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Vážení spoluobčané,
mnozí z vás již jistě plánují letní 

dovolenou, děti počítají dny do za-
čátku prázdnin. Rád bych vám po-
přál krásné léto, abyste si našli čas 
na setkání s blízkými a přáteli. Pra-
rodiče se jistě těší na svá vnoučata, 

rodiče na společnou dovolenou  
s dětmi. V dnešní uspěchané 
době není důležité, kde dovole-
nou trávíte, podstatný je odpo-
činek a vzácný čas prožitý s rodi-
nou. Tak jako každý rok máme na 

léto připravenou pestrou nabídku 
kulturních akcí, takže i doma v Lu-
hačovicích se rozhodně nudit ne-
budete.

Váš
Radomil Kop, místostarosta
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Kolonáda patřila folkloru 

Luhačovická kolonáda se 
v  neděli 3. června naplnila 
folklorem. U  pramene Amand-
ky totiž pořádalo Malé Zálesí 
již 3. ročník akce nazvané Folk-
lórní lázně. Při té nechyběla sa-
mozřejmě různá vystoupení. Za-
hrála CM Zálesí a představilo se 
hned několik skupin Malého Zá-
lesí. Celkově přitom k  souboru 
patří zhruba osmdesátka členů 
různého věku.  

„Hned tři dětské skupiny tady vy-
stupovaly, od těch nejmenších dětí 
od tří let až po patnáctiletá děvča-
ta a  chlapce. Poprvé máme na této 
akci také ale hosty, naše kamarády 
z Brna,“ nastínila za pořadatele Alena 
Slámová, vedoucí dětského souboru 
Malé Zálesí. Spřátelenými folkloristy 
byli členové folklorního souboru Bar-
vínek z moravské metropole.  

Pro diváka to ale podle Slámo-
vé mohlo vypadat, že jde o  soubor 

jeden, protože oba mají k sobě velmi 
blízko. „Barvínek totiž založili před 
rokem muzikanti a  tanečníci právě 
z Luhačovic,“ vysvětlila Slámová. 

Kromě samotných vystoupení 
byly ale již tradičně součástí pro-
gramu také tvořivé dílničky, kte-
rých si mohly užít právě třeba 
děti ze souboru, ale i  široká veřej-
nost. „Připravili jsme pět kreativ-
ních folklorních dílen, které jsou i ta-
ková odměna pro naše děti, ale jsou 

určeny všem,“ podotkla Slámová. 
Vyzkoušet bylo možné například 
vyšívání nebo zdobení perníčků. 
Nechyběla ale ani taneční dílnička, 
kdy si bylo možné vyzkoušet spo-
lečně s členy souboru i folklorní ta-
nečky. Kromě dílniček a  předsta-
vení dětských skupin se lidé mohli 
těšit i  na vystoupení dospělácké 
sekce souboru. 

Nikola Synek

Město Luhačovice a Lázně Luhačovice, a. s., vyřešily financování péče o lázeňský areál  

Smlouvu o  narovnání a  úpravě 
vzájemných vztahů řešící financo-
vání veřejně přístupného luhačovic-
kého lázeňského areálu podepsa-
li 30. května v  budově luhačovické 
radnice starostka města Marie Se-
melová, generální ředitel akciové 
společnosti Lázně Luhačovice Edu-
ard Bláha a  Radek Skovajsa, ředi-
tel obecně prospěšné společnos-
ti Lázeňská kolonáda Luhačovice, 
která má pozemky areálu od Lázní 
pronajaty. Je tak po letech zažeh-
nán spor mezi Lázněmi a  městem, 
který se dostal až k  soudu. Znění 
smlouvy předtím 29. května posvě-
tili luhačovičtí městští zastupitelé, 
kteří schválili příslušné usnesení, 
v  němž přijetí smlouvy odsouhla-
sili, a pověřili starostku jejím podpi-
sem. Díky smlouvě se vyřešila letitá 

otázka podílu města na financování 
údržby lázeňského areálu, který je 
veřejným prostranstvím.

  
Smlouva řeší financování nejen 

za aktuální rok a za budoucí léta, ale 
také jednorázovou platbu jako náhra-
du za užívání prostranství veřejností 
v minulých letech. Tato platba bude 
poskytnuta ve výši odpovídající hod-
notě 50 % lázeňského a rekreačního 
poplatku za období od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2016 vybraného na území měs-
ta Luhačovice, tj. ve výši 5 213 453 Kč. 

Za rok 2018 i  za další roky pak za 
přesně specifikovaných podmínek 
má město hradit 50 % vybraného 
lázeňského poplatku z  předešlého 
roku. V roce 2018 podle smlouvy činí 
toto finanční plnění 2 794 266 Kč. Platí 

však také, že pokud od třetích subjek-
tů Lázně na údržbu areálu získají ně-
jaké příspěvky, o polovinu jejich výše 
se sníží plnění od města. Město Lu-
hačovice se kromě úhrady polovi-
ny z  vybraných poplatků Lázním ve 
smlouvě také zavazuje, že od letoška 
každoročně bude investovat v lázeň-
ském areálu nad rámec výše uvede-
ného částku 300 000 Kč do pořízení, 
úprav, oprav a údržby nebo obnovy 
mobiliáře a podobně. 

Společnost Lázně Luhačovice, a. s., 
se mimo jiné zavazuje, že nebude po 
městu Luhačovice požadovat další pl-
nění, bude odebírat služby týkající se 
údržby dotčených pozemků od pří-
spěvkové organizace Technické služ-
by Luhačovice, kterou město zřizu-
je. Společnost Lázně Luhačovice, a. s., 

je povinna také do 30 dnů po podpi-
su této smlouvy podepsat a  podat 
Okresnímu soudu ve Zlíně zpětvzetí 
žalobního návrhu, který k soudu před 
časem proti městu podala. Soudce při 
prvním stání u  soudu koncem roku 
2017 ale doporučil Lázním a  městu, 
aby se ještě pokusily dohodnout mi-
mosoudně na řešení sporu, které by 
bylo přijatelné pro obě strany, což se 
nyní po další řadě jednání města s Láz-
němi podařilo. 

„Bylo obtížné se dohodnout zejména 
na výši částky, kterou by město mělo jako 
náhradu za užívání areálu veřejností pla-
tit. Proto jsme myslím spravedlivě Lázním 
navrhli tuto variantu vycházející z výběru 
lázeňského poplatku. Rozhodně si mys-
lím, že uzavření dohody je dobrá zpráva 
pro lázeňské město Luhačovice,“ komen-
toval dohodu místostarosta Luhačovic 
Radomil Kop, který vedl tým, který za 
město s Lázněmi z pověření zastupitel-
stva dohodu vyjednával.

Jak podotkla starostka Marie Seme-
lová, nebylo jednoduché ani to, aby 
se na schválení dohody shodli měst-
ští zastupitelé. „Jsem ráda, že se doho-
dy podařilo dosáhnout, protože jednání 
zastupitelů na toto téma proběhlo mno-
hokrát a vždy ve velmi bouřlivé atmosfé-
ře,“ komentovala Semelová. Město se 
podle ní zavázalo k  úhradám plnění, 
ovšem jednak urovnalo vztahy se zá-
sadním partnerem v rámci Luhačovic 
a navíc peníze půjdou správným smě-
rem. „Ty částky se budou investovat do 
zeleně, infrastruktury a zkrátka těch věcí, 
které je v  lázeňském areálu nejvíce po-
třeba zlepšit a zvelebit. Místní lidé a ná-
vštěvníci to jistě ocení,“ poznamenala 
Semelová. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy ze 7. schůze rady města Luhačovice konané 16. 5. 2018

RML schválila:
•	 finanční dar nadačnímu fondu Jo-

sefa Zimovčáka – Na kole dětem ve 
výši 5 000 Kč na podporu onkologic-
ky nemocných dětí;

•	 uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem části pozemku st. pl. 275 
o  výměře 150 m2 s  firmou Arkáda 
Luhačovice, s. r. o., Zarámí 92, 760 01 
Zlín, pro účely veřejného parkoviš-
tě pod poštou na dobu určitou od  
1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 za cenu  
20 000 Kč + DPH;

•	 zveřejnění záměru města prodat by-
tovou jednotku 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  spoluvlastnického podí-
lu id. 603/24904 k  pozemku st. pl. 
103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Lu-
hačovice nájemci této bytové jed-
notky v  souladu s  Pravidly pro 
prodej bytů a bytových domů v ma-
jetku města Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
úplatným převodem pozemek st. pl. 
76/1 k. ú. Polichno výměře 191 m2; 

•	 zveřejnění záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 1974/2 k. ú. 
Kladná Žilín o výměře cca 30 m2;

•	 zveřejnění záměru města nabýt bez-
úplatným převodem pozemek parc. 
č. 753 k. ú. Luhačovice o  výměře  
622 m2, který je v majetku ČR – Stát-
ního pozemkového úřadu;

•	 Dispoziční oprávnění MěÚ Luhačo-
vice; 

•	 převzetí záštity nad 9. ročníkem cha-
ritativního projektu Na kole dětem, 
průjezd pelotonu cyklistů v  rám-
ci projektu Na kole dětem přes 
území města 31. 5. 2018 a  použi-
tí znaku města Luhačovice v  rámci 

propagace 9. ročníku veřejného cha-
ritativního projektu Na kole dětem. 

RML neschválila:
•	 pronájem pozemku parc. 

č. 687/7 k. ú. Luhačovice. 

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku „Do-

stavba ZŠ Luhačovice – projekto-
vá dokumentace“ ve složení: členo-
vé: Ing. Jiří Šůstek, Šárka Majtnerová, 
Aneta Hoferková, náhradníci: Ing. 
Magdalena Blahová, Mgr. Roman 
Lebloch, Radomil Kop.

zprávy z 27. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 29. 5. 2018

ZML schválilo:
•	 smlouvu o narovnání a úpravě vzá-

jemných vztahů uzavíranou mezi 

městem Luhačovice, Lázněmi Luha-
čovice, a. s., a Lázeňskou kolonádou, 
o. p. s., a  pověřilo starostku města 

Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem 
Smlouvy o narovnání a úpravě vzá-
jemných vztahů uzavíranou mezi 

městem Luhačovice, Lázněmi Lu-
hačovice, a. s., a Lázeňskou koloná-
dou, o. p. s.

Luhačovice opět uspěly v soutěži O keramickou popelnici
Město Luhačovice se letos opět ne-

ztratilo při vyhlašování obcí a měst, kte-
ré nejúspěšněji třídily za uplynulý rok 
odpad v  systému EKO-KOM. Po vítěz-
stvích v uplynulých ročnících mezi těmi 
s počtem obyvatel od 1501 do 15000 ani 
tentokrát v  rámci kategorie nechybě-
lo lázeňské město na pomyslném stup-
ni vítězů. Letos se ovšem před Luhačo-
vice, které skončily třetí, dostaly vítězné 
Šumice (vloni stříbrné) a také Polešovice. 
Vyhlášení výsledků soutěže se konalo na 
zámku v Napajedlích 28. května. 

Mezi velkými městy (nad 15 000 
obyvatel) zvítězilo Uherské Hradiště. 

Mezi obcemi do 1 500 obyvatel pa-
tří letos první příčka obci Kateřinice. 
Nejúspěšnější mezi malými obcemi 
do 500 obyvatel byly v  třídění Boře-
novice. Odměnou „medailistům“ byly 
nejen stylové keramické popelnice 
a věcné ceny, ale i příspěvek od Zlín-
ského kraje na podporu odpadového 
hospodářství. Za první místa 30 000 
korun, na druhých místech 20 000 a za 
bronzovou příčku 10 000. 

A odměňovat je co, protože ve Zlín-
ském kraji se daří třídit stále lépe, jak 
shrnula z EKO-KOM Martina Filipová. 
„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje 

připadlo za loňský rok 21,3 kg vytřídě-
ného papíru, 12,1 kg plastů, 12 kg skla 
a  0,3 kg nápojových kartonů. Celkově 
se jedná bezmála o 46 kg v přepočtu na 
jednoho obyvatele kraje, což je nárůst 
o téměř 2 kg oproti roku 2016. Celkové 
výsledky kraje zůstávají sice pod celore-
publikovým průměrem, z dlouhodobé-
ho pohledu ale vytříděné množství vy-
užitelných složek odpadů z domácností 
v kraji každoročně narůstá. Před 12 lety 
byla průměrná výtěžnost papíru, plas-
tů, skla a nápojového kartonu na oby-
vatele necelých 24 kilogramů,“ nastíni-
la Filipová. Dobré výsledky jsou i díky 

tomu, že se stále zvyšuje počet kontej-
nerů na tříděný odpad a lidé je tak mají 
blíže k bydlišti. 

Nikola Synek

Rekonstrukce začala, průjezd ulicí Hradisko řídí semafory
Osmadvacátého května odstar-

tovala rekonstrukce ulice Hradisko, 
spojnice od luhačovického zámku 
k  hale Radostova a  hřbitovu, která 
tvoří výpadovku z města směrem na 
Kladnou Žilín. Kvůli rekonstrukcí 

650metrového úseku silnice zde 
šoféři přes celé léto musí počítat se 
zdržením. Dopravu zde totiž silničáři 
svedli do jednoho pruhu a kyvadlově 
ji řídí dočasně umístěné semafory. Re-
konstrukce má trvat až do podzimu, 

hotovo má být nejpozději v listopadu. 
Nejde totiž jen o opravu vozovky, ale 
bude zde v zatáčkách u haly Radosto-
va vybudována také 56 metrů dlou-
há opěrná zeď stabilizující svah, v ulici 
bude městem zároveň rekonstruován 

chodník a bude zbudován také nový 
záliv autobusové zastávky u hřbitova. 
Než bude vše hotovo, musejí se ovšem 
řidiči obrnit trpělivostí. 

Nikola Synek

Chystá se oprava silnice od kruháče nad Luhačovickou přehradou směrem k Petrůvce
Silnice II/493 mezi okružní křižo-

vatkou nad Luhačovickou přehradou 
a  obcí Petrůvka získá v  tomto roce 
nový povrch. Opravu v  délce téměř 
dvou kilometrů zaplatí z  85 procent 
stát z programu zaměřeného na zvy-
šování bezpečnosti provozu na silni-
cích II. a III. třídy.

Ředitelství silnic Zlínského kra-
je uspělo se svou žádostí o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI) z programu Bezpečnost na 
silnicích II. a III. třídy 2018. Získá od SFDI 
finanční spoluúčast ve výši do 85 pro-
cent uznatelných nákladů na připravo-
vanou obnovu povrchu silnice II/493 
v  dvoukilometrovém úseku stoupání 
mezi okružní křižovatkou nad Luhačo-
vickou přehradou (katastrální území 
Pozlovice) a obcí Petrůvka.

„Výbor SFDI rozhodoval 4. května 
o  rozdělení asi 53 milionů korun mezi 
žadatele z  celé republiky. Uspělo osm 

žádostí, mezi nimi i  tento náš zmíněný 
projekt. Na akci s odhadovanými nákla-
dy bezmála 13 milionů korun nám stát 
poskytne dotaci do 9 milionů korun,“ 
uvedl náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Pavel Botek, zodpovědný za ob-
last dopravy.

Stavba řeší úpravu silnice II/493 
spojující oblast Pozlovice/Luhačovice 
s obcí Petrůvka. V celém úseku bude 
provedeno frézování živičných vrstev 
v  tloušťce 50 milimetrů, bude prove-
dena lokální sanace trhlin a plošných 
deformací. V celém úseku budou po-
loženy dvě vrstvy živičného koberce, 
každá o tloušťce 50 milimetrů. Krajnice 
budou očištěny a zhutněny živičným 
recyklátem. V rámci stavby bude ob-
noveno vodorovné dopravní značení. 
V dvousetmetrovém úseku, kde v mi-
nulosti častěji docházelo ke smykům 
projíždějících vozidel, bude obnove-
na protismyková vrstva (rockbinda). 

Bude vyměněna i část značek svislého 
dopravního značení. Směrové sloup-
ky budou vyměněny za nové plasto-
vé, ocelová svodidla budou mimo zí-
dek kompletně vyměněna.

Silnice slouží jako hlavní spojni-
ce Luhačovicka s oblastí jižního Valaš-
ska včetně hraničního přechodu se 
Slovenskem ve Vlárském průsmyku. 
Denně tudy projíždí asi 3 800 vozidel. 
„Předmětná akce bude propojením 
okružní křižovatky nad Luhačovickou 
přehradou, která byla nově vybudová-
na v roce 2014, s vloni obnoveným po-
vrchem vozovky v  průjezdním úseku 
obce Petrůvka,“ upřesnil ředitel ŘSZK 
Bronislav Malý a  dodal: „Sledujeme 
průběžně všechny dotační programy, 
které by se nás mohly týkat, a předklá-
dáme vhodné projekty. Vážíme si všech 
dotačních prostředků, které se podaří 
pro naše krajské silnice získat z evrop-
ských fondů i od státu, a využíváme je 

k tomu, aby se technický stav silnic II. 
a III. třídy zlepšoval a bezpečnost silnič-
ního provozu zvyšovala.“

ŘSZK v nejbližší době vypíše výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby. Před-
pokládá se, že k realizaci by mohlo do-
jít v období od srpna do října tohoto 
roku. Obnova povrchu zde bude prav-
děpodobně uskutečněna za částečné 
uzavírky – se střídavým provozem vo-
zidel v jednom jízdním pruhu.

Mimo uvedený program Bezpeč-
nost na silnicích II. a  III. třídy vláda le-
tos schválila pro investiční i neinvestič-
ní opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 
krajů poskytnutí dotace ze SFDI v cel-
kové výši 4 miliardy korun. Pro Zlínský 
kraj z  toho připadá 138,7 milionu ko-
run. Tyto prostředky hodlá ŘSZK využít 
na pět investičních a téměř tři desítky 
menších neinvestičních oprav komuni-
kací, vše s dokončením v roce 2018.

Tisková zpráva Zlínského kraje
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„Budoucnost firmy je i v zaměření na robotizaci,“ prozradil generální ředitel 
Zálesí, a. s., Jaromír Semela 

Akciová společnost Zálesí slaví 
letos jubileum. Je tomu 25 let od 
doby, kdy se někdejší zemědělské 
družstvo přeměnilo v  tuto dneš-
ní podobu soukromé firmy. Ta je 
dnes daleko více než na zeměděl-
ství zaměřena na průmyslovou vý-
robu. Například na výrobu laminá-
tových tub pro zubní pasty nebo 
různých plastových a  kovových 
komponentů, které závody do-
dávají renomovaným společnos-
tem. Ve velké míře jde o dodávky 
pro automobilový průmysl. Kom-
ponenty vyrobené v  Zálesí nalez-
neme ve vozech značek jako BMW, 
Porsche, AUDI, VW, Škoda.  Jde 
o  díly světlometů, řazení, dveř-
ních systémů, klimatizací a  po-
dobně. S počtem 650 zaměstnan-
ců a ročním obratem 1,3 mld. Kč se 
firma Zálesí řadí k  velkým podni-
kům Zlínského kraje. O tom, čemu 
všemu se Zálesí, a. s., věnuje a jak 
se firma rozvinula, se mohla širo-
ká veřejnost dozvědět 25. května 
na dni otevřených dveří. Koho za-
jímavá akce minula, nebo naopak 
zaujala, jistě si rád přečte rozhovor 
s  generálním ředitelem Ing. Jaro-
mírem Semelou, s nímž jsem si po-
vídal o pár dnů později. Jak byste 
dnešní Zálesí, a. s., lidem přiblížil?

Naše společnost stojí hlavně na 3 
silných pilířích, což jsou závod Plasty, 
závod Obaly a závod Kovo. Do těch-
to tří divizí se také v  posledních le-
tech nejvíce investovalo. V  závodě 
Kovo to bylo do produktivní tech-
nologie na výrobu hliníkových dílů 
pro automobilový průmysl, výrob-
kem jsou komponenty do klimati-
zací osobních vozů. Dnes vlastníme 
dvě špičkové výrobní linky švýcar-
ského dodavatele Pfiffner, které jsou 
ve srovnání s klasickou CNC technolo-
gií až osmkrát produktivnější. Investi-
ce byla spojena se skokovým růstem 
produkce pro našeho klíčového zá-
kazníka TI Automotive Jablonec nad 
Nisou, což je jeden ze závodů nadná-
rodního koncernu vlastněného ame-
rickým investorem.

Co další investice?
Další investiční balíček byl směro-

ván do závodu Obaly. S výrobou tub 
byl spojen nákup nové potiskovací 
linky Gallus za 2 miliony švýcarských 
franků. Naše staré potiskovací zaříze-
ní KO-Pack má více než 20 let a nespl-
ňovalo náročné požadavky našich zá-
kazníků, kterým jsme tak teď schopni 
vyhovět ve všech směrech.  Například 
včetně tzv. horké ražby, různých gra-
fických a barevných designů a efektů. 
Nová linka má proti staré technologii 
KO-Pack výhody ve špičkové kvalitě 
tisku, vyšší je i rychlost tisku a ve spo-
jení s kontrolní jednotkou lze poměr-
ně efektivně odhalit případné chyby 
tisku. 

Jaký byl hlavní posun díky této 
investici?

Některé zakázky jsme museli 
ohledně potisku kvůli nedostatkům 

staršího zařízení a  nárůstu v  množ-
ství přesouvat k  jiným firmám, nyní 
díky nové technologii Gallus vše zvlá-
dáme doma. Nová technologie si ov-
šem vyžádala i další výrobní prostory. 
Takže jsme v  letech 2016–17 nákla-
dem 30 milionů Kč vybudovali novou 
dvoupodlažní budovu pro obě potis-
kovací linky. V suterénu objektu jsou 
nové skladovací prostory. V  součas-
nosti produkujeme 100 milionů tub 
ročně, investicí jsme vytvořili mož-
nosti zvýšení produkce na 130 až 150 
milionů tub, což by měla současná ka-
pacita závodu Obaly umožnit. 

Bylo těch velkých investic ješ-
tě více?

Nejvýznamnější investice logic-
ky plynou do našeho ekonomicky 
nejsilnějšího závodu Plasty. Investicí  
50 mil. Kč jsme realizovali rekonstruk-
ci bývalé haly zemědělského opravá-
renského závodu v Biskupicích, vznikl 
tak v této lokalitě výrobní prostor zá-
vodu Plasty II. Výroba zde již probíhá 
a je záměr umísťovat zde výrobu na 
velkotonážní lisy uzavírací síly v řádu 
1000 tun. Na začátku roku 2018 jsme 
nákladem 20 mil. Kč v Biskupicích do-
budovali velkokapacitní sklad s  ka-
pacitou 1500 paletových míst, který 
vyhovuje požadavkům efektivního 
a bezpečného skladování a expedice 
výrobků k zákazníkům.

Ten výčet rozvojových investic 
je velký, už je tak vyčerpán?

Na hlavním závodě Plastů v Luha-
čovicích jsme vybudovali nový sklad 
granulátů, a  to v  přilehlém nevyuži-
tém objektu. Sklad je centrální pro 
celý závod Plastů v  Luhačovicích, je 
zařízen pro sušení granulátu a je vy-
baven pneumatickou distribuci pří-
mo ke vstřikovacím lisům. Při ročním 
množství více než 1000 tun spotřebo-
vaného granulátu je to způsob skla-
dování a distribuce, který je efektivní 
a šetří nám logistické náklady. Přiro-
zeně stejný způsob používáme i  na 
závodě Plasty II v Biskupicích.

Zmíněné údaje vypovídají 
o  opravdu velkém rozsahu výro-
by v Zálesí!

Investicemi do technologií a vybu-
dováním všech zmíněných prostor 
jsme vytvořili podmínky pro další ex-
panzi, to se týká všech klíčových zá-
vodů – Kovo, Plasty, Obaly. Nové tech-
nologie nám umožňují oslovovat 

renomované zákazníky, ovšem, my 
jsme už v pozici, že nás jako dodava-
tele zákazníci sami rádi vyhledávají. 
Vědí, že máme vysokou kvalitu, vyso-
kou dodavatelskou morálku i přijatel-
né ceny.  

Většina firem se dnes ovšem po-
týká s nedostatkem zaměstnanců. 
Je to i  důvod, který rozvoj Zálesí 
v současnosti nejvíce omezuje?

Částečně ano, jednak nezaměst-
nanost atakuje hranici dvou procent, 
což je prakticky nulová nezaměstna-
nost. A  jednak nám omezují rozvoj 
různá politická a  daňová rozhodnu-
tí, která mají vliv na ceny vstupních 
materiálů. Například odebereme 
ročně 1000 tun hliníkových profilů,  
1500 tun granulátu, tuny laminátu. 
A  různé události ve světě ovlivňují 
ceny a dostupnost materiálu. 

Co vás takto aktuálně nejvíce 
ovlivňuje? Cena ropy?

Například poslední opatření, kte-
ré nařídil prezident USA Trump. Jsou 
to dovozní cla na hliník a ocel, která 
se automaticky promítla do cen hli-
níku a oceli. My vycházíme z ceny na 
anglické burze, ceny čistého hliníku  
99,9 % tzv. LMI – London Metal Ex-
change. Aktuálně je cena na 10letém 
historickém maximu. Vliv ale mohou 
mít například i přírodní katastrofy. 

To se vás už nějak dotklo?
V  loňském roce po hurikánech 

v Karibiku došlo k problémům u do-
dávek speciálního typu plastů. Ten 
materiál teď není vůbec k  dispozi-
ci. Dodavatelé automobilového prů-
myslu tak mění materiál výrobků a to 
pak může mít přímý dopad na cenu, 
technologie i  způsoby zpracování. 
Je to věc, která nás může význam-
ně ovlivnit. Mým cílem je proto sou-
středit se nejen na extenzivní rozvoj  
a  s tím spojené investice, ale také 
na hledání vnitřních rezerv. Dalšímu 
růstu obratu brání jednak nedosta-
tek pracovníků, ale také určitá rizika 
trhu. Už tedy nechceme tolik inves-
tovat do dalších hal a strojů, ale spíše 
teď co nejefektivněji využívat ta dra-
há zařízení, která jsme už nakoupili. 

Kolik byste aktuálně rádi uvítali 
nových zaměstnanců?

Můžeme se bavit o 30–40 nových 
pracovnících. Rádi bychom například 
otevřeli třetí směnu v provozu v Po-
zlovicích, kde je nyní dvousměnný 

provoz. V  řadě závodů máme jinak 
nepřetržitý provoz. Jen provoz závo-
du Kovo v  Pozlovicích je na 2 smě-
ny a právě tam bychom snadno byli 
schopni výrobu rozšířit, ten zájem je, 
ale nedaří se pro to zajistit dostatek 
pracovníků.  

Upozornit na možnost práce 
u  vás měl jistě právě den otevře-
ných dveří…

Ano. Pozvání proto platilo pro 
všechny místní i lidi z bližšího a vzdá-
lenějšího okolí. Jednak jsme veřej-
nosti firmu chtěli představit a jednak 
získat na potenciální zaměstnance 
kontakty. V  rámci procedury vstupu 
na naši akci byl i jednoduchý dotazník 
o tom, zda by třeba uvažovali o práci 
u nás. Už teď vím, že desítky lidí proje-
vily zájem vstoupit do našich řad. 

Akci tedy asi považujete za 
úspěšnou?

Určitě, a to nejen protože se vyda-
řilo počasí a organizace, ale hlavně, že 
se nám podařilo pozměnit povědomí 
o  firmě, protože místními byla vní-
mána stále jako někdejší zemědělské 
družstvo. Podle názvu Zálesí si lidé ze 
vzdálenějších míst možná zase před-
staví jinou činnost, spojenou nějak 
s lesy, se dřevem. Vždycky ti lidé jsou 
překvapení, jak široká naše činnost je 
a čemu se věnujeme. A to i lidé, kte-
ří u nás třeba před 20 lety pracovali 
a teď se sem přišli podívat. Jsou užas-
lí, jak jsme se rozrostli ve velký prů-
myslový podnik evropské úrovně, jak 
v technologiích, tak v systému řízení. 

Kvůli náboru nových zaměst-
nanců jste dělali i poměrně inten-
zivní mediální kampaň včetně bill-
boardů ztvárňujících konkrétní 
zaměstnance a  jejich určité jedi-
nečnosti – od pracovníka s kérkou 
na paži po ženu v lidovém kroji… 
Mně přišla kampaň dobře vymyš-
lená…

Od konce loňského roku jsme roz-
jeli tuhle kampaň, která právě dnem 
otevřených dveří vyvrcholila. O kam-
pani se možná v některých reakcích 
mluvilo zprvu negativně, ale já jsem 
vždycky říkal, že bylo a je hlavně dů-
ležité, že se o Zálesí mluví.

To je konečně princip reklamy, 
že! Musí nejprve zaujmout…

Už ten první dojem měl svůj po-
zitivní efekt, tady v blízkém regionu  
i  s přesahem na blízké Slovensko. 
Dobře jsme upozornili na možnost prá-
ce pro nás i na 25. výročí a den otevře-
ných dveří, kam přišlo přes 1000 lidí. 

Pokud někdo má zájem o  prá-
ci v Zálesí, co mu dokážete nabíd-
nout?

Především si vážíme našich za-
městnanců a snažíme se, aby se jim 
u  nás líbilo, protože člověk podstat-
nou část života tráví v práci. Takže je 
potřeba si stále uvědomovat, že se 
musí zaměstnancům vytvářet pro-
středí, ve kterém se jim bude líbit. Mu-
síme umět jasně definovat cíle, úkoly 
a být spravedliví v hodnocení našich 
zaměstnanců. Jinak budou odcházet 
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jinam, nebo nebudou odvádět po-
žadovaný výkon. Určitě máme v této 
věci ještě rezervy, ale myslím, že se 
nám to převážně daří. 

Lidi ale určitě přece jen hlavně 
zajímá mzda…

My valorizujeme mzdy pravidel-
ně meziročně. Za poslední léta o pět 
procent, což je v  souhrnu pro firmu 
velká částka, ale daří se nám to. Tak-
že naše mzdy jsou dnes vyšší než 
průměr Zlínského kraje. To tvrzení 
si mohu dovolit, protože pravidelně 
provádíme mzdový benchmarking 
(srovnávací výzkum) specializovanou 
firmou Trexima. Z výsledků víme, jak 
si na které profesi ve mzdové oblas-
ti stojíme. 

O jaké pracovníky je z vaší stra-
ny největší zájem? O strojaře?

Současný požadavek je převáž-
ně v  oblasti dělnických profesí jako 
plastikář-obsluha vstřikovacích stro-
jů. Narůstá objem výroby tub, tak-
že potřebujeme obsluhy strojů, tis-
kaře a baličky, tedy ženy do provozu, 
které provádí odebírání tub od stro-
jů a ukládají je do přepravních obalů.

To mluvíte hlavně o  méně kva-
lifikovaných zaměstnancích, co ti 
kvalifikovanější?

Zmiňoval jsem zájem rozšířit 
o směnu strojírenský provoz v Pozlo-
vicích, tam už je požadována střední 
škola nebo vyučení v  oboru. Je po-
žadavek pozic operátor CNC strojů 
pro středně sériovou výrobu a  zde 
je potřebná samostatnost a  odbor-
nost. Máme požadavek na operátory 
k CNC strojům pro velkosériovou vý-
robu, kde je nárok na odbornost niž-
ší. Zde dokážeme pracovníky v krátké 
době zaučit. Mrzí mě, že strojírenství 
ztratilo svou prestiž, ale uvědom-
me si, že Česko je především strojí-
renská velmoc s  obrovskou tradi-
cí. Určitě ale uvítáme i  pracovníky 
do některých dalších našich provo-
zů, například do zemědělství řidi-
če a  opraváře zemědělské techniky 
a  také lidi do živočišné výroby, kde 
nám kádr celkem stárne. 

Tam je to ale dost o lásce ke zví-
řatům, ne?

Je to o  tom srdíčku, protože skot 
chce zkrátka nažrat i v sobotu a v ne-
děli. Je to náročné a také ne tolik vo-
ňavé zaměstnání. Jenomže když se 
vám každoročně otelí 500 kraviček, 
tak je to nádherný pocit a pohled na 
to rozrůstající se stádo. Máme tam 
úžasné lidi, kteří jsou odborníci a za-
pálení pro věc, ale ocenili bychom 
i nové zájemce. 

Jak jste Vy sám v Zálesí začínal?
Já jsem před lety po dokončení 

Vysokého učení technického v  Brně 
nastupoval do původního zeměděl-
ského podniku, právě do přidruže-
né strojní výroby. Mám tak v  pod-
statě celoživotní profesní zkušenost 
se strojírenstvím. Moje kariéra zača-
la výrobou dílů pro Zetor Brno. Jako 
vedoucí přidružené výroby jsem teh-
dy měl za úkol zajistit si objednávky, 
lidi, materiál, nastavit technologie, 
takže celou šíři problematiky a  pro-
cesů strojírenské výroby. Ta letitá 

zkušenost v  oboru je skvělá. Postu-
pem let se mně podařilo vybudovat 
na základech tehdejší přidružené vý-
roby strojírenský závod, troufám si 
říct evropské úrovně. Od roku 2001 
jsme také spustili spolupráci s  auto-
mobilovým průmyslem, což posunu-
lo strojírenskou divizi do dnešní po-
doby.

Před více než rokem jste se stal 
dokonce generálním ředitelem. 

Čas běží a  mí předchůdci došli 
věku, kdy se chodí do penze. Tato ge-
nerační výměna a  moje kandidatu-
ra byla z mé strany spojena i s před-
ložením nové vize směrování a řízení 
společnosti. Získal jsem tak důvěru 
společníků a výraznou většinou hla-
sů jsem byl zvolen novým předsedou 
představenstva a generálním ředite-
lem společností Zálesí, a. s., a  Zálesí 
Agro, a. s. 

Kam chcete podnik posunout?
Mým hlavním cílem je nastavit ří-

zení firmy a přichystat ji na tu situaci, 
kdy všichni majitelé budou stát mimo 
společnost a budou si užívat zaslou-
ženého odpočinku. Vzhledem k  ši-
roké diverzifikaci a  složitosti, kterou 
máme, tedy zaměření na obaly, plas-
ty, strojařinu, zemědělství, provoz 
hotelu, prodej traktorů a zemědělské 
techniky, je ten cíl poměrně náročný. 
Ten, kdo přijde, musí mít nastavené 
procesy a strategické cíle a řízení. To 
teď na jednotlivých závodech a útva-
rech zavádíme, definujeme strategie 
a strategické cíle. Jsme ve fázi, kdy by-
chom tento proces měli letos nasta-
vit a  tomu přizpůsobit i  řízení a sys-
tém hodnocení.  

Můžete aspoň trochu nastínit ty 
strategie?

Jejich součástí je i tlak na efektivi-
tu práce, posun od extenzivního k in-
tenzivnímu využívání zdrojů jak lid-
ských, tak i potenciálu nakoupených 
technologií. 

Jak intenzivně musí generální 
ředitel tak velké firmy pracovat?

Nejde ani o  čas strávený v  práci, 
kde jsem tak deset hodin denně. Jde 
hlavně o  to jít mezi lidi, řešit s  nimi 
konkrétní problémy a  být s  nimi 
v  úzkém kontaktu. Pokud dosedne-
te jednou na takový post, práce ni-
kdy nekončí, kromě strategických 
záležitostí se musíte účastnit i veřej-
ného života. Občas se kvůli práci bu-
díte ze sna a řešíte různé věci. Řeše-
ní problémů se samozřejmě promítá 
i do osobního života, proto také hle-
dám odreagování ve sportu, přede-
vším v cyklistice, tenisu a plavání, ji-
nak by to snad ani nešlo ustát. Co je 
ale nejdůležitější, je týmová práce, 
bez které by řízení takového podni-
ku nebylo možné. Mohu říci, že tým 
odborníků, kteří tvoří TOP manage-
ment, je skvělý.

Kolik Vy sám musíte vědět 
o konkrétních oborech? Dovzdělá-
vat se třeba?

Samozřejmě jsem zjistil dávno, že 
člověk se musí učit celý život. Zejmé-
na nároky doby, lidé, technologie… 
vše se vyvíjí a jak se říká: „Jediná jis-
tota je změna.“ Na pozicích máme 

ve většině případů skvělé odborní-
ky, kteří jsou na svém místě i mana-
žersky. A  je to hlavně týmová prá-
ce, která posouvá firmu. Zdůrazňuji 
všem, že výkonnost podniku je odvis-
lá a přímo úměrná od úrovně znalostí 
jeho zaměstnanců. A pokud zkušené-
ho pracovníka ztrácíme, přicházíme 
s ním i o část hodnoty firmy. 

Sám máte zkušeností hromadu!
Samozřejmě získané znalos-

ti a zkušenosti mohu snadno apli-
kovat na procesy hlavně v  našich 
technických provozech. Jinak ale 
máme nastaveny různé cíle pro 
jednotlivé závody a  úseky a  jejich 
manažeři si musejí sami vybrat nej-
vhodnější cestu, jak úspěšně k  cíli 
dojít. Musí to být v rámci nastave-
ných vnitropodnikových pravidel, 
zákonů a  etiky, ale jinak je to na 
nich, a pokud vidím, že míří správ-
ným směrem, důvěřuji jim a  ne-
mám důvod je korigovat. Za úkol si 
dávám spíše po interní diskusi sta-
novit splnitelné cíle a  dohlédnout 
na jejich plnění. 

Co Vás osobně za působení 
v Zálesí nejvíce překvapilo?

Jedna věc je tu opravdu unikát-
ní. O firmách se říká: „Dva majitelé 
jsou málo, tři už je moc.“ A nás je 12! 
Za těch 25 let budování privátní éry 
Zálesí nedošlo k žádným dramatic-
kým rozporům, dělení firmy, rozko-
lům, které by vedly k destrukci, žád-
né fauly jednoho proti druhému. 
Unikátní je i ta diverzifikace. Možná 
v  republice nenajdeme firmu s  ta-
kovým záběrem. Ze zemědělského 
družstva s  pár přidruženými výro-
bami vznikl silný průmyslový pod-
nik, který má zvuk i  v Evropě, zá-
kazníky taky v Americe, dodavatele 
třeba z Číny. 

Co máte jako šéf Zálesí v plánu 
za nejbližší změny?

Přijít jako podnik s vlastním prů-
myslovým produktem, který ne-
bude jen dodávanou součástkou 
pro někoho jiného. To je totiž tro-
chu naše slabina, vyrostli jsme jako 
subdodavatel automobilového 
průmyslu, dodáváme komponen-
ty k  bílému zboží, do potravinář-
ství. Díly do ručního nářadí, díly do 
traktorů. Dodáváme tuby pro zub-
ní pasty, kosmetiku nebo potravi-
nářství. Pořád jsou to ale jen sub-
dodávky. 

Na tom je postavená hodně 
celá česká ekonomika, nazývaná 
„montovnou Evropy“…

 A v tom spatřuji její slabé místo. 
My se s  růstem mezd a  vstupních 
nákladů dostáváme na jiné ceny a je 
taky možné, že v budoucnu naši zá-
kazníci ze světa mohou odejít k od-
běrateli, který v tom momentě do-
káže nabídnout lepší podmínky. Na 
takový okamžik musíme být připra-
veni. 

Jak konkrétně přímo v Zálesí?
K  tomu jsme nově založili Zálesí 

Robotics. Má prioritně za cíl zefek-
tivňovat robotizací a  automatizací 
průmyslovou výrobu v  naší firmě. 
Jde ale i o to, dostat nás do pozice, 

kdy budeme nabízet nejen jedno-
duchou výrobu dle dokumenta-
ce zákazníka, ale zařadíme do pro-
cesu také vyšší přidanou hodnotu, 
jako např. výrobu podstatně složi-
tějších výrobků a  montáž vyšších 
celků. K tomu by nám měly pomo-
ci schopnosti pracovníků a podpo-
ra tohoto závodu. Část kapacity na-
šich konstruktérů a  programátorů 
se už snažíme teď nabízet externím 
zákazníkům a nabízet jim řešení au-
tomatizace jejich procesů. Na této 
činnosti se chceme profilovat a sta-
vět i možnost získání vlastního pro-
duktu. Můžeme se stát firmou, která 
bude dodávat automatizaci do růz-
ných oborů, od zdravotnictví a po-
travinářství až po automobilový 
průmysl. 

Tedy v praxi finálním produktem 
bude nějaké robotické zařízení?

Chceme prodávat myšlenku, na-
bízet komplexní řešení robotizova-
ných a automatizovaných pracovišť 
na klíč včetně servisu a  pozáruční 
podpory. Tedy dostat se do pově-
domí nejen jako subdodavatel, ale 
jako dodavatel vlastních zařízení 
s vysokou přidanou hodnotou. 

Nakolik se snažíte v tom spolu-
pracovat se středními a  vysoký-
mi školami? 

Intenzivně spolupracujeme s tech-
nicky zaměřenými středními školami 
v Uherském Brodě, ve Zlíně a Slavičí-
ně, se zlínskou Univerzitou T. Bati i s 
dalšími vysokými školami. Zaměřuje-
me se na nabídku stipendijních pro-
gramů v rámci požadovaných profesí. 
Právě pro Zálesí Robotics poptáváme 
specialisty konstruktéry a programá-
tory, což je příležitost pro absolventy 
vysokých škol. Je to zajímavá kreativ-
ní a různorodá práce, kde se lze reali-
zovat. Od 7. do 9. června jsme si také 
zajistili účast na Veletrhu vědy, pro-
jektu Akademie věd ČR, jako hlavní 
sponzor této akce na výstavišti v Pra-
ze-Letňanech. 

Co se tam má dít?
Tam chceme prezentovat naši ce-

lou firmu, hlavně průmyslové obory 
a divizi Robotics. Za tím účelem jsme 
také investovali asi 1, 5 milionu korun 
do výroby robotického pracoviště, 
na kterém budeme demonstrovat 
schopnosti našeho týmu specialistů. 
Zařízení nám bude následně sloužit 
jako výukové a aplikační pracoviště, 
aby se na něm mohli naši konstruk-
téři učit a  ověřovat různé aplikace 
před zavedením do praxe. 

Jistě to robotické pracoviště na 
zmíněné akci zaujme!

Podstatné je tak získat na Vele-
trhu vědy i  kontakty na vědeckou 
obec a studenty, které bychom rádi 
přivítali v  našem týmu. Do toho 
oboru investujeme nemalé peníze 
a očekáváme od něj velké výsledky. 
Do pěti let bychom chtěli mít silný 
závod Zálesí Robotics s 35–40 spe-
cialisty, vybudovanými montážními 
prostorami a obratem nad 100 mili-
onů. Věřím, že se nám to podaří.

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NAROZENí 
Valentýna Butorová 
Oliver Toral 
Patricie Pospíšilová 
Terezie Semelová 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy   
Petr Hanáček a Pavla Geigerová 
Blahopřejeme.

ÚMRTí
Leoš Durďák 53 let
Marie Macháčková 87 let
Hana Zapletalová 49 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z důvodu ochrany osobních údajů můžeme zveřejnit pouze ty jubilanty, kte-
ří o to sami požádají. Rádi bychom zachovali blahopřání všem jubilantům 
stejně jako doposud, proto prosíme všechny jubilanty o souhlas se zveřejně-
ním. V případě zájmu o jmenovité uvedení mezi jubilanty se prosím nahlaste  
v redakci Luhačovických novin, MTIC Luhainfo, Masarykova 950, Luhačovi-
ce, nebo na e-mailu: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz.

Děkujeme za pochopení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 3. 7. 2018 uplyne rok, co nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK MALANÍK. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka, 
syn Pavel a dcera Eva s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří ho znali, za tichou vzpomínku.

Díky za cestu, kterou jsi šel s námi, díky za ruce, které pomáhaly, 
díky za to, že jsi byl…
Dne 7. 7. 2018 uplyne již 10 let ode dne, kdy navždy odešel 
pan VLASTIMIL SVĚTLÍK.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 14. 7. uplyne 15 let, co nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK TALAŠ. 
S láskou vzpomínají manželka a děti František, Radek a Jitka s rodinami.

Dne 22. 7. uplyne 8 let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček 
pan JOSEF JAKŮBEK. 
22. 6. jsme vzpomněli nedožité 70. narozeniny. 
S láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, pomodlit se Otčenáš 
a s láskou vzpomínat.
Dne 7. července 2018 uplyne rok, co nás opustila 
paní MARCELA ŽIVNÉŘOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Manžel Josef, syn Pavel s manželkou, dcera Eva a ostatní příbuzní 

Dne 14. 7. 2018 uplynul 1 rok, co nás navždy opustila 
paní MARIE ŠERÁ. 
S láskou vzpomínají manžel František, dcera Ivana a synové Roman a Pavel 
s rodinami. Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste ji znali.

Dne 28. 7. uplyne 7 roků, co nás navždy opustila naše milovaná manželka 
a babička 
paní ANEŽKA PAŘÍZKOVÁ.  
S láskou vzpomínají manžel Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 6. 7. 2018 uplynou čtyři roky, kdy nás navždy opustila 
paní MARIE SLOVÁKOVÁ.
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším 
milovaným 
panem RSDr. LEOŠEM DURĎÁKEM. 
Zarmoucená rodina

Dne 18. 6. 2018 uplynulo 20 let, kdy nás náhle opustil ve věku nedožitých 
74 let náš tatínek a dědeček 
pan JAROSLAV SKOVAJSA z Biskupic,

a dne 21. 7. 2018 uplyne již 13 let, kdy nás ve věku 54 let opustil náš bratr 
a švagr pan JAROSLAV SKOVAJSA ml.

Stále vzpomínáme a zároveň děkujeme všem, kdo je znali, za tichou 
vzpomínku.

Rodina Ležákova a Švachova

Univerzita třetího věku má za sebou další 
semestr

Všech 13 účastníků U3V úspěšně 
zakončilo letní semestr – téma Ces-
tování aneb Co jste možná nevěděli.

A  také v  plném počtu jsme se 
zúčastnili předávání Osvědčení 
o  absolvování semestru, které se 
tentokrát konalo ve Valašských 
Kloboukách.

Akce se konala v  prostorách Kul-
turního domu. Přivítání bylo stylové, 
každému panáček slivovice, a za do-
provodu cimbálovky jsme se usadili.

Po proslovech a  uvítáních byla 
rozdána Osvědčení, poté násle-
doval slavnostní oběd a  po obě-
dě jsme absolvovali výlety po oko-
lí Valašských Klobouk, které jsme si 
dopředu vybrali. Část z nás jela na 

prohlídku Betléma v  Horním Lid-
či, druhá část absolvovala komen-
tovanou prohlídku památek Valaš-
ských Klobouk.

Odpoledne následovalo vystou-
pení cimbálové muziky a  výborné 
sladké buchty z rukou studentů SOŠ 
Valašské Klobouky.

Na podzimní semestr, ve kterém 
se rozhodli pokračovat všichni stu-
denti, jsme vybrali téma Genealo-
gie. Tímto zveme do našich řad dal-
ší zájemce o studium. Pro případné 
informace či přihlášení pište na 
info@knihovna-luhacovice.cz, vo-
lejte 577 132 235 nebo přijďte osob-
ně do knihovny.

Laďka Gondová

Ztráty a nálezy 2017-2018       
Červenec, peněženka, září, peněženka, únor, 

telefon, květen, finanční hotovost
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice
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Návštěva prezidenta Masaryka v Luhačovicích
Při příležitosti připomínky 100 

let československé státnosti byla na 
ulici Dr. Veselého instalována výsta-
va přibližující slavné okamžiky ná-
vštěvy Tomáše Garrigua Masaryka 
v našem městě v roce 1924. Na vý-
stavu byly využity historické foto-
grafie z  Moravského zemského ar-
chivu, ze sbírky Muzea JV Moravy 
ve Zlíně i ze soukromých zápůjček. 
Fotografie ilustrují texty zapsané 
řídícím učitelem Jakubem Balha-
rem, vybrané z kroniky luhačovické 
obecné školy:

President Osvoboditel v Luha-
čovicích: Den 26. června 1924 zů-
stane nezapomenutelným pro Lu-
hačovice a  okolí, neboť toho dne 
bylo dopřáno obyvatelstvu, aby 
spatřilo svého velikého Osvobodi-
tele, svého starostlivého a  milova-
ného tatíčka T. G. Masaryka, první-
ho presidenta svobodné republiky 
Československé. Všichni věrní syno-
vé a dcery národa těšili se na tento 
den, obzvláště však naše školní děti 
vedené svými učiteli v duchu našich 
velikých předků, že popatří do tváře 
největšímu synu národa.

Výzdoba obce a  školy: Obyva-
telstvo vyzváno k  výzdobě domů. 
Týden před příjezdem bylo v  obci 
rušno. Školní děti psaly úlohy k této 
historické události, plné nadšených 
slov a obratů, pletly věnce k výzdo-
bě školní budovy a skládaly trojba-
revné růžice. Věnce byly z větviček 
jedlových a  smrkových, spotřebo-
valy jich velký žebřinový vůz. Lesní 
správa dovezla ze svých lesů 7 vozů 
větví a  ještě jich scházelo. Okolo 
oken školy byly upevněny vlajky, 
pod okny oblouky květy vyzdobe-
ných věnců a  školní plot potažen 
pruhy chvojových výzdob; se stře-
chy budovy visel 8 m dlouhý vlajko-
vý prapor a  po obou stranách vlá-
ly z oken dva čtyřmetrové prapory. 

Místo uvítání: Obec postavila tři 
uvítací brány a  cestu vyznačila 20 
stožáry s  vlajkovými prapory. Věn-
ce na brány pletly školní děti. Mís-
tem uvítání bylo Lázeňské náměstí 
před hudebním pavilonem. Okruh 
tento uzavíraly školní děti dvojstu-
pem a  tvořily špalír od náměstí na 

aleji Dr. Veselého. Za špalírem stá-
lo obecenstvo. K  uvítání dostavi-
lo se obyvatelstvo ze všech okol-
ních obcí, v plném počtu pak školní 
děti se svými učiteli. O pořádek pe-
čovali hasiči a v aleji sokoli. Děti stá-
ly v místech od pramene Amandky 
k  lázeňské kapli, viděly tedy svého 
milého tatíčka z blízkosti největší. 

Příjezd pana presidenta: Přes-
ně v  18.30 hodin dojel pan presi-
dent se svým průvodem autem do 
obce silnicí od Kladné-Žilína, projíž-
děl obcí a  byl nadšeně vítán volá-
ním „Nazdar“ a hudbou na různých 
místech rozestavených lidových ka-
pel. U vchodu do aleje Dr. Veselého 
byla brána, jejímiž sloupy byli naši 
sokoli, sestoupil s auta, přijal hláše-
ní učitele Jahody z místní odbočky 
obce legionářské a pozdrav učitele 
Krystýnka za místní sokoly. Ubíral 
se pěšky alejí špalírem dětí na Lá-
zeňské náměstí. Lázeňský orchestr 
zahrál obě hymny, načež vítal pana 
presidenta dr. Jan Renner – zástup-
ce okresního starostenského sboru, 
starosta obce Jan Blažek, zástupce 
Akciové společnosti lázeňské Hou-
dek, byli představeni zástupci okol-
ních obcí, školství a církví. 

Uvítání žákyně Blaženy Krys-
týnkové: Milý pane presidente. Po-
čátkem června rozšířila se v  Luha-
čovicích zpráva, že přijede k  nám 
pan president. Již od té chvíle tě-
šili jsme se – žáci obecné i Masary-
kovy měšťanské školy – na Váš pří-
chod. Těšili jsme se, neboť byli jsme 
dychtivi uvidět osvoboditele a  za-
kladatele naší republiky, osvobodi-
tele, o  němž jsme tolik již ve škole 
slyšeli. Dnes se naše přání splnila. Při 
té příležitosti jménem svých spolu-
žáků a  spolužaček srdečně Vás ví-
tám a  volám: „Buďte ještě dlouho 
zdráv, pane presidente.“ 

Oslovení při podání kytice: Žá-
kyně 3. třídy Slavomíra Havlásková 
promluvila při podávání kytice. Její 
zdravice byla sestavena dle návrhů 
žactva nižších tříd školy: Milovaný 
náš tatíčku, pane presidente republi-
ky, podáváme Vám z velké lásky a ra-
dosti na památku tuto kytičku a pro-
síme, byste nás měl rád jako my Vás.

Proslov starosty obce Jana 
Blažka: Pane presidente republi-
ky, náš Osvoboditeli! Jako starosta 
obce Luhačovice vítám Vás, milova-
ný pane presidente, jménem všeho 
obyvatelstva s velkou radostí a lás-
kou do naší obce. My všichni lneme 
k naší drahé republice a k Vám, pane 
presidente, s  plnou opravdovostí  
a s nezlomnou věrností. My známe 
Vás, pane presidente, známe Vaši 
obrovskou práci, kterou jste vyko-
nal pro osvobození, skláníme se 
před ní a jsme nesmírně šťastni, že 
Vám dnes můžeme projevit za vše 
svou vroucí lásku. I Luhačovice byly 
v těžkých dobách místem porad na-
šich českých a slovenských vlasten-
ců v  době, co jste Vy neohroženě 
dobýval našich práv v daleké cizině. 
Dnes jest naším přáním, milovaný 
pane presidente, aby se Vám u nás 
líbilo, byste ještě dlouho a  dlouho 
byl zdráv a stál v čele naší milé re-
publiky. Vítejte nám!

Ruch na náměstí: Pan president 
promluvil ke skupině krojové sesta-
vené u  pramene Amandky a  ubí-
ral se náměstím, jsa vřele pozdra-
vován, k odpočinku do Smetanova 
domu, kde byly pro něho připrave-
ny pokoje v prvním poschodí nade 
vchodem. Nebývalý ruch rozvinul 
se na Lázeňském náměstí, venkova-
né posedali na lavičky, děti o skupi-
nách pobíhaly pod kolonádou, lá-
zeňští hosté zaujali místa v lázeňské 
restauraci, vzdálenější chystali se 
k návratu do svých domovů. Všichni 
navzájem vykládali, jak viděli pana 
presidenta Osvoboditele. 

Večerní oslava: V 21 hodin zazá-
řil Smetanův dům záplavou žárovek 
a od pošty až k  Jestřabí zjevil se mo-
hutný pás světel vlajkových barev 
a pod ním seskupoval se proud růz-
nobarevných lampionů. Na lučině 
naproti Smetanovu domu shromáž-
dilo se obecenstvo obdivující nád-
heru světelnou. A při horním okra-
ji na lučince seskupuje se „Pěvecké 
sdružení uh. brodského Sokola“ 
a  pěje překrásné sbory národních 
a umělých písní. V době přestávko-
vé vzlétají do výše rakety a dělí se ve 
výši s  praskotem v  mnohobarevné 

hvězdy. Pan president vychází na 
balkon. Pak sestupuje před dům, 
rozmlouvá s  dětmi a  děkuje za lí-
bezný zpěv. Brzy nato stahují se zá-
clony v  jeho pokoji, obecenstvo se 
rozchází a  čte nad Lázeňským ná-
městím mohutná písmena ze žáro-
vek „T. G. M.“. Nastává klid. 

Prohlídka znamenitostí: A dne 
27. června 1924 přichází pan presi-
dent o  9. hodině na Lázeňské ná-
městí, naslouchá rannímu koncertu 
a  prohlíží pak prameny, koupelny, 
museum, inhalatorium, jde lesní 
alejí k pramenu Aloisce – kde všude 
dostává se mu odborného výkladu, 
jemuž pan president se zájmem na-
slouchá. V  museu „Slováckého Zá-
lesí“ vítal ho a  spolu se správcem 
musea Václavíkem podal výklad ří-
dící učitel Balhar, předseda „Mu-
sejní společnosti“.  Od pramene 
Aloisky jede pan president autem 
k  stavbě údolní přehrady, kde roz-
mlouval s dělníky. 

Oběd a  odjezd: V  12. hodin byl 
oběd v  první lázeňské restauraci, 
bylo k  němu pozváno 70 zástupců 
obcí, škol, církve i průmyslu. Za ško-
lu obecnou účastnil se oběda řídí-
cí učitel Balhar Jakub. V 13.30 hodin 
opustil pan president restaurační sál, 
usedl do auta a za velikých pozdrav-
ných projevů odjížděl obcí do obce 
Újezda. U  budovy školy obecné 
shromážděné žactvo se svými uči-
teli pozdravilo na rozloučenou pana 
presidenta, jenž s  milým úsměvem 
přijal kytici, kterou mu jedna žákyně 
do jedoucího auta podala. 

Dojmy z  presidentovy ná-
vštěvy: Vzácná osobnost! Muž, jaké 
osudy jen zřídka posílají národům. 
Dal vývoji národa českého i jeho slo-
venské větvi nový základ. Šťastné 
děti, které viděly toho, o němž dě-
jiny psáti budou, že vysvobodil ná-
rod z krutých pout, že žil, jak hlásal, 
a  své teorie na sobě uskutečňoval. 
Srdce radostí jásá a duše cítí se na-
sycenou. Ó, žij ještě dlouho a dlou-
ho, největší synu národa, náš vzo-
re dokonalého Čecha, člověka, náš 
Osvoboditeli! 

(Kronika obecné školy, J. Balhar)

Děti se vypravily s DDM Luhačovice do Londýna
Je to již nepsaná tradice, že za-

čátek května je spojený s pobytem 
žáků z Luhačovic v Anglii. Velmi ob-
líbený poznávací zájezd do Londý-
na se uskutečnil i v tomto školním 
roce, od 7. 5. do 11. 5. Vrátili jsme se 
plní zážitků ze slunné Anglie.

V pondělí brzo ráno odjelo od 
DDM Luhačovice 24 cestovate-
lů poznávat nejen historický, ale  
i současný moderní Londýn. A 
taky zjistit, jak se žije v anglických 
rodinách.

Cestou jsme doplnili autobus 
žáky ze ZŠ z Vimperku. Přejeli jsme 
Německo a trajektem z Francie 
jsme se přeplavili do Anglie.

Naše průvodkyně Žaneta věděla, že 
prohlídka pamětihodností Londýna se 
dá přirovnat k náročné turistice, a tak 
jsme využívali častých zastávek nejen 
k načerpání znalostí, ale i k odpočinku.

Na Greenwiche, kde si každý pře-
kročil nultý poledník, naše putování 
začalo. Dál jsme si prohlédli Westmin-
ster Abbbey, Buckinghamský palác, 
Trafalgar Square se slavnou sochou 
admirála Nelsona. Prošli jsme se ko-
lem Temže kolem Toweru, viděli Lon-
don Eye, Millennium Whell, nejzná-
mější věž Londýna – Big Ben, prošli 
se ulicí Mall k Downing street 10, kde 
sídlí ministerský předseda, náměstí 
Leicester Square se známým Odeon 

Cinema, kde se odehrávají premiéry  
slavných  filmů, náměstí Piccadily Cir-
cus s neodmyslitelnou soškou Erose – 
místem schůzek zamilovaných.

Moc se nám líbila návštěva slav-
ných filmových studií Warner Bros, 
kde po deset let vznikala nejúspěš-
nější filmová série o Harry Pottero-
vi. Bylo úžasné poznat to, co kamery 
neukázaly, podívat se na dokonalé 
kostýmy a odhalit tajemství filmo-
vých efektů.

Krásná byla návštěva historické-
ho města Bath, procházka kolem 
Římských lázní a prohlídka města. 
Moc se nám líbila i návštěva londýn-
ského akvária.

Nádherné počasí nás provázelo po 
celou dobu zájezdu a umocňovalo 
naše zážitky.

Ačkoliv byl náš zájezd náročný i po 
fyzické stránce, protože jsme hodně 
chodili a málo odpočívali, všichni zá-
jezd bez problémů  zvládli.

Velkou radost jsme měli z jazy-
kových dovedností žáků, kteří byli 
schopni bez problémů komunikovat 
v běžných situacích v obchodech, na 
trajektu i v rodinách.

Jsem moc ráda, že se zájezd všem 
líbil a chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem žákům za vzorné chování.

Už nyní se těšíme na příští rok.
Jana Tomková
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Panenky jako živé!

Výstavu nazvanou Monique's 
Dolls, na které je k  vidění ně-
kolik set panenek různých dru-
hů, mohou lidé navštívit během 
léta v  salonku v  přízemí luhačo-
vického kulturního domu Elek-
tra. A  určitě by si neměli nechat 
tuto možnost ujít, protože jde 
o opravdu unikátní zážitek. Jsou 
zde vystaveny totiž v  mnoha je-
dinečných exemplářích i  tak-
zvané rebornované panenky. 
Ty vypadají jako živá miminka 
a návštěvníci nad věrností jejich 
zpracování žasnou. V  expozi-
ci, která je otevřena od začátku 
června a  bude k  vidění až do 9. 
září, si mohou lidé prohlédnout 
nejen tyto obdivuhodné expo-
náty, ale i  další různé panen-
ky s  kočárky a  doplňky ze sbír-
ky Moniky Chmelařové. Ta spolu 
se svou dcerou Nikol panenky 
nejen sbírá, ale věnuje se právě 
i  vytváření unikátních reborno-
vaných panenek. Co vše je tedy 
na výstavě k vidění?

„Jednak 50 i 100 let staré panen-
ky, pak také krojované panenky, 

ale třeba i  exempláře z  komunis-
tické éry, kdy se k nám vozívaly ta-
kové blonďaté panenky z  Ruska. 
Jsou tu i  některé běžnější kousky 
dostupné v hračkářstvích, protože 
milujeme panenky všeho druhu. 
Máme tu i Barbie, ovšem jde o sbě-
ratelské kolekce, kde vždy postava 
někoho představuje, třeba Rose 
z filmu Titanic, nebo tu máme Ro-
mea a  Julii a  postavy z  Twilight 
ságy. Z  dalších panenek jsou tady 
pak vyloženě sběratelské kous-
ky od návrhářek, jako jsou Moni-
ka Levenig nebo Christina Oran-
ge. Pro mě nejdůležitější je určitě 
ale řada reborn panenek, které 
sama vytvářím,“ nastínila Monika 
Chmelařová.

Nejde jen o miminka či batola-
ta, k  vidění je dokonce i  pár an-
dílků s dědečkovskou tváří nebo 
i  rebornovaná postava opičky. 
Vše je krásně naaranžováno mezi 
různými baldachýny nebo je tře-
ba takové miminko položeno na 
labuti vytvořené pomocí pravé-
ho peří. Jen navezení a instalace 
výstavy tak trvala zhruba týden. 

A  jak vůbec realistická reborn 
panenka vzniká?

„Nejprve si přes internet objed-
nám jednotlivé vinylové kompo-
nenty panenky, které si lze vybrat 
podle toho, co chcete, ať už pro mi-
minko spinkající nebo s  otevřený-
ma očima, a  různě podle velikosti 
a  výrazu tvářičky. Pak teprve za-
čínám malovat,“ nastínila Chme-
lařová. Nejen že barvami dotvá-
ří pleť panenek, aby byly jako 
živé, ale nutné je dodat mimin-
kům vlásky a samozřejmě je ve fi-
nále potom obléci. Pokud to není 
„spinkáček“, panenka musí mít 
také vsazena realistická skleně-
ná očka. „Ta vkládám do hlavičky 
vždycky před malováním, aby se 
na mě už při rebornování panenka 
dívala. K  malování používám bar-
vy Genesis, což jsou sice dražší, ale 
o  to trvanlivější vypalovací barvy. 
Vypalují se po nanesení každé vrst-
vy. Těch dělám až 20. Zapéká se to 
v  troubě, nanášení se provádí ště-
tečky i houbičkou, vytváří se i tako-
vé detaily jako póry pokožky,“ po-
psala rebornistka. 

Po malování dochází na vlásky, 
které se do hlavičky panenky jed-
notlivě napichují. „Malování je tak 
tři dny, vlásky zaberou 4 dny, tak-
že na panenku potřebuji asi týden. 
Vlásky musíte napichovat v  růz-
ném směru, aby pak šly správně na-
česat,“ doplnila autorka výstavy. 
Výsledek ovšem stojí za to, a  tak 
není nouze ani o to, že si lidé rádi 
objednávají takovéto speciální 
panenky jako unikátní dárek tře-
ba ke svatbě či jubileu. „Například 
chtějí, abych vytvořila podle fotky 
podobu jejich příbuzného, když byl 
ještě miminko,“ vysvětlila Chmela-
řová. Taková rebornovaná panen-
ka ovšem není žádná láce. „Vyjde 
na několik tisíc korun,“ dodala sbě-
ratelka a tvůrkyně. Dárkem ovšem 

bývají potom lidé zcela unese-
ni, stejně jako mnozí návštěvní-
ci výstavy. Například Alena Dyn-
ková z Valašských Klobouk, která 
v  červnu už na výstavu zavítala. 
„Mě úplně uchvátilo jedno to mi-
minko, bylo velice podobné mému 
mladšímu synovi. Rodiče nejvíc za-
ujali zase ti andílci se starými tvá-
řemi,“ popsala návštěvnice. Lidé, 
kteří přijdou na výstavu, si mohou 
miminko i pochovat, a pokud jsou 
sběratelky Chmelařovy přítomny, 
dozvědí se více o výrobě. Není prý 
vůbec ojedinělé, že výstava rebor-
novaných panenek u návštěvníků 
vyvolá silné emoce a mnohé z ná-
vštěvnic, ale i  návštěvníků dojme 
výstava k  slzám. Ohledně toho, 
jak silně dokáží panenky jako živé 
na lidi zapůsobit, dodává Moni-
ka Chmelařová další zajímavou 
historku. A  to z  programů, kte-
ré s dcerou připravují pro mnohé 
z domovů seniorů, kam s menším 
počtem svých rebornovaných pa-
nenek někdy zavítají, aby potěšily 
nejstarší generaci. „Jedna senior-
ka, která byla po mozkové příhodě, 
se rozmluvila, až když měla mimin-
ko jako živé v náruči,“ zavzpomína-
la Chmelařová. Realističnost pa-
nenek – rebornovaných miminek 
– je díky vyvážení opravdu velká, 
takže tyto panenky mají hmot-
nost blízkou reálné porodní váze. 
„Jen některé vyvažujeme na trochu 
menší hmotnost, právě aby s  nimi 
mohly bez potíží manipulovat tře-
ba i  obyvatelé domovů pro senio-
ry,“ uzavřela Chmelařová. 

Kdo chce vidět unikání práce 
této rebornistky, oceněné i v me-
zinárodní soutěži, může navští-
vit luhačovickou výstavu panenek 
od úterý do neděle, vždy od 10 do  
17 hodin. 

Nikola Synek

Výstava k 100. výročí založení muzea v Luhačovicích 
Muzeum staré jako Československo

1918–2018

Muzeum luhačovického Zálesí 
slaví v roce 2018 výročí 100 let od 
svého založení. Od začátku roku 
probíhá cyklus přednášek, pro-
gramů a  besed, v  červnu se ote-
vře výstava Muzeum staré jako 
Československo a  uskuteční pře-
hlídka moravských lidových krojů. 
Slavnostní rok vyvrcholí odbor-
nou konferencí. 

Základem muzejní sbírky vždy 
byly a  jsou trojrozměrné exponá-
ty. Výstava představuje výběr nej-
zajímavějších sbírkových předmě-
tů ze sbírky Luhačovické muzejní 
společnosti. Návštěvníci uvidí na-
příklad obecní atributy, dřevo-
řezby a keramiku. Vystavena bude 
také stará inventární kniha, ve 

které Lucie Václavíková v  letech 
1941 až 1942 sepsala kompletní 
inventář luhačovické sbírky, pova-
žované odborníky z  hlediska bo-
hatosti, výběru materiálu a uspo-
řádání za jednu z nejkvalitnějších 
sbírek v českých a moravských re-
gionálních muzeích.

Rekonstrukce lidového kroje

Druhá část výstavy představuje 
posledních deset let odborné čin-
nosti muzea na příkladu historic-
kých rekonstrukcí tradičního kro-
je na Zálesí a jižním Valašsku, které 
vznikly ve spolupráci s  Muzeem 
luhačovického Zálesí – na zákla-
dě studií kurátorky muzea Blanky 
Petrákové a ve spolupráci s krojo-
vou švadlenou Evou Kašparovou 

z Valašské Senice, vyšívačkou Ma-
rií Manovou a  dalšími řemeslníky 
– krojovými ševci Petrem Hejdou, 
Svatoplukem Hýžou a Pavlem Voj-
novským, papučářem Jaroslavem 
Kolínkem, řemenáři Jiřím Hýžou 
a  Karlem Šindelem, modrotiska-
ři Jiřím Danzingerem z  Olešnice 
a  Františkem Jochem ze Strážni-
ce, s  výtvarnicí Yvetou Petrásko-
vou a švadlenou Jarmilou Mališko-
vou, tvůrkyněmi předtkalcovských 
technik Lenkou Macečkovou a  Ve-
ronikou Provodovskou, pletařkou 
Máriou Doležalíkovou. Spony drá-
toval Pavel Adamec, knoflíky odlé-
val Jan Daněhelík. Krojové studie 
se opírají o archivní obrazové a pí-
semné podklady, o  sbírkové fon-
dy Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně a o sbírky lidového textilu 

řady dalších muzeí, zejména Mo-
ravského zemského muzea, Muzea  
J. A. K. v Uherském Brodě, Muzea re-
gionu Valašsko ve Vsetíně, Národní-
ho muzea v  Praze, Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti, Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm atd. Vycházejí z výzkumů Jo-
sefa Klvani, Antonína Václavíka, Ale-
ny Jeřábkové a  dalších odborníků, 
z  terénních sběrů a  fotodokumen-
tace. Představí se například rekon-
struované kroje z  Luhačovického 
Zálesí z  Pozlovic, Podhradí a  Bře-
zůvek, jihovalašské kroje z Vysoké-
ho Pole, Štítné nad Vláří, Vlachovic 
a Vrbětic. Varianty kroje od počátku 
19. století do počátku 20. století 
byly zhotoveny ve svátečních i ob-
řadních variantách. 

Alena Babicová
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Luhačovičtí fotbalisté vybojovali vítězství v poháru, rozhodly penalty

Fotbalisté Luhačovic slaví dal-
ší historický úspěch. Poté co vloni 
zvítězili v krajském přeboru, letos 
získal tým FK Luhačovice, vedený 
trenérem Janem Jelínkem, další 
skvělou trofej, když uspěl v Poháru 
hejtmana Zlínského kraje. Ve stře-
du 30. května se luhačovickým fot-
balistům po úspěšné cestě pohá-
rovou soutěží podařilo zvítězit i ve 

finále, které sehráli ve Zlíně proti 
Morkovicím. Cesta k zisku poháru 
ale pro Luhačovické nebyla jedno-
duchá. V  normální hrací době se 
totiž diváci, kterých do Zlína do-
razila více než tisícovka, gólu ne-
dočkali. A to přesto, že Morkovičtí 
na hřišti tahali za kratší konec pro-
vazu, jenže Luhačovičtí nedoká-
zali své šance proměnit. Musel tak 

rozhodnout penaltový rozstřel. 
Ten zvládli lépe hráči týmu lázeň-
ského města, když v  něm porazi-
li Morkovice 4:2. Podle trenéra FK 
Luhačovice se mohlo rozhodnout 
ale už dříve, v běžné hrací době. 

„V první půlce to byl víc vyrovna-
ný zápas, nám se nedařilo hrát, jak 
jsme chtěli. Ke konci poločasu už 
to ale bylo lepší. Věděli jsme ale, že 

jsou Morkovice těžký soupeř, a  tak 
jsme nechtěli udělat chybu, takže 
to bylo zpočátku takové nervóz-
nější. V  druhé půli už jsme ale do-
minovali,“ poznamenal Jelínek. 
S  vítězstvím je samozřejmě spo-
kojený a podle něj si ho Luhačovi-
ce zkrátka zasloužily. „Mohlo přijít 
ale už v  normální hrací době. Tam 
rozhodovaly centimetry. My jsme 
dali tři břevna, soupeřův gólman 
taky parádně vytěsnil další naši 
šanci, míč, který by šel jinak do brá-
ny. Důležité ale je, že i tak nakonec 
můžeme zvednout nad hlavu tu vy-
sněnou trofej,“ komentoval trenér. 
Právě zaměřit se v této sezoně na 
pohárovou soutěž bylo přitom 
předsevzetí, které si klub po loň-
ském úspěchu v přeboru stanovil. 
A povedlo se to na jedničku! 

To však neznamená, že v  Kraj-
skému přeboru dal loňský vítěz 
vale. Titul se sice obhájit nepoda-
řilo, letos ho získal poměrně jasně 
rival z blízkého Provodova, ovšem 
Luhačovičtí skončili na pěkném tře-
tím místě. Velmi úspěšnou sezonu 
FK Luhačovice ovšem letos navíc 
obohatili krásným výsledkem také 
hráči B-týmu. Těm se totiž podařilo 
zvítězit v okresním přeboru.

Nikola Synek

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Devadesát pět rodin ze Zlínska 

již dostalo finanční podporu na-
dace Dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potý-
ká s vážným onemocněním. 

„Dětí s vážným onemocněním, je-
jichž rodiny by potřebovaly finanční 
podporu, je mnohem více. Rodiče často 

neví, že u nás mohou o příspěvek požá-
dat. Naší snahou je, aby se tato informa-
ce co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, 
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.  

Dobří andělé pravidelně kaž-
dý měsíc podporují rodiny s nezao-
patřenými dětmi, které zasáhlo váž-
né onemocnění. Typicky se jedná 

o  onkologické onemocnění, selhá-
ní orgánů, vážné metabolické poru-
chy,  těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofii Duchenne, cystic-
kou fibrózu, nemoc motýlích křídel. 
Mimo vyjmenovaná onemocnění 
je možné také pomoci dětem, kte-
ré se potýkají se vzácnými onemoc-
něními a s těžkými kombinovanými 

poruchami (mentálními, smyslovými, 
tělesnými). Kromě dětských pacientů 
podporují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, ne-
váhejte jí pomoc nadace doporučit. 

Markéta Křížová

Jáchym Hanák vybojoval další cenný kov na mistrovství Evropy v aerobiku
Karlovy Vary – Jáchym Hanák 

ve dnech 24.–26. 5. 2018 na mis-
trovství Evropy ve sportovním 
aerobiku v  Karlových Varech 
vybojoval titul vicemistra Evro-
py 2018! Tím na tomto šampio-
nátu obhájil stříbro z  loňského 
roku.

Jáchym v tomto roce přestoupil 
do starší kategorie závodníků, do 
kategorie Junior 14–16 let.

A  i když je v  této kategorii nej-
mladším závodníkem, opět skvě-
le reprezentuje město Luhačovice, 
Základní školu Luhačovice a samo-
zřejmě domovský klub sportovní-
ho aerobiku v  ČR, MV TEAM Uni-
verzity Tomáše Bati Zlín, který je 
nejlepším klubem v TOP TEN v ČR 
v roce 2018.

Jáchym v  jarní závodní sezoně 
absolvoval závody v  Belgii, Švý-
carsku a 4 závody v ČR. Z každého 

startu na závodech si převezl ně-
který z cenných kovů. Do prázdnin 
ho čekají ještě závody v Polsku.

Na povinných nominačních zá-
vodech skvěle bodoval a svými vý-
kony se nominoval na mistrovsví 
světa, které se bude konat v  říjnu 
v  Holandsku. Od září jej čeká série 
podzimních závodů.

Mgr. Monika Váňová, trenérka
MV Team Univerzity Tomáše Bati

Luhačovičtí orienťáci přivezli z MČR medaile, nejprestižnější je zlato Horčičkové
Velmi úspěšné bylo pro luhačo-

vické barvy mistrovství ČR v orien-
tačním běhu ve sprintu, které se 
spolu s tzv. Veteraniádou konalo  
19. května v Táboře. 

Běželo se na tratích, které vedly  
i samotnými ulicemi tohoto histo-
rického města. Za největší úspěch 
lze jistě považovat zlatou medai-
li Venduly Horčičkové, které zvítězila  
v nejprestižnější ženské kategorii D21. 

Na trati dlouhé 2.1 km s 21 kon-
trolami doběhla v čase 13:53 a po-
razila tak druhou Janu Knapovou  
z OK Lokomotiva Pardubice i bron-
zovou Denisu Kosovou v dresu  
OK 99 Hradec Králové.  

Cenné jsou kromě úspěchu Hor-
čičkové ale jistě i další vavříny zís-
kané pro Oddíl orientačního běhu 
TJ Slovan Luhačovice. Na trati 
kategorie H18 získal bronz pro 

luhačovické barvy Medard Féder, 
mezi dorostenci v kategorii H20 
pak přidal dokonce stříbro Voj-
těch Sýkora.

Na táborské akci se rozhodně 
ale neztratili ani luhačovičtí vete-
ráni tohoto sportu, když vítězství 
ve svých kategoriích získali Hory-
na a Šmelík. 

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

KULTURA

Neděle 1. 7. • 16.00 • Lázeňské náměstí
Katarína Máliková / Luhovaný Vincent  

Úterý 3. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Drahá legrace / Hrají: J. Carda, J. Čenský,  
J. Šťastný, E. Čížkovská, L. Županič

Čtvrtek 5. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Dechová hudba Mistříňanka

Neděle 8. 7. • 9.00–17.00 • kostel svaté 
Rodiny, u pošty 
Luhačovická pout´

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
Pondělí 16. 7. • 16.30 • Busta Leoše Janáčka
Slavnostní zahájení Festivalu Janáček a Luhačovice za 
účasti čestných hostů / Účinkuje: Žesťová harmonie 
Zlín

Pondělí 16. 7 . • 20.00 • Lázeňské náměstí
Příhody lišky Bystroušky / Opera Leoše 
Janáčka v podání operního souboru, pěveckého 
sboru, orchestru a baletu Slezského divadla 

Úterý 17. 7. • 15.00 
S Calmou za Janáčkem / Komentovaná 
vycházka PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým 
okrašlovacím spolkem Calma

Úterý 17. 7. • 16.00 • Lázeňské náměstí 
Lavička Leoše Janáčka / Slavnostní 
odhalení Lavičky Leoše Janáčka za účasti čestných 
hostů a Luhačovického okrašlovacího spolku Calma

Úterý 17. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Vilém Veverka a Ensemble 18+ / 
Koncert předního českého hobojisty Viléma Veverky  
s dynamickým komorním orchestrem Ensemble 18+

Středa 18. 7. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Geny a skutečnost / Významní čeští 
hudebníci a skladatelé. Beseda s klarinetistou, 
saxofonistou, hudebním skladatelem a pedagogem 
prof. Jiří Hlaváčem

Středa 18. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Kristina Nouzovská Fialová  
a Komorní filharmonie Pardubice / 
Koncert oceňované violistky se špičkovou filharmonií

Čtvrtek 19. 7. • 16.00 • Lázeňské náměstí
Písně hukvaldských Beskyd / Koncert 
staré beskydské muziky RukyNaDudy

Čtvrtek 19. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Kateřina Javůrková a Slovak 
Sinfonietta / Kateřina Javůrková-lesní roh, Leoš 
Svárovský – dirigent

Pátek 20. 7. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Beseda / Rodina Blahova a Luhačovice 

Pátek 20. 7. • 19.30 • kostel svaté Rodiny
La rappresentazione di anima et di 
corpo aneb Představení o duši  
a těle / Emilio de´Cavalieri
V podání Czech Ensemble Baroque pod vedením 
Romana Válka

Pátek 20. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Dechová hudba Vracovjáci

Neděle 22. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Koncert / Northamptonshire Youth Orchestra and 
Choir

Pondělí 23. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Jaroslav Dušek / Pátá dohoda

Čtvrtek 26. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál 
Flamenco

Pátek 27. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Eva a Vašek a hosté z Ameriky

Pátek 27. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Vězeň na druhé avenue / Simona 
Stašová a Kamil Halbich v hlavních rolích slavné 
americké komedie

Pondělí 30. 7. • 19.30 • MěDK Elektra
Zahajovací koncert Akademie 
Václava Hudečka

VÝSTAVY

Do 12. 7. • Výstava / Vedlejší kolej / galerie 
Elektra
Díla autorů, tvořících v intencích 
art brut ze sbírek Pavla Konečné-
ho. Výstava je  je zaměřená na soudobou tvorbu na 
okraji zájmu profesionálního uměleckého světa. 
Je součástí nemainstreamového festivalu Luhovaný 
Vincent 2018, letos na téma „Periferie“

17. 7.–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.

14. 7.–2. 8. • hala Vincentka
Výstava fotografií / Muž tří tváří / Vilém 
Veverka-hobojista, fotograf, horolezec

KOLONÁDNí KONCERTY
16.00 • Lázeňské náměstí

Sobota 7. 7. 
Dechová hudba Holanďanka

Neděle 8. 7. 
Stanley´s dixie street band

Čtvrtek 12. 7. 
Boršičanka A. K.

Neděle 22. 7. 
Taneční orchestr Akvarel

Čtvrtek 26. 7. 
Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou

Neděle 29. 7. 
Big band Holešov

KINO 

Pondělí 2. 7. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Úterý 3. 7. • 19.30 12

Dvě nevěsty a jedna svatba            
Komedie ČR, 2018

Středa 4. 7. • 19.30 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 5. 7. • 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018 

Pátek 6. 7. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Sobota 7. 7. • 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Neděle 8. 7. • 19.30  12

Máří Magdaléna          
Drama VB, 2018, titulky

Středa 11. 7.• 19.30 12

Dvě nevěsty a jedna svatba            
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 12. 7.• 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Pátek 13. 7.• 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018

Sobota 14. 7.• 19.30 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Neděle 15. 7.• 17.00  
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva 
Ema 
Dobrodružný Německo, 2018
                                    
Úterý 17. 7.• 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Středa18. 7.• 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR,  2018

Čtvrtek 19. 7.• 19.30 12

Dvě nevěsty a jedna svatba            
Komedie ČR, 2018

Pátek 20. 7.• 19.30  12

Studená válka                
Minipřehlídka K. Vary v našem kině
Drama Polsko, 2018, titulky 

Sobota 21. 7.• 19.30 
Mamma Mia! Here We Go Again            
Muzikál USA, 2018

Pondělí 23. 7.• 19.30  12

Tísňové volání               
Minipřehlídka K. Vary v našem kině
Thriller Dánsko, 2018, titulky
 
Úterý 24. 7.• 19.30 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Středa 25. 7.• 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Pátek 27. 7.• 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018 

Sobota 28. 7.• 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR,  2018

Neděle 29. 7.• 17.00 
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva 
Ema       
Dobrodružný Německo, 2018

Pondělí 30. 7.• 19.30 
Mama Brasil              
/ Minipřehlídka K. Vary v našem kině
Drama Brazílie, 2017

Úterý 31. 7.• 19.30 
Chata na prodej 
Komedie ČR, 2018

AKCE DDM

PO 2. 7., ÚT 3. 7., PÁ, 4. 7.• od 8.00 do 15.30 
Letní příměstský tábor 1
pro žáky 1.–5. tříd, poplatek 750 Kč/3 dny

PO–PÁ 9.–13. 7.
Pobytový tábor na Kopánkách 
1.– 9. třída, poplatek 2 700 Kč

PO–PÁ 16.–20. 7.• od 8.00 do 15.30
Florbalový kemp
2.– 8. třída, poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

PO–PÁ 16.–20. 7.• od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 2
1. – 5. třída, poplatek 1 100 Kč/5 dnů 

PO–PÁ 16.–20. 7.• od 7.00 do 16.00
Letní příměstský tábor 3, pro 
předškoláky 
Poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

PO–PÁ 23.–27. 7.• od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 5
1. – 5. třída, poplatek 1 100 Kč/5 dnů

PO–PÁ 23.–27. 7.• od 7.00 do 16.00
Letní příměstský tábor 4, pro 
předškoláky 
Poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice, nebo na 
tel.: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

KNIHOVNA ČERVENEC 2018

Přiblížil se čas letních prázdnin, dovolených  
a dlouhých slunečných dnů. Rádi bychom upozornili 
naše čtenáře i návštěvníky na upravenou otevírací 
dobu knihovny. 
Pondělí    9.00–16.00
Úterý  9.00–16.00
Středa  zavřeno
Čtvrtek    9.00–16.00
Pátek       9.00–16.00
Upravená otevírací doba bude platit od 1. 7. 2 018 do 
31. 8. 2 018.
Během letních prázdnin budeme mít pro děti 
připraveny hry, tvoření, omalovánky, křížovky  a pro ty 
nejmenší je stále k dispozici herní koutek. 
Dospělí mohou u nás strávit příjemné chvilky  
v čítárně, u internetu, máme pro vás k dispozici 
bohatý výběr knih i časopisů.
Veškeré bližší informace o dění v knihovně získáte na 
našich webových stránkách či Facebooku.

Milana Mikulcová

Pod nástroji řezbářů vznikli dravci, trpaslíci i zamilovaný pár

Oblíbené řezbářské sympozium 
Krása v  dřevě ukrytá zaujalo všech-
ny návštěvníky luhačovického lá-
zeňského parku v  týdnu od pondělí  
4. června. Mohli jako obvykle sledo-
vat poblíž hudebního altánu práci 
uměleckých řezbářů, kteří zde tvořili, 
tentokrát krásně umělecky zpracova-
né lavičky, protože právě to bylo zadá-
ním letošního 6. ročníku akce. Zruč-
nými zásahy pil, seker a dlát umělců 
vznikla z připravených kmenů a prken 
opravdu krásná díla. Letos je vytvoři-
li Martin Bořuta, Martin Cigánek, Petr 
Krajíček, Zdeněk Matyáš, Jiří Vráblík 
a nováček na akci Petr Hajda. 

Nikola Synek
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HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNíHO ODPADU NA II. POLOLETí ROKU 2018
ZByTKOVÝ ODPAD 
(pozn. pro podnikatele: 14denní 
svoz probíhá vždy v lichém týdnu)
      
1) Trasa PONDĚLí: 
od vesnice po nádraží 
+ Malá Kamenná 
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 
13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 
24. 9., 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 
29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 
3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12., 31. 12.

2) Trasa ÚTERÝ: 
od nádraží po Pražskou čtvrt 
(výjimka v pondělí 24. 12.)
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 
14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 
30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 
4. 12., 11. 12., 18. 12., 24. 12. 

3) Trasa STŘEDA:  
integr. obce Polichno, Řetechov, 
Kladná Žilín 
(výjimka čtvrtek 27. 12.) 
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 
15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 
26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 
31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 
5. 12., 12. 12., 19. 12., 27. 12.                 

4) Trasa PÁTEK: 
kontejnery
(ve svátek 6. 7. svážíme, výjimka ve 
čtvrtek 27. 9.)
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 
17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 
27. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 
2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 
7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12.                  

PAPíR (modré nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1× za 14 dní, lichý tý-
den 
(výjimka 4. 7. středa)
4. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 
27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11.,  
6. 12., 20. 12. 
                           
SKLO (zelené nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1× za měsíc
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 15. 11., 13. 12.  

PLAST (žluté pytle a  nádoby) – 
vždy první ÚTERÝ v měsíci
3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.    

NÁPOJOVÉ KARTONy (oranžové 
pytle)  - vždy  1×  za  ¼  roku prv-
ní ÚTERÝ                                                                               
 4. 9. a   4. 12. Občané, kteří nedo-
stávají oranžové pytle, mohou prů-
běžně ukládat nápojové kartony 
do žlutých   kontejnerů a popelnic 
na plasty rozmístěných ve městě 
nebo je mohou odevzdat na sběr-
ném dvoře.
                                
BIOODPAD (hnědé nádoby) – 
vždy ve STŘEDU (1× za týden, 1× 
za 14 dní, 1× za měsíc) 
11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 
22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 
12. 12.

Poznámka:  Nádoby na tříděný 
odpad (papír, plasty, sklo) rozmístě-
né v  Luhačovicích a  integrovaných 
obcích budou v průběhu  II. polole-
tí 2018 vyváženy nad rámec svozo-
vých dnů dle vzniklé potřeby.

SEZONNí PŘISTAVENí VELKOKA-
PACITNíCH KONTEJNERŮ

Kontejnery na stanovištích budou 
pod dozorem pracovníka TS a  ještě 
týž den budou odvezeny. Tato služ-
ba je výhradně pro občany Luhačovic 
a integrovaných obcí. Podnikající oso-
by fyzické nebo právnické musí řešit 
likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 
Sb. samostatně a na své náklady, niko-
liv z poplatků občanů města.

Sestava 3 kontejnerů slouží pro 
uložení:
1. velkoobjemového odpadu,
2. dřeva,
3. železa.

Do kontejnerů je zakázáno uklá-
dat nebezpečné odpady – barvy, 
kyseliny, pesticidy, olov. akumulá-
tory, oleje, sorbenty atd. Tyto od-
pady mohou občané Luhačovic 
a  integrovaných obcí ukládat na 
sběrném dvoře v provozních hodi-
nách zdarma, podnikatelé za úpla-
tu. Také nefunkční, ale kompletní, 
elektropřístroje (televize, ledničky, 
PC, rádia, zářivky, výbojky atd.) je 
možno zdarma uložit na sběrném 
dvoře, kde je zřízeno místo zpětné-
ho odběru elektrozařízení. Prosí-
me občany, aby tyto odpady neu-
kládali do přistavených kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery 
(čas  9.00-16.00 hod.):     
   
• Luhačovice
Branka + Rumunská  

sobota 8. 9. 2018 
L. Janáčka + Solné Marion                         
sobota 15. 9. 2018
Újezda + parkoviště 
za Alfamarketem
sobota 22. 9. 2018                                             

• Integrované  obce         
Polichno  pátek 7. 9. 2018
Kladná Žilín  pátek 14. 9. 2018
Řetechov  pátek 21. 9. 2018  

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICE, 
UL. UHERSKOBRODSKÁ

Provozní doba:
ZIMNí – návaznost na zimní čas                     
úterý  14.00 – 17.00 hod.          
čtvrtek   14.00 – 17.00 hod.          
sobota     9.00 – 15.00 hod.          

LETNí – návaznost na letní čas          
úterý  15.00 – 19.00 hod.
čtvrtek  15.00 – 19.00 hod.
sobota  9.00 – 15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané 
zdarma v provozní době ukládat od-
pady. Na sběrný dvůr mají přístup 
pouze občané s  trvalým pobytem 
v Luhačovicích a v integrovaných ob-
cích (Polichno, Řetechov, Kladná Ži-
lín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni 
do systému odpadového hospodář-
ství obce, mohou odpady za úpla-
tu a vždy po předchozí domluvě na 
ústředí TS také uložit na sběrném 
dvoře. 

Technické služby Luhačovice, 
tel.: 724 651 034, 577 131 287

Informace o projektu zaměřeného na komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice
Město Luhačovice se zapojilo od 1. 5. 2018 

do projektu Vytvoření komunitního plánu na 
území ORP Luhačovice r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/
16_063/0006588.

Komunitní plánování je metoda, která 
umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro 
různé oblasti veřejného života na úrovni obce 
i kraje. Také výrazně posiluje principy zastupi-
telské demokracie.

V komunitním plánování je kladen důraz na 
zapojování všech, kterých se zpracovávaná ob-
last týká, na dialog a vyjednávání, na dosaže-
ní výsledku, který je přijat a podporován větši-
nou účastníků.

Komunitní plánování sociálních služeb 
(dále jen „KPSS“) je postup, kterým lze na 
úrovni obcí nebo krajů plánovat soc. služby 
tak, aby odpovídaly místním specifikům i po-
třebám jednotlivých občanů. Jedná se o  ote-
vřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hle-
dání nejlepších řešení v oblasti soc. služeb.

Mezi hlavní zásady a  principy KPSS pat-
ří partnerství a  spolupráce, zapojování míst-
ního společenství, potřeby, priority a  směry 
rozvoje jsou stanoveny lidmi žijícími v  obci, 

průběh zpracování komunitního plánu je stej-
ně důležitý jako jeho výstupy, kompromis přá-
ní a možností.

Základem KPSS je spolupráce zadavate-
lů, poskytovatelů a  uživatelů sociálních slu-
žeb, kteří tvoří tzv. triádu. Jedná se o  part-
nerský vztah.

Mezi zadavatele patří zástupci územních 
samosprávných celků (obcí nebo krajů), kte-
ří zodpovídají za zajištění soc. služeb odpoví-
dajícím místním potřebám. Procesu komunit-
ního plánování poskytují politickou podporu.

Poskytovateli jsou subjekty, které posky-
tují a  nabízejí soc. služby. Nejčastěji se jedná 
o  nestátní neziskové organizace, organizace 
zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Jejich 
význam v procesu komunitního plánování spo-
čívá v praktických zkušenostech.

Důležit ými účastní k y komunitní ho 
plánování jsou uživatelé – klienti soc. 
služeb-lidé v  nepříznivé nebo tí živé soc. 
situaci, k ter ým jsou určeny. Jejich účast 
je nezby tná, protože mohou v yjádřit svůj 
názor a  potřeby, spolupodí let se tak na 
ut váření podoby soc. služeb. Také rodinní 

příslušníci a  organizace, k teré hájí zájmy 
uživatelů.

Pojem veřejnost zahrnuje všechny občany, 
kteří se zajímají o soc. služby, jejich fungování 
jim není lhostejné a  jsou ochotni aktivně při-
spět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Proces komunitního plánování je cyklic-
ký a  hlavní kroky se v  určitých intervalech 
vždy opakují. 

Cílem KPSS je posilovat soc. soudržnost ko-
munity, podporovat soc. začleňování a  před-
cházet soc. vyloučení jednotlivců i skupin.

Přínosem komunitního plánování pro měs-
to je zapojení všech účastníků systému soc. 
služeb (uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů) 
do přípravy a uskutečňování plánu soc. služeb, 
legitimizování rozhodování řídících a  zastu-
pitelských orgánů a  zvyšování míry zapojení 

občanů do dění v  obci; podporování dialogu 
a spolupráce mezi obyvateli, zvyšování pocitu 
příslušnosti ke komunitě a  umožňování obje-
vovat nové lidské i  materiální možnosti; zvy-
šovat dostupnost a kvalitu soc. služeb a rozši-
řovat jejich nabídku, zajišťovat, aby soc. služby 
odpovídaly místním potřebám a reagovaly na 
lokální odlišnosti; zvyšovat efektivitu investo-
vaných finančních prostředků.

Výsledkem komunitního plánování je sys-
tém soc. služeb na místní úrovni, který odpo-
vídá zjištěným místním potřebám, reaguje na 
lokální odlišnosti a zajišťuje efektivní využívá-
ní finančních prostředků, které jsou vynaklá-
dané na služby.

Pavlína Stolaříková
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INzErcE

Wellness centrum
s letní slevou 20% na vstup

Platí do 31.8.2018

www.HotelAlexandria.cz

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE: GRILOVANÉ SPECIALITY NA TERASE po celý červenec a srpen, vždy od středy do soboty od 17.30 hodin

 

 

Přijmu do kadeřnictví 1 nebo i 2 kadeřnice.
Tel.: 728 405 150

Prodám levně jednohrob v Luhačovicích
 i s pomníkem, stáří 20 let, v horní části 

hřbitova. Cena dohodou, tel. 605 108 113.

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 postiženými v Luhačovicích. Výše pra-
covního 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 nepravidelně 
rozvrženou pracovní dobou (převážně ranní směny). Výše pracovní-
ho 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, případně doručte na 
adresu: Charita Luhačovice, Hradisko 100, 763 26  Luhačovice. Infor-
mace poskytneme na tel. +420 731 402 043 Mgr. Lenka Semelová.


