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UDÁLOSTI Z MĚSTA

Dárečky pro malé občánky
V pátek 18. září se konaly na luhačovické radnici další slavnosti Vítání
občánků, a to hned ve třech různých
časech. Pro děti a jejich rodiče bylo
připraveno překvapení v podobě dárku, který se jim u příležitosti setkání
předává.
Ve stylové taštičce na ně čekal praktický a přitom krásný dárek nádherná
miminkovská trička, bodýčka a ponožky v moderním výtvarném stylu
města Luhačovice. Starosta Marian
Ležák rodičům samozřejmě předal

i pamětní list a nechyběla jako obvykle ani kytička pro maminky a zápis
do pamětní knihy. Nové dárečky
pro uvítané občánky velice zaujaly.
Pochvalovali si je například rodiče Lilian Coufalíkové, kterou starosta vítal
hned v prvním setkání od 13 hodin.
„Je to krásné, dobrý nápad,“ ocenila nové dárečky od města maminka
malé Lilian Aneta Hrabalová. „Myslím
si, že Vítání občánků je pěkná tradice
a i ty nové dárečky jsou fajn, protože design města se pěkně povedl,“

zhodnotil spokojeně také tatínek
holčičky Martin Coufalík. I tentokrát
zpříjemnilo atmosféru krátké pásmo,
které předvedly děti z Mateřské školy
Luhačovice. Celkem bylo tentokrát
přivítáno 16 občánků 10 holčiček a 6
chlapečků. Mimo slavnostního Vítání
občánků má město připraven pro
rodiče všech nově narozených dětí,
které jsou občany města, také finanční dar v hodnotě dvou tisíc Kč.
Nikola Synek

Luhačovice spustily moderní web
Město Luhačovice komunikuje s veřejností přes nový internetový portál
na adrese www.luhacovice.eu, kde
lidé naleznou v moderní atraktivní
formě veškeré potřebné informace.
Právě spuštěný oficiální web města
přiblížil starosta Marian Ležák.
„Naše nové stránky jsme tvořili tak,
aby byly atraktivním a velmi příjemným prostředím pro všechny
uživatele, jak občany našeho města,
tak turisty. Web jde se současnými
trendy. Je přehledný, ale i pestrý,
plný potřebných informací, ale také
krásných fotografií, které vyzývají
k návštěvě města. Samozřejmostí je
přizpůsobení pro snadné zobrazení
stránek přes chytré telefony. Vyhledávání a rozřazení informací do
kategorií je intuitivní. Stránky jsou
zpracovány v moderním výtvarném
stylu města,“ uvedl starosta.
Základní rozdělení je na informace
z radnice, informace pro turisty a nabídku k trávení volného času. Snadno
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si tak každý najde, co potřebuje –
občané věci týkající se přímo města,
hosté nabídku ubytování, kalendář
kulturních akcí, tipy na výlety a trávení volného času v lázeňském městě
a jeho okolí nebo pohled do města
přes webové kamery. Nechybí samozřejmě ani nejnovější zprávy o dění
v lázeňském městě. Myslelo se i na
propojení se sociálními sítěmi a možnost snadného sdílení informací.
„K návštěvě města zve návštěvníky
na hlavní stránce i videospot, který
je věnován jedinečnosti Luhačovic
a bohatým možnostem vyžití v nejkrásnějším moravském lázeňském
městě. Při zobrazení na mobilních
zařízeních jsme ale zvolili variantu úvodní strany jen s fotografiemi, protože video je náročnější na
přenos dat, což by u mobilů mohlo
vyhledávání zbytečně zpomalovat,“
doplnil starosta.
Na nový portál Luhačovic jsou
navázány i stránky jednotlivých

příspěvkových organizací, které pod
město spadají.,, I po startu stránek
budeme web dále vyvíjet.
Postupně samozřejmě přibudou
také cizojazyčné verze našeho
webu. Průběžně se budou měnit
nejrůznější bannery upozorňující
například na aktuální akce. Všechny
informace chceme dále rozšiřovat
a pružně reagovat i na případné
připomínky uživatelů. Víme, že web
musí být velmi živé médium, jen
tak si zachová modernost a atraktivitu pro návštěvníky,“ uzavřel
starosta.
Každý, kdo se chce dozvědět informace související s Luhačovicemi, by
měl přes svůj počítač nebo mobilní
telefon navštívit stránky
www.luhacovice.eu - tedy nový
atraktivní web, který je jediným oficiálním portálem lázeňského města
Luhačovice.
Nikola Synek
Luhačovické noviny
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Cyklovýjezd se starostou
Na loňský první ročník úspěšně
navázal 22. září další Cyklovýjezd
se starostou, organizovaný DDM
Luhačovice. Vyráželo se i tentokrát
z Družstevní ulice. Část za Pálenicí
byla u příležitosti odpolední akce
na Den bez aut pro běžnou dopravu
opět uzavřena a byly tu připraveny
různé hry a aktivity pro děti. Na
Cyklovýjezd si šlo půjčit kolo nebo
elektrokolo, součástí vyjížďky byla

Město Luhačovice
vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí
individuálních dotací
pro rok 2021
Žádat o individuální dotaci mohou
právnické nebo fyzické osoby.
Dotace je určena na podporu čtyř
oblastí:
sportu a tělovýchovy,
kultury a kulturního dědictví,
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí,
mládeže a seniorů,
na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.
Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.
Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Luhačovice
– www.mesto.luhacovice.eu nebo na
finančním odboru Městského úřadu,
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.
Žádosti o dotaci na předepsaném
formuláři se všemi vyplněnými údaji
včetně všech příloh přijímá město Luhačovice do 2. 11. 2020 prostřednictvím
podatelny města Luhačovice.
Žádost je možné podat:
• osobně na podatelně města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice,
• přes elektronickou podatelnu
e-podatelna@luhacovice.eu.

i zastávka na letišti, kde si lidé mohli
ve vymezeném koridoru zastřílet ze
vzduchovky. Vyjížďce, stejně jako dalšímu programu, přálo počasí a pěkně
se vydařila. DDM ji opět pořádalo
v rámci Týdne mobility, během
kterého byla připravena pro školáky
v Luhačovicích řada různých besed
s dopravní tematikou a dalších akcí.
Nikola Synek

řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovice
www.mesto.luhacovice.eu do 31. 3. 2021.
Podané projekty včetně jejich příloh
město Luhačovice nevrací.
Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém
řízení, bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí individuální
dotace.
Alena Ehrenbergerová

Obyvatelé Luhačovic
třídí odpad nejlépe
z celého kraje
Luhačovice zvítězily v soutěži „O keramickou popelnici“, která oceňuje obce
a města nejlépe třídící odpad v předešlém roce.
Prvenství si lázeňské město připsalo
v kategorii obcí od 1 501 do 15 000
obyvatel. Ocenění za vítězství převzal starosta Marian Ležák spolu
s ředitelem TS Luhačovice Josefem
Pučalíkem na slavnostním vyhlášení

výsledků 7. září na zámku v Bystřici
pod Hostýnem.
„Jsem rád, že Luhačovice se po
minulém druhém místě opět vrátily
na 1. příčku v této soutěži. Děkuji
všem občanům, že vzorně třídí odpad a podporují tak rozvoj ekologie
v našem městě.“ poznamenal starosta
Marian Ležák.
Kromě symbolické keramické popelnice získaly Luhačovice jako vítěz také
30 000 Kč na další rozvoj odpadového
hospodářství. Hlavním kritériem pro
hodnocení bylo v soutěži množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, ale i počet tříděných komodit
na území jednotlivých obcí a měst.
Zohledněny byly i hustota sběrné sítě
nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na
základě údajů poskytovaných obcemi
do systému EKO-KOM v rámci jejich
pravidelného vykazování za stanovené
období.
Nikola Synek

Razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.
Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2021.
Žadatel, který nepředloží žádost ve
stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení. Výsledky výběrového
Luhačovické noviny
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V ZŠ Luhačovice přivítali 34 prvňáčků

Také luhačovické děti se 1. září opět
vydaly do školních lavic. ZŠ Luhačovice letos bude navštěvovat celkově
517 žáků, mezi nimi také 34 letošních
prvňáčků. Pro ně a jejich rodiče bylo
připraveno slavnostní zahájení u budovy nižších ročníků. Příjemný start
do školní docházky popřál prvňáčkům
i jejich rodičům nejen ředitel školy
Mgr. Pavel Kurtin, ale tradičně také starosta města Ing. Marian Ležák a další
hosté. Přítomni byli i místostarosta
Ing. Jiří Šůstek, ředitelka DDM nebo
zástupce zdejší farnosti.

Technické služby
začnou používat
nový elektromobil

Luhačovice přišly s dalším krokem
v prosazování ekologických řešení.
Technické služby Luhačovice, které jsou
příspěvkovou organizací města, pořídily nový elektromobil. Menší vozidlo
s korbou, na které ale stačí řidičský
průkaz pro osobák, převzali v pondělí
14. 9. v TS Luhačovice a v nejbližších
dnech začne sloužit.
„Elektromobil budeme používat pro
údržbu zeleně v centru a v klidových
lokalitách města. Pro toto využití máme
na běžné sklápěcí provedení udělánu
klecovou nástavbu. Nosnost je 1,5 tuny.
Vozidlo je dvoumístné a svými rozměry je uzpůsobeno, aby se vlezlo i na
4

Po uvítání školáků a jejich rodičů se
děti rozřadily do tříd a pozdravily se
svou třídní učitelkou. V řadě případů
nechyběla od dětí na uvítanou pro
paní učitelku květina nebo bonboniéra. Na ZŠ Luhačovice letos 1. A povede
Mgr. Vendula Mrkvičková, 1. B
Mgr. Dana Josefíková. Spolu s nimi
zamířily děti do svých tříd, kam je
následovali i rodiče. Pro kluky a holky byly připraveny první úkoly, jako
najít své napsané jméno, ale i spousta
dárků v podobě sešitů, psacích potřeb
a dalších věcí. Mnozí z prvňáčků zamířili na svůj velký den už s aktovkou,
většina s nadšením, jak to bývá někteří
i s trochou obav, jak to zvládnou.
„Těším se, nejvíc na čtení. Už mám
s sebou i aktovku,“ prozradila například Elen Žmolíková. „Bavit mě
bude i počítání, matematika,“ dodala prvňačka. Přiznala taky, že byla
trochu nervózní, třeba i z toho, jak
se pěkně obléct na svůj první školní

den. „Vybírali jsme dlouho,“ usmála
se holčička. I když se do školy taky
velmi těšila, trochu obavu prý měla
další z prvňaček Sofinka Zichová. A to
z toho, jak se jí podaří ráno vstát.
„Máma mě naštěstí vzbudila, sama
bych se asi nevzbudila,“ komentovala dívenka. A co pro ni bude ve škole
nejatraktivnější? „Nejvíc se těším, jak
budu s kámoškou sedět v lavici,“ má
jasno Sofinka. „Tak uvidíme, jak to
bude s učením,“ pousmála se její maminka Gabriela Zichová. Prvního dne
ve škole se nemohl dočkat i další prvňáček Jáchym Jansa. „Strašně se těším,
nejvíc asi na spolužáky. Některé už
znám. Raději než na počítání se těším
na čtení, už umím i některé písmenka.
Třeba A,“ prozradil Jáchym.
Tak ať se jemu i všem jeho spolužákům
na ZŠ Luhačovice daří, učení je baví
a dělají radost rodičům i učitelům!

chodník, takže je snadno využitelné ve
všech lokalitách města. Výhodou je i připravená hydraulika na případné využití
nástaveb pro zimní údržbu chodníků,“
poznamenal ředitel TS Luhačovice Josef
Pučalík. Dojezd na jedno nabití je 85 km.
„Nabíjí se z běžné elektrické zásuvky
a garantováno je u baterie 8000 nabíjecích cyklů, takže by měla vydržet cca
18 let,“ doplnil ředitel. Výhodou jsou
samozřejmě nízké náklady na provoz.
„Spotřebovaná elektřina vyjde na
0,5 Kč na kilometr. U elektromotoru
navíc nemusíte řešit výměny oleje nebo
výfukových filtrů. Kromě toho, že elektromobil nezatěžuje okolí výfukovými
plyny, je jeho provoz také velmi tichý
i při maximální rychlosti 35 km/h,“
dodal Pučalík.
Nákup nákladního elektromobilu vyšel
na 1 370 000 Kč, přitom 440 000 Kč
bylo hrazeno z dotace Státního fondu
životního prostředí. V ulicích města lidé
nové vozidlo uvidí, jen co bude zaregistrováno a formálně uvedeno do provozu.
„Jde o další pokračování ekologického řešení péče o naše město. V tomto
trendu chceme pokračovat i v budoucnu,“ sdělil starosta Marian Ležák.
Před nedávnem Luhačovice začaly

čistit chodníky od plevele bez chemie,
a to pomocí speciálních kartáčových
nástavců na křovinořezy. Mezi další
ekologické počiny budou patřit i nové
speciální „zelené“ střechy zastávek na
právě rekonstruovaném autobusovém
nádraží. Horní vrstvu střechy budou
tvořit vysazené živé rostliny.

Nikola Synek

Nikola Synek

Dotazník pro občany
– Program rozvoje
města Luhačovice
Vážení občané,
město Luhačovice bude v roce 2021
zpracovávat návrhovou část Programu
rozvoje města Luhačovice. Váš názor nás
zajímá, a proto jsme pro vás připravili
dotazník, o jehož vyplnění bychom vás
rádi požádali. Vaše nápady a postřehy
pro nás budou přínosem. Věříme, že
společně vybudujeme lepší město pro
nás všechny.
Odkaz pro přístup k dotazníku je zveřejněn na www.mesto.luhacovice.eu.
Magdalena Blahová
Luhačovické noviny
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Obnova kolonády získala další ocenění
Citlivá rekonstrukce komplexu luhačovické kolonády získala Cenu hejtmana v soutěži Stavba roku Zlínského
kraje za rok 2019. Výsledky byly vyhlášeny 15. září v Holešově. „Rekonstrukce Haly Vincentka a revitalizace kolonády je významná ze dvou důvodů:
v první řadě je to záchrana konceptu
vytvořeného výbornými architekty
a za druhé proto, že se lázeňští hosté
v tomto prostředí cítí lépe,“ poznamenal hejtman Jiří Čunek. Obnova
kolonády tak získala další cenný
vavřín po červnovém vítězství v krajském kole soutěže Památka roku 2019,
kterou pořádá Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
Nikola Synek

Charitě Luhačovice slouží dvě nová vozidla

Dvě nová osobní vozidla Charity
Luhačovice slavnostně posvětil ve
středu 16. září luhačovický farář
Jan Ston. Jak prozradila ředitelka
Charity Luhačovice Lenka Semelová,
obě auta budou sloužit pro potřeby
pečovatelské služby. Slavnosti se

účastnili také starosta města Marian
Ležák a místostarosta Jiří Šůstek,
který má v kompetencích právě i sociální oblast.
„Fungování sociálních služeb si bez
Charity už řadu let v našem městě
nedovedeme představit. Jsme velice
rádi, že se daří obnovovat vozový
park Charity Luhačovice, protože
poskytování jejích služeb ve městě
a v okolních obcích není bez aut
v dnešní době možné,“ poznamenal
místostarosta.
Vozidla byla pořízena v rámci
projektu Rozvoj sociálních služeb
a vozového parku Charity Luhačovice. Projekt měl za cíl poskytnout
kvalitní podmínky pro poskytování
sociálních služeb v celé oblasti Luhačovicka. „Konkrétně to byla podpora

Setkání jubilantů a seniorů
se letos neuskuteční
Vážení letošní jubilanti, vážení senioři,
do poslední chvíle jsme věřili, že
i přes vážnou situaci a různá omezení se nám podaří uskutečnit setkání
jubilantů a také předvánoční posezení seniorů.
Luhačovické noviny

Stávající situace, omezení
shromažďování a předpoklad dalšího
vývoje nám už teď ukazuje, že
setkání jubilantů ani předvánoční
posezení seniorů nebudeme moci
uskutečnit.

pečovatelské služby a denního stacionáře. Jednak došlo k nákupu dvou
automobilů a také k rekonstrukci
prostor denního stacionáře v budově
Charity, které sloužily už bezmála
15 let. Měnily se podlahy, dveře, pro
účely stacionáře slouží nová kuchyňka. Celá investice včetně nákupu vozů
Škoda Fabia a Citoën Berlingo byla
za více než 1,5 milionu korun a byla
spolufinancována Ministerstvem pro
místní rozvoj z IROP z Fondu soudržnosti EU. Druhá část byla financována z výtěžku Tříkrálové sbírky,“
informovala ředitelka Charity. Účastníci setkání si kromě nových vozidel
prohlédli i právě zrekonstruovaný
stacionář, který byl rovněž posvěcen.
Nikola Synek

Vzhledem k tomu, že tato setkání byla
oblíbená a většinou účastníků kladně
hodnocená, je nám jejich zrušení
obzvlášť líto.
Věříme, že příští rok se budeme moci
k těmto setkáním znovu vrátit.
Děkujeme Vám za pochopení.
Ing. Jiří Šůstek, místostarosta
5

SPOLEČNOST

Vzpomínky

Blahopřání
Bohumila Petrášová 3. 10. 1930
Ke krásným 90. narozeninám blahopřeje
celá rodina.

1. 10. 2020 je tomu 5 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan
Miroslav Slovák. S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 8. 10. 2020 uplyne 10 let od úmrtí
pana Jiřího Koláře. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 17. 10. 2020 uplynulo 20 let od doby,
kdy nás opustila naše maminka
paní Marie Křižkovská a dne
29. prosince to bude již 21 let, kdy rovněž
beze slova rozloučení odešel náš tatínek
pan Rudolf Martinec. S láskou
a vděčností vzpomínají dcera Milena,
synové Rudolf a Antonín s rodinami.
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou
vzpomínku.

Dne 26. 10. 2020 uplyne 1. smutný rok, kdy
nás opustila
paní Emílie Vašků.
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel
Jiří, dcery Dana a Erika s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Společenská kronika
Úmrtí
Vladimír Gajdoš,
Vlasta Nakládalová,
Renata Dvořáková,

Narození
66 let
81 let
67 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Maxmilián Hájek
Ondřej Pospíšil
Vanesa Bršlicová
Natálie Zápecová
Filip Šibl

Také vaší rodině pomůže
v péči o blízké stacionář
Snad každý má mezi svými nejbližšími nebo v širší rodině někoho, kdo už není soběstačný a je závislý na pomoci
příbuzných a stálém dohledu. Zvládnout postarat se o své
rodiče, nemohoucí babičku, dědečka nebo třeba o dospělé dítě s hendikepem není jednoduché. Pomoc může být
snadná. Stačí se obrátit na Charitu Luhačovice a využít
jejího denního stacionáře, kde může příbuzný trávit den
či odpoledne třeba jen občas, nebo naopak pravidelně
celý týden. Zkušené pracovnice se v příjemném prostředí
starají o každého klienta, aby mu nic nechybělo, ať už se
jedná o stravu a pitný režim, pomoc s hygienou, nebo
zábavu a aktivizační činnosti. Rodina se nijak nezříká
své snahy dobře a s láskou se postarat o svého nejbližšího a dopřát mu možnost nadále bydlet doma. Pečujícím
zůstane díky této službě potřebný čas pro vyřízení svých
nutných záležitostí nebo i chvilka na nezbytnou relaxaci. Stacionář si lze dopředu prohlédnout a vše domluvit
podle individuálních potřeb.
„Lidé se na nás mohou bez obav obrátit, nezávazně se
zeptat, přijít se podívat. Všechno rádi vysvětlíme, ukážeme. Je to pomoc rodinám, která se dá domluvit podle
jejich konkrétních potřeb. Stacionář funguje v pracovní
dny od 7.00 do 15.30 hodin. Další informace rádi sdělíme
při osobní návštěvě nebo na telefonu 731 646 717,“ uvedla
vedoucí stacionáře Ivona Slováková. Snadná pomoc je
tedy na dosah a je škoda, že někteří se jí ostýchají využít.
Mnoha lidem může usnadnit pohodové fungování rodiny.
Zároveň tato možnost přináší obohacení pro klienta,
kterému společenský kontakt a činnosti ve stacionáři
nabízejí vítané osvěžení.
Nikola Synek

Blahopřejeme.

Sňatky
Miroslava Martinyová
Iveta Koláříková 		
Aneta Hoferková 		
Kristýna Piňosová 		
Iveta Lichková 		

a 	
a 	
a 	
a 	
a 	

Radek Máčala
Erik Ozank
Česlav Gojniczek
Michal Máčala
Jakub Baumann

Blahopřejeme.
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ROZHOVOR

V Praze bych si o Luhačovicích asi nečetla...
aneb rozhovor s Terezou Semotamovou
o jejím literárním pobytu v Luhačovicích
Pandemie koronaviru zčistajasna
vymazala kalendáře mnoha lidí
působících v oblasti kultury a umění
a znemožnila jim jejich práci. Nadační fond Pramen Luhačovice se proto
rozhodl uspořádat unikátní pobyty
pro umělce, které jim poskytnou prostor k soustředěné a kreativní práci.
První Literární pobyt v Luhačovicích se uskutečnil začátkem září na
luhačovickém zámku, kdy se do své
literární tvorby přijela do Luhačovic
ponořit spisovatelka Tereza Semotamová, s níž přinášíme rozhovor. Jeho
kompletní verzi najdete na webu
Nadačního fondu Pramen Luhačovice:
www.pramenluhacovice.cz

přirozeně zabývá. Prostě v Praze bych
si o Luhačovicích asi nečetla...
Pracovala jsi na nějakém výstupu?
Brala jsem to tak, že za dva týdny
člověk stihne tak akorát napsat
nějakou povídku. Řekla jsem si proto,
že budu psát zápisky. Inspiroval mě
pan Pitínský, se kterým se znám již
dlouho, řekl mi, že mám jít na Malenisko. Je tam křížová cesta o čtrnácti zastaveních, a napadlo mě, že
udělám čtrnáct situací. Ne o Luhačovicích, ale o mně v Luhačovicích.
Vedle toho jsem pracovala na svých
věcech. Protože dělám pro časopisu
JÁDU, což je česko-slovensko-německý magazín pražského Goethe Institutu. Dále jsem nahrávala tady na
zámku glosu pro víkendovou přílohu
Českého rozhlasu Vltava ...
A co tvé veřejné vystoupení na
SOŠ?
To bylo fajn, přečetla jsem krátký
úryvek a děcka se docela ptaly…

Tereza Semotamová (* 1983 Boskovice) je česká spisovatelka, překladatelka z němčiny a autorka rozhlasových her. Vystudovala scenáristiku
a dramaturgii na JAMU, kde posléze
vyučovala tvůrčí psaní, a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity. Se svým prvním samostatným existenciálním románem
Ve skříní (2018) se prezentuje na besedách a autorských čteních v České
republice i v zahraničí.
Jak se ti v Luhačovicích líbilo
a pracovalo?
Pro mě to bylo zajímavé, protože
vždycky, když je člověk na nějakém novém místě, tak se tím okolo
Luhačovické noviny

A co tvůj kontakt s místními?
Přišlo mi zajímavé, že kam jsem
přišla, tam mi – aniž bych se ptala –
říkali své názory a ty se hodně různily… Jeden pán se dokonce rozpovídal
o životě za první republiky….
Říkala jsem si: dobře, v první republice to tehdy bylo elegantní a noblesní, ale já bych tady, kde jsem teď, za
první republiky rozhodně nebyla.
Jsem dcerou venkovanů, tak bych asi
seděla v maštali a dojila. Když se někdo měl dobře, tak se asi měl dobře.
Ale ti ostatní? Mají se dnes myslím
líp – mají mnohem více rovné šance

ohledně vzdělávání, ženských práv.
Mě vzývání první republiky trošku
irituje.
Co na rezidenci oceňuješ?
Když chce člověk dokončit něco
delšího nebo se chce vytrhnout
z každodenního stereotypu, potřebuje někdy být bez svých lidí –
rodiny a přátel – a na jiném místě
než doma, protože ho to tzv. hodí
jinam. Je to jiné, když se můžu
odstřihnout tak jako tady. To pak
začnu jet po svém i dělat divné
věci, jako že nejím a nepřevlíkám
se. Za normálních okolností musí
být člověk reprezentativní. Člověk
musí nechat přirozeně téct čas, aby
začal tvořit, což se těžko nastavuje
za normálního pracovního běhu
nebo s blízkými lidmi, kteří chtějí
pořád nějaké zážitky...
Jak ti tady plyne čas? Říká se, že
v lázních plyne čas pomaleji…
Všimla jsem si, že chodím pomalu,
a já normálně chodím hodně rychle. Ale tady, jak není kam spěchat,
nic neuteče. Dala jsem si pár masáží, pila hodně pramenů…
A jaký dojem na tebe lázně
udělaly?
Docela mě šokovaly dějiny Luhačovic.
Studovala jsem si Luhačovice za éry
Hitlera. Vůbec si nedovedu představit, jak tady chodily německé dětičky,
které sem přivezly na zotavení. Střety
s českým obyvatelstvem tady musely
být docela drsné.
Co tady na tebe zapůsobilo?
Moc se mi líbila zdejší spolková
činnost, jak se tady podporuje, že se
dělá apoliticky a jednoduše. Že jde
o to, aby se lidi sešli a nemusí si hned
říkat, koho volili, i když i to si třeba
někdy řeknou… Ale podle toho není
dobré soudit člověka. I když kdo z nás
to dovede.
Rozhovor vedla Magdaléna Petráková
z Nadačního fondu Pramen Luhačovice.
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Historický úspěch: Zlato pro štafetu Luhačovic
Smíšená štafeta Oddílu orientačního
běhu TJ Slovan Luhačovice zazářila
6. září na mistrovství republiky v Pardubicích. První úsek skvěle rozběhla
Martina Jirčáková, která předávala jen
s nepatrnou ztrátou na čelo závodu Vojtěchu Sýkorovi. Ten se dostal do vedení
a jeho třísekundový náskok před soupeři ještě navýšil na 17 sekund na 3. úseku
Jonáš Hubáček. Vítězství luhačovické
štafety pak završila Vendula Horčičková,
krá byla v cíli s náskokem 23 sekund
před obhájci titulu z Hradce Králové
a téměř minutu před vloni druhou
štafetou Šumperku. Luhačovice se tak
dočkaly ve štafetách republikové medaile, která v předchozích letech unikla
několikrát jen o fous. O to skvělejší je, že
teď naši reprezentanti přivezli rovnou
zlato! „Je to bezesporu historický výsledek našich dospělých. Bez nadsázky se
dá ale říct, že bylo jen otázkou času, kdy
to klapne všem členům smíšené štafety
v ten jeden den. A stalo se,“ zhodnotil
úspěch štafety předseda oddílu Libor
Slezák. Ke zlatu štafety přidal navíc
Vojtěch Sýkora už téhož dne dopoledne
individuální bronz z MČR ve sprintu
jednotlivců.
Účastníků zlaté štafety jsme se zeptali
na závod, oddíl i jejich další cíle v orientačním běhu.

Martina Jirčáková
Jak se Vám závod běžel a co na něm
bylo pro Vás nejtěžší?
Nejtěžší bylo zvládnout závod psychicky,
protože jsem štafetu rozbíhala a první
úseky nejsou mojí doménou. Podpora
týmu ale byla obrovská, takže nervozita
rychle opadla.
Co pro Vás tato medaile znamená?
Znamená to, že přítel doma vaří. :D
Jeho tým doběhl těsně za medailemi.
V čem myslíte, že je síla
luhačovického oddílu, a čeho Vy
osobně chcete v orienťáku ještě
dosáhnout?
Jeho síla tkví v přátelské atmosféře
a úžasné podpoře. Jinak se závodí,
když se o víkendu těšíte na přátele.
A čeho dosáhnout v orienťáku, tady
bych si jen přála, aby mi co nejdéle
zůstala radost z tohoto překrásného
sportu.
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V čem myslíte, že je síla
luhačovického oddílu, a čeho Vy
osobně chcete v orienťáku ještě
dosáhnout?
Luhačovický OB je silný svým jádrem,
které vytvořili naši rodiče, a posouvá
se to stále dál a nebylo to vytvořené
na základě peněz nebo ambicí jednotlivce. V orienťáku bych chtěl být
nejlepší.

Vítězná štafeta
vlevo: Vendula Horčičková, Jonáš Hubáček
vpravo: Martina Jirčáková, Vojtěch Sýkora

Vojtěch Sýkora
Jak se Vám závod běžel a co na něm
bylo pro Vás nejtěžší?
Sprintové štafety byly hodně fyzické
a dopolední mistrovství ve sprintu už
bylo v nohách znát. Přesto se mi běželo
dobře a jako vždy to byl zážitek.
Co pro Vás tato medaile znamená?
Radost, že to konečně klaplo. Po posledních letech, kdy jsme končili pravidelně
těsně za stupni vítězů, tak jsme se na
další příležitost si zabojovat o medaile
moc těšili.
V čem myslíte, že je síla
luhačovického oddílu, a čeho Vy
osobně chcete v orienťáku ještě
dosáhnout?
Skvělá skupina, nejkrásnější dresy
a nejlepší šéf. Příští rok je pro mě
cílem nominace na mistrovství světa,
které se běží v severních Čechách.
Dál se pak uvidí, cíle jsou vysoko.

Jonáš Hubáček
Jak se Vám závod běžel a co na něm
bylo pro Vás nejtěžší?
To, že mi Vojta předal z prvního místa,
mě neskutečně namotivovalo a závod
na čele jsem si velmi užíval. Dopoledne
jsem diskvalifikoval individuální závod,
a proto jsem si hodně hlídal správnost
ražení a ražení všech kontrol.
Co pro Vás tato medaile znamená?
Osobně nic, ale týmovým a klubovým
duchem hodně! Je hezké si občas
připomenout, že to není jenom individuální sport, i když si štafetových
výsledků tolik necením.

Vendula Horčičková
Jak se Vám závod běžel a co na něm
bylo pro Vás nejtěžší?
Běželo se mi dobře, a to i přesto, že to
byl už druhý závod za jeden den (dopoledne jsme měli individuální MČR
ve sprintu). Nejobtížnější pro mě bylo,
že jsem se brzy po chybě soupeřky dostala na čelo závodu, a věděla jsem, že
všechny silné soupeřky běží za mnou,
vidí moje záda a jen čekají, až udělám
nějakou chybu. Takže jsem se snažila se hodně soustředit, jít naprosto
přesně a tuto šanci jim nedat. Což se
podařilo. :)
Co pro Vás tato medaile znamená?
Je to skvělý týmový úspěch, kdy jsme
konečně po sérii čtvrtých až šestých
míst dosáhli na medaili. A rovnou
zlatou, což předčilo všechna očekávání. Vnímám to i jako prestiž pro celý
oddíl. A pro mě osobně je to příjemné
potvrzení, že jde trénink dobrý směrem
a fyzicky se zlepšuji.
V čem myslíte, že je síla
luhačovického oddílu a čeho Vy
osobně chcete v orienťáku ještě
dosáhnout?
V Luhačovicích je skvělá atmosféra
a velmi přátelské vztahy. Člověk se
v oddílu cítí jak v druhé rodině. Sílu
vnímám také v práci s dětmi, organizování tréninků pro ně a případnou výchovu nastupujících generací
reprezentantů. To se v Luhačovicích
daří opakovaně a nemyslím si, že je to
náhoda. Já osobně jsem členkou reprezentačního družstva již mnoho let,
a tak je přirozené, že jsou cíle vysoko.
Příští rok se koná mistrovství světa
v Česku a tam teď směřuje mé hlavní
úsilí. Doufám, že by mohlo vyústit
v medaili.
Nikola Synek
Luhačovické noviny
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Senior cup 2020
Na Lázeňském náměstí se konal tradiční turnaj v oblíbené hře pétanque,
na který se sjeli senioři z celého kraje.
Výborně se na akci letos dařilo i domácímu týmu luhačovického Spolku
aktivních seniorů, kteří získali první
místo. Blahopřejeme.

zpečetil další brankou postup Luhačovic. A s kým se naši fotbalisté
utkají v semifinále? „Soupeřem budou
Kvasice, hrát se bude ale až na jaře. Po
strašně dlouhé době půjde o pohárové
utkání konečně na domácím hřišti,
tak se mohou fanoušci těšit,“ uzavřel
Bernátek.
Nikola Synek

Kuželkářům úvod sezony
nevyšel

Luhačovice postupují
do semifinále
krajského poháru
Naši fotbalisté ve středu 9. září sehráli
proti Bojkovicím čtvrtfinálové utkání tohoto ročníku krajské pohárové
soutěže. A zápas se jim velice vydařil,
protože díky výhře 3:0 na hřišti soupeře si zajistili postup do semifinále.
Tým Luhačovic byl v utkání lepší už
v první půli, gól ale vstřelil až Štěpán
Červenka minutu po přestávce. Soupeř
vyvinul větší tlak kolem 70. minuty. „Po
deseti minutách jsme ale opět převzali taktovku my. V závěru Bojkovice
otevřely svou obranu a s tím přibývalo
našich šancí. Další branku pak přidal
Marek Polách,“ popsal za FK Luhačovice asistent trenéra Martin Bernátek.
Druhý gól byl rozhodující, pak se už jen
dohrávalo a v závěru Štěpán Červenka

Luhačovičtí kuželkáři si jistě představovali trochu jiný vstup do nového
ročníku Interligy než vysokou domácí
prohru s Husovicemi. Silnému soupeři naši podlehli 5. září na kuželně SC
Radostova poměrem 1:7. Ani další zápas, tentokrát venkovní proti Tatranu
Sučany, sehraný o druhém zářiovém
víkendu, fanouška Luhačovic nepotěšil. Slovenští kuželkáři ze Sučan zvítězili 6:2. Věřme, že v dalším průběhu
soutěže se bude dařit Luhačovicím
lépe, ať už při venkovních utkáních,
nebo na domácí kuželně.
Nikola Synek

Vítězný kapr měl téměř
16 kilo
Od 12. do 13. září se na Luhačovické
přehradě konal 68. ročník Podzimních rybářských závodů a i tentokrát
se účastníci mohli pochlubit mnoha
krásnými úlovky.
„Vítězem se stal Petr Person z Ostravy, který ulovil kapra vážícího
15,83 kg, dlouhého 82 cm.

Na druhém místě se umístil Miroslav Vítek z Bánova, který ulovil
mimo jiné i kapra 86 cm dlouhého
o hmotnosti 12,99 kg. Na třetím místě
skončil pan Vojtěch Karch z Třince
s kaprem 83 cm a 12,45 kg,“ informoval za organizátory František Hubáček, hospodář Rybářského svazu
Luhačovického Zálesí.
Super cenu za bílou rybu obhájil
z minulého ročníku Rostislav Rychtár
z Tísku. „V součtu ulovil 31,66 kg bílé
ryby,“ doplnil Hubáček.
Závodů se účastnilo celkem 440 rybářů a pořádání samozřejmě ovlivnily
i okolnosti provázející letošní rok.
„Vzhledem k situaci, kdy jsme na jaře
byli nuceni závody zrušit a v současné době je situace obdobná, bylo
prioritou dodržení všech bezpečnostních opatření a zdraví účastníků,“
upozornil Hubáček. Kromě výborné
organizace se všichni účastníci mohli
těšit i z příjemného babího léta, které
dodalo celé akci skvělou atmosféru.
„Počasí se vydařilo na jedničku a přes
fakt, že se ryby spíš opalovaly, než
braly, byly uloveny parádní kousky,“
zhodnotil s úsměvem pořadatel.
Nikola Synek

Fotbalová přípravka ovládla Javořina cup
Mladí fotbalisté FK Luhačovice zaznamenali skvělý úspěch, když zvítězili
na turnaji Javořina cup. Ten se hrál
v sobotu 6. září ve Slavkově na Uherskohradišťsku. Luhačovické fotbalové
naděje neprohrály ani v jednom ze
zápasů a kromě remízy s domácími porazili všechny ostatní týmy.
Hrálo se každý s každým a kategorie
starší přípravka se kromě Luhačovic
účastnilo celkem sedm týmů (hráči
ročníku 2009 a mladší). Kluci z lázeňského města porazili nejprve 6:2
soupeře z TJ Sokol Hradčovice. Pak
Luhačovické noviny

následovala remíza 3:3 s domácí FK
Javořina. Po ní už jen samá další vítězství. Nad Dolním Němčím 2:0, Ostrožská Lhota podlehla Luhačovicím
3:1. V dalším utkání Tupesy prohrály
s Luhačovicemi 2:5 a v závěrečném
zápase kluci z lázeňského města porazili 1:0 i své vrstevníky z Hodonína.
Po skvělém výkonu tedy luhačovická
přípravka brala zlaté medaile a pohár
pro vítěze, druhé byly Tupesy, třetí
domácí FK Javořina.
Nikola Synek
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KULTURA
Premiéra

Art film

Skutečný příběh

Kultura

Bio senior

Film a kniha Filmásek

Středa 14. 10. • 19.30

Úterý 6. 10. 19.30 MěDK Elektra, sál Rondo

12
Šarlatán
Životopisný ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020

Nevhodné mládeži do 12 15 18 let

Přehled připravovaných akcí:
Akce DDM

Miroslav Donutil / na kus řeči
Čtvrtek 15. 10. • 19.30
Pátek 16. 10. 16.00 MěDK Elektra, kinosál

O pejskovi a kočičce jak stavěli
hrad / Metropolitní divadlo Praha
Pátek 16. 10. 19.30 MěDK Elektra, sál Rondo

DH Fryštácká Javořina

Žáby bez jazyka
Drama ČR / SR, 2020

Sobota 3. 10. od 15.00 do 17.00
15

Pohádkový les
Čtvrtek 8. 10. od 18.00 do 19.00

Sobota 17. 10. • 19.30

Free Jumping

Karel
Dokumentární ČR, 2020

Sobota 10. 10. od 13.00 do 18.00

Drakiáda na letišti
Středa 28. 10. 17.30 a 20.00 MěDK
Elektra, sál Rondo

Pondělí 19. 10. • 19.30

Bábovky
Komedie ČR, SR, 2020

Partička

Kino

12

Čtvrtek 29. 10. od 14.00 do 17.00

Vyřezávání dýní

Sobota 24. 10. • 19.30

Čtvrtek 29. 10. od 18.00 do 19.00

12
Šarlatán
Životopisný ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020

Lampionový průvod

Čtvrtek 1. 10. • 19.30

Akce v klubíku

12
Šarlatán
Životopisný ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020

Pondělí 26. 10. • 19.30

Karel
Dokumentární ČR, 2020

Úterý 6. 10.

Úterý 27. 10. • 19.30

Úterý 20. 10.

12
Služebníci
Drama SR / ČR / Rumunsko / Irsko, 2020

Minisporťáček

Neposedné ručičky

Pátek 2. 10. • 19.30

Ženská pomsta
Komedie ČR, 2020

12

Sobota 3. 10. • 19.30

Havel
Životopisný ČR, 2020

12

Více informací na podrobných plakátech
nebo na www.ddmluhacovice.cz.

Středa 28. 10. • 19.30

Havel
Životopisný ČR, 2020

12

Neděle 4. 10. • 16.00

Pinocchio
Fantasy / rodinný Itálie / Velká
Británie / Francie, 2019

Akce v knihovně
Středa 7. 10. 9.00

Internet pro seniory
kurz práce na PC pro začátečníky

Úterý 6. 10. • 19.30

Meky
Dokumentární ČR, SR 2020

Změna otevírací doby
České pošty, pobočky
Luhačovice, platná
od 1. října 2020
PO, ST 		

10–12 13.00–18.00

ÚT, ČT, PÁ

8–12 13.00–16.00

SO		

8.00–12.00

Úterý 6. 10. 17.30
Středa 7. 10. • 19. 30

Krajina ve stínu
Drama / historický ČR, 2020

15

Čtvrtek 8. 10. • 19.30

Bábovky
Komedie ČR, SR, 2020

12

Žanet Slováčková Tajemství
pánevního dna
Rezervace míst tel. 577132235,
739046716

Dlouhá cesta, z. s., zve na

Pátek 9. 10. • 19.30

Smečka
Drama / sportovní ČR, 2020

12

Sobota 10. 10. • 19.30

After: Přiznání
Drama / romantický USA, 2020

12

Sobota 31. 10. od 14.00 do 16.00
Zlín zasedací místnost Centra pro rodinné
poradenství, U Náhonu 5208

12

Bližší informace: www.dlouhacesta.cz
Předběžné potvrzení účasti:
e-mail: iveta@dlouhacesta.cz

Úterý 13. 10. • 19.30

Ženská pomsta
Komedie ČR, 2020
10

Svépomocné setkání rodičů, kterým zemřelo dítě

Program SAS
Čtvrtek 8. 10. 15.00 klubovna
Pondělí 19. 10. 8.30 nádraží
Slovácké divadlo / Její pastorkyňa
Čtvrtek 29. 10. 14.00 bus na
hřbitov
Vycházka 15.10 a 22. 10.
sraz u knihovny ve 14.00
Jen dle počasí a po domluvě
s pí Hamadovou
Luhačovické noviny

KULTURA

Festival Písní a tancem se skvěle vydařil
Krásná vystoupení folklorních souborů, ale tentokrát také několik představení loutkových divadel od nás i ze
Slovenska nebo moderátor programu
právě v kostýmu pohádkového Kašpárka. To a mnoho dalšího nabídl letošní
folklorní festival Písní a tancem, který
se konal od 10. do 13. září. Festival byl
letos věnován tématu tradice českého loutkářství, které je organizací
UNESCO zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví. S loutkářstvím
tak byla v komponovaném programu spojena i jednotlivá vystoupení
folklorních souborů. Samozřejmě se
během celé akce představily domácí

Knihovna v říjnu
Ve čtvrtek 10. 9. proběhl v městské
knihovně 2. ročník akce Literárně
dramatický večer nejen pro děti,
který je pořádán u příležitosti MFDFS
Písní a tancem.
I přes „covidovou“ situaci se sešlo cca
20 dětí se svými rodiči.
Program zahájila znělka festivalu
a poté se děti výborně bavily při
představení Divadla Brod. Zhlédly
pohádky dokonce dvě! O perníkové
chaloupce a O Červené karkulce.
Rodiče velmi oslovila přednáška
fyzioterapeutky Mgr et Mgr Jindřišky
Mlčkové o správné chůzi, péči o nohy,
o vhodné obuvi a zdravém životním
stylu vůbec.
Mezitím se děti věnovaly volné zábavě
a hlavně opékání lahodných špekáčků.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě hezkého večera,
především však Lence a Romanovi,
Jindřišce, Evě a Přemkovi.
Vyhodnotili jsme také literární soutěž, která byla pořádána u příležitosti
tohoto večera. Jednotlivá místa pro
vyrovnanost výkonů nebyla udělena,
ale nejlepší práce budou oceněny
a zveřejněny jak na našem webu, tak
i v Luhačovických novinách.
Připomínáme další počin naší
knihovny, a to je přednáška Žanet
Slováčkové pro ženy – Tajemství
pánevního dna, která se uskuteční
v městské knihovně 6. října v 17.30.
Znovu upozorňujeme na „zmírnění“
Luhačovické noviny

Malé Zálesí a Leluja, ale i řada dalších
uskupení z bližšího i vzdálenějšího
okolí. Potlesk tak patřil také například
souboru Kohoutek z Chrudimi, Klobůčánku nebo Úsměvu z Opavy. Díky
mimořádné píli organizátorů se i letos
podařilo zachovat festival jako mezinárodní, i když s účastí slovenských
zástupců to nebylo jednoduché. „Kvůli
zhoršující se epidemiologické situaci
se nám odhlašovaly slovenské soubory, ale i přesto se podařilo zajistit, že
přijeli ze Slovenska loutkoherci a taky
soubor Vršatčaiarik z Dubnice nad
Váhom,“ poznamenal za pořadatele
Přemysl Janík. Počasí organizátorům

také přálo, a tak byl o festivalové akce
opravdu velký zájem. V programu jich
byla celá řada, kromě těch na Lázeňském náměstí nechybělo ani zajímavé
setkání v knihovně, beseda u cimbálu
a vystoupení v Pozlovicích nebo nedělní Děkování za úrodu v kostele
sv. Rodiny. Festival letos vyvrcholil
nedělní odpolední prezentací obcí
a mikroregionů ze Zlínského kraje.
To proběhlo jak formou kulturních
vystoupení na pódiu, tak i nabídkou
různých zajímavostí a regionálních potravin u propagačních stánků opodál.

částky za upomínky – 1. upomínka
30 Kč, 2. upomínka 50 Kč a 3. upomínka 70 Kč bez ohledu na počet knih.
Srdečně zveme všechny také na
Týden knihoven, který Vám ve dnech
od 5. 10 – 9. 10. přinese amnestii pro
zapomnětlivé čtenáře, kurz internetu
pro seniory nebo možnost registrace
dětí do 15 let na rok zdarma.
Sledujte naše webové stránky, Facebook nebo Instagram.

písněmi, které jdou lidem k srdci,“
poznamenala Habartíková.

Nikola Synek

Nikola Synek

L. Gondová

Festival duchovních písní
už po třicáté
Řadu posluchačů přilákal jubilejní
30. ročník přehlídky duchovních písní
Cantate, který se konal 29. srpna
u kostela svaté Rodiny. Letos vystoupila Scholička ze Starého Města,
Hlučínský pěvecký soubor, Schola
z Nivnice, slovenský Hornosúčan
a sbor Florián z Domanína. U vzniku
festivalu byla před lety legendární
folkloristka a zakladatelka souboru
Malé Zálesí Věra Haluzová. Později organizaci převzala paní Marie Habartíková. Jak říká, osobnost paní Haluzové pro ni dodnes zůstává velkou
inspirací. „Já na ni vzpomínám vždy,
když chystám Cantate. To byla moudrá žena, která i mně osobně mnoho
dala. Učila nás klidu, abychom vnímali duchovno, které nám chybí. Chtěla,
aby se děti naučily zpívat, aby se naučily vystupovat s těmi duchovními

Akce v muzeu
Pátek 23. 10. od 18.00 do 21.00
Muzejní noc
18.00 Komentovaná prohlídka
výstavy Modrá | 18.00 Ukázky
rezervážního tisku | 18.30 Ukázky modelů modrotiskových šatů |
19.00 Přednáška tiskařky G. Bartoškové z firmy Strážnický modrotisk | 19.30 Promítání autorských
dokumentárních filmů etnografa
P. Popelky | 20.30 Beseda s P. Popelkou.

DDM Luhačovice hledá
kvalifikovaného pedagoga
volného času s úvazkem 1.0 hod.
týdně na vedení zájmového
kroužku ruština. Bližší
informace v DDM Luhačovice.
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ROZHOVOR

Dar pro ministra zahraničí USA
vyrobil Luhačovjan
David Kranz z Luhačovic je zručný
kovorytec, jenž předává zkušenosti v oboru také mladým talentům
jako učitel na střední škole Centrum
odborné přípravy technické Uherský
Brod. Letní prázdniny ale věnoval
z velké části práci na zakázce pro Senát
Parlamentu ČR, pro který vyráběl exkluzivní dárkový předmět určený těm
nejváženějším osobnostem. Ač to rytec
původně netušil, první z kazet se zdobeným symbolickým klíčem od Senátu
putovala jako oficiální dar americkému
ministru zahraničí Miku Pompeovi.
Jak vnímáte, že šel Váš výrobek jako
dar tak významné osobě?
Je to obrovská prestiž, je fajn, že člověk
ví, že po něm něco takového zůstane.
Je to ale jako většinou věcí náhody, že
jsem se k tomu dostal.
Jak k tomu došlo?
Senát oslovil akademického sochaře
Miroslava Kováříka z Ratíškovic, aby navrhl výtvarnou podobu klíče. On si naši
školu pamatoval z burzy středních škol,
kde jsme se prezentovali, a tak se na
nás obrátil, jestli by se to u nás mohlo
realizovat.
Co bylo dál?
Pan Kovářík oslovil ředitele naší školy
pana Ing. Ladislava Kryštofa a ten doporučil mě. Původní myšlenka byla, že to
budou realizovat pod mým vedením naši
studenti, ale školy byly nejdřív zavřené
kvůli koronaviru a pak byly prázdniny,
takže ta realizace nakonec byla na mně.
Ze Senátu totiž chtěli mít první sadu pěti
klíčů dodanou už do září. Tak jsem na
tom ve spolupráci s dalšími lidmi strávil
přes léto víc než měsíc práce.
Jak se postupovalo?
Nejprve mi udělal můj kolega a kamarád pan Martin Bártek na 3D tiskárně
model klíče z umělé hmoty, aby se
podle něj dala vyrobit forma. Muselo
to být ale na několik kusů, k tomu se
dodělala část také z vosku. Zvlášť se
totiž připravuje to pole se lvem podle
vyrytého znaku, který se připravil
samostatně. Lev je pak na výsledném
odlitku sice patrný, ale musí se podle
12

těchto kontur na konečný výrobek
znovu vyrýt, aby reliéf vypadal tak,
jak má. Takže každý klíč je v tomto
opravdu originál.
Materiál je jaký?
Je to konstrukční ocel, ze které se
běžně lije. Pan Kovářík udělal návrhy,
ze kterých si Senát vybral. Uvažovalo
se i o verzi, že celý klíč by byl jakoby
rezavý, zalakovaný a na něm naopak výrazné stříbrné pole s lvíčkem
a logem Senátu. Nakonec ale vybrali
kompletně zlatou variantu. Ono to
pokovení ve skutečnosti ale není zlato,
jen má zlatou barvu.
K tomu je ta kazeta. Tu dělá kdo?
Tu jsem dělal sám, jen čalounění zadáváme panu Žandovskému do Hluku,
který dělá tyto věci i na pistole pro
zbrojovku a má v tom bohatou praxi.
Kazety daly hodně práce, vlastně víc
než klíč. Samotná práce na klíči nebyla tak dlouhá, ale jde o to, že je tam
spousta různých technologií a technologických postupů a na ně se musí
čekat. Odlívalo se v Popovicích u pana
Dědka a pokovení (zlacení) zajistila
firma JK nástroje z Podolí.

Do toho shonu náhle přišel
požadavek na klíč pro Pompea?
Napadlo je v Senátu, že by to byl hezký
dárek už pro něj. Ale bylo to nečekané,
měl přijet už v půlce srpna. V úterý večer jsem si tak šel pro odlitky, ve středu
mi volali, že další úterý to už potřebují
v Praze. Já ale ani nevěděl, pro koho to
má být, jen že už je to potřeba. Bylo potřeba nejen vyrýt lva. Klíč měl jít ještě
na zlacení, takže pro mě následovalo
48 hodin soustavné práce, aby se to
vůbec stihlo. Všechno se naštěstí dalo
uspíšit a podařilo se to.
Na kolik vůbec vyjde kompletně
vyrobit takový klíč s kazetou?
Na necelých 30 000. Když si ale spočítáte, kolik jsem s tím strávil času, řeknete
si, že děcka, co chodí brigádně točit
zmrzlinu, vlastně vydělají víc. Všechny
ty technologie to hodně prodražují,
kromě rytí a výroby kazety musíte
předem vymyslet konkrétní postupy.
Samotné vyrytí lvíčka trvá tak patnáct
hodin. Podle vyrytého originálu ho odlijete, pak ho děláte znovu podle těch
kontur. Ale musíte počítat s chybami
v odlitku. Takže ve finále jde spíše
o prestižní záležitost.
Luhačovické noviny

ROZHOVOR

Jak jste se vlastně dostal ke
kovorytectví?
Původně jsem vystudoval učební obor
s maturitou mechanik-seřizovač na
škole, kde dnes učím. Tehdy to bylo
střední odborné učiliště. Škola je od
počátku spojena s Českou zbrojovkou v Uherském Brodě, kde jsem pak
i nastoupil do výroby. Podařilo se mi
dostat se odtud na dvouletou stáž
do Ameriky k firmě Colt, známému
výrobci historických palných zbraní.
Zde jsem se dostal k prvním pokusům
o rytiny, ale spíše do dřeva. Po návratu
pro mě ve výrobě nebylo místo, tak
jsem v ČZ, a. s., dělal nějakou dobu normovače. Snižovali ale stavy a mě oslovil
můj někdejší mistr ze školy, jestli bych
nešel učit, protože jsem měl i maturitu
a dobrou praxi.
Nepotřeboval jste další kvalifikaci?
I když jsem s kovorytectvím i výrobou
ve zbrojním průmyslu měl zkušenosti,
musel jsem si dodělat výuční list. Jako
kovorytec jsem byl samouk, začínal
jsem na té stáži v Americe. Takže potom jsem si dodělal i výuční list jako
rytec kovů a puškař, taky doplňující pedagogické studium, abych to mohl učit.
No a učím už 19 let na SŠ-COPt Uherský Brod obor technik puškař a obor
uměleckořemeslné zpracování kovů.
Taky máme na škole možnost dálkového studia oboru nástrojař-rytec kovů
a puškař, které vyučuji. Díky specializaci a jedinečnosti oborů navštěvují
naši školu žáci opravdu ze všech koutů
naší republiky a máme i pár studentů
ze zahraničí. Obor rytectví má i dnes
perspektivu a doufám, že se řemeslo
i v době moderních technologií udrží.
Jaké je uplatnění, pokud člověk
třeba přímo nebude rytcem?
Může třeba přejít i na šperkařinu,
zlatnictví či restaurátorství. Spíš než
zlatničinu ale chodí naši absolventi
pokračovat ve studiu na restaurátora
kovů do Turnova. Nebo jedna velmi
šikovná studentka pak šla na obor zubní laborant. Neměla tolik té výtvarné
fantazie, ale skvěle se naučila techniku,
takže byla oceněna jako nejlepší laborantka za historii té školy a strčila do
kapsy všechny, kdo tam šli z gymplu.
Co když se chce člověk živit
rytectvím?
Chce to hlavně trpělivost a neustálé
pracovní a tvůrčí nasazení. Dlouho
Luhačovické noviny

trvá, než se člověk prosadí a dostane se
na úroveň, kdy se může tímto řemeslem živit. Záleží to na množství času,
který je člověk ochoten řemeslu věnovat. V řemesle nejde jen o samotné rytí,
jde o tvorbu návrhů, znalost mnoha
různých technologií a taky v neposlední řadě o jednání se zákazníkem.
Jak dlouho trvá krásně rytím něco
vyzdobit?
Na noži, který mám teď rozdělaný,
jsem dělal už cca 160 hodin, a ještě
není hotový. Vždycky jde i o velikost
ryté plochy a o zvolenou techniku rytí.
U střelné zbraně můžete vyrýt něco
malého na dno zásobníkové schránky
nebo třeba ozdobit celou zbraň. O rytí
zbraní je neustále zájem, ale já se věnuji hlavně výrobě a rytí nožů ve spolupráci s panem Ladislavem Mikulkou
a jeho synem Davidem Mikulkou, který
je mým bývalým žákem.
Jaké nástroje ke zdobení používáte?
Ryje se rydly. Jedná se o nástroje z nástrojové oceli, já osobně používám HSS
Co5. Samozřejmě jde o to, do jakého
materiálu ryjete. Ale dá se dělat i technika mikrofrézkou.
Na nožích sám pracujete, jak jste
říkal. Děláte i něco dalšího, třeba
přímo pro někoho z místních
nebo pro nějakou budovu
v Luhačovicích?
Pro jednoho z místních jsem dělal
zdobený nůž. Teď dělám jako koníček
i mědirytiny nejznámějších luhačovických staveb. Začal jsem kapličkou u kolonády, jako nejstarší budovou areálu
lázní. Chtěl bych vydat limitovanou
sérii tisků a nabídnout je k prodeji. Ještě nemám finální verzi, ale první tisky
už jsme zkoušeli a nevypadají špatně.
Myslím, že by to mohlo lidi zaujmout,
hlavně různé sběratele nebo nadšence
architektury luhačovických staveb.
Nikola Synek

O přehlídku Moje
obec, moje radost byl
mimořádný zájem
Součástí festivalu Písní a tancem byla
nově akce Moje obec, moje radost. Tato
přehlídka nabídla představení kultury,
turistických atraktivit a zajímavostí

z obcí, měst a mikroregionů, které
spadají pod destinaci Zlínsko a Luhačovicko. Po celý den byl o novinku
velký zájem a na Lázeňském náměstí
bylo stále plno lidí. Ty zaujala jednak vystoupení na pódiu, ale stejně
intenzivně je oslovila i řada stánků,
kde se různým způsobem jednotlivé
obce a mikroregiony prezentovaly.
Kromě folklorních souborů, jako Klobůčan nebo Portáš, mohli návštěvníci
obdivovat i další kulturní uskupení,
přibližující spolkovou činnost v mikroregionech. Nechyběl tak krásný zpěv
sboru Cantare ze Slavičína ani vystoupení uherskobrodské country skupiny
Fénix nebo třeba dechovka z Provodova. Kdo právě nesledoval program,
u stánků si vychutnal řadu výtečných
regionálních pochoutek. Například
oceněné domácí marmelády, výborné
uzeniny, pečivo, kozí sýry nebo osvěžující pivo a řadu dalších skvělých
potravin. Byla tu ale k mání i pestrá
paleta turistických průvodců, map
a informačních letáků. Nechyběla samozřejmě ani trička a další propagační předměty Luhačovic, které si lidé
s čím dál větší oblibou odvážejí jako
suvenýr z našeho lázeňského města.
Návštěvníci si mohli také vyzkoušet
práci s ovčí vlnou nebo se stát na
chvíli autorem animovaného filmu.
Zaujal i jedinečný historický hasičský
Mercedes, který představili bojkovičtí
dobrovolní hasiči. Počasí akci přálo,
takže lidé na ni stále proudili a užívali si její pohodové atmosféry. Setkání
Moje obec, moje radost vzniklo jako
určitá náhrada za letos zrušenou soutěž Vesnice roku. Ta pravidelně právě
při luhačovickém festivalu vyhlašuje
vítěze a prezentuje tu obdobným
způsobem vesnice, které se dostaly do
finále.
„Myslím si, že akce Moje obec, moje
radost se opravdu vydařila. Tím,
kolik lidí dorazilo, je vidět, že program byl velmi zajímavý a byl pro
všechny plnohodnotnou náhradou,“
poznamenal starosta Marian Ležák.
Proč se dal velký zájem lidí očekávat, naznačil už při zahájení hejtman Jiří Čunek. „Vzhledem k tomu,
že ze Zlínského kraje je nejvíce Vesnic roku, které vyhrály celorepublikovou soutěž, tak nakonec tady na
tom území vlastně stejně máte to
nejlepší,“ komentoval hejtman.
Nikola Synek
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Vzpomínky na školní docházku
(Dokončení z minulého čísla)
Paní učitelka Václavíková mne po
zjištění mého zájmu ihned zaměstnala opravou učebních pomůcek
pro fyziku, kdy některé jsem také
vyráběl a chystal vše do jejího
vyučování. Umožnila nám – několika klukům – provozovat ve škole
fyzikální zájmový kroužek, kde
podmínkou pro členství byla účast
v okresních soutěžích v kategoriích fyzika a technika. Já jsem třeba v 7. ročníku vyrobil do soutěže
model analogového počítače, který
opravdu fungoval, v 8. ročníku
jsem vyrobil model elektrokardiografu s popisem.
Jindřich Šimoník nás donutil
zavést si čtenářský deník, což bylo
v té době neuvěřitelně neobvyklé,
a ještě neuvěřitelnější bylo, že to
vše jedenkrát za měsíc kontroloval
a zjišťoval mluvním cvičením, zda
jsme to opravdu četli.
Na tohoto učitele mám řadu dalších vzpomínek, z nichž mnohé
jsou po letech veselé, a vrstevníci
potvrzují, že to tak opravdu bylo.
Měli jsme ve třídě spolužáka z vedlejší obce, který byl dosti malého
vzrůstu a kompenzoval to napalováním a urážkami spolužáků.
Jednou mne takto hecoval vykřikováním, jaký jsem slaboch, že
bych ho ani nenadzvedl. Tak jsem
ho chytil za hrudník, spolužák
Petr za nohy a utírali jsme s ním
tabuli. Najednou vešel do třídy
Jindřich Šimoník, na nic se neptal,
nic nevyšetřoval a všechny tři nás
důkladně seřezal.
Ladislav Beránek, vynikající učitel
matematiky, který dával důraz na
praktické použití učiva v technice
a praktických situacích, byl pověstný tím, že práskal velmi silně
dveřmi a hned ode dveří diktoval
slovní úlohu, takže o pozdním
začátku a předčasném konci vyučování se nemohlo ani uvažovat.
Protože jsme měli dveře do tříd
vyrobeny ze silného dřevěného
rámu a výplň byla z tenkých destiček, upravil jsem dveře tak, že
při bouchnutí se destičky vysypaly
a zůstal jen rám. Byli jsme velmi zklamáni, když po pověstném
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bouchnutí dveří a vysypání výplně zůstal jen rám, a tedy díra do
třídy, to s Beránkem ani nehnulo
a jako obvykle ode dveří diktoval
úlohu. Nic nezjišťoval, nezajímalo
ho to, zatímco neschopnost počítat
nebo neznalost velké násobilky ho
rozzuřila.
Takovýchto příhod bych mohl
popsat spoustu, ale to by mně
nedělalo dobrou reklamu. Myslím
ale, že stojí za připomenutí, že
jsem byl pojmenován, asi učitelem
Václavíkem, velekněz hovadinismu,
kterážto přezdívka přešla se mnou
i do gymnázia. To jsem tehdy ještě
nevěděl, že budu učitel.
Když jsem skončil osmiletou střední školu, dnešní ZŠ, chtěl jsem jít
dále do elektroprůmyslovky. To
ale z politických důvodů nebylo
možné, tak jsem nastoupil do JSŠ,
dnes gymnázium. Tehdy se právě začínala stavět nová budova
školy v Luhačovicích – nehynoucí
zásluhu na tom měl Alois Gazdík,
tehdejší ředitel školy – takže jsem
dostal podmínku chodit na pravidelné brigády stavby, abych mohl
chodit do JSŠ.
A tak jsem byl přítomen stavbě
školy od začátku do konce a byl
svědkem nejen celého postupu
prací, ale také toho doprovázejícího, co veřejnost vůbec nezná. Nová
škola neměla mít podle přidělených financí tělocvičnu. Podle
vedení města byla tělocvična zbytečná, protože je blízko sokolovna.
A tak Alois Gazdík vyvinul obrovské úsilí, aby tělocvična byla. Podařilo se, i když ne tak, jak by to bylo
potřeba. Škola byla téměř hotová,
a stále se nevědělo, kde budou
kanceláře vedení školy. Nakonec to
dopadlo tak, že ve třídě, kde jsem
namontoval se zámečníkem tabuli,
jsem tuto tabuli po dvou týdnech
sundával, třída se zrušila, postavily se tam příčky a tak vznikla
ředitelna, zástupcovna a kancelář.
Když se po létech podařilo prosadit a zajistit přístavbu školy, tak se
příčky zbouraly a z těchto kanceláří vznikla opět třída a tabuli
do této třídy jsem našel tam, kde
jsem ji před 37 léty po demontáži
uložil. Ze stavby bych mohl popsat

spoustu technických detailů – to
by ale čtenáře novin nezajímalo.
Po skončení JSŠ jsem chtěl studovat a byl přijat na lékařskou fyziku
a lékařskou elektrotechniku. Ke
studiu jsem ale nemohl z politických důvodů nastoupit a bylo mně
oznámeno, že pokud chci studovat,
tak jedině učitelství. A tím bylo
rozhodnuto o mém životě. Zajímavé je, že náš ročník byl poslední,
kdo dělal při zájmu o studium
učitelství talentové zkoušky, které
trvaly týden a rozhodly, zda je
uchazeč schopen být učitelem.
Když jsem absolvoval první ročník studia, museli jsme všichni
podstoupit další talentové zkoušky, které rozhodly o tom, jakou
aprobaci kdo získá. Já jsem to měl
na základě své předchozí činnosti
jednoduché, moje oblíbené MatFys
byly potvrzeny.
Zajímavé na tomto studiu bylo
několik skutečností:
• každý studující musel podle druhu studia své specializace každý
týden jednu hodinu učit, a to až do
konce studia,
• každý studující musel pracovat
každý týden s dětmi a mládeží
v mimoškolní činnosti – bylo to
vedení pionýrských oddílů nebo
vedení zájmového kroužku.
Já jsem vedl elektrotechnický
kroužek dětí a mládeže, což byla
v podstatě technická fyzika pro
ZŠ a gymnázium. Zároveň jsem
chodil učit za nemocné vyučující
matematiku a fyziku nejen v Luhačovicích, ale také i jinde. Takže
naprosto nechápu, když se ohlédnu zpět, jak může dnes absolvent
učitelského studia tvrdit, že nemá
praxi, neměl možnost naučit se to
či ono.
Kruh se uzavřel, když jsem z popudu ředitele Aloise Gazdíka nastoupil jako učitel v roce 1966 do naší
luhačovské školy. Působil jsem v ní
až do roku 2009. Rád vzpomínám
na všechny, kteří byli mými žáky,
a těm současným a budoucím
přeji, aby do školy vždy chodili
rádi a našli zde vnímavé a laskavé
učitele a dobré kamarády.
17. 8. 2020

Jaroslav Pančocha
Luhačovické noviny
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