, Řetechov a Kladná 
Žilín.

Do bílých kontejnerů mohou obča-
né ukládat čistý a suchý textil, obleče-
ní, bytový textil, tj. záclony, závěsy, lož-
ní prádlo včetně peří, potahy, ubrusy, 
deky, vše nejlépe uloženo nebo za-
baleno v  igelitových pytlích nebo 

taškách, spárovaná nositelná obuv 
nejlépe svázaná k sobě, dětské hračky 
plyšové, plastové, elektronické.

Do bílých kontejnerů NEPATŘÍ zne-
čištěný a mokrý textil, matrace, moli-
tan, koberce, netextilní materiály, ko-
munální odpad, elektrospotřebiče.

Technické služby Luhačovice,  
středisko odpady

Charita Luhačovice
Denní stacionář Charity Luhačovice přijme nového pracovníka na pozici

aKtIVIZaČNí PRaCoVNíK/PeČoVateLKa
Jedná se o aktivizační činnosti a přímou obslužnou péči 

v ambulantní službě se seniory a zdravotně postižený-
mi v Luhačovicích. Výše pracovního úvazku je 1,0. 

Charitní pečovatelská služba Charity Luhačovice přijme
nového pracovníka na pozici 

PeČoVateLKa
Jedná se o terénní práci se seniory na Luhačovicku s nepra-

videlně rozvrženou pracovní dobou (převážně ranní směny). 
Výše pracovního úvazku 0,875 dle dohody, i na DPP či DPČ.

V případě zájmu zašlete Váš životopis, případně i motivační dopis na 
e-mail: lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, nebo doruč-

te na a    : Charita Luhačovice, Hradisko 100, 763 26  Luhačovice. 
Informace poskytneme na tel. +420 731 402 043 Mgr. Lenka Semelová.
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Francouzská restaurace
est. 1939
LUHAČOVICE

Při konzumaci ve Francouzské restauraci vyšší než 500 Kč/osoba
obdržíte voucher se slevou 30 % na vstup do wellness centra.

www.HotelAlexandria.cz

TIP: DNY GRILOVANÝCH SPECIALIT PO CELÝ ČERVENEC I SRPEN, vždy od středy do soboty od 17.30 hod.

Svobodný muž, 40 let, 
se chce seznámit 

s ženou od 30 do 50 let. 
Moje zájmy jsou cestování, hudba, kultura. 

telefon: 728 750 009

Prodej švestek 

Osobni odběr v Uherském Hradišti  
v srpnu, září 2018 

Cena 11-12 Kč/kg. 
Původ švestek Maďarsko 

Prodáváme i meruňky
objednávky na tel.: 777 275 780 

Zednické a sádrokartonářské práce 
obklady                                                          

protipožární dlažby
interiéry 

rekonstrukce domů a bytů
podkroví             

 kanceláře
Poskytneme Vám odborné poradenství. 

Marian Troják +420 773 904 638  
Martin Dynka +420 775 770 377 

Ověřte si dostupnost internetu na www.avonet.cz nebo volejte 575 575 805

Technická podpora 365 dnív roce

Využĳte 30denní 
zákonnou výpovědní 
lhůtu a přejděte 
k nám!

Zažijte opravdu rychlý 
a stabilní internet

xDSL modem s WiFi 
nyní za dotovanou cenu jen

1390 Kč 890 Kč

Uvedená cena modemu je včetně DPH a platí pouze při podpisu smlouvy s minimální dobou trvání 12 měsíců.


