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Podívejte se
na náš web
Letos Ježíška v jesličkách
představovala malá Andělka

Betlém s Ježíškem, Marie i Josef byli
k vidění před luhačovickým kostelem
25. prosince. Místní farníci zde sehráli jako již tradičně o svátcích příběh
Kristova zrození. Svatou rodinu letos
zpodobnili manželé David a Terezie
Svozilovi spolu s jejich osmiměsíční dceruškou Andělkou v roli Ježíška.
U kostela ale nechyběly samozřejmě
ani jesličky, živé ovečky, protagonisté
tří králů, pastýřů, děti, zbrojnoši a další
postavy. A pro nadšené publikum, které si v závěru příběhu společně s účinkujícími zazpívalo koledu Narodil se
Kristus pán, byl připraven na zahřátí
čaj a svařené víno.
(NS)

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Luhačovických novin v roce 2016.
Věřím, že vánoční svátky byly pro většinu z Vás časem, kdy jste se mohli zastavit, odpočívat a užívat si rodinnou
sváteční atmosféru, a stále pro Vás platí to, že Vánoce jsou především svátky
klidu a pohody.
Začátek nového roku nás nutí bilancovat rok uplynulý a hodnotit, co se
podařilo, co zase naopak méně či vůbec, kde jsme chybovali, kde zase slavili úspěch. Životem procházíme v jakýchsi sinusoidách – intervalech, kdy
jsme chvilku nahoře, chvilku dole...
A záleží jenom na nás, jak svůj život
prožijeme, jak zvládneme štěstí střídající dny smolné.
Začátek nového roku není jen
o hodnocení toho předchozího, ale
také o stanovení si nových předsevzetí. Většinou se týkají toho, v čem zrovna nemáme čisté svědomí, co nás nenechává v klidu spát. Přimlouvám se
za to, abyste na co nejvyšší místo přesunuli předsevzetí pro častá rodinná
setkání, návštěvy příbuzných a známých, aby rodinná soudržnost nezanikla v denním shonu, nervozitě, časové tísni. Možná Vás to nenapadlo,
ale do předsevzetí byste mohli zařadit péči o životní prostředí, o venkovní
okolí domů, společných parků, zahrádek, chodníčků. Stačí drobnost – třeba

občas zamést před vlastním prahem,
pomoci shrabat listí, vytrhnout plevel... Nejen, že to není náročná dřina, ale přijdete na jiné myšlenky, protáhnete si tělo a potkáte lidi, které jste
třeba dlouho neviděli. Hodně vysoko
na seznam předsevzetí také zařaďte
dlouho odkládaná zdravotní vyšetření, prohlídky. Z banality na začátku se
pak může stát vleklá komplikace, která Vám může úplně změnit plány i život. Nemělo by chybět ani předsevzetí k větší tolerantnosti, empatii. To, že
na nás média a bulvár stále vypouštějí jen špínu a negativní informace, neznamená, že i v našem okolí se
tak děje! Stále platí, že existují kouzelná slovíčka „prosím“ a „děkuji“, a když
k nim navíc přidáte úsměv, jenž Vás nic
nestojí, vyhnete se spoustě problémů,
neshod, rozporů a navíc časem zjistíte, že je Vám duševně mnohem lépe
a platí stará pravda: „S úsměvem jde
všechno líp“.

utkání, různé soutěže, výstavy. Poděkování patří i všem, kteří se zabývají historií v jakékoliv formě a o tyto
poznatky rozšiřují naše znalosti. Také
bych ráda poděkovala těm, kteří v loňském roce úspěšně prezentovali naše
město nejen v jiných městech republiky, ale také v zahraničí. Velmi si práce
Vás všech vážím!

Vážení a milí,
při tomto hodnocení minulého
a plánování do nového roku bych ráda
poděkovala. Jednak všem, kteří se zasloužili o rozvoj, zvelebení a údržbu
našeho města jakýmkoliv způsobem,
tak i těm, kteří se věnují dobrovolnické činnosti bez nároku na odměnu.
Všem organizacím, spolkům a sdružením, které vytvářejí kulturní programy či společenská setkání, sportovní

Přeji Vám úspěch jak v pracovním, tak i v osobním a rodinném
životě.

Do začínajícího nového roku
2016 Vám všem přeji především
zdraví, které je a vždy bude základem Vašich přání, jež se pro
nás stává samozřejmostí a začínáme si ho vážit teprve tehdy,
pokud se nám ho nedostává.
Přeji Vám, abyste mohli žít v krásném městě, které si navždy zaslouží přívlastek „Perla Moravy“.
Přeji Vám život v čistém životním
prostředí, v okolí lesů, luk a sadů.

Přeji Vám, ať máte dostatek síly
k realizaci svých předsevzetí.
Přeji Vám, ať Vám nezmizí usměv
a neopustí Vás optimismus.
Krásný rok 2016!
Vaše starostka

Štědrovečerní běh
Zahradní čtvrtí
Na start 27. ročníku štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí se 24. prosince postavilo 150 závodníků. V kategorii
0-6 let běželo 29 dětí, na prvním místě doběhl Štěpán Plášek před druhým
Erikem Máčalou a třetím Lukášem Pláškem. Z dívek byla nejlepší Julie Slámová, druhá Libuše Mališková a třetí doběhla Adéla Kmentová. Mezi staršími
dětmi (7-9 let) z 26 běžců zvítězil Jan
Kulha, druhý byl Šimon Mudrák a třetí Václav Pešák. V kategorii dívek doběhly ve stejném čase na prvním až
druhém místě Tereza Čechová a Kateřina Kacálková, následovány třetí Adélou Katriňákovou. Před hlavním
závodem dospělých ještě následoval
souboj dívek a chlapců ve věku 0-14
let, kterých se do závodu přihlásilo 18.
Nejlepší Tomáš Martinec byl v cíli následován druhým Lukášem Garajou
a Šimonem Slámou, z dívek byla nejlepší Dagmar Hubáčková, druhá doběhla Kateřina Nevěřilová a třetí Renata Dufková. V napjatě očekávaném
souboji 49 mužů a 28 žen zvítězil favorit Michal Hubáček, na druhém místě
doběhl Vojtěch Sýkora a třetí místo vybojoval Štěpán Mudrák. První ženou
v cíli byla Barbara Vavrysová, následována druhou Jitkou Kovaříkovou a třetí Dagmar Hubáčkou.
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
Konec roku provázely tradičně i v Luhačovicích různé benefiční akce
Že se také v Luhačovicích najde
řada štědrých lidí, kteří rádi přispějí na potřebné, se všichni mohli
přesvědčit během tradičních prosincových benefičních akcí. V rámci Vánočního jarmaku 4. prosince
před radnicí opět podávali představitelé města za příspěvek do
kasičky starostenský čaj.

U Společenského domu se 9. prosince zpívaly koledy. A to stejné, jako tou dobou zazněly na řadě míst republiky. Luhačovice se tak poprvé zapojily do akce Česko zpívá koledy.

Představitelé města popřáli seniorům
Krásné Vánoce a vše nejlepší do
roku 2016 popřál obyvatelům Domova pro seniory Luhačovice v pondělí místostarosta Radomil Kop spolu
s předsedkyní Výboru pro občanské
záležitosti luhačovického městského
zastupitelstva Zdenkou Pančochovou a vedoucí sociálního odboru luhačovické radnice Miluší Netíkovou.
Seniory také potěšily svým vystoupením děti z místní mateřské školy.
Předvedly jim krátké pásmo, ve kterém nechyběla třeba básnička „Stromečku vstávej – ovoce dávej! Umyj
se, ustroj se, je štědrý den!“ Na závěr
si všichni společně s žáky mateřinky
zazpívali koledu. Děti poté ještě předaly všem vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka.
Asi hodinová návštěva se nesla
nadále v přátelském duchu. Při rozhovoru všech přítomných se neprobíralo výhradně jen téma blížících
se svátků. Hovořilo se také o tom, jak
se svět i lidské vztahy nebo výchova
dětí změnily za poslední léta a o co
jiné to bylo, když dnešní obyvatelé
domova byli ještě dětmi nebo rodiči

vychovávajícími malé děti. Řeč byla
také o tom, jak se daří obyvatelům
v nové budově, nebo jak jsou spokojeni se stravou, která se do zařízení dováží. Nechybělo vtipkování
na různá témata, ale na řadu přišly
také závažnější informace, které se
přímo týkají lokality okolí domova
u Družstevní ulice. „Podařilo se tu
konečně získat povolení na vybudování nového mostku přes řeku,“
informoval přítomné místostarosta
Kop. Obyvatele i personál domova
velmi zaujala také informace o chystané opravě Družstevní a s ní spojený připravovaný vznik nové autobusové zastávky. „Mělo by se to
uskutečnit už během roku 2016,“
poznamenal Kop.
Koncem setkání návštěva předala obyvatelům domova drobné vánoční pozornosti od města. Seniorky
zase na oplátku podarovaly místostarostu a jeho společnice dekorativními kytičkami vyrobenými z listí. Poté
se zástupci radnice vydali obdobně
pozdravit také starší občany bydlící
v zařízení Strahov.
Nikola Synek

„Tentokrát za účasti mě jako místostarosty a členů rady města Stanislava Duháně a Mariana Ležáka.
Výtěžek 6 700 korun byl věnován
Korunce Luhačovice,“ přiblížil místostarosta Radomil Kop. Korunka
Luhačovice, která pomáhá nemocným dětem, pak pořádala 5. prosince
v kulturním domě Elektra oblíbenou
akci Vánoční koncert dětem. Na večeru, který ve vyprodaném sále moderoval Petr Rychlý, se představila například kapela Slza nebo zpěvák Petr
Kolář. Koncert se konal pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, který během večera předal také šek s částkou 30 tisíc korun
věnovanou Zlínským krajem. Tu však
na pódiu hejtman navýšil ještě o další osobní finanční dar. Petr Rychlý přivítal mezi hosty i profesora Jaroslava
Rybku, který z pozůstalosti své ženy

Vlasty věnoval sdružení částku ve
výši 50 tisíc korun.
„Velké poděkování patří všem našim dlouhodobým partnerům a firmám, které na aktivity Korunky Luhačovice přispívají a věří v naše činnosti.
Bez nich bychom takové akce neuspořádali a ani mezi děti a rodiny nepřerozdělili tak vysoké částky,“ řekla
ředitelka Korunky Luhačovice Veronika Záhorská s tím, že během roku
2005 sdružení dětem a jejich rodičům věnovalo pomoc ve výši dosahující 800 tisíc korun.
Další z benefičních akcí byl koncert pro místní Charitu v luhačovickém kostele. Folklorní soubor Leluja
na něm představil lidový muzikál Moravský advent. Výtěžek koncertu, který činil více než 14 tisíc korun, hodlá
Charita věnovat na svou pečovatelskou službu. „Výtěžek půjde na nový
automobil pro pečovatelskou službu,
který chceme zakoupit v roce 2016,“
informovala ředitelka Charity Svaté
rodiny Luhačovice Lenka Semelová.
S luhačovickou Charitou je spojena i další tradiční dobročinná akce,
která se uskuteční začátkem roku. Je
jí Tříkrálová sbírka, která se tentokrát
má v Luhačovicích uskutečnit 9. ledna.
Nikola Synek

Nové školní dílny v ZŠ Luhačovice
V návaznosti na
zapojení ZŠ Luhačovice do projektů podpory
technického vzdělávání realizovaných v minulém školním roce ve
spolupráci se středními
školami v Uherském Brodě, Slavičíně a Luhačovicích požádala naše škola o dotaci z OPVK, který
vyhlásilo MŠMT. Tato dotace se vztahuje na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ a byla
poskytnuta v hodnotě 204 000 Kč.
Z dotace byly pořízeny zejména nové
pracovní stoly pro žáky (ponky), nářadí
pro žáky a stroje pro učitele na přípravu dřeva a ukázku, jak se s těmito stroji pracuje. Město Luhačovice poskytlo

DH Slovan Luhačovice

škole částku 29 000 Kč na výměnu
podlahy v dílně a zednické a malířské
práce v prostoru dílen. Škola získala
další novou a důstojnou učebnu, tentokráte na podporu tolik potřebných
technických dovedností dětí.
Mgr. Roman Lebloch, ZŠ Luhačovice

V tomto roce má za sebou úspěšnou sezonu David Šůstek, jezdící
sjezdy na horských kolech, jednoduše řečeno, z kopce dolů, v lese mezi
stromy. Reprezentuje město Luhačovice už šestou sezonu. A z toho letošní sezonu zařadí mezi ty vydařenější.
Zúčastňoval se letos závodů po celé
České republice, ale i v zahraničí. Pravidelně startoval na místním seriálu
Woodbike serie, který se jezdí převážně ve Zlínském kraji. Zde se umísťoval na nejvyšších příčkách a při součtu bodů po sedmi závodech skončil
na úctyhodném třetím místě v absolutním pořadí, stejně tak v kategorii mužů. Další série závodů nese

jméno Moravsko-Slovenský DHCUP.
Zde bylo o Davidu Šůstkovi také hodně slyšet a podařilo se mu vyhrát čtyři
závody. Také skončil první v celkovém
pořadí za celý rok. Ve zmíněném seriálu startoval v kategorii Hobby-full
(kategorie pro hobby jezdce), ale pro
příští rok bude startovat v Elitní kategorii (kategorie profi jezdců). Už v letošní sezoně se těmto profi jezdcům
David časově vyrovnával. Tak nezbývá než doufat, že o tomto nadějném
dvaadvacetiletém mladíkovi z Provodova jezdícím za DH Slovan Luhačovice ještě hodně uslyšíme.
Lenka Boráňová
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zprávy z radnice
Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovice
konané 25. 11. 2015
RML schválila:
• poskytování peněžitého daru při
příležitosti narození dítěte ve výši
2 000 Kč od 1. 1. 2016. Podmínkou
poskytnutí daru je trvalý pobyt dítěte v době jeho narození na území města Luhačovice (§10 odst. 3
zákona č. 133/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) a podepsání darovací smlouvy výhradně zákonným zástupcem dítěte, a to do
2 měsíců od jeho narození;
• poskytování peněžitého daru při
příležitosti nástupu dítěte do 1. třídy Základní školy v Luhačovicích ve
výši 1 000 Kč, počínaje školním rokem 2016/2017. Podmínkou poskytnutí daru je trvalý pobyt dítěte
i jeho zákonného zástupce v Luhačovicích, a to k 1. září daného roku
a podepsání darovací smlouvy do
konce října téhož roku;
• uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 133/2
o výměře cca 8 200 m2 v k. ú. Luhačovice na dobu určitou 15 let s Fotbalovým klubem Luhačovice za
cenu 100 Kč/rok;
• zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu
č. p. 282 o celkové výměře 62 m2 na

•

•
•
•

•

•

dobu určitou 15 let za účelem provozování praktického zubního lékařství;
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace „Úspory energie ZŠ
Luhačovice, Školní 666 – 2. etapa“
s firmou BM-BAUMAS, spol. s r. o.,
Na Veselí 1703/51, 140 00 Praha 4;
změnu jednacího řádu Rady města
Luhačovice;
uzavření Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace,
v termínu 19. 12. 2015 – 3. 1. 2016.
spolupořadatelství města na pořádání Mikulášského sportovního dne, který organizuje Dům dětí
a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, v areálu Sportovního centra Radostova 5. 12. 2015;
přijetí nadačního příspěvku ze Speciálního grantu Nadace Synot 2015
na projekt „Relaxační hrou k rozvoji
komunikace a řeči“ ve výši 20 000 Kč
Mateřskou školou Luhačovice, příspěvkovou organizací;
uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace, v termínu 23. 12. 2015 – 1. 1. 2016.

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovice
konané 9. 12. 2015
RML schválila:
• uzavření smlouvy o výkonu architektonické činnosti pro město Luhačovice na rok 2016 s Ing. arch. Jaroslavem Habartou;
• poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč TJ
Slovan, oddílu orientačního běhu,
na technické zabezpečení shromáždění sekce OB a VH ČSOS, konaného v listopadu 2015 v Luhačovicích;
• přijetí finančních darů Základní
školou Luhačovice, příspěvkovou
organizací, v roce 2015 – 5 000 Kč
od Studia Tryangel, s. r. o., Radlická
55, Praha 5, IČ 26686414, 10 000 Kč od
ADEON CZ, s. r. o., Klabalská I/197,
Zlín, IČ 26276038;
• přijetí finančních darů Mateřskou
školou Luhačovice, příspěvkovou
organizací, v roce 2015 – 2 000 Kč
JT Potos, s. r. o., Vlachovice, 1 000 Kč

Ekbit, s. r. o., Brno- Veveří, 15 000 Kč
Jan Šumšal, Pozlovice, a věcného
daru Stavebnice LEGO za 6 000 Kč
– Jan Šumšal, Pozlovice;
• zveřejnění záměru města prodat
část pozemku č. 2460/2 a 2460/17
k. ú. Luhačovice v ulici Hrazanská
o celkové výměře cca 30 m2;
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě z 18. 7. 2011 s paní J. S., předmětem kterého bude změna doby nájmu do 29. 2. 2016 za podmínky
dodržování domovního řádu;
• nominaci paní Adély Vittekové na
ocenění v rámci projektu Cena Salvator 2015 – Cena hejtmana Zlínského kraje.
RML rozhodla:
• o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací
a ředitelce městské knihovny.

Zprávy z 10. zasedání Zastupitelstva
města Luhačovice 2014–2018
konaného 10. 12. 2015
ZML schválilo:
• změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice;
• rozpočtové provizorium na rok
2016;
• úhradu druhé splátky UV lampy ve výši 115 092 Kč Sportovním
centrem Radostova Luhačovice,

příspěvkovou organizací, v roce
2015;
• převod částky 1 000 000 Kč z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku Městského domu
kultury Elektra, příspěvkové organizace, v rámci rozpočtu na rok
2015,

• převod částky 500 000 Kč z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku Sportovního centra
Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace, v rámci rozpočtu na
rok 2015;
• zpracování regulačního plánu vybraných lokalit v rámci Městské památkové zóny Luhačovice;
• revokaci usnesení č. 75/Z4/2014–
2018 z 19. 3. 2015 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2443/25,
689/3, 2443/1, 2835, 2445/11, 2709,
2947, st. pl. 183/4, 24443/8 a 674/3,
k. ú. Luhačovice v majetku města
pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem„Reko
MS Luhačovice – Dr. Veselého – koordinace/SPP: 1.84200824.2221“ ve
prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm
+ příslušné DPH (Jedná se o doplněné pozemky v ulici Dr. Veselého.);
• předání majetku předaného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci,
zpět do majetku města Luhačovice
dle předloženého návrhu;
• zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 2463/2 a 2463/28
k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční
soustavy realizované pod názvem
„Luhačovice, Ludkovická, Malaník,
kab. NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch
firmy E-ON Česká republika, s. r. o.,
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm
+ příslušné DPH (Jedná se o pozemky v ulici Ludkovická.);
• likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložilo vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného
majetku,
• předání majetku předaného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci,
zpět do majetku města Luhačovice;
• předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému
domu kultury Elektra, příspěvkové

organizaci, dle předloženého návrhu;
• podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – nasvětlení a stavební úpravy přechodů pro
chodce a dofinancování akce z rozpočtu města Luhačovice.
ZML vydalo:
• obecně
závaznou
vyhlášku
č. 2/2015, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2013 O místních poplatcích.
ZML zrušilo:
• „Obecná pravidla pro udělování
grantů města Luhačovice“ ze dne
30. 8. 2007.
ZML vzalo na vědomí:
• usnesení Rady města Luhačovice
č. 297/R23/2015 doporučující částku pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu města Luhačovice v roce 2016 ve výši 2 400 000 Kč.
ZML neschválilo:
• navýšení dotace na činnost v roce
2015: TJ Slovan Luhačovice ve výši
85 000 Kč, TJ Sokol Luhačovice ve
výši 95 000 Kč, Tenisovému klubu
Luhačovice ve výši 50 000 Kč a Fotbalovému klubu Luhačovice ve výši
70 000 Kč;
• prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace z rozpočtu
města na rok 2015 Malému Zálesí,
o. s., do 30. 12. 2015;
• nabýt do vlastnictví koupí pozemky parc. č. 758/3 o výměře 228 m2,
758/29 o výměře 14 m2, 758/30
o výměře 12 m2 , 758/31 o výměře 13 m2, 758/32 o výměře 13 m2,
758/33 o výměře 13 m2 a 758/34
o výměře 13 m2 vše k. ú. Luhačovice
(Jedná se o pozemky v ulici Mlýnská.);
• sestavení pracovní skupiny pro vypracování podmínek a stanovení
pravidel pro tvorbu obecně závazné vyhlášky týkající se provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

EXKURZE ADVENTNÍ VÍDEŇ
Vídeň v období adventu patří k nejkrásnějším městům Evropy. Proto se naši
němčináři již tradičně v prosinci vydali směr Vídeň.
Po klidné cestě jsme dorazili nejprve k Schönbrunnu, letnímu sídlu rodu
Habsburků. Každý žák dostal svého osobního průvodce v českém jazyce,
tzv. audioguide, a prohlédli jsme si komnaty Marie Terezie, císaře Františka
Josefa I. či císařovny Alžběty, řečené Sissi. Kromě prohlídky zámku jsme si prošli
také přilehlý park a vánoční trhy před zámkem.
V centru města pak došlo ke zkoušce fyzické zdatnosti, jelikož jsme pěšky
obešli budovu krásné radnice s největšími a nejkrásnějšími trhy Vídně, Burgtheater, Parlament, rozlehlý areál Hofburgu, navštívili jsme katedrálu svatého Štěpána, viděli hrobku rodu Habsburků… Náležitě unaveni, s nakoupenými dárky
jsme se v odpoledních hodinách vydali na zpáteční cestu.
Doufáme, že tradice této zdařilé exkurze nebude v příštích letech přerušena.
Za předmětovou komisi NJ Lenka Talašová

Ztráty a nálezy
Říjen 2015: kamera

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice
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ANKETA
Přání Luhačovicím
Co byste popřáli Luhačovicím do roku 2016? Na to jsme se zeptali známých i méně známých osobností spjatých nějak s lázeňským městem. Tady jsou jejich odpovědi:
„Luhačovicím,
jejich obyvatelům i návštěvníkům přeji především
zdraví
a pohodu, abychom žili v čistém
životním
prostředí, v toleranci a ohleduplnosti. Také přeji dostatek financí k realizaci plánovaných akcí, aby naše
město bylo i v budoucnu skutečnou
perlou Moravy.“
Marie Semelová
starostka Luhačovic
„Luhačovicím
bych do roku
2016 popřál především spokojené občany, spokojené turisty,
kulturní pestrost
a bohatství. Ať si
u nás každý člověk dokáže najít
to své NEJ!“

Jan Jelínek
trenér fotbalového áčka FK Luhačovice

„Popřála bych
Luhačovicím víc
nadaných studentů,
protože myslím, že je
to potřeba a je
dobré, když se
studenti mohou
pyšnit tím, že
chodili právě na
školu do Luhačovic. Také bych Luhačovicím popřála, ať jsou i dál tak krásné město jako doteď.“
Kristýna Sudková
studentka z Nevšové u Slavičína, která navštěvuje 3. ročník SOŠ Luhačovice
„Luhačovicím
přeji úspěchy při
řešení problémů s dopravou,
ať už je to průjezd městem, tak
i rozšíření ploch
pro parkování
ve všech částech
města. Bez intenzivní dopravy krása Luhačovic daleko víc vynikne, pohodlné parkování
pak vrátí pohodu a klid. Přispěje to
určitě i k pevnému zdraví a celkově
příjemné atmosféře, které všem občanům i návštěvníkům Luhačovic ze
srdce přeji.“
Olga Tkáčová
starostka sousedních Pozlovic
„Už 8. prosince vyhlásil papež
František celý následující rok Svatým
rokem milosrdenství, jehož ústředním tématem jsou slova Ježíše Krista: ‚Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec!‘ Zkusme proto

v novém roce přidat skutek lásky,
třeba se zamyslet
nad vztahy v rodině, mezi přáteli,
známými,
spolupracovníky
– jestli tam není
nějaká dosud neodpuštěná křivda... Zkusme začít každý u sebe a odpustit i těm, kteří nás
třeba něčím velmi ranili. Přeji a vyprošuji proto v roce 2016 luhačovickým
občanům i návštěvníkům hlavně láskyplné prožití tohoto Svatého roku
milosrdenství a žehnám všem.“
Hubert Wojcik
luhačovický farář
„Luhačovicím
bych popřál to co
i jiným městům aby rostla sebevědomá občanská společnost.
A aby mladí lidé
našli po studiích
cestu zpátky do
Luhačovic.“

František Petrák
výtvarník

„Za Spolek aktivních seniorů
přeji, aby čarovná atmosféra Vánoc ještě přetrvala a úspěchy
nového roku, ať
předstihnou roky
minulé. A pokud
se týká seniorů –
přidejte se k nám, uděláte něco pro
své zdraví!“
Jana Černocká
členka výboru Spolku
aktivních seniorů Luhačovice
„Luhačovicím
bych přál, aby
se dostaly na seznam památek
UNESCO.
Aby
se vraceli všichni hosté a odjížděli spokojeni.
Abychom získali
co nejvíce dotací a mohli naše město
zvelebovat.
Občanům našeho města přeji, aby
se jim zde žilo krásně, více pracovních
příležitostí, aby i nadále mohli hrdě
říci: „Já jsem Luhačovjan.“
Radomil Kop
místostarosta Luhačovic
Mé přání je
občanům, protože, když budou
mít Luhačovice
spoustu spokojených a odhodlaných občanů,
bude se nám

tady dobře žít. Přeji jim, aby vykročili do roku 2016 pravou nohou, aby
měli kolem sebe rodinu, plno přátel,
zajímavou práci, koníčky a jejich život měl smysl.
Eva Tomalová
ředitelka Domu dětí a mládeže
Luhačovice
„Přál bych Luhačovicím
to,
co je dnes velmi aktuální pro
celu zemi a konec konců i svět.
Mír a bezpečí zní
možná nadneseně, ale bez nich
bychom si nepřáli nic jiného. A dále hodně hostů, udržitelný a citlivý rozvoj, nevysychající
prameny, skvělou atmosféru, dobrou
náladu, rozvážné, ale rozhodné zastupitele a návrat paní starostky. Přál
bych jim ve všech směrech dobrý rok
2016.“
Eduard Bláha
generální ředitel akciové
společnosti Lázně Luhačovice
„Luhačovicím
bych popřála pořád tolik spokojených lidí, kteří je
navštěvují!“
Hana
Heidenreichová
rekreantka na
léčebném pobytu, přijela z Loštic
„Dovolte mně,
abych své přání začal citací výroku Karla Čapka: ‚Snad už naše
dějiny byly kdysi
a my taháme své
figurky stejnými
tahy ke stejným
porážkám jako
kdysi.“ V souvislosti s tímto výrokem
přeji našemu městu i občanům klidné prožití roku 2016 a hlavně zdraví ve
Vašich rodinách.“
Roman Lebloch
2. místostarosta Luhačovic
„Luhačovice
jsou krásné lázeňské město,
kde žiju od narození, přála bych,
aby sem mířilo
čím dál více spokojených turistů,
aby město vzkvétalo. A lidem přeji
všechno dobré!“

Barbora Tylčeová
prodavačka v luhačovických
potravinách Enapo

„Do roku 2016
jako zdejší rodák
Luhačovicím přeji, aby si jako čtvrté největší lázně
v ČR udržely pověst nejkrásnějších moravských
lázní, které budou
do naší nádherné
etnografické oblasti lákat stále více návštěvníků. Obyvatelům Luhačovického
Zálesí přeji především pevné zdraví, optimismus a mnoho úspěchů v osobním
i profesním životě. Obklopujte se v životě lidmi, za kterými jsou vidět konkrétní
výsledky práce, ne jen prázdná slova.“
Josef Hampl
generální ředitel
akciové společnosti Zálesí
„Přeji Luhačovicím, aby se tu podařily zrealizovat
všechny naplánované záměry
a aby naše město
bylo dál magnetem pro návštěvníky. Hosté aby
odjížděli spokojení a rádi se sem vraceli. A taky bych
všem přál, aby se potkávali se strážníky
jen v situacích pro ně příjemných, a samozřejmě hodně zdraví a štěstí. A luhačovickým kuželkářům, ke kterým patřím, přeji postup do Interligy.“
Vlastimil Červenka
velitel Městské policie Luhačovice
„Luhačovicím
přeji klidný rok,
plný úspěšných
akcí a vzájemné
spolupráce s naší
školou. A paní
starostce brzké
uzdravení!!!“
Karel Milička
ředitel Střední
odborné školy
Luhačovice
„Město bude
takové, jaké bude
mít
obyvatele
a zastupitele. Přeji mu tedy, ať je
mladé a radostné svým duchem,
čisté v myšlenkách i ve skutcích
a ochotné pracovat na svém růstu. Luhačovickým dětem přeji vhodná místa pro trávení
volného času, dostatek kladných dospěláckých vzorů, aby je svým příkladem učily chtít dobro i pro druhé.“
Hana Hýsková
vedoucí skautského střediska
Osamělý jestřáb Luhačovice
Anketu připravil Nikola Synek
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ROZHOVOR
Obyvatele i pracovníky
Domova pro seniory
Luhačovice v roce 2015
čekala velká změna
– stěhování do nové
budovy. Když jsem se
na přelomu listopadu
a prosince sešel k rozhovoru s ředitelkou
zařízení Martou Ševčíkovou, šel jsem za ní
už do nové budovy, kde
byli zhruba dva měsíce.
 Jaké bylo to stěhování a jak se na
novém působišti daří?
Bylo to o něco horší než akce kulový blesk, jestli jste viděl ten film…
(úsměv) Ale ne! Požádali jsme rodiny
klientů, aby nám byly nápomocny. Zabalit svým blízkým jejich osobní věci
a to, co si chtějí s sebou vzít do nového a dát do nového pokoje. Dali jsme
si na to víkendový termín. Rodiny nám
velmi pomohly. Na 30. září se objednaly sanitky pro klienty, kteří jsou na
tom zdravotně hůře, a vlastními auty
jsme vozili schopnější. Takže během
odpoledne se přesun zvládl. Večeřelo se již na novém.
 Jak jsou podle Vás klienti v nové
budově spokojení?
Myslím, že jsou. Vše je nové a hlavně zde máme u pokojů sociální zařízení. Ve starém domově byly koupelny a toalety na chodbách, což nebyla
dobrá varianta.
 Nemohli sem ale přejít všichni.
O kolik méně teď máte klientů?
O deset, bylo padesát, teď je 40.
 Kam vlastně šli?
Většinou do domovů v okolí, do
Loučky či Nezdenic. Jedna paní šla
k dceři, ale už se nám vrátila zpět, neboť se uvolnila kapacita. Ti klienti, kteří odešli, se mohou po uvolnění místa
navrátit, pokud budou mít zájem.
Je tu také méně zaměstnanců. Rušila se prádelna a kuchyň...
Měli jsme 35 úvazků a máme 27
a půl úvazku. Ti, kdo odešli, si převážně hned našli novou práci a někteří si
odešli užívat starobního důchodu.
 Zaměstnanci pro tuto práci se
nehledají úplně jednoduše, že?
To ne. Máme nepřetržitý provoz,
slouží se dlouhé směny – 12 hodin.
Práce není jednoduchá, každý ji dělat
nemůže. Zaměstnáváme 10 pracovníků v sociálních službách, kteří provádí přímou péči u klientů. Dále je aktivizační pracovnice, která i pomáhá při
hygienách a zejména má na starosti
různé zájmové aktivity, jako rukodělné práce, hudební aktivity, společenské hry, vycházky, výlety a zájezdy.
Zdravotní sestry jsou na denní a odpolední směny, v noci se starají o klienty pracovnice v přímé péči. Na půl
úvazku pracuje fyzioterapeutka, což
je perfektní věc.

 Máte tu teď i více jídelen, že?
Tři. V 1. podlaží třípodlažní budovy, kde je zázemí, je přípravna podobná kuchyni. Teplé jídlo nevaříme,
dováží se ze Slavičína v gastronádobách. Pak ho naše pracovnice servírují v jídelnách chodícím klientům.
V každé jídelně má své místo 8 klientů. Setkávají se zde mezi sebou, povídají si...
 Co se nejvíc osvědčilo a jsou tu
i nějaké nevýhody oproti bývalému sídlu?
Myslím, že jsou v novém všichni spokojení. Zvykáme si, zabydlujeme se. Třeba na obrázky pro zútulnění
a podobně, na to opravdu nebyl ještě
čas. Negativního si nic neuvědomuji.
Vše je nové, moderní. Pravda je, že obyvatelé byli zvyklí na starý domov, který
měl svého „ducha", šlo o starou lázeňskou vilu. Ta na starší lidi mohla působit mileji než současná moderní stavba. Ale klienti si zvykají na nové, mnozí
jsou rádi, že mají blíže do města.
 Projevuje se na životě domova
i to jiné členění budovy?
Na staré budově jsme měli velkou
jídelnu, využívanou na různé spole-

V období chřipkové epidemie nás hygiena vyzve k zákazu návštěv.
 Jsou jinak návštěvy nějak omezené?
Ne, samozřejmě přespávat by tu nikdo neměl, ale jinak jsou návštěvy bez
omezení. Vrátnice je otevřena do šesti večer. U dveří je „hláska“, takže když
někdo potřebuje za svým blízkým,
není problém si zazvonit na pracovníky, kteří návštěvu pustí.
 Život v domově má i svá specifika, třeba na pokojích musejí mít
sluchátka k televizi, aby se vzájemně nerušili, když tam mají
dva televizory, že?
Bývá to tak na dvoulůžkových pokojích, pokud má každý svou televizi
a přeje si sledovat jiný pořad. Většinou
se klienti ale spolu domluví. Většina
klientů už před stěhováním věděla,
s kým chce sdílet pokoj a dívat se na
jednu televizi. Sluchátka jsou nutná
i v případě, že je někdo nedoslýchavý, aby nerušil spolubydlícího hlasitým zvukem.
 Kolik máte u Vás takzvaně chodících lidí?
Asi deset, co si zajdou i sami do
města. Ze dvou podlaží s pokoji je

o tatínka, který před dvěma lety zemřel. Měl Alzheimerovu demenci, byl
ležící a „úplně jinde“. Není to tedy určitě tak, že bych nevěděla, co podřízení dělají. Také, když není zbytí, se vezme smeták do ruky a udělá se to, co
je potřeba. V malém zařízení, jak jsme
my, to ani jinak nejde. Když jsme se
teď stěhovali, převlékala jsem lidem
postele, douklízívala koupelny a dělala vše, co bylo potřeba a co dělali
i ostatní.
 To jste také dělala?
Kdo měl ruce, pomáhal. Za to všem
zaměstnancům obrovský dík!

čenské akce. Ti, co zde sedávali a povídali si po snídani, či obědě, se navštěvují stále. I v novém domově máme
společenskou místnost, kterou rozhodně nenecháme zahálet.
 Tam budou mít klienti i letošní
Vánoce?
Možná jim tam štědrovečerní večeři prostřeme, to se teď ještě zvažuje.
Určitě se tam ale bude odehrávat silvestrovský večírek.
 Příchod zimy znamená i období
chřipek. Seniorům se doporučuje očkování, máte ho plošně?
Ano, vrchní sestra od lékařky objednává vakcíny, očkují se i zaměstnanci. Tak to mají všechny domovy.

jedno pro klienty, kteří jsou v horším
zdravotním stavu. Na tomto podlaží je
i ošetřovna a místnost pro pečovatelky. Ve třetím podlaží žijí klienti, kteří si
sami zajdou na jídlo, zahradu, na aktivizace… Do města se pustí s doprovodem či na vozíčku.

vyhlásil krajský úřad výběrové řízení,
kam jsem se přihlásila a uspěla.

 Jak dlouho pracujete v této sociální oblasti? A začínala jste
jako pečovatelka?
Práci v sociálních službách dělám
od šestadevadesátého roku. To jsem
se stala ředitelkou podobného zařízení ve Fryštáku. Ale za ty roky, co v oboru působím, znám práci personálu
poměrně detailně. Také jsem ji zažila na vlastní kůži, když jsem se starala

 Jak vypadala Vaše práce ve
Fryštáku?
Ve Fryštáku jsem pracovala od 1. 12.
1996 jako vedoucí, později jako ředitelka Domova-penzionu pro důchodce, který se následně po účinnosti zákona o sociálních službách změnil na
Domov s chráněným bydlením. Práce
byla podobná jako v Domově pro seniory, jen klienti byli samostatnější. Žilo
tam sedmdesát obyvatel. Když současná starostka Luhačovic paní Semelová
odcházela z pozice ředitelky luhačovického domova do politické funkce,

 Vy tedy nebudete přímo z Luhačovic?
Žiji ve Zlíně, přímo v Malenovicích.
 A před tím Fryštákem jsem se
k té profesi dostala jak?
Jsem magistra, mám „pajdák“ –
speciální pedagogiku. Učila jsem ve
zvláštní škole ve Zlíně. Pak jsem měla
děti, a když jsem končila mateřskou,
četla jsem v novinách, že je vypsáno
výběrové řízení na vedoucí domovů
ve Fryštáku, v Napajedlích a na Burešově. Zkusila jsem se přihlásit do
Fryštáku. Byl konkurz a uspěla jsem.
Působila jsem ve Fryštáku čtrnáct let.
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 Jak se ten obor vůbec vyvinul za
těch zhruba 20 let od toho šestadevadesátého?
Hodně. Po účinnosti Zákona 108 se
začalo pracovat podle standardů kvality sociální péče, které má mít každé zařízení vypracováno, zavedeno
a musí je dodržovat. Standardy jsou
nutné pro práci personálu, hlavně obslužného personálu. Jsou pro dobro
uživatelů, slouží ke každodenní práci, svými metodikami vede pracovníky, jak postupovat, jak se ke klientovi
chovat. Klient je pro nás partner. Někdo, koho si vážíme, a ne jen ten, komu
sloužíme. Není to „přines-podej“, ale
je to o tom, abychom člověka udrželi co nejdéle v jeho životě aktivního.
Mate i různé aktivizační programy…
Máme dvě bezvadné pracovnice,
které se věnují i této práci. Také přímo aktivizační pracovnici, jejíž práci jsem vám již popisovala. Jedna sociální pracovnice, paní Martincová, se
věnuje převážně důležité administrativní práci, ale společně s paní Málkovou pracují i na udržení si samostatnosti a aktivním trávení volného času
u našich klientů. Paní Málková provádí u klientů smyslovou aktivizaci. Každý starý člověk už zapomíná, některé činnosti si nepamatuje. Ona s nimi
tyto činnosti oživuje.
 Jak?
Dělají věci, které naši klienti dělávali v mládí s rodiči nebo později spolu
se svými dětmi a které již třeba zapomněli. Je to oblíbená činnost. Pečeme perníčky nebo si jenom povídáme nad fotkami. Také se s některými
účastní závodů Charity v kuželkách
nebo v petanque ve Zlíně na Burešově. Také hraní šipek v Charitním domově v Otrokovicích. Fyzioterapeutka vede klienty při velmi oblíbených
skupinových cvičeních. V domově organizujeme různá vystoupení, chodíme na procházky, jezdíme na výlety… Snažíme se.
Slyšel jsem, že chcete v té vstupní
hale dělat i nějaké výstavy.

Navázali jsme spolupráci s místní
občankou, která komunikuje právě
s kolegyní Málkovou. Výstavy by se týkaly spíše jen výrobků našich klientů.
 Spíš tedy výstavky než výstavy?
Ano, takové tematicky zaměřené.
Ale rozhodně se k tomu dostaneme
až za nějaký čas.
 Dříve rodiny často řešily bytovou situaci stylem: „Babi, běž
do domova a mladí půjdou bydlet místo tebe.“ Jak moc se to
změnilo?
Velmi. Žádné zařízení, jako naše, by
nemělo vykrývat bytové problémy
v rodině. Žadatel o umístění by měl
mít přiznán příspěvek na péči, který
vyjadřuje míru potřeby pomoci druhých. Pokud příspěvek nemá, musí
být jasné, že je na pomoci druhé osoby závislý. O příspěvek si pak požádá
po jeho přijetí do domova. Do domovů by měli být umísťováni klienti s vysokou mírou potřebnosti podpory,
kteří potřebují značnou péči.
 Chodí za seniory hodně návštěv?
Kdyby blízcí chodili víc, bylo by to
lepší. Já chápu, že nikdo nemá čas,
lidé jsou dlouho v práci, mají své domácnosti. Ale největší „gró“ je, když
přijde rodina. Všichni by si měli uvědomit, jak je pro nás všechny důležité
setkávání se svými blízkými. Můžeme
vymýšlet aktivizační činnosti, ale nejvíc potěší, když přijde dcera, syn nebo
vnoučata. I pečovatelka musí kolikrát
klienta vzít za ruku, pohladit… To
má ale hlavně dělat rodina. Na druhé straně musím ale říct, že máme
spoustu rodin, které své blízké navštěvují často, někteří téměř denně.
 Utkvěl vám za těch 20 let práce se seniory v paměti někdo,
na koho si často vzpomenete?
Třeba někdo jak z filmů, kde
důchodce v domově či ve špitále plácá sestřičky po zadku?
Ještě ve Fryštáku byl pán, který už
nežije. S tím v tomto směru bývalo
opravdu veselo.

 V jakém smyslu?
Rád se napil alkoholu, takže to kolikrát byly hodně vtipné scény. Lidé je
ocenili až později. Plácal právě i seniorky na chodbě či ve výtahu a ony si
mi pak chodily stěžovat.
 A co vy na to?
Říkám: „Děvčata, vždyť taková pozornost ve vašem věku i potěší, ne?“
Probíhaly tam i různé milostné scény.
 Milostný život seniorů byl vždy
tabu. Dnes se to trochu mění…
Jak se ty situace řeší?
Může to být velký problém. Ale sexualita člověka by se neměla popírat,
někteří mají partnera. Ne že bychom
jim ho hledali (úsměv). Stane se ale,
že se dají dohromady i lidé v domově. U nás se zatím tyto věci odehrávají v kamarádském vztahu. Ve Fryštáku se řešívaly i nevěry, polámané ruce
z těchto důvodů a podobné scény.
 Co kdyby přece u Vás v zařízení
někdo ze seniorů měl intimního
partnera…?
Máme dvacet jednolůžkových pokojů, kde případně soukromí je. A na
dvoulůžkových pokojích jsou lidé,
jejichž zdravotní stav se s tímto spíše vylučuje, takže podobné aktivity spíše „nehrozí“. Jinak pokud jde
o jakékoli soukromí, tak klienti mají
na dvoulůžkových pokojích zástěnu, kterou mohou mezi sebou zatáhnout. Třeba při hygieně.
 Ještě se vrátím k tomu slavnostnímu otevírání luhačovického domova. Bylo pro Vás určitě dost specifické, když tu byl
i předseda vlády Sobotka?
Týden před tím si prohlížela vše
ochranka. Zda je již schválený výtah
a může se jím jet, věci bezpečnosti. Pak jsem přímo na slavnostní otevírání domova dostala itinerář, koho
a v jakém pořadí mám přivítat, jaký
bude časový sled. Tak významná návštěva má své časové omezení. Až na
jedno faux pas se to povedlo. Začala
jsem totiž pana hejtmana vítat před

poslancem a trochu to pak popletla,
naštěstí hejtman je normální člověk
a vzal to s úsměvem. Po otevření jsme
s panem premiérem 20 minut procházeli domov, díval se, ptal, diskutoval s lidmi.
 Tréma byla?
Hrozná! Ale podařilo se, otevřeli
jsme, to je podstatné!
 V kraji se teď otevíralo více podobných zařízení. Inspirujete se
i v ostatních domovech?
Když jsme byli ve starém, mohli jsme občas závidět moderní vybavení jiným zařízením. Chtěli bychom
ale být zařízení spíše rodinného typu.
Obrovské domovy s veškerou technikou se mi zdají neosobní. Mně se
líbí spíše domov, jako jsme navštívili
v Prachaticích, zabývají se zde smyslovou aktivizací. To by se nám, pracovníkům, líbilo i u nás. Máme vyškolenou jednu pracovnici.
 Co kvůli tomu ještě děláte?
Sháníme i různé staré předměty do
reminiscenční neboli vzpomínkové
místnosti, kde jsou věci 50 i 70 let staré. Klienti si tam o nich pak vyprávějí, vzpomínají, osvěžuje jim to paměť.
Momentálně sháníme starou dřevěnou, nejlépe rohovou lavici. A stůl.
Senioři zde mají ve skupinkách povídání, vzpomínání, jak oni kdysi žili,
co oni kdysi někde viděli a podobně.
Máme tam zatím jen pár věcí – starý
sekretář, křesílka, drobné předměty
denního života z dob před půl stoletím a více. Mlýnek, psací stroj, papundeklový kufr. Lavici a stůl bychom hodně potřebovali. V tom by
mohli pomoci i lidé z Luhačovic. Pokud někdo přestavuje starý byt, vyklízí po prarodičích, třeba se něčeho rád
zbaví. Uvítáme i ty drobné předměty.
I nějakou symbolickou cenu bychom
mohli zaplatit. Ale hlavně by tím našim seniorům dárce pomohl.
Autor: Nikola Synek

Vzpomínky
Dne 7. 1. 2016 uplyne 7 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Zdeněk Malaník.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera Olga
s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 23. 1. 2016 uplyne již 10 let, kdy nás opustila
paní Věra Buriánková.
S láskou a vděčností vzpomínají manžel Josef a synové Radek, Josef a Lumír s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. 1. 2016 uplynou 4 roky od úmrtí
pana Karla Kolínka.
S láskou stále vzpomínají manželka Terezie a syn s rodinou. Děkujeme všem za vzpomínku, kdo ho znali.

Dne 30. ledna 2016 uplynou 3 roky, kdy nás navždy
opustila milovaná dcera, manželka, maminka a babička, paní Marie Coufalíková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina..

Dne 17. 1. 2016 vzpomínáme 10 let od úmrtí našeho bratra JARKA MAŇÁKA.
Zemřel ve věku 44 let. Sestry Alena Vaňharová,
Anna Valešová s rodinami.

Blahopřání
23. 1. 2016 oslaví své 70. narozeniny
naše sestra Anička Šašinková.
Vše nejlepší přejí sestry Ludmila, Anežka,
Katka, Božka a rodiny Blechova, Horova, Ingrova.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Viktor Vítek
Marek Foks
Anna Špačková
Hermína Davidová
Rodičům srdečně blahopřejeme.
Sňatky
Rastislav Baláž a Markéta Vaculová
Libor Žilka a Andrea Vanická
Blahopřejeme
60 let výročí svatby
Josef a Bohumila Žáčkovi
Blahopřejeme
Výročí narození
Marie Majzlíková 		
Květoslava Káňová		
Karla Semelová		
Ludmila Kudláčková
Anežka Raková		
Ludmila Váňová		
Oldřiška Mlčková		
Karel Semela		
Zdeněk Janíček		
Marie Mikulášková		
František Zábojník		
Jaroslav Jahoda		
Jiří Záhorovský		
Jarmila Blažková		
Anděla Koníčková		
Danuška Vintrová		
Marie Vondráková		
Jiřina Talašová		
Přijměte naši srdečnou gratulaci.

94 let
93 let
91 let
88 let
87 let
87 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Úmrtí
Miroslav Opelík		 87 let
Jiřina Máčalová		 87 let
Dagmar Drábečková		 86 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do
redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Vedoucí policejního oddělení:
Kamerový systém bych Luhačovicím doporučil
Začátkem prosince jsem se sešel
s vedoucím luhačovického obvodního oddělení Policie ČR Jaromírem
Matyščákem. Právě v těch dnech měl
uplynout rok od doby, kdy začal oddělení vést. Povídali jsme si o některých konkrétních případech i o tom,
čím je specifická práce policistů v lázeňském městě.
 Můžete ten rok, co vedete oddělení v Luhačovicích, shrnout?
Do Luhačovic jsem nastoupil
4. 12. 2014. Byl to rok plný změn, větší odpovědnosti, učení se a poznávání nových lidi.
 Jaký jste si dal úkol, když jste nastupoval?
Snažil jsem se udržet ten velmi
dobrý standard, který tu byl, a zaměřil jsem činnost oddělení na podnapilé řidiče, řidiče pod vlivem drog a celkově na drogovou problematiku. Co

je negativní, tak jsme teď hodně přetížení, zajišťujeme spoustu akcí mimo
naše teritorium, do toho přišla migrační krize. Posílali jsme proto dva policisty do Vyšních Lhot, kde plnili úkoly v zařízení pro uprchlíky. No, a když
si myslíte, že už je klid, tak vám někdo zavolá, že se zítra musíte podílet na
ochraně první dámy, která je ubytovaná na několik dní v Luhačovicích, a vy

musíte rušit policistům volno a stahovat je na přesčasy.
 Kolik vás tu na obvodním oddělení je?
Fyzicky šestnáct plus jedna občanská zaměstnankyně. Z těch šestnácti
jsme dva ve vedoucích funkcích, dva
ve skupině dokumentace a v přímém
výkonu zůstává 12 policistů.
 O jaké území se jako oddělení
staráte? Je to správní obvod Luhačovic?
To je ještě širší. Máme i část ORP
(obce s rozšířenou působností) Zlín.
Začíná to z jedné strany od hranice okresu Uherské Hradiště přes
Doubravy, Provodov, Horní Lhotu,
Slopné. Na druhé straně Kladná Žilín
a na kopci na Petrůvku, tam se nám to
půlí se Slavičínem. Do Slavičínského
teritoria ale jezdíme také, protože některé služby nejsou schopni zajistit.
 Čekal jsem, že když přijdu, najdu Vás za stolem plným papírů,
protože vím, že práce policistů
je také hodně papírování. Stůl
je ale prázdný…
(Úsměv) To jsem si uklidil, než jste
přišel. Ale hlavně, přechází se do elektronizace. Fyzické spisy také jsou, ale
co jde, řešíme elektronicky.
 Jaké tu byly za poslední rok nejvážnější případy?
Byla to série vloupání do objektů.
Do sportovního obchodu BI-FU, tam
byla škoda asi za 250 tisíc, Klenotnictví
Briliant vyloupené na konci srpna, potom vloupání do Rybářské chaty u přehrady. V těch třech případech byly asi
největší škody v porovnání s ostatními.
 A už se ty případy vyřešily?
Nejsou uzavřené, nějaké poznatky
se zjistily, zatím konkrétní pachatel
není znám. Ještě probíhají operativní
úkony, takže nemohu být příliš konkrétní. Bohužel se často stává, že pachatele vidí svědci, jako tomu bylo
u Briliantu, ale na policii nezavolají.
 Co dopravní nehody. Třeba
u Ludkovic, kudy denně jezdím,
jsem viděl v jednom týdnu postupně dvě auta v příkopu.
Obecně by si lidé měli dát pozor
v lesních úsecích, kde se mění světelné
podmínky. Část cesty je suchá, v lese
to na ni neprosvítá, je mokrá, někdo
tam najede moc rychle a stane se nehoda. U zmiňovaných Ludkovic byly
v tom lesním úseku k Březůvkám, když
počítám i jednu srážku se zvěří, v jednom podzimním týdnu čtyři nehody.
 To je nejčastější místo v okolí
Luhačovic, kam jezdíte řešit dopravní nehody?
Ne, nejčastěji je to kopec na Petrůvku. Ta jeho horní část. Sice to už
spadá pod slavičínské oddělení, ale
naši policisté jsou často nejblíž, a tak
je tam operační důstojník vysílá. Naše
vozidla jsou totiž monitorována pomocí GPS, a tak se ví, kde které auto
je. Když prší, tak jsou v tom kopci na
Petrůvku nehody téměř denně.
 Jak je to s počtem nehod?
Konkrétní statistiky se dělají centrálně, ale obecně lze říci, že když se

před několika lety zrušila povinnost
oznamovat všechny nehody Policii
ČR, tak šetřených nehod ubylo. Jenže s odstupem času a po negativních
zkušenostech s pojišťovnami a viníky,
kteří se začali vykrucovat z odpovědnosti za nehodu, jezdíme k nehodám
opět častěji.
 Co násilné činy na Vašem území? Bylo tu tuším napadení ženy
bývalým partnerem…
To bylo v Pozlovicích, případ šetřila
kriminální policie, my jsme zajišťovali místo činu a prováděli neodkladné
úkony. My šetříme trestné činy, kde
horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 5 let, tudíž se hlavně
jedná o výtržnictví, často v souběhu
s ublížením na zdraví.
 Když to převedu do běžné mluvy
– chlapi se poperou v hospodě?
No spíše mladíci, kteří si něco dokazují, často pod vlivem alkoholu.
 Mluvíme o Luhačovicích. Ale Vy
jste vždy nesloužil tady, že?
Ne, začínal jsem ve Vizovicích
v hlídkové službě, pak jsem sloužil
v Luhačovicích jako obchůzkář. Z řadového policisty jsem se vypracoval
na pozici zástupce vedoucího v Luhačovicích. Po dvou letech jsem dostal
nabídku dělat zástupce vedoucího
ve Zlíně. Tam jsem byl tři roky a poté
jsem se vrátil do Luhačovic jako vedoucí.
 Můžete srovnat krajský Zlín
s malými lázeňskými Luhačovicemi? Jak moc se to pro policisty liší?
Každé místo má svá specifika. Velké město, to je velká zátěž, ale také je
tam více hlídek, a pokud jsou k dispozici, může jich rychle zasáhnout více
společně. Tady, pokud to řeší jedna
hlídka a potřebuje posily, je delší časový úsek, než jim někdo přijede na
pomoc. Jinak povahou je oddělení ve
velkém městě spíše taková velká fabrika, kde to všechno jede, řekněme
více unifikovaně. My jsme spíše jako
rodinná firma, která ale zase může
přidat něco svého, na některé věci je
tu přece jen více času.
 Co třeba drogová problematika
na Luhačovicku? Tady to asi nebude jak ve Zlíně?
No, ono je to spíš podobné. Ve Zlíně je několikanásobně více lidí než
v Luhačovicích, takže je to markantnější, ale poměrně je to podobné.
Tato problematika se bohužel nevyhýbá žádnému městu, obci.
 Předpokládám, že v případě
Luhačovic a okolí půjde spíše
o měkčí drogy, marihuanu…
Opět je to podobné. Marihuana je
obecně rozšířena hodně. Z těch tvrdých drog se tu vyskytuje pervitin,
který je levnější, dostupnější, snáze se
vyrobí. S výrobou drog se pojí jeden
z mých nejtěžších zážitků ze služby.
 Můžete ho popsat?
Byl to moment, kdy jsme chytili přímo při činu výrobce pervitinu v jedné chatové oblasti a musel jsem se
rozhodnout, zda proti tomu člověku
budu muset použít zbraň, vystřelit
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na něj. Nebyl jsem ve službě dlouho, zkušenější kolega čekal opodál
na posily a já jsem zajišťoval přístupovou cestu do objektu. Pachatelů bylo
více a byl předpoklad, že můžou být
ozbrojeni. Najednou někdo šel proti mně, svítil mi do očí baterkou a nereagoval na výzvy, aby si lehl. Ale naštěstí jsem zatím k ostré střelbě zbraň
použít nemusel. Po výzvách, že použiju zbraň, si pachatel lehl a úspěšně
jsme s kolegou zákrok dokončili. Velmi těžký zážitek také byl, když jsme
řešili případ sebevraždy dvanáctiletého kluka.
 To jsou asi pro policistu ty nejtěžší okamžiky, že?
Ano, velmi těžké okamžiky jsou,
když musíte řešit tragické události s účasti dětí a mladých osob. Ještě
těžší je, když musíte říct rodičům, že
zemřelo jejich dítě.
 To už jste musel udělat?
Bohužel ano, několikrát. A je prakticky jedno, jestli to byl dvanáctiletý
hoch, devatenáctiletý anebo čtyřicetiletý muž, pro rodiče je to vždy dítě…
Při svém prvním „vyrozumívání“ jsem
nebyl schopný říct ani slovo, když proti mně šel vystrašený otec, a to jsme ho
šli „jen“ vyrozumět, že jeho syn byl po
autonehodě převezen s lehkým zraněním do nemocnice. Tehdy mě zachránil zkušenější kolega.
 Sám máte potomky?
S manželkou vychováváme tři děti.
 Myslíte, že někdo z nich půjde
také k policii?
Ta nejstarší studuje zdravotnickou
školu, ten nejmladší je maličký a na
záchranářských vozech ho zatím zajímají jenom majáky. A ten prostřední
je každý týden něčím jiným. Nebudu
jim to rozmlouvat ani je přemlouvat.
 Existuje třeba nějaká deformace z povolání?
Určitě. Řešíme spoustu negativních věcí, takže se více bojím o své
nejbližší… Manželka se mě snaží
usměrňovat.
 Na co jste za své působení u policie nejvíc pyšný?
Snažím se dělat práci co nejlépe
a jsem spokojený, pokud se to daří.
Stejně jsem spokojený, pokud se daří
mým podřízeným i kolegům z jiných
útvarů. Není důležité, že jste zadržel
někoho konkrétního, důležité je, že
policie funguje jako celek. Jsou případy známější – požár 103. budovy
ve Zlíně, úspěšné pátrání po dvojnásobném vrahovi ve Zlíně, ale i méně
známější, ale neméně důležité. Třeba jsme dotáhli ve Zlíně sérii případů a podařilo se do vazby zavřít lidi,
kteří soustavně páchali trestnou činnost. Sice škody nebyly nijak závratné, ale pro běžného člověka hodně
citelné. Byly to vykradené sklepy,
krádeže v obchodech, vloupání do
objektů. Problém je u těch drobnějších, méně závažných skutků, že než
se pachatel přes všechny soudy dostane do vězení, trvá to hodně dlouho. A stává se to bohužel někdy i po
závažných činech, z čehož je moc lidí
nešťastných.

 Proč a kdy jste se vůbec pro práci policisty rozhodl?
Už na základní škole mě lákalo být
záchranářem nebo policistou.
 To jste pak studoval policejní
školu v Holešově, ne?
Zvažoval jsem holešovskou školu,
ale tam se tehdy hlásila spousta lidí
a brali málo. Tak jsem šel na střední
průmyslovku ve Vsetíně. Tam, když
jsem řekl učiteli, že chci jít k policii,
tak kroutil hlavou. Proč jako jsem na
této škole. Ale ty čtyři roky jsem nějak zvládl a po vojně jsem se přihlásil
a byl přijat k Policii ČR, u které pracuji
od roku 2002.
 Ale vzdělával jste se pak i v policejním oboru, že?
Po základní odborné přípravě jsem
se přihlásil na policejní akademii, která je v Praze, a získal tam bakalářský
i magisterský titul. Vyšší vzdělání je
i podmínkou pro práci vedoucího.
 Co vás na té práci nejvíc baví?
Vidím smysl v tom, že pomáháme
lidem. Spousta lidí to tak nevnímá,
třeba protože dostanou občas nějakou pokutu. Ale asi každý si dokáže
představit, jak by to tu vypadalo, pokud by tu policie nebyla.
 Jak policista relaxuje?
Teď nejvíc času zabírá to nejmladší
dítě, které má dva a čtvrt roku. Pokud
to jde, tak třeba spinning, horské kolo,
vyjet si někde, vyčistit si hlavu, sauna.
 S prací policisty jste začínal ve
Vizovicích, odtud i jste?
Bydlím ve Valašských Kloboukách
a denně dojíždím do Luhačovic. Myslím, že v místě bydliště je lepší policistu nedělat, nemusíte řešit pracovní
záležitosti v hospodě u piva.
 Jak práci luhačovické Policie
ČR ovlivnila nedávná tragédie,
kdy muž postřílel návštěvníky
restaurace v nedalekém Uherském Brodě?
O aktivních střelcích jsme slyšeli
z dálky, a pak se to stalo ve vedlejším
městě. Před touto tragédií probíhala cvičení na aktivní střelce, ale nikoho by tehdy nenapadlo, že se to stane zrovna ve Zlínském kraji. Zlepšuje
se vybavení, vznikají nové jednotky,
které budou lépe balisticky vybaveny
a budou cvičeny na takové zákroky.
 Jsou Luhačovice specifické pro
policii tím, že je to malé lázeňské město, kde půlka lidí je na
léčebném pobytu?
Ano, to že jsou rekreační oblastí, je jedním z kriminogenních faktorů, který ovlivňuje naši práci. Tam,
kde jsou velké ubytovací kapacity,
se může objevit někdo, kdo se snaží
skrýt. Jiný může zneužívat prostředí
k tomu, že se snaží dostat na pokoje
rekreantů a sebrat jim tam peníze či
cennosti.
 Stalo se to třeba i během roku
2015?
Na podzim jsme měli krádež na
více lázeňských domech. Tentokrát to „odskákali“ zaměstnanci, kteří měli ve skříňkách peníze, telefony
a osobní věci. Tam byla naštěstí jedna

z kamer, kterých je tady v Luhačovicích minimum. Pachatel byl zaznamenán a podle popisu víme, kdo to je. Je
to člověk páchající sériovou trestnou
činnost po celé republice a měl by
být v nejbližší době zadržen s tím, že
bude dán návrh na vazbu.
 Říkal jste, že pomohla kamera. Ale město kamerový systém
nemá. Jednáte o tom?
Snažíme se to řešit. Je několik případů z poslední doby, kdy jinde kamerový systém hodně pomohl.
Třeba ve Vizovicích bylo loupežné
přepadení, na kamerovém systému
našli osobu odpovídající popisu a za
chvilku ho měli. Což by možná bez kamerového záznamu jinak nedokázali. Nedávno médii prošel případ, kdy
projížděli pachatelé v kradených autech přes Vizovice a díky kamerám se
vědělo, kam ujíždějí a mohla se jim zatarasit cesta.
 Doporučil byste tedy kamerový
systém i Luhačovicím?
Určitě. A pokud má někdo obavy o ztrátu soukromí, tak jsou liché.
Když se analyzuje kamerový systém,
tak obvykle v reálném čase. Pokud
se tím je nutné probírat zpětně, to
jsou hodiny a hodiny záznamu, takže pokud by si tam někdo chtěl hledat něco zbytečného, stálo by ho to
spoustu času.
 Věnujete se i něčemu, o čem třeba lidé nemají tušení?
Na některých odděleních jsou
umístěny i automatizované externí
defibrilátory (AED). Také u nás, protože záchranka tu nemá své stanoviště
a jsme rekreační oblastí. Za poslední
měsíc jsme byli dvakrát požádáni záchrannou službou o výjezd k případu, kde byl předpoklad použití AED.
V jednom z těchto případů byli kolegové zrovna na jiném oznámení, toto
přerušili, vyžádali příjezd hlídky z jiného oddělení a urgentně se přesunuli do místa události.
 O co šlo?
Byl to výhružný telefonát. Provedlo se vše potřebné, hrozba se ale neprokázala.

 Trochu jiný byl asi případ evakuace luhačovické základní školy.
Tam výhružka nebyla, ale našel
se podezřelý předmět, že?
Já sám mám školení na provádění pyrotechnických prohlídek, zrovna
dva dny předtím jsem byl na opakovaném školení, protože jsem byl v týmu,
který prováděl pyrotechnické prohlídky v Hradišti při fotbalovém mistrovství jedenadvacítek. Postupovalo se
správně, i když v podezřelém zavazadle se nakonec našly škole nevhodným způsobem darované korálky. Ale
že školník to zavazadlo nahlásil a děti
se evakuovaly, byl správný postup.
I město skvěle zafungovalo, zajistilo
pro asi 500 evakuovaných prostory.
Pokud by u školy výbušný systém byl
a dětem by to ublížilo, řešilo by se pak,
proč někdo nepostupoval tak, jak měl.
 Nebyla to tedy zbytečná panika?
Určitě ne. Na školení nám pouštěli instruktážní video ze situace, kdy se
nebezpečí podcenilo a tři lidé zemřeli. Hrdinů jsou plné hřbitovy.
 V době, kdy děláme rozhovor, se
teprve blíží vánoční svátky a Silvestr. Bývá to v Luhačovicích
z pohledu Policie ČR klidné?
Vše je teď podstatně ovlivněno
tragedií ve Francii. Policie ČR po těch
útocích i u nás přistoupila ke zvýšení
bezpečnostních opatření. Snažíme se
soustřeďovat výkon služby do míst,
kde je větší výskyt osob. Aby byli policisté více vidět a odlákali tak případně nebezpečné lidi.
 A zkušenosti z předchozích let?
Silvestr jsem sloužil vloni, měl jsem
noční. Nechci to zakřiknout, ale bývá
to celkem klidné. Nejen u nás, ale jak
jsem slyšel ve vysílačce, i po celém
kraji. Lidé se spíš baví a neřeší zbytečnosti.
 Berou si tedy policisté rádi služby na Silvestra?
Někteří se na ně píšou, protože
chtějí být doma na svátky s rodinou
a Silvestr oželí. Na Nový rok se dělají
dopravně bezpečnostní akce a většina policistů je stejně v práci.
Nikola Synek

Mistr světa Jáchym Hanák
Mladý Luhačovjan Jáchym Hanák přivezl zlato z mistrovství světa v aerobiku
Jedenáctiletý Jáchym Hanák z Luhačovic skvěle uspěl na mistrovství
světa ve sportovním aerobiku, které
se konalo na ostrově Martinique. Druhého prosince tam získal společně
s mladou zlínskou sportovkyní Bárou
Krčmářovou mistrovský titul v kategorii párů ve věku 11–13 let. Hanák od
5 let trénuje v Aerobik Klubu ve Zlíně.
Poslední sezonu trénoval v kategorii
páry spolu s Krčmářovou a za sezonu
se jim podařilo získat 5 zlatých medailí
ve všech závodech, které pořádal Český svaz aerobiku a fitness. Díky tomu,
že se stali v říjnu v Mladé Boleslavi
mistry ČR, mohli se také účastnit světového šampionátu, odkud nakonec
dovezli zlaté medaile. Jáchym Hanák

trénuje pod vedením trenérky Petry
Machalíkové ve Zlíně, kam kvůli tomu
z Luhačovic jezdí čtyřikrát týdně, vždy
nejméně na dvouhodinové tréninky.
Pro přípravu na mistrovství světa obětoval srpen, kdy trénoval každý den od
8 do 16 hodin ve Fryštáku. Účast Hanáka na letošním světovém šampionátu
finančně podpořily také Luhačovice.
Nikola Synek
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Dva údery pod pás
Dnešní vyprávění o čs. letcích ve
2. světové válce chci věnovat další
osobnosti, kterou byl generál František Fajtl. Narodil se 20. 8. 1912 v malé
vesničce Donín u Loun a po ukončení základní školy vystudoval obchodní akademii. Měl však touhu stát se pilotem, proto se na vojně přihlásil do
Vojenské akademie v Hranicích na
Moravě. Tuto absolvoval v roce 1935
a sloužil na letišti v Olomouci a později v Přerově. Tam jej 15. března 1939
zastihla okupace Československa německou armádou.
Ten den se probudil v pět hodin
a jako obvykle pustil rádio, aby se dověděl, co je nového. Uslyšel věty, kterým nejdřív nerozuměl, proto zesílil
hlasitost a náhle začal vnímat krutou
skutečnost, která jej přiváděla v úděs.
Z rádia se opakovaně ozývalo: „Všem
velitelům české armády se přikazuje,
aby svým podřízeným okamžitě dali
na vědomí, že dnes, 15. března 1939,
v šest hodin ráno, zahájí německá
vojska obsazování naší republiky. Tomuto postupu nesmí být kladen odpor. Všichni velitelé budou očekávat
příchod německého vojska u svých
jednotek, které budou odzbrojeny.
Vojenské i civilní letectvo musí zůstat
na svých místech a žádné letadlo nesmí opustiti letiště.“ Každé slovo drásalo jeho duši, ponižovalo a uráželo
jeho vojenský a vlastenecký cit. Co
nejrychleji se vypravil za velitelem
přerovského letiště, majorem Skobou, aby se poradili, co budou dál dělat. Ten byl právě upoután na lůžko,

protože měl ischias a nebyl schopen
zúčastnit se setkání s očekávanými
německými důstojníky. Touto nemilou povinností pověřil poručíka Fajtla,
který uměl německy nejlépe. Nevítaní „hosté“ se dostavili až kolem jedenácté hodiny a po představení hned
začali s kontrolou hangárů s letouny, skladů zbraní a munice a ostatního vybavení letiště. Všechno potom
uzamkli a zapečetili, aby naši vojáci
neměli k ničemu přístup. Když Němci
odjeli, došlo na letišti a potom v místním hotelu k dojemnému poslednímu setkání celé posádky. Všichni se
navzájem rozloučili a popřáli si lepší
budoucnost…
Poručík František Fajtl věděl, že
tady nemůže zůstat a útěk za hranice
bude nejvhodnější způsob, jak bezohlednou ránu pod pás vydržet, jak se
po ní vzchopit, vstát a doufat, že najde příležitost k odplatě…
Po důkladných přípravách se s několika přáteli vypravili brzy ráno
11. června 1939 na cestu do exilu. Ta
vedla pohraničními horami, kolem
Bílého kříže až na česko-polské hranice. Polští hraničáři jim pomohli a poradili, jak se dostat do cíle své cesty,
do polského Krakova. Tam se postupně scházeli naši uprchlíci, kteří měli
podobné úmysly. Museli ještě vyčkat, než vojenští organizátoři zajistili loď pro přepravu do Francie. Teprve
26. července 1939 mohli v přístavu
Gdyně nastoupit na švédskou loď,
která je šťastně převezla 31. července
do francouzského přístavu Boulogne.

Byli přivítáni přátelsky, ale jejich
nadšení netrvalo dlouho. Zjistili totiž, že Francie není na válku s Německem dostatečně připravena a jenom
některé z našich pilotů zařadili do jejich leteckých útvarů. Poručík Fajtl patřil k těm šťastným, kterým dali Francouzi příležitost ukázat svoje letecké
schopnosti, a byl přidělen k letce, která bránila vzdušný prostor nad městy
Lyon a Paříž. Francie však již 24. června 1940 kapitulovala a celá její armáda kvapně ustupovala na jih země.
Některým našim letcům se podařilo uletět do Anglie a ostatní se tam
dostali loděmi a hlásili se do služeb
RAF (Královská letecká armáda). Poručík František Fajtl byl přijat 2. srpna 1940 do právě založené 310. československé stíhací perutě. Později
byl převelen do 17. britské stíhací perutě, se kterou prošel bitvou o Británii.
Za úspěšné plnění úkolů byl povýšen
na kapitána (sestřelil několik německých letounů) a od prosince 1941 přešel k 313. československé stíhací peruti.
V dubnu 1942 byl povýšen na majora,
ale už 5. května 1942 byl jeho letoun
při souboji s německou přesilou těžce poškozen a on musel nouzově přistát na okupovaném území ve Francii.
Podařilo se mu před Němci schovat
v blízkém potoku pod převisem břehu, kde vyčkal, až se setmí, a potom se
mu podařilo najít osamělý statek. Majitelka měla pro našeho letce pochopení, poskytla mu suchý civilní oblek
a potraviny. Brzy se mu podařilo dostat do nedaleké Paříže, kde se ukryl

u rodiny Formánkových (českých starousedlíků), se kterými se znal z dřívějška. Potom se mu podařilo dostat
pěšky přes horstvo Pyrenejí do Španělska. Tato země byla za 2. světové
války neutrální, ale vládl tam fašistický diktátor Franko, který se s Hitlerem
přátelil. Náš uprchlík byl brzy zatčen,
ale přesvědčil policisty, že je Angličan,
a dostal se do internačního vojenského tábora, což bylo pro něj výhodné.
V případě, že by mu dokázali české občanství, byl by předán německým úřadům a tam by jako velezrádce Velkoněmecké říše byl souzen, a to by byl
jeho konec… Ze zajetí jej vysvobodil
britský vojenský atašé a ten mu pomohl dostat se zpět do Anglie.
V Londýně se stal příslušníkem Inspektorátu československého letectva a v květnu 1943 byl povýšen do
hodnosti podplukovníka. Toužil však
po návratu ke své bývalé jednotce
a tak v září 1943 byl jmenován jejím
velitelem…
Později byl určen jako velitel dvaceti letců-stíhačů, kteří byli vysláni bojovat na východní frontu. Jejich úkolem bylo pomoci letecky při
Slovenském národním povstání. Povstání však bylo na podzim 1944 odsouzeno k neúspěchu a bojovníci se
museli stáhnout do hor. Naši letci museli odletět na nejbližší ruské letiště
a později se úspěšně zapojili do bojů
při osvobozování Ostravy a Opavy.
Pokračování tohoto vypravování se naši čtenáři dovědí v dalším vydání Luhačovických novin. – A. Z.

S Vincentkou proti chřipce a respiračním nemocem
Je tu zima, což je „nejlepší čas“ pro
onemocnění dýchacích cest a šíření
chřipky a jí podobných onemocnění.
Nejúčinnější ochranou před chřipkou
je očkování. To však nepomůže v případě jiných onemocnění dýchacích
cest. Prevencí je zdravá strava plná vitamínů z ovoce a zeleniny, ale i posilování obranyschopnosti organismu,

jako otužování, sportování, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud však pracujete v kolektivu nebo
tam chodí vaše dítě, často nepomůže nic a jednoduše takové onemocnění „chytnete“ od ostatních. Jsou
země, kde zaměstnavatelé potrestají
zaměstnance, pokud přijdou do práce
s infekčním onemocněním a ohrožují

tak ostatní. U nás se často ještě
považuje přímo za hrdinství,
pokud nemocný člověk chodí
do práce, protože se považuje
za nenahraditelného. Škody,
které takový „hrdina“ způsobí ostatním i sobě například přechozením chřipky, jsou však dalekosáhlé
a nezvratné.

Co tedy dělat, aby
se člověk nenakazil respiračními onemocněními, a pokud se tak
stane, co mu pomůže? Naštěstí je tu desetiletími ověřený lék našich babiček,
Vincentka. K prevenci před onemocněním stačí alespoň dvakrát denně
preventivně propláchnout nosní dutiny a vykloktat si hrdlo. Nejlépe večer
po umytí zubů před spaním a ráno po
probuzení při čištění úst, nebo i preventivně před odchodem z domu. Ne
každý si umí dutiny správně propláchnout a problémem jsou i děti – a jejich
neochota to dělat. Alternativou jsou
nosní spreje s Vincentkou, které mají
aplikátor rozprašující Vincentku a navíc jsou opakovaně naplnitelné. Pro
děti od 0 let je k dispozici nosní sprej
s nižším tlakem a menší koncovkou.
Proplachovat dutiny vícekrát denně
nebo si je vystříkat aplikátorem, je třeba při jejich ucpání, a to dokud se neuvolní a nevyčistí. Nakonec je třeba si
vstříknout trochu Vincentky i do vyčištěných dírek, aby se vytvořil ochranný
povlak. Viru trvá určitou dobu, než se
začne rozmnožovat. Prevence může
zamezit šíření onemocnění a také při
jejich vypuknutí přináší aplikování Vincentky úlevu z uvolnění dýchání.
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Takovéto ranní a večerní čistící rituály znají dobře i alergici, kterým Vincentka přináší úlevu a možnost volně
dýchat. Na rozdíl od nosných sprejů
na lékařský předpis neobsahuje Vincentka žádné kortikoidy ani návykové
látky. Vincentka se dá používat i vedle
lékařem předepsaných nosných sprejů. S její pomocí si pacient může nejdříve vyčistit dutiny a až pak aplikovat
předepsaný sprej s účinnými látkami.
K dosažení stejného účinku tak nemusí používat velké množství léčiv.
Jak pomáhá Vincentka, pokud již nemoc dýchacích cest propukne? Kromě propláchnutí dutin
(resp. vystříkání sprejem) a kloktání, se Vincentka aplikuje i inhalací.
Na inhalování jsou nejlepší originální
inhalátory, které jsou dostupné v lékárnách. Zkusit můžete i její aplikaci
přes vyvíječ páry. Pomůže však i improvizované vdechování ohřáté Vincentky nad hrncem s hlavou překrytou ručníkem, nebo pobyt v kuchyni,
kde ji déle vaříme v odkrytém hrnci.
Jan Šumšal, ředitel společnosti Vincentka, a. s., která vlastní práva na její
plnění do lahví, k tomu říká: „Vincentka je přírodní léčivá minerální voda
vyvěrající v lázních Luhačovice. Vincentka je silně mineralizovaná minerální voda s vysokým obsahem fluoridů a kyseliny borité. Je to vlastně
zbytková mořská voda z pravěkého třetihorního moře, která zůstala
uvězněná mezi vrstvami hornin pod
Luhačovicemi. Ze zemských hlubin ji
obohacuje oxid uhličitý a ředí se obyčejnou podzemní vodou. Při své cestě na povrch prochází různými vrstvami hornin a rozpouští stopové prvky,
takže nakonec obsahuje tak širokou
škálu prvků jako málokteré jiné minerální vody. Vincentka obsahuje
ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia,
hořčíku, fluoru, chloru, jodu a železa;
železo je však před stáčením do lahví
odstraňováno. Obsahuje i biogenní
prvky, jako je lithium, rubidium, cesium, měď, zinek, vanad, chrom, kobalt
ve fyziologickém poměrném zastoupení. A co je velmi důležité – osmotickým tlakem 634,7 kPa se blíží osmolalitě lidské krve a nitrobuněčných
tekutin. I proto je tak účinná, že je pro
tělo v té nejpřijatelnější formě.“

Art film

Dodává, že Vincentka je sice původem mořská voda, ale není až tak
slaná a těžká jako současná mořská
voda, neboť je zředěná podzemní vodou, obohacená o oxid uhličitý a zmiňované biogenní prvky. „Tedy samotným rozpuštěním mořské soli ve vodě
si Vincentku doma nevyrobíte. Proto ji
distribuujeme v lahvích prakticky beze
změny – s výjimkou odfiltrování železa, které by jinak způsobovalo zakalení balené vody. Vincentka v lahvích má
dvouletou záruku a při správném skladování bez přístupu světla se její účinky ani po letech nesnižují. Její účinky
jsou již po staletí využívány při léčebných kúrách v lázních Luhačovice. Pro
získání účinků Vincentky již není třeba chodit až k jejímu prameni, k tomu
slouží právě plněná do lahví a prodávaná v lékárnách, ale dostanete ji i v sítích obchodních řetězců,“ konstatuje
J. Šumšal.
Vincentka je dostupná návštěvníkům Lázní Luhačovice při původním prameni Vincentka. Lahvovaná
pochází z pramene Nová Vincentka. Prodává se i v nosních sprejových
aplikátorech, je přidávána do zubních
past a pastilek Vincentka. Její účinky
jsou již po staletí využívány při léčebných kúrách v Lázních Luhačovice a v současnosti se doma používá
lahvovaná. Kromě inhalování této minerální vody je také možné její účinky
využít prostřednictvím dalších produktů. Mezi nejoblíbenější patří Vincentka nosní sprej určený k ošetření
nosohltanu. Je také často používán
pro zvlhčení sliznice nosní dutiny při
pobytu v místech s nízkou vlhkostí. Dalším přípravkem s Vincentkou
je sirup s obsahem jitrocele a mateřídoušky. Pastilky Vincentka jsou vynikajícím zdrojem minerálních solí
a také pozitivně působí na ústní dutinu a hlasivky. Vincentka Nasalis je
určena k proplachování nosních dutin a nosohltanu, používá se při předoperační přípravě. Minerální voda
Vincentka je také součástí několika
kosmetických přípravků. Hydratační krém a zubní pasta tak přinášejí
všechny výše popsané pozitivní účinky i při péči o pokožku nebo chrup.
Více informací je na www.vincentka.cz

Pozvánky
Pátek 15. 1. 2016 • večer klub Sokolka
LEDNÍ KINO – KALAMITA (film)
Sobota 6. 2. 2016 • sokolovna
ŠIBŘINKY/ RETRO aneb STARÉ VĚCI V KOŠI NEKONČÍ
Neděle 7. 2. 2016 sokolovna

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Úterý 9. 2. 2016 sokolovna

POCHOVÁVÁNÍ BASY

Všechny srdečně zveme

Skutečný příběh

Bio senior

Film a kniha Filmásek

Kultura leden
9. 1. • 19.30 • Elektra, Rondo
Ples Zálesí / Rivieras show band,
CM Malé Zálesí
Středa 13. 1. • 19.30 • LH Palace, kavárna
Rabigabi a G
Pátek 15. 1. • 19.30 Alexandria, night club
Taneční večer / Viviand band
Sobota 16. 1. • 20.00 • Elektra, Rondo
Křesťanský ples / DH Vracovjáci
Středa 20. 1. • 19.30 • LH Palace, kavárna
Večer s paní operetou

Nevhodné mládeži do 12 15 let

Pátek 29. 1. – středa 3. 2. • pololetní a jarní
prázdniny
Jarní příměstský tábor
Od 1. třídy ZŠ, přihlášky předem do 22. 1., poplatek
800 Kč/4 dny (materiál k činnostem, obědy, pitný
režim, odměny, poplatek za bazén ...)

KLUB
Denně • od 14.00 do 16.00
Program pro děti a mládež v Klubovnách DDM
Luhačovice, deskové, karetní a stolní hry (fotbálek,
kulečník,…), X – BOX v Klubu, rezervace termínu
předem

KLUBÍK

Čtvrtek 21. 1. • 14.30 • Divadlo Zlín
Prodaná nevěsta / Bedřich Smetana
a kolektiv / režie Jan Antonín Pitínský

Program v Klubíku (členové zdarma, ostatní
20 Kč)
Středa 6. 1. • od 10.00 do 10.30
Pohybový program

Pátek 22. 1. • 19.30 • Alexandria, night club
Swing Brothers

Středa 20. 1. • od 10.00 do 10.30
Výtvarné tvoření

Sobota 23. 1. • 19.30 • Alexandria, night club
Taneční večer / La Nanita

V měsíci lednu také proběhnou: Zdravověda – výukové programy pro žáky ZŠ, Karneval v Sehradicích –
30. 1. V lednu a únoru se můžete přihlásit
do zájmových kroužků s volnými místy na 2. pololetí.
Bližší informace naleznete na podrobných
plakátech a na nástěnkách. Tel.: 577 131 686,
736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

29. 1. • 16.00 • Elektra, kinosál
O pračlovíčkovi / Divadlo Tramtarie
Sobota 30. 1. • 19.30 • Společenský dům
20. REPREZENTAČNÍ
LÁZEŇSKÝ PLES

Kino
Pátek 8. 1. • 19.00
Most špiónů
Drama USA, 2015

12

Středa 13. 1. • 18.00
Osm hrozných
Western USA, 2015
Pátek 15. 1. • 19.00
Muzikál aneb
Cesty ke štěstí
Muzikál ČR, 2016
Sobota 23. 1. • 19.00
Lída Baarová
Životopisný ČR, 2016

12

Akce Charity
4. 1. • Novoroční pranostiky a reminiscence
6. 1. • STRAHOV / Společenské hry
11. 1.• Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
13. 1.• STRAHOV / Trénink paměti
18. 1.• Keramické dílničky
20. 1.• STRAHOV / Sváteční slovo / P. Stanislav
Trčka
25. 1 • Vaření pro každého
27. 1.• STRAHOV/ Současný Kyjev / J. Žajdlík
Programy v prostorách denního stacionáře Charity
Luhačovice, Hradisko 100 a ve vile Strahov (Pražská
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

12

Sobota 30. 1. • 19.00
Lída Baarová
Životopisný ČR, 2016

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646
717, pevná linka: 577 132 363
12

Program SAS
Čtvrtek 7. 1. • 14.45 • před školou
Prohlídka základní školy
Čtvrtek 14. 1. • 14.00 • u kostela sv. Rodiny
Od pramene Viola k prameni Marie
za nepříznivého počasí klubovna
Pondělí 25. 1. • 8.00 • nádraží
Slovácké divadlo - Zlatý drak

Akce DDM
Úterý 26. 1. • 17.15 • Klubovna 8
Rukodělný kurz, fimo
Pro dospělé a mládež od 5. třídy, seznámení
s technikou fimo (vlastnoruční výroba šperku),
přihlášky předem do 22. 1., poplatek 150 Kč.
Pátek 29. 1. • 19.00 • zámek
S sebou: přikrývku, pohodlné
oblečení, přihlášky předem do 27. 1.,
poplatek 80 Kč/osoba
Pátek 29. 1. – neděle 31. 1. • pololetní
prázdniny
Ledová Praha
Pro žáky základních škol, úhrada zálohy 300 Kč při
přihlášení do 8. 1., doplatek 1200 Kč do 18. 1.

Akce v knihovně
Středa 20. 1.•17.00
Bylinky pro vaše zdraví
Stanislav Zábojník, bylinkář a léčitel
Vstupné 20 Kč

Knihovna prosinec 2015
Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za přízeň, kterou nám v letošním roce věnovali a těšíme se na Vaši návštěvu v roce 2016.
Do následujícího roku pro Vás chystáme kromě
nových knih i řadu setkání se zajímavými lidmi –
například s českým spisovatelem Romanem Rážem, novinářem Stanislavem Motlem, léčitelem
Miroslavem Hrabicou, spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem a mnoha jinými.
Rádi bychom se s Vámi chtěli také pravidelně
setkávat při tvořivém vyrábění, spojeném s přátelským posezením. Návštěvníkům, kteří mají
ztížený přístup do půjčovny, nabízíme službu
„zazvoňte na nás“. Přijdeme za Vámi k hlavnímu
vchodu a vrátíme i půjčíme knihy za Vás. Bližší informace získáte na našich webových stránkách,
Facebooku či na letácích městské knihovny.
Přejeme Vám krásný a šťastný nový rok.
M. Mikulcová
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OZNÁMENÍ / INZERCE
HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU NA I. POLOLETÍ ROKU 2016
ZBYTKOVÝ ODPAD
(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz probíhá vždy v lichém
týdnu)
1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po
nádraží + Malá Kamenná (výjimka:
úterý 29. 3.)
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.,
22. 2., 29. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 29. 3. (úterý),
4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5.,
16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6.,
27. 6.
2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží po Pražskou čtvrt
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2.,
23. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4.,
12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5.,
24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
3) Trasa STŘEDA: integrované obce
Polichno, Řetechov, Kladná Žilín
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2.,
17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.,
6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5.,
25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.
4) Trasa PÁTEK: kontejnery (výjimka: čtvrtek 24. 3.)
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2.,
26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 24. 3. (čtvrtek),
1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5.,
20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

SKLO (zelené nádoby) –
vždy ve ČTVRTEK, 1× za
měsíc
14. 1., 11. 2., 10. 3., 7. 4.,
5. 5., 2. 6.
PLAST (žluté pytle a nádoby) – vždy první ÚTERÝ v měsíci
5. 1., 2. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5.,
7. 6.
NÁPOJOVÉ KARTONY
(oranžové pytle) – vždy
1× za ¼ roku první
ÚTERÝ
1. 3. a 7. 6. Občané, kteří nedostávají oranžové
pytle, mohou ukládat
nápojové kartony do
žlutých
kontejnerů
a popelnic na plasty.
BIOODPAD (hnědé nádoby) – vždy ve STŘEDU (1× za měsíc, 1× za
14 dní, 1× za týden)
13. 1., 10. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4.
5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6.,
22. 6., 29. 6.
Poznámka: Nádoby na tříděný odpad
(papír, sklo, plasty, bioodpad) rozmístěné v Luhačovicích a integrovaných
obcích budou v průběhu I. pololetí
2016 vyváženy nad rámec svozových
dnů dle vzniklé potřeby.

PAPÍR (modré nádoby)
– vždy ve ČTVRTEK, 1×
za 14 dní
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3. 3.,
17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4.,
12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.

SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž den
budou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany Luhačovic a integrovaných obcí. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.
Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, dřeva a železa.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, pesticidy, oleje atd. Tyto odpady mohou občané Luhačovic a integrovaných obcí
ukládat na sběrném dvoře v provozních hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. Také nefunkční, ale kompletní elektropřístroje (televize, ledničky, PC, rádia,
zářivky atd.) je možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo
zpětného odběru elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neukládali
do přistavených kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas 9.00–16.00 hod.):
Luhačovice
Branka + Rumunská
L. Janáčka + Solné Marion
Újezda + Parkoviště za Alfamarketem
Integrované obce
Polichno
Kladná Žilín
Řetechov

sobota 2. 4.
sobota 9. 4.
sobota 16. 4.
pátek 1. 4.
pátek 8. 4.
pátek 15. 4.

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICE, UL. UHERSKOBRODSKÁ
Provozní doba:
ZIMNÍ – návaznost na zimní čas 		LETNÍ – návaznost na letní čas
úterý
14.00–17.00 hod.
úterý 15.00–19.00 hod.
čtvrtek
14.00–17.00 hod.
čtvrtek 15.00–19.00 hod.
sobota
9.00–15.00 hod.
sobota 9.00–15.00 hod.
Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v provozní době ukládat odpady.
Na sběrný dvůr mají přístup pouze občané s trvalým pobytem v Luhačovicích
a v integrovaných obcích (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, mohou odpady
za úplatu a vždy po předchozí domluvě na ústředí TS také uložit na sběrném
dvoře.
Technické služby Luhačovice, tel.: 724 651 034, 577 131 287

Čtenářská soutěž
V Luhačovických novinách uveřejňujeme fotografie zajímavých, zapomenutých míst v našem
městě a vy, naši čtenáři,
můžete soutěžit. Ze zaslaných správných odpovědí
vždy v každém čísle vylosujeme jednoho, který získá zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a kontaktem pro
vyzvednutí ceny můžete zasílat vždy do dvou
týdnů od vydání příslušného čísla novin na
e-mail:
luhainfo1@
mdkelek tra.luhaco vice.cz, odevzdat napsané
v MTIC Luhainfo, Masarykova 950, případně zaslat poštou na adresu MTIC Luhainfo,

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.
Správná odpověď z minulého
čísla, kterou zaslalo 10 čtenářů (z

toho jeden špatně), je Jestřabí. Publikaci Luhačovický uličník získává Marie Kobylková z Luhačovic.
Blahopřejeme.

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného celku.Vydavatel a kontakty na redakci:
Městský dům kultury Elektra Luhačovice,
příspěvková organizace, Masarykova 950,

763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ
00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsa-

ných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan
Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol.
s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK
ČR 11027. Toto číslo vychází 5. 1. 2016.

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz
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