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Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte, abych i já vám 

dodatečně popřál do rozbíhajícího se 
nového roku 2018 co nejvíce zdraví, 
štěstí a osobní pohody.

Činnost a služby obyvatelům měs-
ta prostřednictvím městského úřa-
du jsou většinou stabilním faktorem, 
který je na popisování spíše nudný 
a nezáživný, přesto má v našem kaž-
dodenním životě nezastupitelné mís-
to.  V podstatě každý z nás si čas od 
času potřebuje něco na úřadě tak-
zvaně vyřídit.  Ať už se jedná o výmě-
nu občanských průkazů či cestovních 
dokladů, řidičáků, zapsání a registra-
ci vozidel, nebo z druhé strany zajiště-
ní nějakého povolení, které je potřeba 
k naší činnosti.

Jak již bylo upozorněno v  minu-
lém čísle Luhačovických novin a dal-
ší odkaz je uvnitř tohoto čísla, dojde 
v tomto roce k poměrně velkému zá-
sahu do činnosti dvou odborů, které 

budou pracovat v náhradních prosto-
rách. Příčinou této dočasné změny je 
rekonstrukce budovy č. p. 137, která 
se nachází naproti obchodního cent-
ra Alfa. Budova je celkově ve špatném 
technickém stavu a  její rekonstrukce 
byla již delší dobu plánována. Doba 
opravy je připravena od měsíce dub-
na do konce října tohoto roku a její ná-
klady se vyšplhají na téměř 16 milio-
nů korun. 

Kromě sociálního odboru a  živ-
nostenského oddělení, které budou 
umístěny v  prostorách základní ško-
ly (viz informace uvnitř tohoto čísla), 
a  přestěhování finančního úřadu do 
penzionu Forst dojde také k omezení 
provozu obchodů, které se nacházejí 
v přízemí této budovy. Město se však 
bude snažit, aby tato omezení byla co 
nejkratší a  aby jejich provoz zůstal, 
byť s  určitými omezeními, nepřeru-
šen.  Jisté však je, že ke konci měsíce 

března skončí svůj provoz v Luhačovi-
cích pobočka banky MONETA Money 
Bank a zůstane zde pouze její banko-
mat. O  dalším využití těchto prostor 
rozhodne město až po dokončení cel-
kové rekonstrukce.

Vážení spoluobčané, věřím, že po-
chopíte nutné změny, které muselo 
město Luhačovice kvůli rekonstrukci 
tohoto objektu udělat, a že omluvíte 
případné problémy, které budou spo-
jeny ať už s provozem sociálního od-
boru, nebo živnostenského oddělení 
na nových pracovištích, nebo s  prů-
během a nenadálými problémy s re-
konstrukcí dané budovy na poměr-
ně frekventovaném místě. Odměnou 
nám všem pak bude nově opravená 
budova v centru našeho krásného lá-
zeňského města.

PhDr. František Hubáček,  
tajemník MěÚ Luhačovice
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na náš web
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Na šibřinkách byli k vidění Alexandrovci, Zagorka i Lunetic

Hvězdné hosty letos uvítali na luha-
čovických šibřinkách, které se v  míst-
ní sokolovně konaly 10. ledna. K vidění 

byla Hanka Zagorová, hned v  několi-
ka výstupech, třeba ve známém due-
tu s italským zpěvákem Drupim nebo 
v  hitu Hej, mistře basu s  Karlem Vág-
nerem. Na luhačovické šibřinky dora-
zili dokonce až z dalekého Ruska Ale-
xandrovci, nechyběl ani zástup jeptišek 
jak vystřižený z filmu Sestra v akci nebo 
kapela Lunetic s hitem Máma. Ano, jak 
správně tipujete, nešlo přímo o samot-
né interprety, ale o jejich více či méně 
věrné kopie, které ale publikum po-
bavily neméně, než pokud by do sálu 

dorazili sami zmiňovaní umělci. 
„Inspirovali jsme se pro letošní ráz šibřinek 

zajímavým fenoménem televizního pořadu 
Tvoje tvář má známý hlas,“ vysvětlil starosta 
luhačovického Sokola Petr Mikulec.

Kromě představení jednotlivých 
masek si lidé užili samozřejmě také le-
gendárního nápoje Saratoga, ale i bo-
hatý program. Zahrála kapela Georgo, 
nechyběla bohatá tombola a návštěv-
níci akce mohli obdivovat také vystou-
pení mažoretek nebo tanečního páru 
Adriana Kašparovská – Aleš Pala, který 

představil sérii standardních i latinsko-
-amerických tanců. Nechyběl ani seri-
ózní revival, kdy zazpíval z pódia i pří-
mo mezi tanečními páry Elvis Presley. 
Šibřinky se zkrátka i  tentokrát nadmí-
ru vydařily. Zorganizovat přitom kaž-
doročně tuto skvělou akci není jen tak. 
„Je potřeba poděkovat všem našim čle-
nům, kteří se podílí na přípravě a pak také 
na úklidu sokolovny, bez nich všech by se 
šibřinky nemohly konat,“ poznamenal 
Mikulec. 

Nikola Synek

Šibřinky pro děti byly ve znamení zimních radovánek
Oblíbený karnevalový rej si užily 

i  letos také děti. Jejich šibřinky ko-
nané v  neděli 13. února odpoled-
ne v  sokolovně měly samozřejmě 
také své téma, tentokrát zimní ra-
dovánky. Podle toho se odvíjel pro-
gram plný různých soutěží a dová-
dění, který pro malé návštěvníky 

přichystal Dům dětí a  mládeže Lu-
hačovice. 

„Máme tu hry třeba se sněhovými 
vločkami, děti také sbírají pro sněhu-
láka knoflíky, jezdí se tu dokonce na 
lyžích. Některé hry jsou pohybové 
i pro celá družstva, která děti vytvoří. 
A samozřejmě si také všichni společně 

zatancují,“ poznamenala za DDM 
Luhačovice jedna z  organizátorek 
Jana Tomková. 

Děti se tak opět královsky bavi-
ly a samy ke skvělé atmosféře rovněž 
přispěly příchodem v  krásných mas-
kách. K  vidění jich byla i  letos celá 
řada. Přes policistku, čerty, oblíbené 

princezny, piráty až třeba po včelku 
nebo řadu různých zvířátek. Návštěv-
níci dětských šibřinek nebyli ochuzeni 
ani o další z oblíbených součástí pro-
gramu. Součástí totiž bylo jako obvyk-
le také vystoupení jednoho z  taneč-
ních kroužků DDM Luhačovice.

Nikola Synek

Pochování basy uzavřelo plesovou sezonu
Období plesů a  veselení defini-

tivně pro letošek uzavřela zábava 
s pochováním basy, která se kona-
la v sokolovně 15. února. Jako ob-
vykle na ní nechyběl průvod maš-
kar oplakávajících „zesnulou“ basu. 
Mimo samotného, ač smutečního, 
tak velmi veselého průvodu sa-
mozřejmě také nechyběla hudba 
k tanci a poslechu.

„Jde už o 22. ročník této akce. Ten-
tokrát nám hraje kapela Georgo Zlín 
a cimbálová muzika Dubina z Kromě-
říže. Ty se střídají, takže sál je pořád 
plný hudby,“ přiblížil starosta Sokola 
Petr Mikulec. Nechyběl tak zaplně-
ný parket ani řada návštěvníků, kte-
ří si nejen zatančili, ale také s cimbá-
lovkou zazpívali. 

Hosté byli ale samozřejmě jako 
vždycky zvědaví na promluvy 

nad basou, komentující dění ve 
městě i  ve světě. A  co za litanie 
si truchlící dav při tryzně nad ze-
snulou basou z  úst „pana bisku-
pa“ tentokrát vyslechl? Tak na-
příklad:

„Basičko milá, českým čápom 
v  Česku svítá velká naděje, včil prý 
budů stavjat hnízda podle Án-
drejééé.“ Nebo z ryze domácí tema-
tiky: „S Ottovků je už asi ámen, pře-
jmenujem ju na psí prááámééén.“ 
Samozřejmě se objevila i řada dal-
ších, často daleko peprnějších glos 
současného života v  Luhačovicích 
i  v  republice. Pokud jste o  ně le-
tos přišli, neváhejte a  napřesrok 
se  na  akci přijďte podívat. Její ná-
vštěva určitě stojí za to a s jistotou 
se dobře pobavíte. 

Nikola Synek

Lázeňskému plesu vévodila elegance, bo-
hatý program i popové hvězdy 

Lázeňské město hostí každoročně 
v zimě pestrou paletu tanečních ple-
sů. Vrcholem sezony v  Luhačovicích 
je však vždy bezesporu Reprezentační 
lázeňský ples ve Společenském domě. 
Nejinak tomu bylo i  letos. Jeho už 
22. ročník se konal 27. ledna. A ani letos 
se tato akce neobešla bez skvělé na-
bídky bohatého programu, výtečné-
ho občerstvení a řady spokojených ná-
vštěvníků – dam v překrásných róbách 
doprovázených gentlemany v  sluši-
vých oblecích. Akce se ani pro letošek 
nevzdala některých svých stálic, jako 
oblíbeného moderátora Jana Čenské-
ho nebo patronky plesu Livie Klauso-
vé, a zavítala na ni také v tomto ročníku 
řada dalších známých osobností ve-
řejného života. Co se ale každoročně 

mění, jsou samozřejmě hvězdy české 
i  slovenské populární hudby, jejichž 
vystoupení si mohou návštěvníci ple-
su v  jednotlivých ročnících užít. Ten-
tokrát se představila také Leona Ma-
chálková, která zazpívala mimo jiné 
svůj hit „Svět je plnej bláznů“. Zdatně 
jí sekundoval další z hvězdných inter-
pretů večera, kterým byla pro změnu 
slovenská star – zpěvák Peter Nagy. 
Stejně jako Machálková i on publikum 
roztančil a rozezpíval řadou svých po-
pulárních pecek. Na jedné z největších 
společenských událostí roku ale mimo 
to samozřejmě nechybělo vystoupení 
hned několika hudebních těles, taneč-
ní exhibice ani velmi štědrá tombola.

Nikola Synek

K vodění medvěda se připletla letos i Sáblíková, vlastně Sáblík

Medvěd si také letos v  Luhačovi-
cích pěkně zatancoval. Bez něj by se 
tradiční fašanková obchůzka měs-
tem, kterou pořádá folklorní soubor 
Malé Zálesí, samozřejmě neobešla. 
Letos na ni vyrazila necelá padesátka 
účastníků 10. února. Obchůzku orga-
nizuje soubor již po léta. Jako obvyk-
le se vycházelo po desáté dopoledne 

od zámku, kde se sešla i tentokrát řada 
masek. Ty pak za zpěvu fašankových 
písní putovaly ulicemi. U řady domů 
je pak čekalo příjemné zastavení. Za 
krátké vystoupení na domluvených 
zastávkách u podporovatelů soubo-
ru je zde vždy pěkně pohostili a med-
věd si tam také zatancoval s paňmá-
mou. Ve fašankovém průvodu byla 

i  letos pestrá plejáda maškar, někte-
ré, jako řezník nebo kaprál, jsou tra-
diční, ovšem pravidelně se objevují 
i různé nové. Mezi premiérové patři-
la letos například maska hroznového 
vína. Nápad na masku prý přišel až na 
poslední chvilku. Příprava se ale dala 
zvládnout i tak. „Bylo to složité, ale na 
poslední chvilku se to stihnout dalo. 
V  podstatě koupit ráno pár balonků, 
nalepit je nafouklé kolem sebe a dalo se 
vyjít,“ prozradila nositelka této masky. 
Konkrétně se mělo v  tomto případě 
jednat o veltlínské zelené, jak prozra-
zovala cedulka u  hroznu. (Že by šlo 
o  oblíbené vínko tvůrkyně masky?) 
Je shodou okolností nejoblíbenější, 
dostala jsem taky nejvíc zelených ba-
lonků, tak se to pěkně sešlo,“ prozra-
dila s úsměvem představitelka vinné 
révy.  Značně netradiční pak byla další 
maska, představující známou olympi-
oničku Sáblíkovou, tedy v tomto pří-
padě vlastně rychlobruslaře Sáblí-
ka. Ten dorazil na sraz nejen v uplém 
dresu s  bruslemi (kolečkovými) na 

nohou, ale už i  se zlatou medailí na 
krku.  „Výběr masky byl jasný, fandíme 
Sáblíkové, dneska jede tři kilometry, tak 
pojedeme s ní a držíme jí palce,“ prozra-
dil nám rychlobruslař Sáblík. Martina 
Sáblíková sice v  uvedeném závodě 
byla až čtvrtá, ale medailovou sbírku 
pak o pár dnů později rozšířila o stří-
bro z pětikilometrové trati. To pár ki-
lometrů po Luhačovicích na bruslích 
během letošního fašanku aspoň za-
hřálo, protože teplé slunečné počasí 
posledních ročníků tentokrát vystří-
dalo mlhavé sychravo. O to příjemněji 
bylo už zkušenému medvědovi, který 
měl s minulými ročníky srovnání. Koží-
šek tentokrát tolik nepeče, ale příjem-
ně hřeje, že? „To ano, je v něm příjemně 
teplo. Kožůšek je to velký.  A tancovačka, 
lidi, všechno parádní, není si na co stě-
žovat,“ zhodnotil spokojeně medvěd. 
Dobrá nálada zkrátka ani na letošní fa-
šankové obchůzce nechyběla a bude 
určitě doprovázet i ročník příští. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Upozornění
Upozorňujeme občany, že po 

dobu plánované rekonstrukce na 
ulici Masarykova, budova č. p. 137, 
budou pracoviště Obecního živnos-
tenského úřadu a  odboru sociální-
ho MěÚ Luhačovice přemístěna do 
náhradních prostor.

Živnostenský úřad bude pro ve-
řejnost ve dnech 8.–9. 3. 2018 z tech-
nických důvodů uzavřen. Otevřen 
bude od pondělí 19. 3. 2018 v  bu-
dově prvního stupně Základní ško-
ly Luhačovice, ulice Školní, č. p. 811 

(bývalé jesle, viz bod 1). Vchod pro 
občany bude ze spodní části budo-
vy. Do této doby bude provoz úřadu 
na starém pracovišti.

Sociální odbor bude pro veřej-
nost ve dnech 15.–16. 3. 2018 z tech-
nických důvodů uzavřen. Otevřen 
bude od pondělí 19. 3. 2018 v prosto-
rách ZŠ Luhačovice, vedle školní ku-
chyně, nad hlavní budovou ZŠ, pří-
stup z ulice Komenského (viz bod 2).

Úřední dny pro veřejnost zů-
stávají nadále pondělí a  středa 

07:30–12:00 a 13:00–17:00 hodin. 
Ve dnech 22. a  23. února 2018 

došlo k   přestěhování Územní-
ho pracoviště Finančního úřadu 
do dočasných prostor Luhačovice, 
Zatloukalova 247 (bývalý penzion 
FORST).

Pracoviště Úřadu práce bude 
v měsících dubnu a květnu prav-
děpodobně uzavřeno a následně 
umístěno do náhradních prostor, 
které budou ještě upřesněny.

Úřední dny pro veřejnost 

zůstávají nadále pondělí a  středa 
07:30–12:00 a 13:00–17:00 hodin. 

Mohu do toho mluvit?
S  potěšením jsem v  únoro-

vém čísle Luhačovických novin 
objevila informace a bližší údaje 
o činnosti rady a zastupitelstva.

Autor článku však v  části vě-
nované možnostem občanů za-
sáhnout do jednání zastupitel-
stva připomíná pouze možnost 
vystoupit v 16 hodin, kdy je pra-
videlně dáván prostor občanům 
pro jejich připomínky, dotazy 
a problémy.

Podle mého soudu je chybou, 
že mnoho lidí je přesvědčeno, že 
se mohou ozvat právě jen v tom-
to bodě s  názvem „Různé“. Do-
konce se domnívám, že je to 
jedna z příčin malého zájmu ob-
čanů o  účast na jednání zastu-
pitelstva.

Zákon o  obcích i  jednací řád 
Zastupitelstva města Luhačovi-
ce ale umožňuje občanům Lu-
hačovic, Kladné Žilína, Polichna 

a  Řetechova vyjádřit svůj názor 
či připomínku v  průběhu pro-
jednávání záležitostí a tím se za-
pojit do rozhodování o  věcech 
ještě před hlasováním.  Připo-
mínky občanů bývají velmi cen-
né, protože mnohdy upřesňují 
danou problematiku na zákla-
dě znalosti prostředí, okolí, his-
torie apod. Pokládám za velmi 
důležité vědět o  této možnos-
ti, využívat jí a přispívat tak k co 

nejlepším rozhodnutím.
Odpověď na otázku v  nadpi-

se tedy zní: „Ano, mohu do toho 
mluvit, mohu se zapojit do roz-
pravy o  projednávaných pro-
blémech a  mohu tím pozitivně 
ovlivnit chod věcí veřejných.“

Osobně jsem přesvědčena, že 
konstruktivní názor občana by 
měl být vždy vítán.

Zdenka Pančochová

zprávy z 24. zasedání zastupitelstva města Luhačovice 2014–2018 konaného 25. 1. 2018

ZML schválilo:
•	 nabýt do vlastnictví koupí část 

pozemku parc. č. 1864/3 o výmě-
ře cca 200 m2 za cenu 600 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;

•	 směnu části pozemku parc. č. 2151 
k. ú. Řetechov o  výměře 75 m2 
v majetku města za část pozemku 
parc. č. 1098/1 k. ú. Řetechov o vý-
měře 70 m2 v majetku paní R. P. za 
podmínky úhrady nákladů rov-
ným dílem;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 1033/12, 1033/14, 
1211/3, 1211/5 a  2486/1 k.  ú. 

Luhačovice v  majetku města pro 
umístění veřejné komunikační sítě 
realizované pod názvem „Metro-
politní optická síť Orthodox – Ko-
lokace Zálesí, a. s., závod ZEUS“ 
ve prospěch firmy Orthodox ne-
tworks, s. r. o., Praha 6, Břevnov, za 
jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 450/15 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umís-
tění přípojky elektro – kabelu NN 
a šachty pro přepojení tlakové sta-
nice realizované pod názvem „Vy-
budování ATS, Rosa Luhačovice“ 

ve prospěch firmy VaK Zlín, a. s., za 
jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
za přípojku a 4 000 Kč za umístění 
šachty + příslušné DPH;

•	 uzavření dohody o  narovnání, je-
jímž předmětem bude povinnost 
města Luhačovice k  vrácení kup-
ní ceny ve výši 34 000 Kč panu Ing. 
J. V. za pozemky parc. č. 1237/3 
a  1238/3 k. ú. Luhačovice, které 
byly vydané paní I. T., a prohláše-
ní stran o  definitivním vypořádá-
ní všech práv a závazků z uzavřené 
kupní smlouvy;

•	 podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 

programu na projekt „Chodník 
ul.  Hradisko Luhačovice“ a  dofi-
nancování projektu z  rozpočtu 
města Luhačovice;

•	 rozpracování koncepce přístavby 
objektu Základní školy Luhačovice 
pro žáky 1. stupně včetně prostor 
pro mimoškolní aktivity družiny;

•	 změnu užívání budovy ZŠ II, ul. 
Školní 811, pro účely mimoškol-
ních aktivit Domu dětí a mládeže 
Luhačovice a  Základní umělecké 
školy Luhačovice.

zprávy z 2. schůze rady města Luhačovice konané 7. 2. 2018

RML schválila:

•	 přijetí dotace ve výši 10 000 Kč 
z projektu „Prospěšná i zábavná lo-
gopedie“ příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Luhačovice;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč společnosti AUDIOHELP, 
z. s., Mariánské nám. 2187, 688 01 
Uherský Brod, v roce 2018 na čin-
nost se zaměřením na osvětu a po-
moc sluchově postiženým;

•	 Plán kontrol pro rok 2018;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč H. H., který bude použit 
na zahraniční závody v  aerobiku 
jejího syna v roce 2018;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 

5 000 Kč příspěvkové organizaci 
Sociální služby Uherské Hradiště, 
Domov pro seniory Nezdenice;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Zavedení systému sběru a svozu 
textilu ve městě Luhačovice“ a za-
slání výzvy na podání nabídky fir-
mám: část 1 veřejné zakázky – svo-
zové auto a část 2 veřejné zakázky 
– kontejnery na textil;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1326/10 k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 440 m2;

•	 účast PhDr. Františka Hubáčka na 
zahraniční studijní cestě pořádané 
Sdružením historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska na východní Slo-
vensko, Zakarpatí a  do Maďarska 
v termínu 19. 5.–26. 5. 2018.

RML jmenovala:

•	 komisi pro veřejnou zakázku „Za-
vedení systému sběru a  svo-
zu textilu ve městě Luhačovi-
ce“ ve složení: členové: Ing. Jiří 
Šůstek, Ing. Josef Pučalík, Ing. 
Bc. Marie Semelová, náhradní-
ci: Ing. Magdalena Blahová, Ing. 
Petra Polášková, Radomil Kop. 

RML zrušila:

•	 usnesení č. 5/R1/2018 ze dne 
10. 1. 2018, předmětem kterého 
bylo uzavření nájemní smlouvy 

na byt v  Domě zvláštního určení 
„Strahov“ č. p. 383, ul. Holubyho, 
ve 2. podlaží o  1 pokoji a  příslu-
šenství o  velikosti 21,07 m2 včet-
ně sklepu a  balkonu s  paní R. G. 
na dobu neurčitou od 1. 2. 2018. 

RML udělila souhlas:

•	 společnosti Kresta racing, s. r. o., 
Plaská 622/3, Praha 5, k  testová-
ní sportovních vozidel na účelové 
komunikaci v majetku města v ter-
mínu 1. 3.–12. 12. 2018 v souladu 
s předloženou nabídkou.
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„Razítek? Těch jsem tu dala statisíce,“ říká po čtvrtstoletí  
na radnici končící vedoucí správního odboru

S  Vladislavou Janíkovou, do 
penze odcházející vedoucí správ-
ního odboru luhačovické radni-
ce, jsme si povídali v posledních 
dnech jejího působení v  úřadě. 
Bylo to mezi 1. a 2. kolem prezi-
dentských voleb. Mimo jiné prá-
vě organizaci voleb měla během 
své dlouholeté kariéry úřednice 
na starost. Volbami jsme tak ho-
vor začali.  

O  kolikery volby už jste se tu 
v Luhačovicích starala?

Teď šlo už o  21. volby, je toho 
hodně, když se někdy volí i dvakrát 
za rok. 

Které volby bývají organizačně 
nejobtížnější? 

Vždycky ty do obecního zastu-
pitelstva. Je tam i  složitější počítá-
ní hlasů, ale jde hlavně o to, že jsou 
Luhačovice pověřeným obecním 
úřadem, takže přebíráme kandidát-
ní listiny od všech obecních úřadů, 
které spadají do naší působnosti. 
Jedná se o Luhačovice a 8 blízkých 
obcí, celkem jde o  asi 8000 voličů, 
kteří vybírají z  velkého množství 
kandidátů.  

Kolik jich tak je?
Třeba Pozlovice mají 15 zastupi-

telů, když se tam sejdou kandidátní 
listiny 4 stran, tak musíme zkontro-
lovat 60 kandidátů. V Luhačovicích 
se volí 21 kandidátů a kandidátních 
listin je i  8. U  každého se prověřu-
je, jestli je občanem té obce, datum 
a  místo narození… Vše musí být 
správně. 

Jaká byla největší změna 
ohledně voleb?

Ta přišla po roce 2003, když se zru-
šily okresní úřady. Po nich jsme pře-
vzali činnost týkající se registrace 

kandidátních listin v  komunálních 
volbách. Předtím jsme měli na sta-
rost jen sčítání hlasů. 

Kdy tu byl nějaký nejkrizověj-
ší okamžik voleb, nebo jaký může 
nastat? 

Nejhorší asi je, když se špatně se-
čtou hlasy, ale to se u nás chválabo-
hu zatím nestalo (smích).

Byl tu někdy u  voleb problém 
třeba se špatně roznesenými líst-
ky?

To se stává, někde si stěžova-
li i místní, že lístky do schránek ne-
dostali. Roznáší nám studenti, tak se 
to někdy stane. Jsou to ale vesměs 
osvědčení lidé, příbuzní zaměst-
nanců či bývalých zaměstnanců, 
takže na ně máme i určité reference. 
Přitom to není za závratné odmě-
ny. Za jednu sadu lístků dostanou 
3,50 Kč. Přitom pokud by to rozná-
šela pošta, která teď zdražila, přišla 
by jedna obálka na 8 korun. 

A s nějakým doručováním poš-
ty jste tu na úřadě neměli potíže?

Ano, ale už se to vyřešilo. Šlo 
o doručování na tzv. úřední adresu 
v  jiných městech – s  tím problém 
byl.  Asi před rokem byla novela zá-
kona, kdy si obecní úřady musely 
zřídit schránku, kam se doručují pí-
semnosti lidem, kteří mají na radni-
ci napsáno trvalé bydliště. A je jich 
moc. Na podatelně máme nástěn-
ku, kde jsou uvedeni všichni, kdo 
zde úřední adresu mají. Těch lidí je 
víc jak 100. 

To je dost na tak malé město.
Zlín jich má několik tisíc. Ty zásil-

ky ale město neukládá, jde sem jen 
výzva k vyzvednutí. 

Co je to za lidi s adresou na úřa-
dě – ti v exekuci?

Nejen. Tady jich hodně přibylo, 

třeba když Lázně prodaly panelák 
do soukromých rukou a  lidé pak 
neutáhli nový nájem. Našli si proto 
někde ubytování v  podnájmu, ale 
majitel jim nechtěl dát souhlas s tr-
valým pobytem. Půlku případů pak 
tvoří ti lidé, kteří se obsílkám takto 
snaží vyhýbat.

Zpět k  volbám. Byl tu u  nich 
třeba nějaký incident s  občany 
ve volební místnosti?

To ne, ale trochu krize byla při 
jedněch volbách, když byl zároveň 
na Elektře kongres a  na něm snad 
300 lidí. Mnozí přijeli s  vyřízenými 
voličskými průkazy s tím, že tu bě-
hem kongresu i odvolí. To pak byla 
na radnici, kam směřovali k volbám, 
opravdu velká fronta.

Změnilo se v posledních letech 
povědomí o  voličských průka-
zech, využívají je lidé více?

Určitě si na to myslí. Mnozí si ale 
pletou volení na zvláštní seznam 
a na voličský průkaz. 

Můžete to tedy osvětlit?
Pomocí obou možností lze volit 

mimo svou obec. Voličský průkaz si 
musí člověk vyřídit ve své obci a pak 
může volit kdekoliv mimo své byd-
liště, když to dané volby umožňu-
jí. Obdobně, pokud je člověk v Lu-
hačovicích nebo jinde v  léčebném 
zařízení nebo v  nemocnici, je mu 
hlasování také umožněno bez vo-
ličského průkazu v  případě, pokud 
se v  daném zařízení nechá zapsat 
na zvláštní seznam voličů. Volí pak 
výhradně v obci, kde je ono léčeb-
né zařízení. 

V dnešní době není asi snadné 
sehnat lidi do volebních komisí?

To je problém právě u přímé vol-
by prezidenta nebo u senátních vo-
leb. Pokud jsou volby dvoukolové, 

jedná se o 4 dny, které strávíte u vo-
leb. Peníze jsou skoro stejné, ať jde 
o jedno, nebo dvě kola. Za dva dny 
prvního kola je odměna běžného 
člena komise 1300 Kč, pokud jsou 
kola 2, je to pouze 1500, což není už 
tak atraktivní. 

Dohlížíte za úřad nad volbami 
v rámci své práce. Byla jste ale ně-
kdy i u komise?

Než jsem byla ve své funkci, cho-
dívala jsem i do komise. Ale ne tady. 
V Podhradí, kde bydlím. A tam je jen 
asi 150 voličů, takže volby jsou vel-
mi klidné. 

A jak dlouho děláte na luhačo-
vické radnici?

Na podzim to bylo už 25 let, takže 
od roku 1992.

A předtím?
Pracovala jsem asi 9 let v  Zále-

sí. V laboratoři, protože mé původ-
ní povolání je chemik, mám vystu-
dovanou chemickou průmyslovku 
ve Zlíně.

Čemu jste se při té práci věno-
vala?

Spadali jsme pod zemědělskou 
výrobu, řešili jsme rozbory vody, 
různého krmiva atd. Ve velké větši-
ně se naše práce týkala výzkumné-
ho projektu, který tam běžel. Takže 
jsme odebírali kravám krev, ze které 
jsme pak dělali rozbory. 

Vy osobně jste brala krávám 
krev?

Já se zvířat nebojím, babička 
měla hospodářství, tak jsem byla 
zvyklá. Nejdříve jsem ale pracova-
la v čisté chemii, to když jsem byla 
v laboratoři Barumu v Otrokovicích. 
Denně jsem dojížděla 35 km, vstá-
vala ve 4 ráno a domů jsem přijela 
v 5 odpoledne, což potom s dvěma 
dětmi bylo nemyslitelné. 

Jak jste se pak od chemie do-
stala k úředničině?

Někdejší družstvo Zálesí se pře-
orientovalo na přidružené výroby, 
výrazně se omezila zemědělská čin-
nost, tak nebyla jiná možnost než si 
najít nové místo. Na úřad mě vzali 
i proto, že se vědělo, že jsem takový 
veřejně aktivní člověk. Tehdy Pod-
hradí patřilo k  Luhačovicím a  já tu 
byla členkou výboru pro občanské 
záležitosti. Když jsem se dostala na 
radnici, pracovala jsem ale na soci-
álním oddělení. Tam jsem dělala od 
roku 1992 do 2003. 

Jak jste se k  funkci vedoucí 
správního odboru dopracovala?

Nejdříve jsem byla řadová pra-
covnice a  pak vedoucí „sociálky“, 
která ale ještě nebyla samostatný 
odbor. Když odešla vedoucí správní-
ho odboru, pod který sociální oddě-
lení spadalo, tak jsem nastoupila na 
její místo. Úřad byl tehdy malý, ne-
měl ani 30 pracovníků. Zhruba se to 
zdvojnásobilo, když skončily okres-
ní úřady v roce 2003 a povinnosti se 
přenesly na obce. Odbor správní se 
od sociálky oddělil a já pokračovala 
jako vedoucí správního. Odbor byl 
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ale do podzimu roku 2015, kdy vzni-
kl odbor vnitřních věcí, o něco větší 
než nyní. Tam se převedl pracovník 
krizového řízení, přestupky a  asis-
tentka starostky. Teď pod nás spadá 
nadále matrika, evidence obyvatel, 
cestovní doklady a občanské průka-
zy, podatelna a  živnostenský úřad, 
celkem je nás 10 pracovníků.

Hodně se změnilo vydává-
ní občanek a pasů. Lidem děláte 
i fotku pro průkaz.

Veškerou techniku zařídilo minis-
terstvo vnitra a dodnes nám zajišťu-
je i  její servis. A ani pro pracovnice 
to nebyl velký problém – musely se 
naučit s foťákem a s programem, ale 
je to v podstatě rutinní práce. Spíš 
je stres s doklady, když se lidé chys-
tají na dovolené. Ten zájem se zvýší 
už v květnu a končí někdy v srpnu. 
No, a když přijde čtyř či pětičlenná 
rodina vyřídit pro všechny pas, než 
zkontrolujete všechny doklady, tak 
to máte na jednoho asi 10 minut, tak 
to je dohromady i hodina. 

Je v Luhačovicích zájem i o ta-
kové ty „rychlé pasy“?

I o ně. Ty jsme do ledna minulé-
ho roku přímo vydávali tady na úřa-
dě. Teď se posílají z Prahy. My to tu 
zúřadujeme, ministerstvo je sem 
expresně pošle. Ale ten proces na-
bírání údajů u  nás je stejný a  je to 
uzpůsobené tak, že oni pas vydají 
velmi rychle. Expresní pas je úplně 
stejný, jen se za něj více zaplatí. Dřív 
se tu i vyráběly. Do čistopisu pasu se 
na tiskárně dotiskly údaje, nalepila 
se fotka, a to celé se zalisovalo. Po-
dobně se dosud dělají u nás „rych-
loobčanky“.

Která z částí Vašeho odboru je 
nejvytíženější? 

To se nedá říci. Vytížená jsou 
všechna pracoviště. A  tím, že jsme 
úřad malý, se pracovnice i vzájem-
ně zastupují v  různých činnostech. 
Hodně se nás dotkla před 2 lety po-
vinná výměna občanek, kterým do-
bíhala platnost. To znamenalo na 
úseku OP velké pracovní nasazení. 
Hodně náročné je pořizování žá-
dostí o pas nebo občanku miminek. 
Udělat fotku, která vyhovuje před-
pisům, je někdy skoro nemožné. To 
musíte vystihnout okamžik, kdy je 
miminko klidné, ale nespinká a ne-
pláče, dívá se do objektivu a není za 
ním vidět rodič, který ho drží. 

Co vyžadujete nejvíc po podří-
zených?

Nejdůležitější je pečlivost a  zna-
lost práce. Z toho důvodu, že se jed-
ná o  osobní doklady a  některými 
z  nich se prokazujete celý život, je 
nutné pracovat absolutně bez chyb. 

Ohledně osobních údajů se 
hodně změnila legislativa, to jste 
asi pocítili?

Změny byly velké. Pomalu a  jis-
tě to navíc nenápadně směřuje 
k době, kdy možná nebudou vede-
ny žádné listinné dokumenty a vše 
bude jen v elektronické podobě.

Myslíte, že je to dobře, nebo 
špatně?

Tak na hraně. Dnes klidně do-
hledáte v  archivech matriční kni-
hy z  roku 1400, otázka je, když jde 
technika tak rychle dopředu, zda 
a jak se dokáží i údaje ze současnos-
ti v nějakém „virtuálnu“ takto natr-
valo uchovat.

U vás na úřadě se dají dohledat 
v  papírech i  tak staré údaje, jak 
jste uváděla?

To ne, u nás leží sto let. Pak se do-
kumenty z  naší místní matriky od-
váží do Moravského zemského ar-
chivu. 

V módě je pátrání po předcích, 
tvorba rodokmenů. Chodí proto 
lidé i sem na úřad? 

Ano. Třeba na Podhradí máme 
kronikáře Pavla Máčalu, který se 
tomu hodně věnuje a  má svůj rod 
zmapovaný snad do 13. století. Bá-
dat začínal právě na luhačovické 
matrice. Odtud lidé při pátrání smě-
řují na okresní archiv na Klečůvku 
a pak do uvedeného archivu v Brně. 

A Vy jste se podobnému hledá-
ní taky věnovala?

To ne, je to dost časově náročné, 
ale dělala to neteř, která je matrikář-
kou. Ale co se týká mé strany rodiny, 
tak pořádáme každých 5 let rodin-
ný sraz. Jsem z 5 dětí, taky mamin-
ka byla z 5 dětí, tak je náš rod hod-
ně široký. 

Je vás v  rodině i  hodně úřed-
níků?

No, jedna sestra a  neteř jsou 
úřednice a  druhá sestra starostka 
obce na severní Moravě, odkud po-
cházím. Ale mé děti úředníky nej-
sou. Dcera dělala letušku, teď je 
na mateřské dovolené, syn pracuje 
v  Continentalu v  Otrokovicích jako 
údržbář. 

Co vás zaválo ze severní Mora-
vy sem?

Šla jsem v 15 letech do Zlína stu-
dovat a  už jsem v  tomto kraji za-
kotvila. Později jsem se provdala 
do Podhradí, kde už 40 let bydlím 
a jsem tam spokojená. 

Ze studia chemie si vybavíte 
nějaký zajímavý zážitek, třeba 
při pokusech?

Kdysi jsme dělali pokus a  vznikl 
jakýsi bromid, který nám ale obar-
vil ruce na žlutohnědo. My měli ten 
den taneční a nešlo to dolů. Ještě že 
se tenkrát nosily v tanečních bílé ru-
kavičky! 

Tanec má někdo jako celoži-
votní koníček. Co Vy a koníčky ve 
volnu?

Koníčků mám hodně, volna málo. 
Jsem ve dvou organizacích v Pozlo-
vicích – ve Svazu žen a  v  místním 
sportovním klubu. Hrávali jsme 
dlouho kuželky v „Jamě“, než to tam 
zavřeli. Teď hráváme bowling, chys-
táme i  turnaj. Každoročně organi-
zuji pro Svaz žen a  obec Podhradí 
zájezdy po Česku či na Slovensko. 
Kromě toho také ráda čtu, háčkuji, 
pletu, ale není moc čas. 

Když se ohlédnete zpět, co se 
Vám na úřadě nejvíc povedlo?

Asi to, že mám celou dobu zpětné 

vazby od mnoha občanů, že nás tu 
mají rádi. A neměla jsem ani žádný 
problém se spolupracovníky.

Co bylo na práci vedoucího 
správního oboru nejsložitější?

Nejhorší bývá krátký čas po ko-
munálních volbách, než se nové za-
stupitelstvo pevněji usadí a než se 
spolu naučí pracovat úřad a  nové 
vedení města. Teď už tu spolupráci 
má více na starost nedávno vzniklý 
odbor vnitřních věcí. 

Než vznikl, měli jste na starost 
i  zápisy ze zastupitelstev a  pří-
pravy zasedání, že?

Jako všechno, tak i  formálnost 
zastupitelstva se během let změni-
la. Dříve u formulace usnesení, které 
zastupitelstvo schvaluje, byla vět-
ší volnost. Třeba dnes se význam-
ně rozlišuje mezi tím, co zastupitel-
stvo „schvaluje“ a „vydává“. Celkově 
za ta léta přibylo zákonů, směrnic 
a pokynů, které vše upravují. 

Kolik jste osobně přečetla zá-
konů?

To nevím, ale změny zákonů při 
této práci musíte sledovat denně. 
Máme na to on-line program, který 
nám umožňuje nahlédnout do prá-
vě aktuálního znění, což naši práci 
výrazně usnadňuje. Ještě když jsem 
pracovala v  Zálesí, tam jsem měla 
úžasného vedoucího Karla Vlaž-
ného, který mě naučil číst zákony 
a pracovat s nimi, protože s některý-
mi jsme se museli seznámit i v rámci 
práce tam. Z kvanta předpisů musí-
te být schopni vybrat to, co se dotý-
ká vaší práce. 

Předpisy se stále mění a  asi 
i Vám se stalo, že některé změny 
ne úplně potěšily.

Řada změn má významný dopad 
na práci úředníků obecně a na pře-
pážkách se s tím musíte vypořádat 
velice rychle. Často mi vadí nejas-
nost výkladu a  také složitost uve-
dení do praxe. Pak to zavání úřed-
ním šimlem.

Na každý úřad přijde občas 
problémový klient, který se ne-
chce domluvit za žádnou cenu 
nebo chce věci, co danému úřadu 
ani nepřísluší. Máte nějakou ta-
kovou zkušenost?

Jedna až úsměvná situace nasta-
la tak před 5 lety, když přišla paní 
a  chtěla přes náš Czech POINT vy-
dat výpis z katastru nemovitostí.

V čem byl problém?
Nelíbilo se jí, že podle ní bylo 

vždy křivě naraženo razítko. To jsme 
přitom na její přání zkoušeli dát ji-
nak asi desetkrát. Nakonec výpis 
nepřevzala s  tím, že zajede do Va-
lašských Klobouk a tam jí určitě dají 
razítko rovně.

A  ty méně úsměvné potíže 
z práce úřednice?

Dost jsem se jednou i bála, když 
jsem ještě dělala na sociálním úse-
ku. Jeden problémový muž tam 
něco řešil a hodně mě slovně napa-
dal i vyhrožoval. Bylo to ještě před 
érou mobilů, a to mi telefonovával 
takto i  domů na pevnou. Naštěstí 

to časem přestalo… Ale v  tomto 
směru jsou Luhačovice spíše klid-
né a  takové situace jsou výjimkou. 
Každopádně ta naše práce je dost 
kontaktní, pracovnice se stále po-
tkávají s lidmi, nejsou samy zavřené 
v kanceláři.

Jak se dá srovnat práce na úřa-
dě městečka jako Luhačovice tře-
ba se Zlínem? 

Tam se ti úředníci s lidmi tolik ne-
znají, nemohou se jim kvůli většímu 
návalu tolik věnovat. Někdo si teď, 
když jde vyřizovat doklady i  mimo 
bydliště, vyřídí občanku raději v Lu-
hačovicích a  je přitom z  krajského 
města. Ne že by si stěžovali na úřed-
nice tam, ale tu nejsou tolik fronty.

V tom je pro vás tady určitě vý-
hoda.

Výhoda je to převážně pro běž-
né občany. Ve velkém městě si zase 
úřednice dělá jen to své, tady se více 
musíme zastupovat v  různých čin-
nostech, takže se musíme oriento-
vat ve vícero odbornostech. 

S  úředničinou je spojené i  dá-
vání razítek. Kolik jste jich dala 
za život?

Určitě statisíce, každé rozhodnu-
tí se muselo orazit. Jen na volební 
průkazy teď k  prezidentským vol-
bám jsem dala nějakých 400 razítek 
a ještě, když jsem byla na sociálním 
odboru, na každé rozhodnutí.

Po konci voleb ale končí i Vaše 
práce. Co bude pak?

Tak půl roku se budu vzpama-
továvat, představovala jsem si od-
chod klidnější, ale tím, že jsem ješ-
tě zůstala na prezidentské volby, tak 
to byl zápřah. 

Nástupkyni už asi, když se ba-
víme, máte vybránu, že?

Je to paní Homolková, která 
měla na starosti vydávání občanek 
a pasů, zastupovala mě už déle jak 
dva roky v různých věcech a dělala 
podobné úkony, takže v  tom pře-
dání funkce nebude problém. Jen 
přejde do jiné kanceláře. Mám klid 
v tom, že vím, že by mělo být o vše 
dobře postaráno. Musím pochválit 
ale všechny své podřízené. Děvča-
ta zvládají dobře svou práci a  jsou 
schopna se vzájemně zastupovat, 
nikdy jsem tu s  nimi neměla pro-
blém, nějaké případné neshody vy-
řešily vždy samy a  v  klidu. To platí 
i pro pracovníky – muže, kteří pod 
odbor donedávna spadali.  

A co uděláte, až Vám začne to 
volno v penzi?

Vnučka má 30. ledna narozeni-
ny a jsou prázdniny, tak asi zajde-
me někam do cukrárny. A  těším 
se, že budu sledovat olympiádu. 
Taky ráda cestuji, díky tomu, že je 
dcera letuška, mohla jsem se po-
dívat různě po světě. Nejkrásně-
ji bylo na Mauriciu a  taky v Thaj-
sku. Ráda bych se ještě podívala 
do Norska, něco našetřeno mám, 
tak uvidíme.

Nikola Synek
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25. března uplyne 6 let, kdy od nás navždy odešel  
náš dědeček, strýc a tatínek 
pan KAREL PLÁŠEK. 
Děkujeme všem, kdo si na něj spolu s námi vzpomenou.
Vnuk Štěpán a neteř s rodinami.

Dne 29. 3. uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil  
náš milovaný syn 
ROBERT OULEHLA. 
S láskou vzpomínají rodiče, sestřičky, prarodiče a strýc. 
Navždy zůstaneš v našich srdcích!

Dne 24. 3. 2018 by se dožil náš tatínek, dědeček  
a pradědeček 
pan JAROSLAV COUFALÍK  90 let. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují děti  
s rodinami.

Dne 27. 3 uplyne 10 let od úmrtí, našeho tatínka 
pana VÁCLAVA KOUDELKY. 

Dne 21.6 by se dožila 94 let, naše maminka 
paní ZUZANA KOUDELKOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají, syn Václav, dcery 
Zdena a Jitka s rodinami.  
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.

Dne 8. 2. 2018 by oslavila své 90. narozeniny 
paní MARIE CHMELOVÁ,  
která nás navždy opustila 13. 3. 2015. 
S láskou vzpomíná rodina.

SpOLEČNOST

Vzpomínky a poděkování

NAROZENÍ 
Václav Gottfried 
Jan Gajdůšek 
Valentýna Svozilová  
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇATKY 
Roman Troják a Kateřina Gacková  
Blahopřejeme.

VýROČÍ NAROZENÍ
Eliška Ištoková 96 let
Gertruda Juříková 93 let
Ludmila Zubatá 93 let
Marie Mikuličková 92 let
Žofie Máčalová 92 let
Jarmila Zábojníková 90 let
Ludmila Pivodová 87 let
Bohumila Žáčková 87 let
Zdenka Jančová 87 let
Bohumila Divoká 86 let
Františka Fňukalová 86 let
Jindřiška Hájková 85 let
Ladislav Sadílek 85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Ludmila Lysáková 84 let
Radomír Žmolík 64 let
Marie Mikulášková 88 let
Marie Gergelová 76 let
Stanislav Velek 91 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

Dne 11. 2. 2018 to bylo již 10 let, co nás navždy opustil  
pan RENÉ HILLER. 
Vzpomínají manželka a děti.

Čas nikdo nezastaví, ten běží dál a nikdy nevrátí,  
co jednou vzal. 
Dne 23. 2. 2018 uplynuly 2 roky, co nás opustil,  
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
FRANTIŠEK ČERNOCH. 
S láskou vzpomínají manželka Andělka, syn František, 
dcera Danuše s rodinami.

Dne 9. 3. 2018 uplyne 10 let, co nás opustil náš tatínek 
pan VÁCLAV NÁŠEL  
z Luhačovic. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Děti s rodinami.

Odešel, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál. 
Dne 17. 3. uplyne 5 let, co nás navždy opustil  
VLADIMÍR LEVEK. 
Vzpomíná celá rodina.

Maminky neumírají, jenom usínají, aby se každého jitra 
probudily v myšlenkách svých dětí.
Dne 11. 3. 2018 uplyne rok od úmrtí naší maminky 
Marie LIŠKOVÉ z Ludkovic.
S láskou a vděčností stále vzpomínají syn Milan s rodinou 
a dcera Lenka s rodinou. 
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ji znali.

Dne 28. 2. 2018 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí 
pana DRAHOMÍRA MÁČALY. 
Za tichou vzpomínku děkuje  
manželka s rodinou.

Dne 19. 2. 2018 uplynulo 30 let, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný tatínek 
pan FRANTIŠEK KRAJÍČEK. 
S láskou vzpomíná jeho dcera Jarmila se svou rodinou.

10. 3. uplyne 10 let, co nás opustil 
pan JAN HETMER. 
S láskou vzpomíná manželka a dcery Martina a Alena 
s rodinami.

Dne 15. ledna 2018 uplynulo již 20 let od doby,  
kdy nás nečekaně opustila naše maminka 
paní BOŽENA KRANZOVÁ, 

a dne 10. března 2018 to bude již 23 let, kdy rovněž  
beze slova rozloučení odešel náš tatínek 
pan KAREL KRANZ. 
Na milované rodiče s láskou stále vzpomínají dcery  
Jana a Božena s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou vzpomínku.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a kamarádům, kteří se přišli rozloučit 
s naší milovanou maminkou 
LUDMILOU LYSÁKOVOU. 
Zároveň děkujeme za písemné projevy soustrasti a květinové dary.  
Dcera Jiřina a syn Josef s rodinami.
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zprÁVY z MĚSTa

Logopedická třída v mateřské škole
Logopedická třída byla v mateřské 

škole Luhačovice zřízena v září 2010. 
Reagovali jsme tím na zvyšující se vý-
skyt vad výslovnosti u dětí předškol-
ního věku. Vzhledem k  výborným 
výsledkům je logopedická třída opa-
kovaně zřízena i  v  letošním školním 
roce.

Činnost logopedické třídy je vy-
konávána v  souladu se zákonem 
č.  561/2004 Sb., o  předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon) v  platném znění, zákonem 
č.  563/2004 Sb., o  pedagogických 
pracovnících v  platném znění, vy-
hláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání v platném znění, a vyhláš-
kou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a dětí, žáků a stu-
dentů mimořádně nadaných v  plat-
ném znění.

Logopedická péče představuje vy-
soce specializovanou činnost v  ob-
lasti speciální pedagogiky. V  mateř-
ské škole Luhačovice je poskytována 
žákům s  narušenou komunikační 
schopností, a to ve třídě samostatně 
zřízené pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Logopedická 
péče zlepšuje podmínky úspěšného 
vzdělávání dětí s poruchami komuni-
kace a jejich inkluze do škol hlavního 

vzdělávacího proudu. 
Při zajišťování podmínek integra-

ce a inkluze dětí s vadami řeči spolu-
pracuje s mateřskou školou Speciálně 
pedagogické centrum pro sluchově 
postižené a vady řeči Zlín. Poskytuje 
dětem přímou speciálně logopedic-
kou intervenci v souladu s individuál-
ními vzdělávacími plány.

Dokumentace o průběhu logope-
dické péče dětí je vedena v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů v  informačních 
systémech, v platném znění.

Do logopedické třídy jsou ředitel-
kou školy zařazovány děti na zákla-
dě žádosti zákonných zástupců dítě-
te a doporučení SPC.

Logopedická třída má nejmé-
ně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím 
k věku a speciálním vzdělávacím po-
třebám dětí. Menší počet zapsaných 
dětí umožňuje zvýšenou individuální 
péči. Během školního roku je možná 
výměna dětí.

Individuální logopedie se zaměřuje 
komplexně na rozvoj všech jazykových 
rovin a probíhá v oddělené místnosti – 
„hovorně“. Skupinová logopedie pro-
bíhá během přímé výchovné práce 
učitelky. Pracovní doba učitelek je roz-
vržena tak, aby byla zajištěna individu-
ální logopedická péče dětí.

Každý měsíc probíhají individuální 

konzultace s  rodiči, a  to vždy kaž-
dé sudé úterý a  středu. Rodiče jsou 
průběžně informováni o  výsledcích 
nápravy vad výslovnosti jejich dětí. 
Doma procvičují podle tzv. úkolníč-
ků, kam jsou dětem zapisována cvi-
čení výslovnosti. Nemusí s  dětmi 
dojíždět do odborných poraden. In-
dividuální logopedická péče, jiná 
odborná vyšetření i  vyšetření školní 
zralosti dětí probíhá v prostředí ma-
teřské školy, které je dětem blízké.

V  logopedické třídě probíhá vý-
chovná práce tak jako v běžných tří-
dách. Jsou zde realizovány projekty 
předplavecké výuky, saunování, otu-
žování, děti se účastní akcí pořáda-
ných školou, konají se zde akce pro 
děti a rodiče. Nad rámec těchto aktivit 
je dětem věnována denně skupinová 
a individuální logopedická péče.

Logopedická třída je kvalitně vy-
bavena potřebnými pomůckami 
a  didaktickým materiálem. Mateř-
ská škola získala v  rámci Rozvojové-
ho programu „Podpora logopedické 
prevence v  předškolním vzdělávání 
v roce 2015“ částku 37 503 Kč. Z těchto 
finančních prostředků byla vybavena 
hovorna a  rozšířena byla knihovna 
a didaktický materiál.

V  rámci projektu „Kompenzační 
učební pomůcky pro žáky se zdra-
votním postižením“ získala mateřská 

škola částku 20 800 Kč a pořídila po-
můcku „Klokanův kufr“.

Novou sedačku, knihovnu, relaxač-
ní koutek a dětské knihy jsme pořídili 
díky Speciálnímu grantu Nadace Sy-
not 2015 ve výši 20 000 Kč.

V  roce 2016 jsme získali prostřed-
nictvím Speciálního grantu Nadace 
Synot částku 15 000 Kč a logopedic-
ká třída byla vybavena dalšími tech-
nickými a didaktickými pomůckami, 
odbornou literaturou a  výukovými 
programy.

V  lednu 2018 jsme byli úspěš-
ní s  projektem „Prospěšná i  zábav-
ná logopedie“. Získali jsme 10 000 Kč 
ze Zdravotního a  sociálního gran-
tu Nadace Synot 2017. Tyto finanč-
ní prostředky budou využity na dal-
ší modernizaci vybavení logopedické 
hovorny.

Každým rokem je v  logopedické 
třídě pořádán den otevřených dve-
ří. Případní zájemci či veřejnost má 
možnost se podívat, jak probíhá in-
dividuální či skupinová logopedic-
ká péče.

V následujících letech se budeme 
snažit zkvalitňovat práci logopedické 
třídy, abychom i nadále dosahovali co 
nejlepších výsledků v oblasti nápravy 
vad výslovnosti dětí.

Bc. Jana Malaníková, ředitelka školy

Hasičský ples 2018
V  pátek 2. února pořádal Sbor 

dobrovolných hasičů v Luhačovicích 
již 20. hasičský ples. Rok uběhl jako 
voda a  počátkem ledna se členové 
sboru podíleli na jeho přípravě. Tímto 
všem děkuji. Úderem dvacáté hodiny 
začala hrát dechová kapela Mistří-
ňanka, která s námi také oslavila 20. 
výročí plesu hasičů, protože každým 
rokem hrála a utvářela taneční poho-
du. Po slavnostním zahájení starosta 
SDH Bc. Alois Obadal poděkoval čle-
nům kapely a všem hostům za přízeň. 
Po celou dobu panovala velmi dobrá 
nálada s  tanečním veselím. Děkuje-
me všem příznivcům a hostům za ná-
vštěvu plesu a těšíme se na další, již 
21., v roce 2019. 

Za SDH Luhačovice Eva Fialová 

Paralympionik Hetmer už zaznamenal první letošní úspěchy, čeká ho Pchjongčchang
Letošní zima je ve znamení spor-

tu, protože se v únoru koná olympi-
áda, kterou hostí Jižní Korea. Soupe-
řit v Pchjongčchangu budou ale poté 
v březnu v řadě zimních disciplín také 
zdravotně hendikepovaní sportovci. 

Mezi těmi by na paralympiádě ne-
měl chybět ani luhačovický zrako-
vě postižený sjezdař Patrik Hetmer 
a jeho trasér Michal Máčala. Získali už 
několik pohárových trofejí i bronz na 
mistrovství světa. Po zranění a s  tím 
spojeném tréninkovém výpadku 
v  posledním roce se však Hetmer 
v  ambicích pro letošní paralympiá-
du ohledně potenciálního zisku me-
daile mírní. „Myslím, že každý výsle-
dek do pátého místa by byl pro nás 

úspěch. Ta konkurence v našem lyžo-
vání je obrovská,“ sdělil Hetmer v ne-
dávném rozhovoru pro Český rozhlas.

Přesto se nedá říci, že by se dvo-
jici v  letošních závodech nedařilo. 
I  když některé závody byly zrušeny 
kvůli počasí. Všechny plánované zá-
vody světového poháru ve francouz-
ském Tignes, kam Hetmer s Máčalou 
zamířili, se nakonec nekonaly, proto-
že zde hory byly právě zasypány mi-
mořádnými přívaly sněhu. „Tak jsme 
tam aspoň něco málo potrénovali,“ 
poznamenal Hetmer na svém face-
booku.

Dvojice poté zamířila do italské-
ho střediska Sella Nevea, kde byl 
kvůli počasí rovněž jeden ze závodů 

zrušen. Ve třech závodech evropské-
ho poháru, kterých se tam Hetmer 
s  jeho trasérem účastnili, však vý-
sledky vůbec nebyly špatné. Naváza-
li tak na dobré výsledky svých repre-
zentačních kolegyň. V Itálii totiž byly 
úspěšné rovněž zrakově hendikepo-
vaná Anna Pešková s  trasérkou Mi-
chaelou Hubačovou, které si odtud 
odvezly dvě stříbra a  bronz. Tři me-
daile si přivezli i Hetmer s Máčalou.

„Ve dvou superobřích slalomech 
jsme byli třetí a v obřáku druzí. Celko-
vě má snad naše forma stoupající ten-
denci. Nutno dodat, že zde ale nebyla 
absolutní světová špička,“ informo-
val 1. února Hetmer s tím, že nejbliž-
ším podnikem, který je čeká, je v půli 

února mistrovství republiky v Rokyt-
nici nad Jizerou. 

Uvidíme tedy, zda se dvojici bude 
dařit i nadále a třeba dokáže i přesáh-
nout vytyčený cíl a dočká se vysněné 
paralympijské medaile.

Nikola Synek

Uživatelé Denního stacionáře Charity Luhačovice budou mít nové 
pomůcky pro aktivizaci

Denní stacionář Charity Luhačovice uspěl se svou grantovou žádostí na pořízení pomůcek pro aktivizaci 
svých uživatelů. Proto jsme mohli v pátek 26. ledna ve velkém sále Klubu kultury Uherské Hradiště být mezi or-
ganizacemi a jednotlivci z oblasti zdravotní a sociální Slovácka a Valašska, kteří byli v grantovém programu Na-
dace SYNOT podpořeni. 

Úspěšný projekt se zaměřuje 
na seniory a  zdravotně postiže-
né, kterým mají pomůcky sloužit. 
„Cíl projektu je zaměřen na dvě 
části. První část spočívá v  pomo-
ci při orientaci v  čase lidem trpí-
cím demencí. Zakoupení vzdělá-
vací pomůcky na organizaci času 
může seniorům zajistit lepší časo-
vý přehled, který se stává vzhle-
dem k  jejich diagnóze důležitou 
součástí života. Další část projektu 

je zaměřena na zdravotně postiže-
né. Díky kompenzační pomůcce – 
polohovacímu stolku – se budou 
moci zapojit do aktivit, kterých se 
často kvůli svému tělesnému hen-
dikepu účastnit nemohou,“ sdělila 
vedoucí Denního stacionáře Chari-
ty Luhačovice Mgr. Karolína Žáčko-
vá, která se svou grantovou žádos-
tí uspěla a také v Uherském Hradišti 
podpořený grant převzala.

Anna Martincová
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DDM i ZUŠka má jít ze zámku do budovy bývalých jeslí. Základce se třídy přistaví
Jak by v globále mělo vypadat fun-

gování vzdělávacích institucí ve měs-
tě, rozhodli na svém lednovém jed-
nání luhačovičtí zastupitelé. Museli 
řešit zásadní problém, kam se základ-
ní uměleckou školou a  domem dětí 
a  mládeže. Ty totiž dosud využívají 
prostor zámku, který však už byl vrá-
cen potomkům šlechtického rodu Se-
renyiů. Zastupitelé se nakonec shod-
li na řešení, kdy se obě organizace 
(ZUŠka i DDM) přesunou do budovy 
bývalých jeslí. Tu však dosud využíva-
la Základní škola Luhačovice pro výu-
ku části žáků nižších tříd. 

„Potřebné prostory pro žáky niž-
ších ročníků se zajistí výstavbou nové 
budovy základní školy. Ta by měla 
vzniknout v  hlavním areálu školy 
v  prostoru mezi tělocvičnou a  jídel-
nou,“ informovala starostka města 
Marie Semelová. Vybíralo se přitom 
z  několika variant. Původně se na-
příklad pro účely DDM a ZUŠky mlu-
vilo i  o  možnosti rychlé montova-
né stavby z  modulárního systému. 

„Rozhodovalo se například také 
o tom, zda nevybudovat nové záze-
mí organizacím v areálu SC Radosto-
va. Po zvážení všech možností a  je-
jich kladů a záporů jsme se ale shodli 
na myslím nejlepší variantě přesu-
nu organizací do jeslí a pro dostavbu 
ZŠ. Zároveň už je rozhodnuto o kon-
ci výuky druháků v nevyhovující bu-
dově ZŠ v  Kladné Žilínu. Dostavbou 
tak vznikne areál, kde budou umís-
těny všechny třídy ZŠ, kde ale stále 
budou odčleněni žáci nižších tříd od 
starších spolužáků a zůstane jim tak 
klidnější režim. Vybuduje se i zázemí 
pro družinu, která bude využívat také 
dosud tolik nevyužívané plochy zele-
ně v areálu ZŠ,“ podotkla Semelová. 

Přestože se na vybraném řeše-
ní zastupitelé v  podstatě jednohlas-
ně shodli, ani ono podle ní rozhodně 
není jednoduchou záležitostí. „Sa-
mozřejmě to bude finančně nároč-
né. Jen předběžné náklady na vý-
stavbu nové budovy pro nižší třídy 
ZŠ a družinu jsou odhadovány na asi 

30 milionů korun, takže si město zřej-
mě bude muset vzít úvěr,“ podotkla 
Semelová. Záleží přitom podle ní také 
na tom, jak se ke stěhování institucí 
postaví Zlínský kraj. „Ten je totiž zři-
zovatelem Základní umělecké školy 
Luhačovice, a  jednáme proto o jeho 
možnostech, nakolik může tento pře-
sun ZUŠ a s tím související nutnou do-
stavbu ZŠ finančně podpořit,“ dodala 
starostka. 

V  současnosti se už dopracovává 
studie na dostavbu ZŠ. „Tu již před ně-
kolika lety navrhl architekt Luděk Ca-
hel spolu se svým synem Tomášem. 
Architekt Tomáš Cahel nyní studii ak-
tualizuje,“ dodala Semelová. Kdy ale 
nová budova vznikne? „Pokud se po-
daří vyřídit všechny náležitosti, sta-
vět by se mohlo začít v příštím roce,“ 
věří starostka. Co ale s DDM a ZUŠ do 
doby, než se postaví základce nová 
budova a bude tak možný jejich pře-
sun do budovy jeslí?

„Zatím budou sídlit nadále v zám-
ku, kde se ale bude muset platit 

nájem, což za ZUŠ musí vyřešit její zři-
zovatel. Ve školním roce 2020/2021 
předpokládáme, že ZUŠ i DDM už bu-
dou v upravené budově jeslí. Vlastníci 
zámku naši situaci chápou a o zacho-
vání DDM a ZUŠ v zámku po nezbyt-
nou dobu jsme spolu již hovořili. 
Věřím, že budou ochotni nechat or-
ganizace ve své budově až do data, 
než bude možný jejich přesun,“ uza-
vřela Semelová. 

Plánovaný přesun DDM a  ZUŠky 
do budovy někdejších jeslí vidí jako 
dobré řešení i ředitelka DDM Eva To-
malová. Právě přesun do této lokali-
ty bude podle ní potřebám veřejnosti 
a především dětí vyhovovat. „V budo-
vě na ulici Školní 811 to bude pro ve-
řejnost velmi dostupné, pro děti bez-
pečné. Já velmi děkuji zastupitelům 
za vstřícnost, že zájmové vzdělávání 
v našem městě tak nebude omezová-
no, ale bude dále poskytováno, ať už 
pro místní, či lidi z okolí,“ podotkla po 
rozhodnutí zastupitelstva Tomalová. 

Nikola Synek

V knihovně se mluvilo o lidském zdraví
Desítky lidí dorazily ve čtvrtek 

8. února do luhačovické městské 
knihovny na přednášku Miroslava 
Hrabici věnovanou zdraví, ale také 
lidským vztahům. To podle něj totiž 
spolu významně souvisí.

„Já lidem povídám, že pokud 
chtějí být šťastní a zdraví, tak ať jsou 
hodní. Hodní na druhé, ale i hodní 
na sebe. Protože jen hodný a  spo-
kojený člověk, který trošičku i sebe 
šetří, může šťastný být a  to štěstí 
také rozdávat vůkol. Hovořím sice 
o zdraví, ale za gró zdraví pokládám 
lidské jednání. Když onemocníme, 
má to tři takové kořínky – jeden je 
ve výživě, strava nás utváří, utváří 
nás, i jak využíváme své síly. Chyby 
ve výživě a výdeji energie ale dělá 
každý, a kam nám to sedne, to závi-
sí na tom, jaký kdo je, jak se chová,“ 
míní Hrabica. 

Když má člověk nějaké zdravot-
ní problémy, měl by se proto podle 
něj na věc podívat v širší souvislosti. 
„Třeba když máte problém s  dýchá-
ním, měli byste si položit také otázku, 
co mi nedá dýchat, kdo mi nedá dý-
chat, komu já nedám dýchat. Někdy 
nedá člověk sám sobě dýchat tím, že 
v dané životní situaci například chce 
něco, co je více méně nereálné,“ sdě-
lil Hrabica. Nemusí tak být podle něj 
ani náhoda, když jde na nás zdravot-
ní komplikace. „Nemusí to být jen 
tím, že jsme něco špatného sněd-
li nebo se nachladili. Že se nachladí-
me, může být způsobené také tím, že 
máme oslabenou imunitu třeba kvů-
li tomu, že jsme se na někoho zbyteč-
ně rozčílili. Nebo naopak příliš dusí-
me vztek v sobě. Pak na nás sednou 
ty viry, které jsou všude, a je to,“ po-
dotýká Hrabica. 

Hrabica hovořil ale i o tom, že při 
zdravotních potížích nenabádá lidi, 
aby se vyhýbali odborné lékařské po-
moci. Změnou chování a životosprá-
vy prý však lze často předejít tomu, 
aby potíže nastaly nebo vygradovaly 
a vedly až k nutné návštěvě ordinace. 
Sám o zdraví píše knihy a lidem radí 
na přednáškách už řadu let. „Letos 
budu mít šedesát, ve třiatřiceti jsem 
začal, takže to už bude 27 let,“ za-
vzpomínal Hrabica. Přitom se k psaní 
na téma zdraví prý dostal náhodou. 
A co jej k tomu přivedlo? „V podsta-
tě nemoc mé paní, přišel jsem k tomu 
jak slepý k  houslím. K  čemu má být 
člověk doveden, k tomu dovedený je. 
Je to moje druhá paní, jsme spolu už 
25 let a ona má už 40 let roztrouše-
nou sklerózu. 

A čemu se Hrabica věnoval naplno 
před svou léčitelskou kariérou?

„Tak do 45 let jsem byl projektant, 
statik. Navrhoval jsem ocelové kon-
strukce, různé průmyslové plošiny, 
potrubí, mosty. Také jsem vlastně hle-
dal rovnováhu – aby to udrželo, co na 
tom má stát, a zároveň to nezruino-
valo investora,“ pousmál se Hrabica. 

Součástí luhačovické přednášky 
byla i  ukázka jednoduchých, zdra-
ví prospěšných masáží a  lidé samo-
zřejmě mohli také pořídit a  třeba 
nechat podepsat některou z  Hrabi-
cových publikací. Hrabica v Luhačo-
vické knihovně nevystupoval zdale-
ka poprvé a zájem o jeho přednášku 
byl i tentokrát velký, takže kdo nesti-
hl setkání tentokrát a tematika by ho 
zajímala, jistě bude mít další možnost 
setkat se zde s Hrabicou na obdobné 
akci někdy v budoucnu. 

Nikola Synek

Výstava studentů z Hradce Králové navštíví Luhačovice  
Rozmanitá tvorba studentů Umě-

leckoprůmyslové školy hudebních 
nástrojů a  nábytku v  Hradci Králo-
vé (SUPŠHNN) sjednocuje kreativi-
tu, nadání a píli zdejších žáků v reali-
zaci originálních a krásných výrobků. 
O radost ze své tvorby se nyní podělí 
v  Luhačovicích, a to na výstavě s pří-
hodným názvem:

Od řemesla k umění
Výstava bude k   vidění od 3. 4. 

2018 do 23. 4. 2018 v městské ga-
lerii Elektra v Luhačovicích. Budou 
zde zastoupeny umělecké – maturit-
ní obory školy: design interiéru, prů-
myslový design, uměleckořemeslné 
zpracování dřeva a uměleckořemesl-
ná stavba hudebních nástrojů.

Výstavy školy jsou jak pro žáky, 
tak pro diváky velmi zajímavou 

a  obohacující zkušeností. Při její pří-
pravě je nutné udělat vyvážený vý-
běr z prací, kterých během roku vzni-
ká v  zázemí školy velké množství. 
Výhodou toho je mimo jiné i vynika-
jící reflexe tvorby, poskytující přínos 
pro žáky i pro jejich učitele. Diváci na 
výstavě mají možnost tento výběr 
zhlédnout a zdejší tvůrčí schopnosti 
ocenit a zhodnotit. Zpětná vazba od 
diváka pro naši školu představuje dů-
ležitý faktor.  

Každé vystavené dílo před svou 
realizací prošlo cestou příprav, které 
vybrousily nápad do jeho konečné  
podoby. Nejprve vznikly návrho-
vé skici, následovaly propracovaněj-
ší kresby a na jejich základě modely, 
z nichž se potom vycházelo u samot-
né realizace.  Výtvarné a  řemeslné 
techniky si žáci efektivně a přirozeně 

osvojují už při realizaci prací, které si 
sami navrhnou. Vlastní návrh je pří-
nosnou motivací k  co nejúspěšnější 
realizaci pro svého autora. Učitelům 
navíc pomáhá budovat individuální 
přístup k  jedinci, který rozvíjí osobi-
tý talent každého žáka. To se příznivě 
odráží v  rozmanitosti školních prací, 
která výstavu současně reprezentuje. 
Tento přístup napomáhá studentům 
k dosažení úspěchů, a to nejen ve vý-
tvarných soutěžích.

Výhodou, která taktéž přináší roz-
manitost výrobků, je, že jsou studenti 
v rámci komplexního vzdělání vedeni 
jak ke klasickým technikám, modelo-
vání a kreslení, tak k nejmodernějším 
grafickým technikám, které se desig-
nérům nabízí. Díla jsou realizována 
za podpory nejmodernějších tech-
nologií CNC strojů a 3D technologií, 

kterými škola disponuje a jejichž uži-
tí také rozšiřuje škálu možností. A žáci 
toto zázemí aktivně využívají... Na vý-
stavě se shledáte s širokým výběrem 
použitých materiálů,  například: dře-
vo, kov, plast, polystyren, 3D tisk, sád-
ra  atd...

Studentské práce také reprezentu-
jí postery, které si žáci sami navrhu-
jí a  vytvářejí. Výstavu doplňuje řada 
kreseb nejen návrhových, ale i studij-
ních, také volná kresba, malba a gra-
fika.

Výstavu můžeme vnímat i jako ná-
hled do reprezentace nejmladší na-
stupující generace designérů a řeme-
slníků, kteří se s  vámi chtějí podělit 
o prvotní krůčky své budoucí kariéry.

Jiří Merčák
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Ať už se rozhodnete trestný čin oznámit, či neoznámit, jsme připraveni Vám pomoci
Denně se v rámci kriminality mno-

ho lidí ocitne v roli oběti a jsou nuce-
ni se s touto nelehkou situací poprat. 
Mohou být poškozeni nejen fyzicky 
či majetkově, ale trestný čin u  nich 
může způsobit vážnou psychickou 
újmu. Je na místě, aby těmto lidem 
byla poskytnuta pomoc a  byli pod-
porováni jak během celé doby vyšet-
řování, tak i po ní.

S tímto posláním pracují pracovní-
ci Probační a mediační služby, specia-
lizovaní na pomoc obětem trestných 
činů.

„Naším primárním cílem je, aby se 
oběť dověděla o svých právech, o po-
stupech jednotlivých orgánů činných 
v trestním řízení, objasnit jí, co může 
žádat. Každý potřebuje individuál-
ní přístup. Disponujeme řadou kon-
taktů na odborníky a  pomáhající 

profese. Díky tomu může být pomoc 
obětem poměrně široká. Snažíme 
se pomoci znovu naleznout pevnou 
půdu pod nohama, která byla obě-
ti trestným činem narušena. Případů, 
kdy i běžná krádež zanechala na obě-
ti hluboké následky, známe asi všich-
ni mnoho. Proto, pokud se Vy, či něk-
do jiný ve Vašem okolí stanete obětí 
trestného činu, neváhejte se na nás 
obrátit,“ říká Iveta Holomková, porad-
kyně jedné z 55 poraden po celé ČR.

Jednou z těch, kteří poradnu navští-
vili, je i paní V. (60 let), která se stala obětí 
krádeže. Okradl ji rodinný příbuzný, kte-
rý je drogově závislý, o čemž rodina ne-
věděla. Škoda se pohybovala ve výši 
45 000 Kč. Pachatel byl za tento čin a za 
zanedbání povinné výživy své nezletilé 
dcery odsouzen k trestu odnětí svobody 
s  podmíněným odkladem, současně 

mu byla uložena povinnost nahradit 
způsobenou škodu. Během jednoho 
roku podmíněného odsouzení pacha-
tel nahradil poškozené pouhé 2 000 Kč. 
Jelikož se stal dealerem drog, byl dopa-
den a odsouzen k trestu nepodmíněné-
mu, který si v současné chvíli odpykává. 
Ve spolupráci s  poradnou poškozená 
klientka využila svého práva na nahlí-
žení do spisu a zjistila, že pachatel dis-
ponuje osobním vozidlem. Lze tedy po-
dat návrh na prodej této movité věci 
ve  prospěch uspokojení pohledávky 
poškozené klientky. Dále byla podána 
žádost o pomoc soudu, aby tento zjis-
til, zda je pachatel ve výkonu trestu pra-
covně zařazen a  poškozená klientka 
mohla podat návrh na srážky ze mzdy.

Jakkoliv se může zdát řešení si-
tuace zpočátku bezvýchodné, vždy 
zde existuje nějaké východisko, 

jak obětem trestných činů pomo-
ci za  účelem uspokojení jejich po-
třeb (podpora, poradenství, kon-
krétní kroky k  nápravě vzniklých 
následků). Nelze stanovit všeobecný 
návod na řešení jednotlivých problé-
mů, vždy záleží na individuální situa-
ci. Právě za tímto účelem byla ve Zlíně 
zřízena Poradna pro oběti, která Vám 
nabízí veškeré služby a pomoc zdar-
ma, v případě zájmu i anonymně.

Poradna pro oběti Zlín 
adresa: Vodní 1972 
poradce: Bc. Iveta Holomková 
mob.: 725 807 099 
e-mail: holomkova.pms@gmail.com 
web: www.pmscr.cz

Velké ženy v malých lázních
Výstava, kterou připravilo Mu-

zeum luhačovického Zálesí v  roce 
100.  výročí svého založení, předsta-
vuje emancipované ženy, politič-
ky, publicistky, bojovnice za ženská 
práva i umělkyně, které na konci 19. 
a počátkem 20. století pobývaly v lu-
hačovických lázních a  zapsaly se do 
jejich historie. Historii budování lu-
hačovického lázeňství a  rozvoj obce 
si většinou spojujeme s  osobnostmi 
výrazných mužů, vizionářů, stavite-
lů, lékařů i  slavných pacientů. Ženy, 
tvořící polovinu obyvatel a  jistě více 
než polovinu lázeňských návštěvní-
ků, jako by nestály za zmínku. Tuto 
disproporci se snaží napravit výstava, 
odkazující k  výročí 100 let českoslo-
venské státnosti. Právě první repub-
lika byla obdobím, zejména díky vli-
vu prezidenta T. G. Masaryka, kdy po 
dlouholetém úsilí u  nás ženy získaly 

volební právo, byly zrovnoprávněny 
s muži a tato rovnoprávnost byla za-
nesena v  ústavě. Ženy, které výsta-
va představuje, zastupují další tisíce 
nejmenovaných žen, jež svým veřej-
ným působením k této změně přispě-
ly. Důležitou skupinu v Luhačovicích 
tvořily i  slovenské návštěvnice lázní, 
na přípravě jejichž medailonů se po-
dílela Viera Drahošová, ředitelka  Zá-
horského muzea ve Skalici. 

Galerie veřejně činných žen spo-
jených s  Luhačovicemi je doplněna 
dobovými kostýmy zlínské sběratel-
ky Zdeňky Mudrákové. Zdeňka Mud-
ráková se ve volném čase věnuje již 
čtvrt století historické módě. Zpo-
čátku se její zájem promítal do tvor-
by miniatur historických kostýmů pro 
panenky, kterých vytvořila již téměř 
stovku. Později začala sbírat i  dobo-
vé kostýmy a věnuje se i historickým 

rekonstrukcím dámských oděvů. Pro 
luhačovickou výstavu vybrala sběra-
telka desítku modelů dámských vy-
cházkových a  společenských šatů 
z  přelomu 19. a  počátku 20. stole-
tí, které korespondují s  osobnostmi 
představených žen. 

Gisela Blahová, Amálie Bobková, 
Simonetta Buonaccini, Marie Calma 
Veselá, Leopolda Dostalová, Zdenka 
Heydušková, Božena Hoferová, Anna 
Jurkovičová, Mária Lacková, Alice Ma-
saryková, Anna Morávková-Kancný-
řová, Ľudmila Podjavorinská, Oldra 
Sedlmayerová, Leopoldina Serényio-
vá, Olga Scheinpfulgová, Zdenka Vlč-
ková-Vorlová, Eva Vrchlická, Kamila 
Urválková, Jindřiška Wurmová, Lucie 
Václavíková.

Součástí výstavy jsou umělecká 
díla, předměty všedních i svátečních 
dnů a módní doplňky ze sbírky MJVM 

ve Zlíně a z Polabského muzea v Po-
děbradech. Pro obrazovou galerii vel-
kých žen byly využity fotografie z ar-
chivů Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, Národního muzea – Muzea 
Bedřicha Smetany, Moravského zem-
ského muzea v Brně – Janáčkova ar-
chivu, Muzea města Brna, Muzea Vy-
sočiny Pelhřimov, Záhorského muzea 
ve Skalici, Moravského zemského ar-
chivu v  Brně, Archivu Národního di-
vadla v  Praze, Památníku národní-
ho písemnictví – Literárního archivu 
a  Lilly Library – Indiana University, 
Bloomington, Indiana, USA.

Blanka Petráková 

Výstava potrvá od 8. března 2018 
do 24. června 2018.
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kULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Pátek  2. 3. • 19.30 • Alexandria,  night club
Večer s paní operetou

Sobota  3. 3. • 19.00 • Kinosál,  MěDK Elektra 
Vražda v salonním coupé   
DNO Vizovice

Pátek  9. 3. • 19.30 • Alexandria,  night club
Fousek se nemění

Pátek  16. 3. • 19.30 • Alexandria,  night club
Španělské a jihoamerické rytmy 
a melodie / Mariia Mikhailova, Libor Janeček

Pátek  23. 3. • 19.30  • Alexandria,  night club
Hudební legendy / Jan Jareš - klavír,  zpěv

Pátek  30. 3. • 19.30 • Alexandria,  night club
Blue Cimbal & Deep Guitar / R. Veverka,  
V. Šujan 

Sobota  31. 3. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Dokud nás milenky nerozdělí 
Hrají: V. Freimanová,  V. Kratina,  J. Bernášková,   
K. Lojdová,  L. Nešleha

Sobota 31. 3. •9.00 – 17.00 •před poštou      
Velikonoční jarmark s folklorem

KINO 

Pátek 2. 3. • 19.00  15

Prezident Blaník 
Komedie ČR,  2018 

Neděle 4. 3. • 16.00 
Sněhová královna. Tajemství ohně 
a ledu 
Animovaný Rusko,  2016 

Pondělí 5. 3.  • 19.00  12

Věčně tvá nevěrná
Komedie ČR,  2018 

Středa 7. 3. • 19.00  12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Komedie ČR,  2018

Pátek 9. 3. • 13.30
Ferdinand 
Animovaný USA,  2017 

Sobota 10. 3. • 19.00 
Tátova volha 
Komedie ČR,   2018

Pondělí 12. 3. • 19.00 15

Prezident Blaník 
Komedie ČR,  2018 

Středa 14. 3. • 19.00 12

Věčně tvá nevěrná   
Komedie ČR,  2018 

Pátek 16. 3. • 19.00   12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Komedie ČR,  2018

Sobota  17. 3. • 19.00 
Po strništi bos 
Komedie ČR,  2017

Neděle 18. 3. • 16.00 
Včelka Mája. Medové hry
Animovaný Německo,  2018

Středa 21. 3. • 19.00
Tátova volha 
Komedie ČR,   2018

Neděle 25. 3. • 16.00
Sněhová královna. Tajemství ohně 
a ledu 
Animovaný Rusko,  2016 

Pondělí 26. 3. • 19.00  12  
Mlčení
Historický USA,  2016,  titulky
 

Úterý 27. 3. • 19.00  12

Věčně tvá nevěrná  
Komedie ČR,  2018 

Středa 28. 3. • 19.00
Tátova volha 
Komedie ČR,   2018

Čtvrtek 29. 3. • 19.00 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie ČR,  2018

Akce DDM

Pátek 2. 3. až neděle 4. 3. • zámek
Škola historických tanců
Víkendový seminář s výukou tanců z prostředí 
šlechtických dvorů i měšťanských vrstev 13. až 15. sto-
letí
Lektor Miroslav Smaha

Neděle 4. 3. • 9.00 –11.00 • požární stanice 
Luhačovice
1. kolo uzlovací soutěže 
Poplatek 30 Kč / závodník 

Středa 7. 3. • 16.00 • zámek
Péče o dětský chrup / MDDr. Pavla Dékany 
Rezervace předem: dekany.pavla@gmail.com

Sobota 17. 3. • 15.00 –18.00 • zámek
Dílničky jarních dekorací
Ceny od 30 do 130 Kč 

Pátek 23. 3. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 22. 3.,  poplatek 100 Kč / osoba

Pátek 23. 3. • knihovna 
Noc s Andersenem
Přihlášky do 16. 3.,  poplatek 30 Kč / osoba  

Čtvrtek 29. 3. • 8.20 • nádraží
Prázdninový výlet do Hostětína
Přihlášky na www.ddmluhacovice.cz do 23. 3.,  cena 
160 Kč / osoba

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice
Deskové,  karetní a stolní hry 
(fotbálek,  kulečník, …)
X–BOX denně od 14.00 do 16.00,  rezervace předem,  
poplatek 20 Kč

KLUBÍK

Poplatek za program: členové zdarma,  30 Kč / ostatní

Úterý 13. 3. • 10.00
Vývoj řeči,  beseda

Úterý 20. 3. • 10.00
Pohybový program

Úterý 27. 3. • 10.00
Výtvarné tvoření

V měsíci březnu také proběhnou: výukové programy 
pro žáky ZŠ,  účast na florbalových turnajích 
v Želechovicích a v Bojkovicích.

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

Program SAS

Čtvrtek 1. 3. • 15.00 • klubovna
Poznávání léčivých vod, přihlášky 
na zájezd

Úterý 13. 3. • 13.45 • sraz autobusové nádraží    
Vycházka dle počasí 

Středa 21. 3. • 8.15 • nádraží  
Vlakem do Nezdenic /  Domov 
seniorů

Středa  4. 4. • 16.00 • kino    
Biosenior  / Kvarteto

Čtvrtek  5. 4. • 15.00 • klubovna

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

5. 3. Prstová gymnastika a jiné cviky
12. 3. Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
19. 3. České tradice  / Doba velikonoční
26. 3. Historické osobnosti lázní  
 Luhačovice
 beseda / L. Gondová,  knihovnice

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

Akce v knihovně

Středa 14. 3. • 17.00
Slané kváskování / Marie Pechová

Čtvrtek 15. 3. • 9.00 – 11.00
Internet pro začátečníky
rezervace míst: e-mail  info@knihovna-luhacovice.cz,  
tel. 577 132 235

Novinky z knihovny

Stalo se již tradicí,  že se naše knihovna v březnu 
zapojuje do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. 
V průběhu týdne od 12. 3. do 16. 3. jsme pro děti 
připravili tvoření ze starých knih,  deskové hry, 
a v případě zájmu děti do 15 let získají roční registraci 
zdarma.
Zapomnětlivci jistě uvítají amnestii na upomínané 
knihy. Pokud donesete upomínanou knihu,  nebude 
Vám účtován poplatek za upomínku.
  Po celý týden na Vás bude čekat Bazárek starých 
knih,  kde si můžete vybrat a odnést knihu zdarma. 
Bazárek vznikl z darovaných a vyřazených knih.
 Ve čtvrtek 15. 3. bude v knihovně probíhat malý kurz 
práce na počítači,  který je určený začátečníkům.  
Kurz je zdarma a vzhledem k omezenému množství 
míst je vhodná rezervace. 
Před nadcházejícími Velikonocemi jistě uvítáte 
přednášku o  kváskovém pečení. Dozvíte se,  jak upéct 
slané dobroty z kvásku,  získáte předpisy na bílé 
i tmavé kváskové pečivo,  tipy na motání housek 
a můžete si odnést živý kvásek. Přednáška je 
doplněna praktickými ukázkami. Začínáme 
v 17 hodin a vstupné je 20 Kč.

M. Mikulcová

CHARITA LUHAČOVICE  
A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
LUHAČOVICE
ZVOU

Tříkrálové koledníky a jejich 
asistenty na PLOVÁRNU LUHAČO-
VICE
V sobotu 10. března od 9.00 do 11.00
Vstup do bazénu zdarma
Děti do 7let,  které přijdou bez doprovodu rodičů,  
budou pod dohledem dobrovolníků Charity.

Další informace a přihlášky:  
Karel Adámek,  tel.: 737 012 235,   
e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz
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Tiráž: Periodický tisk územního samo-
správného celku.Vydavatel a  kontakty na 
redakci: Městský dům kultury Elektra Luha-

čovice, příspěvková organizace, Masary-
kova 950, 763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577  133  980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: 

Jan Dostál. Grafické zpracování a  tisk: Joker, 
spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 
MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 3. 2018.

Koupím byt v Luhačovicích 1+1 v OV. 
Kont.: 778 999 550.

Společnost LAMBRO – 92 a.s. 

příjme  
do provozu v Dobrkovicích:

SKLADNÍKA  
(nástup ihned), 

OPERÁTORY DO VýROBY  
(i bez praxe),

BRIGÁDNÍKY
Nabízíme:

příspěvek na stravu, pracov-
ní oděv, možnost bezúročné 
půjčky,
100% příplatek za přesčasové 
směny o víkendu, zázemí no-
vých prostor a další benefity. 

Kontakt: 733 713 946

Osobností cestovního ruchu 2017 byl zvolen Eduard Bláha
Prestižní ocenění Osobnost ces-

tovního ruchu – Holiday World 
Award za rok 2017 převzal letos 
15.  února na slavnostním zahájení 
veletrhu Holiday World MUDr. Edu-
ard Bláha, generální ředitel Lázní 
Luhačovice, a. s., a  Léčebných láz-
ní Jáchymov, a. s., a prezident Sva-
zu léčebných lázní ČR. O jeho zvole-
ní rozhodla prostřednictvím ankety 
svými hlasy široká odborná veřej-
nost na profesním portálu iCOT.cz. 
Uspěl tak v  konkurenci deseti dal-
ších výjimečných profesionálů, kte-
ří se dlouhodobě věnují cestovnímu 
ruchu nad běžný rámec svých pra-
covních povinností. Mezi zmíně-
ných jedenáct tuzemských profesi-
onálů bylo v anketě rozděleno více 
než 3 500 hlasů, z nichž MUDr. Edu-
ard Bláha získal téměř třetinu z nich 
a stal se tak jasným držitelem oce-
nění.

Na zprávu o svém vítězství re-
agoval Eduard Bláha následovně: 
„Ocenění veřejnosti si opravdu 
vážím, ale ještě větší radost mám 
z  vlastní nominace a  jejího odů-
vodnění, protože ji navrhli lidé, 
kteří se v  našem oboru pohybu-
jí dlouho, rozumí mu a  jsou pro 
mě autoritami.  Jejich hodnocení 
je zpětnou vazbou, že práci, kterou 
dělám, vidí jako smysluplnou a  pří-
nosnou. Současně mě ale nabíjí další 
energií, abych v té práci vytrval a po-
pral se i s překážkami (hlavně perso-
nálními, byrokratickými a  legislativ-
ními), které mě rytmem, s  jakým se 
opakují, staví do role donkichota.“

Letošní ročník tradiční ankety 
Osobnost cestovního ruchu – Holi-
day World Award je revoluční. O dr-
žiteli tohoto ocenění poprvé v histo-
rii ankety rozhodli svými hlasy pouze 
návštěvníci portálu iCOT.cz. 

V  nominaci na ocenění Osobnost 
cestovního ruchu – Holiday World 
Award 2017 Eduarda Bláhy bylo uve-
deno, že je nominován hlavně za to, 
že se výrazně zasadil o zmírnění stát-
ních regulací, čím položil významný 
základ pro budoucí prosperitu celé-
ho odvětví i lázeňské skupiny; za vy-
trvalost v  prosazování zájmů lázeň-
ských a hotelových subjektů v oblasti 
autorských práv; za úspěšné rozvíjení 
regionálních vztahů a zapojování se 
do strategických fór a otevírání lázní 
společenským aktivitám i událostem 

regionů; za vysokou kvalitu služeb 
– lázeňské hotely jím řízené skupi-
ny se pravidelně umísťují na špičce 
mezinárodního lázeňského certi-
fikačního žebříčku – EUROPESPA-
med a získávají řadu ocenění.

Lázně Luhačovice, a. s., i  je-
jich představitelé jsou pravidelně 
oceňováni za své produkty, služ-

by a přínosy. Lázně letos opět uspěly 
v soutěži Velká cena cestovního ruchu 
2017/2018. V kategorii nejlepší lázeň-
ský a  wellness balíček získaly první 
místo za produkt Týden v hotelu Po-
pper aneb za Četníky do Luhačovic. 
Slavnostní předávání cen proběhlo 
v  lednu v  Brně. Soutěž je vyhlašová-
na vydavatelstvím C.O.T. media a Ve-
letrhy Brno v rámci veletrhů GO a Re-
giontour. 

Více informací je na www.Lazne-
Luhacovice.cz , www.laznejachymov.cz

Ztráty a nálezy 2016-2017       

Prosím pána, který mi 6. listopadu poskytl  
první pomoc a odvedl domů k rodině, aby se ozval. 
Ráda mu poděkuji.                                                              Černocká

Červen, řetízek, červenec, peněženka,  
září, peněženka.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

volné
6x5cm

Inzerce

G
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Cena
500 Kč / 2 hod.

nebo
600 Kč / 3 hod.

Neděle
1.4.2018

11.00 - 15.00 hod.
Cena 650 Kč

na osobu.

VELIKONOČNÍ 
BRUNCH

NOČNÍ WELLNES
se sklenkou sektu
každý pátek otevřeno do 23.00 hodin

• welcome drink
• neomezená konzumace pokrmů
• široká nabídka velikonočních 

a regionálních specialit
• pokrmy z mladého masa
• Strážnická cimbálová muzika 

Michala Miltáka
• malování a prodej kraslic

www.HotelAlexandria.cz


