
LUHAČOVICKÉ 
NOVINY

Září 2015
ročník XXII. 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi využít příležitosti a touto 
cestou Vás všechny srdečně pozdra-
vit. Vzhledem k  tomu, že se nyní již 
nacházíme v  čase poprázdninovém, 
upřímně doufám, že jste alespoň část 
předcházejících dvou letních měsí-
ců využili k  odpočinku a  relaxaci ať 
už v zahraničí, po vlastech českých či 
v našem krásném městě. 

Poněvadž rozhodně nejsem pří-
znivcem nějakých zásadních bilan-
cování, nehodlám Vás zde zatěžovat 
podrobným výčtem odvedené práce 
při fungování nového Zastupitelstva 
a Rady města Luhačovice za období 
již téměř uplynulého kalendářního 
roku, neboť takovéto hodnocení po-
nechám na každém z Vás. V této sou-
vislosti mi však dovolte několik struč-
ných poznámek. 

Nejprve nemohu pominout do-
končení dvou významných investič-
ních akcí, konkrétně rekonstrukce 

Jurkovičovy aleje a  ulice Dr. Veselého, 
které jistě zajistí komfortní pohyb nejen 
obyvatelům, ale i návštěvníkům města 
po dobu dalších desítek let. Zároveň 
však považuji za nezbytné tímto oce-
nit trpělivost a  toleranci všech osob, 
ať již podnikatelů, vlastníků nemovi-
tostí či samotných obyvatel, již byli re-
alizací těchto akcí dotčeni, neboť jsem 
si velmi dobře vědom obtíží, které jim 
byly v této souvislosti způsobeny. Dále 
osobně velmi vítám aktivitu týkající se 
ulice Družstevní a  okolí, která spočívá 
nejen v plánované realizaci lávky přes 
Šťávnici včetně odstavného parkoviště, 
ale i v přípravě příslušné studie, která by 
měla navrhnout komplexnější urbanis-
tické řešení této oblasti. Dle mého ná-
zoru byla tato v uplynulých letech po-
někud neprávem opomíjena, a  proto 
věřím, že tento pozitivní vývoj bude po-
kračovat investicemi i v dalších letech, 
což místní obyvatelé, mezi něž se po-
čítá i moje rodina a přátelé, jistě ocení. 

Závěrem ještě doplňuji, že v  ná-
sledujících měsících bude řeše-
na i  otázka případného schválení 
nových pravidel pro poskytování 
grantů ze strany města Luhačovi-
ce pro další léta, jejichž komplexní 
návrh, který je již v souladu s nový-
mi legislativními požadavky, byl vy-
pracován kontrolním výborem a ná-
sledně předložen k posouzení všem 
odpovědným osobám.

Úplným závěrem nezbývá než Vás 
ubezpečit, že spolu se svými kolegy 
budeme i  nadále pokračovat v  roz-
dělané práci tak, abychom zajisti-
li, že se naše město bude dále ne-
rušeně rozvíjet, poskytovat klidné 
a spokojené zázemí všem jeho oby-
vatelům, a rovněž krásné vzpomínky 
všem jeho návštěvníkům.

S přáním příjemného prožití blíží-
cích se podzimních dnů

Aleš Vymětalík, zastupitel
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Vítězkou 19. ročníku akademie Václava 
Hudečka byla v pátek 7. srpna vyhlášena 
šestnáctiletá Eliška Kukalová z Prahy 

Na slavnostním galakoncertě  
v luhačovické Elektře, který jako ob-
vykle uzavřel dvoutýdenní výuku, 
obdržela jako hlavní cenu mistrov-
ský nástroj vyrobený houslařem 
Karlem Vávrou, jehož hodnota činí 
sto tisíc korun. Získala zároveň prá-
vo vystoupit na plánovaných kon-
certech s Václavem Hudečkem.

Letošního ročníku Akademie se 
účastnilo 15 mladých houslistů, 
kteří všichni byli na luhačovických 

kurzech u uznávaného houslového 
mistra světového věhlasu poprvé. 
Všichni byli ve věku do 20 let. Nej-
mladšími účastníky byli desetiletá 
Veronika Jugasová a jedenáctile-
tý Radovan Šiman. Akademie byla 
spojena také s absolventskými kon-
certy a dalšími vystoupeními v rám-
ci festivalu Svátky hudby v Luhačo-
vicích. 

Nikola Synek

Arménský velvyslanec navštívil Luhačovice
Arménský velvyslanec Tigram S. 

Seiranian navštívil za doprovodu po-
slance Parlamentu České republiky 
Ing. Jaroslava Holíka ve středu 5. srp-
na Luhačovice. 

Na radnici přivítal vzácné hosty 

místostarosta Radomil Kop. Po zápi-
su do pamětní knihy prošel pan vel-
vyslanec lázně, kde jej zaujala výsad-
ba lázeňského areálu, ochutnal zdejší 
prameny a obdivoval stavby Dušana 
Jurkoviče. 

Letní koupání
Stovky lidí osvěžující se denně 

v Luhačovické přehradě, další na 
koupališti Duha v  těsné blízkos-
ti vodní nádrže a  davy návštěv-
níků v Městské plovárně Luhačo-
vice. Zájem o  možnost svlažit se 
a  aspoň na chvíli si tak odpoči-
nout od tropických vedrech, kte-
rá provázejí letošní léto, je mimo-
řádný. 

Že za vodou vyrazily letos ex-
trémní počty lidí, potvrzuje i správ-
ce koupaliště Duha Karel Geba. „Nej-
silnější sezonu jsme měli předloni, 
kdy se k nám přišlo okoupat celkem 
asi 35 000 lidí. Už teď, v pondělí 10. 
srpna, jsme ale uzavírali s  počtem 
návštěvníků 30 688, takže dosavad-
ní rekord bude určitě překonán. Pro 
návštěvníka, který bude mít číslo  
33 333, navíc máme nachystán 
drobný dárek,“ poznamenal Geba.

Nával příchozích denně zazna-
menávají i v městské plovárně. „Ná-
vštěvnost je významně vyšší. Tře-
ba poslední neděli 9. srpna přišlo 
632 návštěvníků. To je těsně pod 
rekordem z  roku 2011, kdy jich do-
razilo v jeden den 666,“ nastínil ře-
ditel zařízení Tomáš Mejzlík. Jen za 
červenec si letos přišlo užít vodních 
radovánek na plovárnu 11 976 lidí. 
„V srpnu počty příchozích ale ještě 
stoupají. Pondělí desátého byla ná-
vštěvnost na čísle 436, přitom pon-
dělky bývají vždy nejslabší. Je to 
o  40 procent více než běžně,“ ko-
mentoval Mejzlík.

Vzhledem k tomu, že plovárna je 
zastřešeným sportovištěm, je při-
tom prý návštěvnost oproti ven-
kovním bazénům specifická. „U nás 
je návštěvníků nejvíc, buď když jsou 
úplná vedra jako teď, nebo naopak 
když je hodně škaredě. To byl pří-
pad rekordu z roku 2011, kdy prše-
lo, ale šlo o červencové státní svát-
ky, takže lidé měli volno a  chtěli si 
ho nějak užít,“ přiblížil Mejzlík. 

Koupaliště i plovárna nabízejí za-
jímavé atrakce, ale řada lidí dává 
přesto přednost koupání v  Luhačo-
vické přehradě. Jednoduchým důvo-
dem je, že v přehradě se lze osvěžit 
zdarma. Před pár lety byla nádrž vy-
čištěna, ale přesto se potýká se zhor-
šenou kvalitou vody. Její jakost hy-
gienici ze zlínské Krajské hygienické 
stanice (KHS) měří na dvou místech. 
Jednak u  hráze, ale také u  kempu. 
Přestože voda vhodná ke koupání 
je, poslední výsledky rozboru vzor-
ků odebraných 27. srpna nejpřízni-
vější nebyly. „Na obou místech byla 
zjištěna zhoršená jakost vody. Lze se 
koupat, ale je mírně zvýšená pravdě-
podobnost vzniku zdravotních pro-
blémů při reakci na tuto vodu. U ně-
kterých vnímavých jedinců by se již 
mohly vyskytnout zdravotní obtí-
že. Po koupání se proto doporučuje 
osprchovat pitnou vodou,“ pozna-
menala ředitelka odboru hygieny 
obecné a komunální KHS Eva Javoří-
ková. Vývoj vody sledují jako na řadě 
míst v kraji i u Luhačovické přehrady 

dlouhodobě. „První rok po vytěžení 
přehrady to bylo s vodou dobré, vlo-
ni už horší. Obce nad přehradou byly 
sice odkanalizovány, ale zřejmě ne 
všechny z  malých rekreačních chat 
na břehu jsou připojeny ke kanali-
zační síti. To může zhoršovat kvalitu 
vody v  přehradě. A  samozřejmě se 
na kvalitě vody podepisují současná 
vedra a sucho,“ doplnila Javoříková. 
I v letošním roce tak ve vzorcích na-
šli zvýšený výskyt sinic a chlorofylu.  
Odběry vzorků vody lze nalézt na in-
ternetových stránkách KHS na adre-
se www.khszlin.cz . „Pro ty, kdo tře-
ba nedisponují internetem, je ale 

zveřejňujeme vždy i  přímo nedale-
ko míst měření ve vitrínách u  pře-
hrady,“ upozornila Javoříková. Kdo 
by měl obavy z  kvality vody, tomu 
přehrada nabízí kromě koupání také 
projížďky na lodičkách, půjčovné 
lze nalézt na www.duha.pozlovice.
cz, kde je i info o vstupném na kou-
paliště Duha u přehrady. Luhačovic-
ká plovárna, přestože je krytá, nabí-
zí zase slunění na terase. Na www.
plovarnaluhacovice.cz lze najít více 
o  vstupném a  možnostech vyžití 
v tomto zařízení.

Nikola Synek
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Rozšíření svozu bioodpadu na celé území 
Luhačovic

V průběhu 2. pololetí bude svoz bio-
odpadu realizován na celém území Lu-
hačovic. Rozšíření svozu bioodpadu se 
bude týkat následujících ulic, kde zatím 
svoz nebyl zaveden:

•	Uherskobrodská,	V Cihelně,	
 Hradisko, Branka, Krátká, Pod Léš- 

  tím, Bílá čtvrť,
•	Betty	Smetanové,	Holubyho,	
 Antonína Václavíka, Leoše Janáčka,
•	sídliště:	 Masarykova,	 Družstevní,	 

  Zahradní. 

V  uvedených ulicích budou nádo-
by na bioodpad rozmístěny dle uvá-
žení. Pokud to bude možné, ke stáva-
jícím barevným popelnicím na tříděný 
odpad budou přidány hnědé popelni-
ce na bioodpad o objemu 240 l. Všech-
ny uvedené popelnice jsou majetkem 
Technických služeb Luhačovice. Pro-
síme občany, aby nádoby svévolně 
nepřesunovali přímo na své dvorky 
a  nezamezili tak přístupu dalším spo-
luobčanům. Drobné a  opodstatněné 
přesuny v rámci ulice jsou možné. 

Pokud někdo z občanů předpokládá, 

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovice 
konané 29. 7. 2015
RML schválila:
• použití částky 25 000 Kč, kterou zís-

kal Dům dětí a mládeže Luhačovice, 
příspěvková organizace, z  projektu 
„Bezpečně a  zdravě“ na nákup ko-
loběžek, menšího kola a holí nordic 
wolking;

• realizaci akce zabezpečení budovy 
Domu dětí a  mládeže Luhačovice, 
příspěvkové organizace, v  hodno-
tě cca 29 000 Kč a náklady pokrýt fi-
nančně z úspor DDM Luhačovice za 
energie v roce 2014;  

• zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemek st. pl.  
344 o výměře 195 m2, jehož součás-
tí je objekt č. p. 312 a pozemek parc. 
č. 739/5 zahrada o  výměře 135 m2  
v k. ú. Luhačovice (Jedná se o dům 
č. p. 312 a  zahradu v  ulici Nádražní 
vedle parkoviště.);

• uzavření dohody o ukončení nájem-
ní smlouvy a  smlouvy o  výpůjčce  
z  
2. 4. 2014 na pronájem objektu č. p. 
25 na pozemku st. pl. 187 v k. ú. Ře-
techov včetně umístěného drobné-
ho hmotného investičního majetku 
města Luhačovice k 31. 7. 2015;

• zveřejnění záměru města prona-
jmout objekt č. p. 25 na st. pl. 187  
v  k. ú. Řetechov včetně umístěného 
drobného hmotného investičního 
majetku města Luhačovice za úče-
lem provozování prodejny potravin 
a  smíšeného zboží na dobu neurči-
tou;

• účast Mgr. Přemysla Janíka, bytem 
Luhačovice, Hradisko 707, jako zá-
stupce města Luhačovice na Dnech 
Ustroně a  Ustroňských dožínkách 
v termínu 22. 8. – 23. 8. 2015;

• použití znaku města Luhačovice na 
informačním plakátu společnosti 
KOMPAKT, spol. s r. o.;

• členství tajemníka MěÚ Luhačovice 
PhDr. Františka Hubáčka ve sdruže-
ní tajemníků městských a  obecních 
úřadů ČR.

RML rozhodla:
• o  výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
„PD rekonstrukce kuchyně MŠ Lu-
hačovice“ takto: č. 1 – BM-BAUMAS, 

spol. s r.o., Na Veselí 1703/51, 140 00 
Praha 4, nabídková cena bez DPH 
105 000 Kč, č. 2 – K  PROJEKT Kro-
čil a  Belžík, s. r. o., Družstevní 980,  
763 26 Luhačovice, nabídková cena 
bez DPH  124 000 Kč, a pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Semelo-
vou podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem BM-BAUMAS, spol.  
s r. o., Na Veselí 1703/51, 140 00 Praha 
4, v souladu s nabídkou uchazeče;

• o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „PD – Úspory energie ZŠ Luha-
čovice, Školní 666 – 2. etapa“ takto:  
č. 1 – BM-BAUMAS, spol. s  r. o., Na 
Veselí 1703/51, 140 00 Praha 4, na-
bídková cena bez DPH 125 000 Kč,  
č. 2 – INVENTE, s. r. o., Žerotínova 
483/1, 370 04 České Budějovice, na-
bídková cena bez DPH 147 000 Kč, 
a  pověřila starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem smlou-
vy o  dílo s  vybraným uchazečem 
BM-BAUMAS, spol. s  r. o., Na Vese-
lí 1703/51, 140 00 Praha 4, v souladu 
s nabídkou uchazeče;

• o výběru nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku „Energetická optima-
lizace systému veřejného osvětlení 
města Luhačovice“ takto: č. 1 – ELMO, 
a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín, nabídko-
vá cena bez DPH 2 292 425 Kč, č. 2 – 
REPREL, s. r. o., Brněnská 3975, 695 01 
Hodonín, nabídková cena bez DPH  
2 398 241 Kč, č. 3 – Josef Kutěj, Slu-
šovská 438, 763 12 Vizovice, nabíd-
ková cena bez DPH 2 380 190,80 Kč, 
a  pověřila starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem ELMO, 
a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín, v soula-
du s nabídkou uchazeče;

• uplatnění smluvní pokuty podle 
smlouvy o  dílo na zakázku „Rekon-
strukce ul. Dr. Veselého Luhačovi-
ce“ se zhotovitelem SATES MORAVA, 
spol. s r. o., Železničního vojska 1386, 
757 01 Valašské Meziříčí. 

RML pověřila:
• stavební komisi zabývat se vadami 

díla projektové dokumentace „Re-
konstrukce ul. Dr. Veselého Luhačo-
vice“ a přípravou podkladů pro další 
jednání rady a zastupitelstva města.
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Čtenářská soutěž
V Luhačovických novinách uveřej-

ňujeme fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v našem městě a vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze zasla-
ných správných odpovědí vždy v kaž-
dém čísle vylosujeme jednoho, který 
získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání přísluš-
ného čísla novin na e-mail: luhainfo1@
mdkelektra.luhacovice.cz, odevzdat 
napsané	v	MTIC	Luhainfo,	Masaryko-
va 950, případně zaslat poštou na ad-
resu	MTIC	Luhainfo,	Masarykova	950,	
763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého 
čísla, kterou zaslali 3 čtenáři (dva 
správně), je Inhalatorium. Publika-
ci Luhačovický uličník získává Hana 
Kolaříková z Luhačovic, která nám 
zároveň připojila i další informace 
k této budově. Blahopřejeme a dě-
kujeme.

Fotografie z čtenářské soutěže srp-
nového čísla mne však přiměla k tomu, 
abych nyní přispěla „svou troškou do 
mlýna̋ , neboť se jedná o stavbu, kte-
rou si již fyzicky může pamatovat jen 

málokdo. Jde totiž o budovu prvního 
lázeňského Inhalatoria, postaveného  
v r. 1903, které zaniklo v r. 1922 posta-
vením nového moderního stávajícího 
Inhalatoria. Jelikož mě zajímá historie 
zdejších lázní (ve kterých jsem mimo-
chodem více než 35 let pracovala), sna-
žím se ji šířit tak, aby neupadla v zapo-
mnění. Proto si dovoluji poslat i výňatek 
z mé přednášky, která o prvním luhačo-
vickém Inhalatoriu uvádí následující:

Již rok po svém vzniku otevírá akci-
ová společnost samostatné Inhalatori-
um, které bylo pro svůj vzhled nazýváno 
„ježatou krystalickou srostlicí“ a, jak se 
o něm dočítáme, „nevyniká ani nádhe-
rou vnější, ani velkolepostí vnitřní“. Akci-
onáři nových lázní postavili toto zařízení 
sice rychle, ale pouze ve skromném pro-
vedení, neboť netušili, jak rychle bude 
postupovat vývoj této léčebné metody 
a skutečnost, že se během deseti let po-
čet pacientů zde zpětinásobí. Inhalato-
rium bylo otápěno ústředním topením 
s možností náležitého větrání, nachá-
zely se zde 2 velké a 2 malé místnosti pro 
společné inhalace a malé kabinky pro 
inhalace separátní. Vybaveno bylo na 
svou dobu veškerou známou a dostup-
nou technikou. 

 Hana Kolaříková

že popelnici sám celoročně bude plnit 
bioodpadem, ať se přihlásí na tel. čís-
le 724 651 034 u Ing. Brenkové. Popel-
nice mu bude zapůjčena do vlastnictví 
s tím, že musí sám zajistit v den svozu 
její přistavení již od 6.00 hod.

Projekt je realizován z  Operačního 
programu Životní prostředí.

Svoz bioodpadu probíhá vždy ve 
středu. Termíny svozu bioodpadu do 
konce roku 2015:

2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10.,  
21. 10., 4. 11., 18. 11., 9. 12.

Harmonogram svozu 
bioodpadu:
•		květen–září:	svoz	1×	týdně	
•		říjen–listopad:	

	 	 svoz	1×	za	14	dní	
•		prosinec–únor:	

	 	 svoz	1×	za	měsíc	nebo	
 dle potřeby 
•		březen–duben:	

	 	 svoz	1×	za	14	dní	

Do nádob na bioodpad patří 
především tráva, listí, květiny, plevel, 

ořezy keřů a drobné větve postříhané 

nakrátko. Dále sem patří kuchyňský od-
pad ze zeleniny a ovoce, kávová sedli-
na, čajové sáčky a skořápky. 

Do nádob na bioodpad nepatří
 odpad živočišného původu, maso 

ani kosti. Nevylévejte žádné tekuté 
zbytky jídel, zbytky výrobků z  mléka, 
staré pečivo ani zbytky jídel z vajec. Do 
nádob nedávejte kameny, silnější vět-
ve ani pařezy. Nevyhazujte bioodpad 
v igelitových sáčcích ani v jiných oba-
lech. Tímto odpadem by byl obsah ná-
dob znehodnocen. Do nádob na bio-
odpad patří pouze odpady, které jsou 
uvedeny na nálepce a je možno je kom-
postovat. Prosíme o  důsledné třídění 
bioodpadu hlavně na sídlištích.

Zároveň připomínáme občanům, že 
není dovoleno ukládat bioodpad do 
nádob na směsný komunální odpad. 
Nádoba na směsný komunální odpad 
nebude v takovém případě vyvezena. 

Děkujeme všem občanům, kte-
ří se zodpovědně zapojují do třídě-
ní odpadu. 

Technické služby Luhačovice
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VALAŠSKOU SPORTOVNÍ LIGU PODPOŘIL ZLÍNSKÝ KRAJ
Tento tělovýchovný projekt se 

skládá z dvanácti sportovních soutěží 
a účastní se ho děti z osmi základních 
škol valašské oblasti Zlínského kraje. 
Velké množství žáků tím má možnost 
zapojit do sportovního soutěžení  
a reprezentovat jak své město, tak 
svoji školu nebo sportovní oddíl. 
Hlavním pořadatelem je vždy jedna 
základní škola, pořadatelství se po 
roce střídá.

Soutěže jsou připraveny pro chlap-
ce i dívky od 2. do 9. třídy, takže se 
netýkají pouze skupiny vybraných 
sportovců. Obětaví učitelé mají vždy 
zajištěnou bezchybnou organizaci.

Každá škola uspořádá ve svém 
městě nebo obci vybranou soutěž, 
pro kterou má odpovídající podmín-
ky. Výsledky jednotlivých sportů se 
obodují a v součtu pak vznikne ko-
nečné pořadí. Vyvrcholení je vždy 

na konci června při slavnostním vy-
hlášení výsledků. Za velký klad mů-
žeme považovat zajištění kvalitního 
sportovního vyžití dětí, a to i z men-
ších obcí. Většina soutěžících je pak 
podchycena ve sportovních oddí-
lech a kroužcích a projekt tak naplňu-
je hlavní cíl – dát dětem radost z po-
hybu a sportovního klání.

Této akce se již dlouhodobě účastní 
žáci z následujících škol: Luhačovice, 

Slavičín, Valašské Klobouky, Brumov-
-Bylnice, Nedašov, Štítná, Újezd u Va-
lašských Klobouk, Vlachovice.

Ve školním roce 2014/2015 se ko-
nal již 17. ročník a vítězem se stala ZŠ 
Štítná nad Vláří.

Projekt podpořil i Zlínský kraj ze 
svého Fondu mládeže a sportu.

Roman Lebloch, 
ředitel ZŠ Luhačovice

DDM Luhačovice zahajuje školní rok
Od září 2015 opět zapisujeme 

do kroužků a zájmových činností 
na školní rok 2015/2016. Nabídku 
a přihlášky obdržíte v DDM Luha-
čovice během měsíce září. Na-
bídka bude zveřejněna v  průbě-
hu měsíce září na stránkách DDM 
Luhačovice, na nástěnkách DDM 
Luhačovice. Zápis bude probíhat 
i v základních školách. Děti přine-
sou ze škol a mateřských škol le-
táčky s informacemi o zájmových 
kroužcích. 

Jak jistě už víte, některé ze záj- 
mových kroužků jsou také pro do-
spělé, s  přihlášením neváhejte, 
zájmové kroužky mají stanoven 
možný počet členů, a  to zejména 
z prostorových či bezpečnostních 
důvodů. Přihlásit se můžete osob-
ně v DDM, aktuální přihláška bude 
k  dispozici také na webových 
stránkách. Předběžně se můžete 
přihlásit také telefonicky a přihláš-
ku si vyzvednout později. 

Během roku Vám nabízíme:
• pravidelné činnosti – 
 zájmové kroužky, kluby, déletr- 

  vající kurzy nejrůznějšího zamě- 
  ření – pohybové, sportovní, taneč- 
  ní, rukodělné, výtvarné, společen- 
  ské, vzdělávací, přírodovědné ak- 
  tivity,

• příležitostné činnosti – tradiční  
  akce i  nové programy během  
  školního roku a o prázdninách,

• spontánní činnosti od měsíce říj- 
  na (mimo prázdninové dny) 

 – KLUB K pro žáky – na zájmovou  
  činnost si můžete počkat, zahrát  
  si, pobavit se, popovídat si se svý- 
  mi vrstevníky i  s lidmi, na které  
  odpoledne natrefíte, 

 – KLUBÍK pro rodiče s dětmi vždy  
  v pondělí, úterý a středu od 9.00  
  do 11.00 hod.,

• táborové činnosti – aktivity po- 
  hybového i  nepohybového cha- 
  rakteru zejména v době školních  
  prázdnin – příměstské, pobytové  
  tábory.

Tuto nabídku rádi přizpůsobíme 
Vašim zájmům, námětům i  přáním 
a požadavkům.

Dejte o sobě vědět, přijďte, telefo-
nujte, mailujte.

Z  nabídky si mohou vybrat 
děti, mládež, studenti, dospělí 

i rodiče s dětmi. 
Informace můžete získat:
- www.ddmluhacovice.cz,
- e-mail: ddm@ddmluhacovice.cz,
- tel.: 577 131 686, 577 131 687,
- osobní návštěvou Domu dětí  

  a mládeže Luhačovice,
- v základní škole při vítání prvňáč- 

  ků a  také během měsíce září při  
  náboru,

- na nástěnkách DDM Luhačovice:  
  v  zámku, na budově sokolovny,  
  v základní škole, 

- měsíčně prostřednictvím Luha- 
  čovických novin.

Rádi Vám poradíme s  výběrem 
vhodné zájmové činnosti.

Jak se přihlásit?
Je to velmi snadné, stačí si vy-

brat pro děti i pro sebe vhodnou 
aktivitu, vyzvednout a  vyplnit 
přihlášku a vše odevzdat v DDM 
nejpozději do 31. 10. 2015.

Připravované akce v září:
3., 4., 7., 9., 2015 v  DDM Luha-

čovice od 8.15 hod. – seznamova-
cí akce pro třídní kolektivy 6. tříd ZŠ 
Luhačovice. 

První polovina září – Předává-
ní informací s možností zápisu do 
zájmových kroužků i akcí v ZŠ, MŠ, 
v DDM prostřednictvím informativ-
ních letáčků.

Od 12. do 25. 9. 2015 Evropský 
týden mobility v našem městě 

Během Týdne mobility bude 
probíhat současně několik akcí na 
různých místech našeho města. 

Akce jsou připravovány nejen 
pro žáky ZŠ a  děti MŠ, ale také 
pro veřejnost. Spolupracovat 
bude mnoho subjektů i  jednot-
livců.

Můžete se těšit mimo jiné na: 
Sobota 12. 9. 2015
od 9.30 hod. do 12.00 hod. Ex-

pedice Luhačovice – vycházka 
Luhačovicemi a  okolím v  přípa-
dě nedeštivého počasí, odborná 
instruktáž a  zapůjčení holí, po-
znávací turistická trasa, geoca-
ching, pohybové aktivity, kvíz, 
soutěž – sraz před DDM Luhačo-
vice pro veřejnost – rodiče s dět-
mi, žáky, studenty, dospělé, ak-
tivní seniory, náhradní termín 
13. 9. 2015

Čtvrtek 17. 9. 2015 
9.00–11.30 hod. Ukázka prá-

ce složek IZS (hasiči, policie, 
záchranka) v  zámecké zahradě 
– ve spolupráci se státní a  měst-
skou policií, záchrannou službou 
a hasiči – pro děti s rodiči, děti MŠ, 
žáky ZŠ, SOŠ, veřejnost, za každé-
ho počasí.

 9.30 hod. komentovaná ukázka  
  agility

 9.45 hod. výcvik služebních koní 
 10.00 hod. ukázka výcviku psů  

  a zadržení pachatele 
 10.15 hod. zadržení pachatele 
 10.30 hod. ukázky dobrovolných  

  hasičů s žáky zájmového kroužku  
  hasičský

od 10.45 hod. ukázky Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje, 
ukázky techniky – policie, HZS, ZZS ZK

8.30–17.00 hod. Výstava modelo-
vého kolejiště v respiriu ZŠ – ve spo-
lupráci s Janem Semelou a železnič-
ními modeláři – pro děti MŚ, žáky ZŠ 
a pro veřejnost

Pátek 18. 9. 2015
8.30–14.00 hod. Výstava modelo-

vého kolejiště v respiriu ZŠ – ve spo-
lupráci s Janem Semelou a železnič-
ními modeláři – pro děti MŠ, žáky ZŠ 
a pro veřejnost

Pondělí 21. 9. 2015
8.00–10.30 hod. Odběr glykémie 

a měření tlaku	v Charitě	–	pro	prv-
ních 20 osob zdarma – ve spolupráci 
s Charitou	Luhačovice	–	pro	veřejnost	

Úterý 22. 9. 2015
odpoledne Závody kočárků, od-

rážedel a koloběžek v zámecké za-
hradě, v  případě nedeštivého poča-
sí, náhradní termín středa 23. 9. – pro 
veřejnost – děti s rodiči, žáky, dospělé 

Podpořte tyto aktivity svou 
účastí na jednotlivých akcích 
a také tím, že například 22. 9. NE-
CHÁTE AUTO DOMA a  vyrazíte 
pěšky, na kole nebo využijete jiné-
ho hromadného dopravního pro-
středku. Vždyť přirozenější je chů-
ze pěšky, zdravější je jízda na kole.

Sobota 19. 9. 2015
Zábavné hry pro děti při folklor-

ním festivalu – pro veřejnost 

Bližší informace o připravovaných 
akcích najdete včas na plakátech, na 
webových stránkách DDM Luhačovi-
ce, na vyžádání Vám je zašleme také 
na vaši e-mailovou adresu.

Eva Tomalová, řediteLka DDM 
Luhačovice
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Mistrovská utkání FK Luhačovice - Podzim 2015

František Hubáček  
Více než půl roku uplynulo od 

doby, kdy nastoupil někdejší sta-
rosta Luhačovic František Hubá-
ček na post tajemníka městského 
úřadu. O tom, jak se ve funkci za-
bydlel i o tom, že struktura rozřa-
zení pracovníků radnice do odbo-
rů dozná změn, jsme se bavili v půli 
srpna, kdy sužovala celou zemi 
úmorná vedra.

Některé úřady kvůli extrémním 
horkům omezily v  těchto dnech 
provoz, protože v  rozpálených 
kancelářích bez klimatizace se 
nedá pracovat. Dělala nějaká opat-
ření i radnice v Luhačovicích?

Minulý týden jsme zavřeli v pátek 
po obědě, protože se opravdu v těch 
rozpálených kancelářích nedalo dě-
lat. A  protože to počasí pokračuje, 
mají možnost přijít úředníci dříve do 
práce. Máme teď čtvrtek a pátek také 
možnost	kratší	pracovní	doby.	Celko-
vý počet odpracovaných hodin  musí 
být zachován, jen v ty neúřední dny 
lze končit dříve než obvykle. Takže ve-
řejnosti se to vůbec nedotkne.

 
Ve funkci jste víc jak půl roku. 

Překvapila Vás ta práce něčím?
Úřad jsem převzal v dobrém stavu, 

znal jsem ho, takže mě nic nepřekva-
pilo, ale je pravda, že je to práce úřed-
nická a já jsem povahou spíše praktik. 
Teď ještě musím udělat zkoušky od-
borné způsobilosti, které mám mít 
nejpozději do roku a půl od nástupu 
do funkce.

 
Kde se dělají a o co jde?
Pořádá je Institut vzdělávání Mi-

nisterstva vnitra ČR. Jsou to zkouš-
ky pro vedoucí úředníky. Musím pro-
kázat znalosti například ze zákona 
o obcích, správního řádu a další věci, 
abych mohl působit třeba i  v rámci 
voleb. Spoustu toho znám, protože 
jsem působil na radnici v samosprá-
vě řadu let. Ale například správní řád 
jsem nemusel řešit, tak ten musím teď 
nastudovat.

 
Co bylo za ten půlrok nejtěžší? 

Předpokládám, že problémy s  re-
konstrukcí ulice Dr. Veselého, kte-
rá má velký skluz.

Ano, a vzhledem k tomu, že jsem 
ten projekt jako starosta rozjížděl, 
chtěl bych, aby se také dotáhl. Ale ta 
firma prostě nedělala, jak by měla, ne-
měla zřejmě dost pracovníků, proto-
že si rozdělala hodně zakázek v rám-
ci republiky, a  jak mám zjištěno, 

mají problémy na řadě dalších míst. 
Nicméně se to blíží ke konci. Koncem 
srpna má být vydána kolaudace, kolik 
bude případně ještě nedodělků a zá-
vad na díle, je druhá věc. Nepříjemné 
je samozřejmě, že to mělo být hotovo 
do prázdnin a přetáhlo se to až přes 
celou letní sezonu. Už je ale většina 
hotova, dá se dobře procházet, fun-
gují venkovní zahrádky. Ta nervozita 
z průtahů stavby teď v půli srpna pro-
to už není tak dramatická, jako byla 
třeba před koncem července.

 
Co bude následovat za kroky 

vůči té stavební firmě, když jsou 
takové průtahy?

Určitě je bude čekat penále vyplý-
vající ze smlouvy. Samozřejmě lidé se 
dívají i směrem k úřadu a samosprá-
vě, které jsou garanty, že to mělo být 
včas hotové. Bohužel se už stalo a při-
znám se, že ať se tu v minulosti bu-
dovalo cokoliv, na stavbě jsem tako-
vé problémy nezažil.

 
Je z  toho nějaké poučení pro 

město?
Pokud bude fungovat současný 

zákon o zadávání veřejných zakázek, 
nemůže s tím město nic dělat. Ta fir-
ma neměla žádný „škraloup“, když 
se vybíralo, a  nabídla nejlepší cenu. 
Pokud bychom vybrali někoho jiné-
ho, dražšího, všichni by se ptali proč. 
A přišla by obvinění, zda byl výběr čis-
tý a nešlo něco někomu „do kapsy“. 
Přitom se tu hlásily i místní firmy, kte-
ré by, věřím, práci provedly lépe, ale 
zákon nám nedává příliš jinou mož-
nost než udělat, co jsme udělali. Míst-
ní firma by si takové průtahy, myslím, 
nedovolila už kvůli dobrému jménu.

 Vraťme se k práci úřadu pod Va-
ším vedením. Má se teď měnit jeho 
struktura, že?

Když jsem se stal tajemníkem, do-
mluvil jsem se s  paní starostkou, že 
vytvoříme nový odbor. Rada města 
tento krok schválila a tak vznikne Od-
bor vnitřních věcí.

 
Proč vzniká a čemu má sloužit?
Jde o  přeskupení zaměstnan-

ců tak, aby činnosti, které jsou co 
nejblíže výkonu samosprávy a byly 
rozházeny po několika odborech, 
byly soustředěny do jednoho mís-
ta. Ten odbor bude zejména při-
pravovat materiály pro starostku 
a místostarostu. Pro vedení města 
se tak usnadní komunikace, proto-
že odpadne hledání, kdo z  jakého 
odboru by měl konkrétní problém 
řešit.

 
Můžete přiblížit, kteří lidé tam 

budou?
Každopádně si to nevyžádá vznik 

nového pracovního místa, tak-
že nejde o  nárůst počtu úředníků. 
Kdo tam musí být, je vedoucí, kte-
rý bude zároveň v  pozici jakého-
si mluvčího úřadu. Bude tam pře-
sunut právník, krizové řízení, to má 
nejblíže k  samosprávě, pak člověk 
na přestupky občanského souži-
tí	a  IT	pracovníci.	Celkem	bude	ve-
doucí a pět lidí. Jsou z odborů sprá-
vy majetku a správního.

 
Odkdy bude nové schéma úřadu 

fungovat?
Od 1. září, ale naplno, tedy i se sa-

mostatným rozpočtem pro nový od-
bor, začne fungovat až od ledna.

 V čem je největší přínos?
V možnosti jít za jedním člověkem, 

který problém pomůže vyřešit. Když 
jsem byl v pozici starosty nebo mís-
tostarosty, toto z mého pohledu chy-
bělo. Nepůjde to přes různé vedoucí 
odborů, kteří mají spíše na starosti vý-
kon státní správy.

 
Teď přes léto je na úřadě spíše 

klid?
Letos končí hodně obyvatelům 

platnost občanského průkazu, tak 
si je chodí vyměňovat. Ale nedá se 
říci, že by se tvořily nějaké fronty. Na 
to jsme moc malé město. I když jsou 
dovolené, všechno se zvládá. Jinak 
je celkem klid. Léto bývá někdy vý-
značné stížnostmi od návštěvníků 
města, obvykle na různé věci tech-
nického charakteru, kde se jim co 
nelíbí, co by udělali jinak. Letos ale 
tohle zastínil problém ulice Dr. Ve-
selého.

 
V  Luhačovické přehradě, kte-

rá ale spadá do katastru Pozlo-
vic, se toto léto opět objevují sini-
ce a  voda má zhoršenou kvalitu, 
přestože se před pár lety vypusti-
la a vybagrovala. Co na to říkáte?

Dřív bylo koupání už od začát-
ku června přísně zakázáno a teď se  
i  v srpnu, přestože jsou ta vedra, 
koupat může. Každopádně si mys-
lím, že čištění rozhodně pomoh-
lo. Že se objevují v menším množ-
ství sinice, se nedá ovlivnit, zvláště 
když je minimální přítok vody a ta-
kovéto počasí. Přehrada totiž nemá 
dno, které by tvořily nějaké štěrko-
písky, takže samočištění u ní pokud 
je takto stojatá, nefunguje. Ale to 
čištění přehrady bylo určitě správ-
né. Vždyť místo tří set tisíc kubíků 
bahna, které se vybagrovaly, bylo 
v  přehradě navíc nastřádáno stej-
né množství vody. A ta je právě teď 
v těch vedrech potřeba, třeba také 
pro zalévání lázeňského areálu, 
nejen ke koupání, které si lidé přes 
léto užívají.

 
A jak Vy sám trávíte léto, už jste 

se někde rekreoval?
Už jsem část dovolené vybral. Byli 

jsme	 u  moře	 v  Chorvatsku.	 A  pak	
jsem také 14 dnů hlídal vnučku. Dce-
ra je v Bruselu, tak tu byla na prázd-
ninách. Už odcestovala, tak se mohu 
plně věnovat nejen pracovním vě-
cem, ale i  tomu samostudiu, abych 
zvládl zkoušky, na které se na podzim 
chystám.

Kolo Datum
Zač. 

utkání
Kde Soupeř Kolo Datum

Zač. 
utkání

Kde Soupeř Kolo Datum
Zač. 

utkání
Kde Soupeř Kolo Datum

Zač. 
utkání

Kde Soupeř Kolo Datum
Zač. 

utkání
Kde Soupeř

5 5. 9. 15.00 D Rožnov 5 5. 9. 18.00 D Březůvky 5 5. 9. 10.00 D Rožnov 5 5. 9. 9.30 V Val. Klobouky 3 5. 9. 15.00 V Březová

6 11. 9. 16.30 V Chropyně 6 13. 9. 16.00 V Poteč 6 12. 9. 13.30 V Baťov 6 12. 9. 9.30 D Hošťálková 4 7. 9. 17.00 D Újezd

7 19. 9. 13.00 D Vigantice 7 19. 9. 16:00 D Tichov 7 19. 9. 10.00 D Kunovice 7 19. 9. 9.30 V Zlín B 5 17.9 17.00 V Zádveřice

8 26. 9. 15.30 V Provodov 8 27. 9. 15.30 V Drnovice 8 26. 9. 10.00 V Brumov 8 26. 9. 9.30 D Lužkovice 6 21. 9. 17.00 D Jasenná

9 3. 10. 15.00 D Boršice 9 3. 10. 18.00 D Pozlovice 9 3. 10. 10.00 D Holešov 9 4. 10. 9.30 V Horní Bečva 7 28. 9. 16.00 V Val. Klobouky A

Krajský přebor
 MUŽI „A” ŽÁCI

Krajská soutěž
DOROST

Krajský přebor
PŘÍPRAVKA MUŽI „B”

III.B
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SpOLEčNOST

NAROZENí
Matyáš a Tobiáš Klusákovi
Veronika Kadlčková
Theodor Vacula
Viktor Vančura
Lucie a Nikola Ustohalovy

Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇATKY
Stanislav Sedlář a Marcela Zámečníková
Jiří Galetka a Helena Kratina
Jan Gottfried a Lucie Mikesková

Blahopřejeme.

ZLATÁ SVATBA 50 LET
František a Vlasta Skovajsovi
Stanislav a Helena Dynkovi

Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Ludmila Čechová  95 let
Anna Zápecová  90 let
Marie Plecháčová  90 let
Bohumila Šedivková   88 let
František Dynka  88 let
Emilie Stará  87 let
Anna Krajčová  87 let
Milada Melkusová  86 let
Věra Chmelová   85 let
Zdeněk Macek  80 let
Antonín Petrželka  80 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Jaroslav Šretr  70 let
Josef Buberník  75 let
Helena Hegrová  84 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do 
redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 8. 9. uplynou 4 roky, co nás navždy opustil náš 
manžel a tatínek
pan JOSEF HUBÁČEK z Řetechova.
S láskou vzpomínají manželka Marie a syn Martin 
s manželkou.

Dne 8. září by se dožila 50 let naše milovaná
MARUŠKA SEMELOVÁ z Luhačovic.
2. října tomu bude již 18 let, kdy nás náhle opustila.
Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel a žije 
v srdcích dál.
Za tichou vzpomínku děkuje švagrová s rodinou.

Dne 11. 9. 2015 uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan JOSEF SLANíK.
Se smutkem v srdci vzpomíná manželka, synové 
a dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vladimíru Schlimbachovi k životnímu jubileu 80 let
Vážený pane Vladimíre,
nadešla chvíle, kdy ve Vašich vzpomínkách je vše milé 
a uspokojivé.
To se však někdy stává, že osmdesátka na Vás mává.
Nedělejte si z toho nic, že máte zase o rok víc.
80 let není málo, prožít je, za to stálo.
Nadešel ten jubilejní den, kdy ještě nejdete z kola ven.
Jste stále veselý a čilý. O to se pod Vaším vedením v sa-
xofonovém orchestru děvčata přičinily.
Je to krásné při vystoupení Vás sledovat, hudbou a pís-
němi divákům srdíčka rozehřát.
Za Vaše výsledky, za Váš tvůrčí um jste byl náležitě oce-
něn a vyznamenán.
Pod Vaší taktovkou děvčata hrají a stále se na diváka 
usmívají. Ať Vám to stále hraje! Navštěvujte i  nadále 
české, moravské i  slezské kraje. I  v zahraničí Vás lidé 
poslouchají a na Pražském hradě přivítají. Potřebujete 
slunce, které září, i úsměv na Vaší tváři.
Pozvedáme pohár vína, je to dobrá medicína.
Kdo vínečko pije, ten dlouho žije.
Přejeme Vám hlavně zdravíčko,
ať jste stále svěží a vydrží vám Vaše srdíčko. Stanislav Kobylka

Dne 30. září uplynou 4 roky, kdy nás navždy 
opustila
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel Vladimír s dcerou Evou, 
syn Vladimír s rodinou a vnučkou Lucií.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 3. září vzpomínáme nedožitých šedesáti let
MUDR. MARCELKY KLIMEŠOVÉ.
S láskou manžel Jiří, synové Jan, Jiří a Michal.

Vzpomínky

Květen 2014: kolo
Březen 2015: kolo

Bližší informace na matrice  
MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 

Dne 23. srpna 2015 uplynulo 30 let, kdy nás opusti-
la naše milovaná 
maminka BOHUMILA SEMELOVÁ.
Vzpomínáme také na našeho drahého tatínka JA-
ROSLAVA SEMELU i bratra JAROSLAVA SEMELU.
Dcery a sestry s rodinami.
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Chtěl bych se více věnovat choreografii, říká známý tanečník Kuťák 
Tomáš Kuťák už řadu let vede 

jeden z  vícedenních kurzů, kte-
ré se pořádají v rámci Letní školy 
tance v  Luhačovicích. Se sympa-
tickým tanečníkem a pedagogem 
zaměřeným na tento umělecký 
obor jsme si krátce popovídali po 
jedné z  tanečních lekcí luhačo-
vického kurzu v  kulturním domě 
Elektra. 

Pokolikáté tu jste?
Já už sem jezdím po léta, jsem tu 

asi tak podesáté…

Baví Vás to, učit v létě takto v Lu-
hačovicích?

Baví, pořád. Tady je to příjemné, 
že ty lidi mám pořád pohromadě 
a můžu s nimi pracovat víc kontinu-
álně. Když učím v Praze a je to jedna 
lekce týdně, tak přijde vždycky něk-
do nový nebo někdo nepřijde. Tak-
že se pracuje podstatně pomaleji 
než tady.

O kolik se může tanečník rozvi-
nout za ten týdenní kurz?

Jde spíš o to, že se jim do těla do-
stanou nějaké informace a nějaké ná-
vyky. Samozřejmě se to ale tak rychle 
neautomatizuje. Je pak na účastni-
cích, jak s tím dál naloží. Jestli se tomu 
budou intenzivně věnovat, nebo se 
na to vykašlou. Můžou tady každo-
pádně vyzkoušet nové choreografie, 
které je obohatí. 

Od kolika let se věnujete tan-
ci Vy?

Já jsem tancoval, když jsem byl ma-
ličký, ale jen asi tak půl roku, když mi 
bylo nějakých osm. Tancoval jsem 
v jedné dětské skupině, bylo to zamě-
řené na disco. Jezdili jsme nějaké vy-
stoupení a  měli nacvičeno nějakých 
osm v té době aktuálních tanečků pro 
děti. Pak jsem se k tomu vrátil až na 
gymplu. Všichni něco dělali a já jsem 
neměl žádné tréninky a  měl pořád 
čas, a trošku mě to štvalo. Tak jsem si 
řekl, že se to zkusím, k tomu tancová-
ní mě to táhlo. 

Vy jste to pak i studoval, že?
Ano pedagogiku tance.

A vystupoval jste pak v různých 
známých muzikálech. Který máte 
nejradši?

Nejoblíbenější je pro mně Drácu-
la. Tam jsem měl celkem velkou roli 
krvinky, což je pro českého taneční-
ka jedna z největších rolí, které si mů-
žete chtít zatancovat. Navíc ta role 
má charakter, že si ji člověk opravdu 
může užít. Teď jsem ale dělal poprvé 
samostatně choreografii muzikálu 
Mýdlový princ. To už je něco jiného 
než jen vystupování, více jsem to tvo-
řil, což mě moc bavilo.

Máte nějaké vzory?
Jsou lidé, které obdivuji a  jejich 

práce je úžasná, ale snažím se moc 

k nikomu nevzhlížet, protože to pak 
svádí k  tomu někoho napodobovat, 
což nechci. 

Co Vaše cíle?
Rád bych se více prosadil na poli 

choreografie a  kromě toho mám 
svou skupinu Evil dancers, se kterou 
bych se rád více dostal i do zahraničí, 
kde už jsme byli, ale víc bych se tam 
chtěl věnovat i té choreografii. 

Vy sám jste se také v tanci zdo-
konaloval i v Londýně. Co Vám to 
nejvíce dalo?

Ten přístup je úplně jiný. Lidé 
jsou tam daleko průbojnější. My 
v Čechách máme tendence tak ně-
jak sedět a  čekat, až si nás někdo 
všimne. V Londýně nebo v Americe 
to nejde. Ta konkurence je tak ob-
rovská, že člověk se musí více sna-
žit, aby se prosadil. To byla pro mě 
největší zkušenost. Velká lekce. Dá-
vat o sobě vědět, nečekat, až něk-
do zavolá. 

Jaký je Váš vztah k Luhačovicím, 
když sem jezdíte už několik let? 

Já to tu mám hrozně rád. Je to sice 
práce, ale i určitý odpočinek, být tady. 

Jak tu trávíte volno?
Dost ho prospím! (smích)  Ale ne, 

tak hodně se tu procházím, dost tu 
teda jíme, ale popravdě třeba něja-
ké masáže jsem tu ani nikdy nestihl. 

Člověk si jde tak zaplavat a projde se 
po městě a užije si ten klid.

Plavat chodíte na místní plovárnu?
Ano. A jsem rád, že se tu postavila.

Jak vypadá Váš kurz?
Snažím se dělat tři variace během 

toho týdne, každou jinak stylově za-
měřenou. Nejde tedy říct, že bych se 
v kurzu zaměřoval jen na muzikál. Ale 
nabídnu tři principy. Máme modernu, 
muzikál a letos tu třetí takovou odre-
agovávací. 

Některé účastnice jsou tu také 
opakovaně. Vidíte u  nich velký 
posun?

Spousta jich chodí i ke mně na lek-
ce. Tam ty pokroky vidím, protože 
s nimi dělám celý rok. U těch, kdo moc 
netancují a zajedou si jen jednou za 
rok na kurz, to samozřejmě tak vidět 
není. Je to jen na nich, jestli se tomu 
věnují dál. 

Jak často trénujete Vy sám? 
Denně, určitě hodinu a  půl, plus 

učení a vystoupení.
 
Protahování je velkou částí tré-

ninku, že?
Je to tak třetina – protažení plus 

posilování, třetina je taková tech-
nická část, kdy se trénují otočky, 
skoky a  tak, a  třetina je samotné 
tancování.

Tanečnice se zdokonalovaly během letní školy 
Je před desátou dopoledne  

a v sále Rondo kulturního domu Elek-
tra se scházejí účastnice dalšího roční-
ku luhačovické Letní školy tance. Samy 
se začnou zkušeně protahovat, poté 
přichází lektor, známý muzikálový ta-
nečník Tomáš Kuťák, kterého mohli 
lidé vidět například v muzikálech Dra-
cula, Angelika nebo Mýdlový princ. 

„Teď PLIÉ… Protáhneme záda… 
Já mám také dlouhé nohy a jde to! … 
Pauza, napijeme se, ne?“ zní postup-
ně různé jeho pokyny a  poznámky 
sálem, kde se sešla necelá dvacítka 
účastnic kurzu. Někdy ale také zazní 
pochvala tanečních výkonů: „Hezky, 
nádhera!“, ale i drobná, s vtipem po-
daná kritika tanečních kreací někte-
rých účastnic: „To je jako velryba, nebo 
co?“ To, co by mnohý laik spíše po-
chválil, zkušený umělec a  pedagog 
zhodnotí okem odborníka. Evident-
ně není pro pohledné ohebné ženy 
odhadem většinou ve věku do třicít-
ky trénink nic jednoduchého, i  když 
většina z nich je zřejmě zvyklá pravi-
delně tanec trénovat. Každopádně už 
si jej užily několik dnů, vždyť je stře-
da	a začínaly	v sobotu.	Co	je	sem	vů-
bec dovedlo?

„Já se tanci věnuji 10 let a tady jsem 
už osmým rokem. Jsem přímo z Luha-
čovic, takže pro mě je to ideální. Vezmu 
si v práci týden dovolenou a je to psy-
chicky takové naplnění. Fyzicky ale dři-
na, trénujeme skoro šest hodin denně. 

Ve Zlíně máme taneční skupinu, tak se 
učíme a  inspirujeme a  vzděláváme,“ 
uvedla třeba Martina Krajíčková.

Po několikáté je na kurzu i Věra Mina-
říková, která dorazila s dcerou Alenou. 
„Je to tu pěkné, v Luhačovicích, rádi se vra-
címe. Z hlediska tance se nám líbí ta mo-
derna, tak si vždycky něco vyberem,“ po-
psala žena, která dorazila z Teplic. 

Trénink má různé fáze. Začíná se 
protahováním, pak se zkouší někte-
ré konkrétní figury a  také přímo se-
stava na hudební doprovod. Po skoro 

dvou hodinách náročného tréninku se 
ženy zase rozcházejí. Je na nich vidět, 
že tanec není žádná legrace, ale pěkná 
makačka. V sále je sice celkem přijatel-
ně, ale počasí dopřává jinak ve dnech 
kurzu teploty pohybující se přes den 
nad tropickou třicítkou. Vůbec tedy 
účastnicím jejich pohybovou aktivi-
tu nezávidím, čeká je totiž opět odpo-
ledne. Přestože ony jsou i přes všechnu 
tu dřinu evidentně spokojené, v  po-
sledních letech zájem není takový, jako 
byl dříve. „Dnes to nic není, bývalo tu 

i osmdesát účastníků,“ poznamenal Ku-
ťák. Možná to souvisí s tím, že největší 
rozkvět zájmu o muzikály a tedy i o mu-
zikálový tanec, na který je jeho kurz za-
měřený, byl právě už před pár lety. Kdo 
si ale nevybral tento kurz, měl během 
léta možnost navštívit i  některé další, 
které v Elektře, stejně jako ten Kuťákův, 
pořádala taneční škola Victoria. Zamě-
řit se tak mohli například na zumbu, jaz-
zový nebo orientální tanec. 

Nikola Synek
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Nábor fotbalových nadějí v Luhačovicích
S příchodem školního roku začí-

ná i nová fotbalová sezona. Do kraj-
ských a okresních soutěží náš fot-
balový klub vyšle šest týmů. Nově 
bude přihlášena i kategorie pří-
pravky, naše fotbalové naděje ve 
věku od 5 do 10 let. Právě pro ka-
tegorii přípravky a předpřípravky 
se Fotbalový klub Luhačovice roz-
hodl uspořádat nábor fotbalových 
nadějí. Tato událost se bude konat 
v pátek 18. 9. 2015 v areálu Rados-
tova v Luhačovicích od 16.30 hod. 
za účasti hráčů prvoligového klu-
bu	FC	FASTAV	Zlín.	Rodičům	bude	
představena filozofie klubu, pod 
vedením našich kvalifikovaných 
trenérů proběhne vzorový tré-
nink. Pro všechny bude připraveno 

občerstvení. Pokud se nemůže-
te zúčastnit náboru a máte zájem, 
aby vaše dítě hrálo fotbal v Luha-
čovicích, kontaktujte prosím trené-
ra mládeže Martina Surého na čísle 
737 468 653, e-mail: martin-sury@
seznam.cz. 

V dalších mládežnických katego-
riích nás tuto sezonu budou repre-
zentovat týmy mladších žáků, star-
ších žáků a dorostu. Muži B hrají III. 
třídu v rámci okresu a muži A kraj-
ský přebor. Rozlosování našich 
týmů najdete na nových webo-
vých stránkách klubu www.fkluha-
covice.cz a bude k dispozici na ná-
stěnce u Alberta. 

Zdeněk Červenka

Luhačovického triatlonu se zúčastnil i legendární iron man Vabroušek

Šestého ročníku luhačovické-
ho	 LCE	 triatlonu,	 pořádaného	 Od-
dílem orientačního běhu TJ Slovan 
Luhačovice, se zúčastnil také nestor 

českého triatlonu, zlínský Petr Va-
broušek. Ikona tohoto sportu u 
nás a úspěšný účastník řady zahra-
ničních soutěží typu iron man se 

postavil spolu s ostatními 34 účast-
níky a účastnicemi na start luha-
čovické akce, která se konala 12. 
srpna na obvyklé trati v okolí lá-
zeňského města.

Začínalo se plaváním v rybníku 
Křešov nedaleko Slopného, odtud 
se pak jelo na horských kolech po 
silnici i lesem nad sportovní cent-
rum Radostova k lokalitě Ovčírna. 
Účastníci delší trati odtud sjížděli k 
centru Radostova a pak vybíhali do 
kopce. Závodnice na kratší distan-
ci pokračovaly přímo z Ovčírny bě-
hem směrem ke kolibě U Luxů po-
blíž Újezdce u Luhačovic, kde byl 
společný cíl. Na delší trati vyhrál 
traťovým rekordem 1:40:14 zlínský 
sportovec Martin Hečko. Druhý do-
běhl Johan Vavrys, třetí Tomáš Mi-
nařík. Mezi ženami zvítězila Renata 
Michálková. Legendární Vabroušek 
skončil až čtrnáctý. 

A proč nedoběhl k cíli mezi prv-
ními? „Ani by mi nevadilo, že je to 

menší distance, než jsem zvyklý, 
ale spíš si netykám s horským ko-
lem,“ vysvětlil Vabroušek, který se 
účastní spíše závodů, kde se cyklis-
tika odbývá pouze na silnici. „Krátce 
po nájezdu do terénu jsem se držel 
v první trojici. Pak jsem trefil louži 
hlubší, než bych si v tomto období 
sucha a veder představil. Šel jsem 
přes řídítka na hlavu, tak mi chví-
li trvalo, než jsem se posbíral. Ztra-
til jsem kontakt, a protože neznám 
tuto trať, podařilo se mi pak asi 
pětkrát zabloudit a ujet tak snad o 
pět kilometrů víc,“ popsal po závo-
dě Vabroušek. Vše bral ale s úsmě-
vem. „Aspoň jsem víc potrénoval,“ 
poznamenal. Radost mu prý hlav-
ně přineslo, že svou účastí motivo-
val mladší sportovce. „Těší mě to  
a ještě více to, že si mnoho z nich 
dnes připsalo můj skalp, což je velmi 
potěší,“ doplnil vesele Vabroušek.

Nikola Synek

MUDr. Vilém Vignati

V červenci uplynulo sto let od 
narození MUDr. Viléma Vignati-
ho (*1915 – †1981), který byl svého 
času vedoucím lékařem luhačovic-
kého léčebného ústavu Vltava. 

Jako skvělý klavírista zde rovněž 
pořádal v sedmdesátých letech po-
pulární Hudební pondělky, na kte-
rých vystupovali za jeho dopro-
vodu zejména talentovaní mladí 

umělci, studující konzervatoře. 
Sám Vignati vystudoval nejen me-
dicínu na pražské Univerzitě Karlo-
vě, ale měl i umělecké vzdělání a 
byl klavíristou a dirigentem.

Narodil se 13. července 1915 
v Přerově jako nejmladší z pěti 
synů do rodiny obchodníka s tex-
tilem Viléma Vignatiho. Po ma-
turitě na přerovském gymnáziu 
se jeho vzdělání ubíralo směrem  
k umění. „V letech 1938–1940 ab-
solvoval mistrovskou školu praž-
ské konzervatoře u profesora Kurze 
a poté absolvoval také na dirigent-
ském oddělení Hudební a drama-
tické konzervatoře v Brně. Hudební 
nadání nebylo v rodině ojedinělé, 
jeho bratr Miloš Vignati byl hudeb-
ním skladatelem,“ přiblížil synovec 
Viléma Vignatiho Marek.

V Luhačovicích působil Vilém 
Vignati od roku 1951. Předtím také 
učil na Městské hudební škole v 

Přerově, kde vedl i tamní orchestr. 
Za války byl poté totálně nasazen 
v Německu.

V padesátých letech se Vigna-
ti v souvislosti s prací přestěho-
val do lázeňského města. Půso-
bil jako lékař, zároveň však také 
zkoumal účinky hudby na léčbu 
pacientů. Na jeho Hudební pon-
dělky, které po léta zpestřovaly 
kulturní nabídku v Luhačovicích, 
zavítalo množství umělců. Jmé-
na některých z nich jsou dodnes 
dobře známá. Například v kroni-
ce Hudebních pondělků se u zá-
pisu z 51. hudebního pondělku 
konaného 5. 4. 1971 můžeme po-
zastavit u jména jednoho z účin-
kujících. Vedle něj je napsáno jen 
stroze „konservatoř Bratislava – 
tenor“. Oním vystupujícím ne-
byl nikdo jiný než později pro-
slulý operní pěvec Peter Dvorský. 
Pod seznamem účinkujících je 

v kronice jako obvykle uvedeno 
„Průvodní slovo a klavírní dopro-
vod MUDr. Vilém Vignati“.

Vignati byl skutečně renesanč-
ním člověkem. Kromě lékařství  
a umění mu totiž nebyla cizí ani 
moderní technika té doby. „Byl 
technicky zručný radioamatér. Za-
býval se stavbou antén a předzesi-
lovačů, dálkovým příjmem signálu. 
Podílel se na uvedení do provozu 
televizního vykrývače v oblasti láz-
ní Luhačovice,“ vzpomíná Marek 
Vignati.

Vilém Vignati zemřel 10. dubna 
1981 v Přerově. Jeho manželkou 
byla MUDr. Miroslava Vignati, kte-
rá působila od roku 1959 rovněž  
v luhačovických lázních.

 
Nikola Synek, 

s využitím podkladů od 
Ing. Marka Vignatiho
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Rozhovor s generálním ředitelem Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduardem Bláhou
Letošní léto provázejí velká ve-

dra a extrémní sucho. Nemusejí se 
kvůli tomu lidé bát o možnost léč-
by minerálními vodami?

Na množství ani kvalitu luhačo-
vických minerálních vod letošní vy-
soké teploty a  s tím spojené sucho 
nemá žádný vliv. Přírodního léčivé-
ho zdroje je skutečně dostatek. Vět-
šina pramenů se na povrch dostává 
z  padesátimetrových vrtů, kde jsou 
stabilní podmínky, které nejsou su-
chem	 ovlivněny.	 Celkový	 odběr	mi-
nerální vody pro uhličité koupele 
a inhalace z jedenácti námi spravova-
ných pramenů se v průměru pohybu-
je okolo 50 % povoleného množství. 
Na začátku srpna byl sice mimo pro-
voz pramen Ottovka, ale důvodem 
byla oprava netěsnosti potrubí, nikoli 
snížení vydatnosti pramene.  

Co vůbec znamená tak výraz-
ně horké léto pro fungování láz-
ní? Neubývá třeba lidí na krátko-
dobých pobytech, protože raději 
zamíří někam výhradně za koupá-
ním?

Horké letní počasí nemá vliv na 
snížení počtu hostů. Řada z nich si re-
zervuje pobyt s  dostatečným před-
stihem. Služby, díky kterým k nám při-
jíždějí, nejsou na počasí závislé. 

Nebo je výhodou právě to, že Lu-
hačovice nabízejí i moderní koupa-
liště u přehrady, plovárnu, případ-
ně koupání přímo v přehradě (plus 
samozřejmě své bazény mají i ně-
která konkrétní zařízení)?

Možnost koupání je pro hosty pří-
jemná, ale hlavním důvodem, proč 
k  nám přijíždějí, je léčba a  relaxace 
založená na využívání zdejších mi-
nerálních pramenů. Kromě přehra-
dy, moderního koupaliště a plovárny 
nabízíme možnost koupání i v našich 
kapacitách. Vybrat si mohou luxusní 
wellness centrum v  Alexandrii, pří-
jemný odpočinek v  bazénu Jurko-
vičova domu nebo si mohou zapla-
vat	 v  Centrálních	 lázních.	 Venkovní	
bazén je k dispozici i v dětských lé-
čebnách. 

Rekonstrukce ulice Dr. Veselé-
ho, spojnice lázeňského areálu 
a centra města, se bohužel zpozdi-
la. Jak velký problém je to pro láz-
ně, když opravy výrazně zasáhly 
do hlavní sezony? 

Pro všechny hosty, návštěvníky 
i místní obyvatele je to velmi nepří-
jemná záležitost, na kterou si čas-
to a čím dál více stěžují. Vyhrocená 
situace vedla k  tomu, že jednáme 
s městem Luhačovice o vrácení nebo 
dočasném neplacení lázeňského po-
platku pro naše hosty. Bohužel po-
tenciální výhody, které mělo včasné 
otevření ulice Dr. Veselého přinést, 
se změnily v negativní reklamu a po-
škozují dobré jméno celého lázeň-
ského města.  

Vaše společnost dala od pod-
zimu rekonstruovat Lázeňský 

léčebný dům Morava. Jak jste s re-
konstrukcí spokojení a je už zcela 
hotovo, nebo se drobné věci ještě 
dodělávají? Co hlavně oprava Mo-
ravy přinese? Chystáte slavnostní 
otevření?

První etapa rekonstrukce oblíbe-
ného hotelu Morava byla v  polovi-
ně června po sedmi měsících kom-
pletně dokončena. V současné době 
je	hotel	plně	obsazen.	Cílem	moder-
nizace, která si vyžádala 80 milionů, 
bylo zkvalitnění ubytovacího stan-
dardu i dalších služeb na úrovni kate-
gorie tří hvězdiček Superior.  

V  hotelovém komplexu, který je 
tvořen čtyřmi vzájemně propojený-
mi objekty, byly pokoje v hlavní bu-
dově i v pravém přilehlém křídle do-
plněny především o sociální zařízení 
a  vybaveny novým nábytkem. Mo-
dernizace se dotkla i krajního objektu 
D, kde byla na pokojích zrekonstruo-
vána sociální zařízení a došlo k výmě-
ně nábytku a  koberců. Všechny po-
koje jsou nyní vybaveny moderními 
televizory, Wi-Fi připojením k  inter-
netu a  telefonem. Právě dokonče-
né práce se netýkaly objektu A, kte-
rý se nachází vlevo od hlavní budovy. 
Nicméně v další etapě se zde počítá 
s  úpravami, které budou zahrnovat 
například výstavbu bazénu. 

Slavností otevření je naplánováno 
na 27. 9. 

Více než rok uplynul od nového 
osázení areálu zelení. Jak se podle 
Vás s odstupem času rekonstrukce 
rostlinné výsadby osvědčila? 

Pět stovek nových stromů, patnáct 
tisíc keřů a tisíce trvalek změnilo celé 
území k nepoznání. I po více než roce 
máme stále dobrý pocit, že jsme se 
k  tomuto zásadnímu kroku rozhod-
li. Pozitivní reakce našich hostů a ná-
vštěvníků to jen potvrzují. Park půso-
bí svěže a umožňuje nové průhledy, 
které ještě nedávno nebyly možné. 
Myslím si, že celý dvacetihektarový 
areál nabízející odpočinek, zábavu 
i sportovní vyžití je chloubou města. 

Jaké další velké projekty plánu-
jí lázně? Dospěla třeba vize opravy 
Vodoléčebného ústavu a  Říčních 
lázní už do konkrétnější podoby 
s termíny?

Na konci roku 2015 a  v průběhu 
roku 2016 plánujeme v dětské léčeb-
ně Miramonti realizovat přívod mine-
rální vody přímo do objektu léčebny, 

rozšířit balneoprovoz a  zvýšit počet 
lůžek střešní nádstavbou. V penzionu 
Riviera budeme rekonstruovat pří-
stavbu objektu s cílem rozšíření po-
čtu lůžek a  v hotelu Palace se bude 
provádět výstavba plynové kotelny. 

Přestavba Vodoléčebného ústa-
vu a Slunečních lázní je stále ve fázi 
záměru. 

V  plné parádě se turisté a  ná-
vštěvníci mohou projít či projet 
na kole nedávno zrekonstruova-
nou stezkou na přehradu. Vnímáte 
tento společný projekt luhačovic-
ké a  pozlovické radnice jako vel-
ký přínos?

Rekonstrukce Jurkovičovy aleje je 
zdařilý projekt, který přispěl ke zlep-
šení služeb. Určitě to vnímáme jako 
posun především pro cyklisty.  

Jak vůbec tráví léto ředitel láz-
ní? Je to tak, že nejvíce práce je 
před hlavní sezonou, nebo naopak 
ta je pro manažera nejnáročnější?

Letní měsíce jsou naplněny z velké 
části prací. Myslím si, že v období před 
hlavní sezonou je z hlediska pracov-
ního vytížení náročnější. Dovolenou 
s rodinou plánuji až na konci léta.   

Stihl jste už dovolenou a  kam 
jste zamířil nebo zamíříte, jestli 
to není tajné? Není to tak, že byste 
třeba během rekreace zavítal son-
dovat situaci i do „konkurenčního 
podniku“, tedy lázní jinde v repub-
lice či v zahraničí?

Dovolenou neplánuji strávit v kon-
kurenčních zařízeních. Příležitostí se-
známit se službami tuzemských i za-
hraničních zařízení je během roku 
více. Většinou je to však spojení pře-
devším pracovních povinností s  tro-
chou relaxace.     

Co upřednostňujete – moře, 
hory, sportovněji laděné prožití 
volného času? 

Každý způsob trávení volného 
času má své kouzlo. Na rodinnou 
dovolenou jezdíme nejraději k  moři  
a  v zimě si nejlépe odpočineme na 
horách. Volný čas vyplňuji převážně 
kolem, které mi dokonale vyčistí hla-
vu a nastaví rovnováhu mezi tělesnou 
a duševní únavou.

Až léto skončí, na co byste nejví-
ce nalákal návštěvníky, aby využi-
li právě možnosti navštívit zaříze-
ní společnosti Lázně Luhačovice 
i mimo hlavní sezonu?

Předností a  hlavním důvodem 
k návštěvě našich zařízení je skuteč-
nost, že léčíme téměř celou šíři léče-
ných indikací pro všechny typy hos-
tů a pacientů včetně dětí. Nabízíme 
široké spektrum ubytovacích kapa-
cit od penzionu až po čtyřhvězdič-
kový hotel a  naší předností je také 
poskytování exkluzivních výhod pro 
hosty akciové společnosti. Ty jim za-
jišťuje naše klientská karta slev a vý-
hod v  našich zařízeních a  partner-
ských obchodech. 

V  neposlední řadě k  návštěvě Lu-
hačovic láká vedle pramenů a léčeb-
ného zaměření hlavně okolní příro-
da, architektura, infrastruktura a také 
úžasná společensko-kulturní lázeň-
ská nálada. 

Nedějí se změny jen v  různých 
technických věcech, ale také třeba 
v kulturní nabídce, která je nutně 
spojena s  lázněmi. Dubnový pro-
jekt Luhačovice v tanci nabídl no-
vou možnost kulturního vyžití ješ-
tě před hlavní lázeňskou sezonou. 
Hodláte v rozšiřování nabídky tak-
to nadále pokračovat? A je třeba už 
něco dalšího konkrétního v plánu?

V příštím roce budeme nadále roz-
víjet programové aktivity, které mají 
svoji dlouhodobou tradici, ale také 
i ty nově letos započaté, k nimž pat-
ří i projekt Luhačovice v tanci. K no-
vým projektům, které bychom měli 
realizovat v posledním čtvrtletí 2015, 
patří Česko zpívá koledy s  předběž-
ným termínem 9. 12. 2015. V příštím 
roce zvažujeme představit v  našem 
Lázeňském divadle vybrané divadel-
ní scény. Pravděpodobně bychom 
začali  například v  březnu Slezským 
divadlem Opava. Toto divadlo, kte-
ré má za sebou více jak dvousetle-
tou historii (v roce 2015 slaví 210 let 
od svého založení), může nabídnout 
poutavý a  populární jak dramatic-
ký, tak i hudební žánr. Pokud se tato 
nová nabídka setká s ohlasem u divá-
ků, budeme vybírat k prezentaci další 
divadelní soubory. Na říjen roku 2016 
zvažujeme naši účast v projektu s ná-
zvem Mezinárodní hudební festival  
„Tóny nad městy“, který vstoupí příští 
rok do svého 15. ročníku. 

Lázně jsou ale nejvíce prameny 
a léčba. Chystají se v těchto věcech 
v Luhačovicích nějaké novinky?

Novinkou v  pobytové nabídce je 
u  samopláteckých pobytů speciali-
zovaný program Rehabilitace páte-
ře v  lázeňském hotelu Palace, který 
napomáhá v  léčbě pohybových ob-
tíží díky optimálnímu poměru mezi 
léčebnými procedurami a aktivní te-
rapií. Tento pobyt získal první místo 
v  soutěži Velká cena cestovního ru-
chu 2014/2015 v kategorii nejlepší lá-
zeňský a wellness balíček. 

Další produktovou novinkou 
v  letošním roce je pobyt Po sto-
pách Dušana Jurkoviče, který byl  
oceněn	 Centrálou	 cestovního	 ru-
chu Východní Moravy jako HIT se-
zony pro rok 2015. Lázeňští hosté 
kromě relaxace v  lázních pozna-
jí formou výletů nejvýznamnější 
stavby tohoto slovenského archi-
tekta nejen na Moravě, ale i na Slo-
vensku.  

Kterým z  luhačovických pra-
menů podle Vás lidé nejlépe za-
ženou žízeň v takových vedrech, 
jaké letošní léto provázejí?

Podle mého názoru je to Nový 
Jubilejní. Oblíbil jsem si ho nejen 
já, ale i řada našich hostů.



Kultura 

2.–5. 9. DNY SLOVENSKÉ 
KULTURY V LUHAČOVICíCH 
Středa • 2. 9. • 19.30 • Kinosál MěDK 
Elektra
Tanec mezi střepinami / Tanec 
medzi črepinami

Čtvrtek 3. 9. • 17.00 • Muzeum luhačo-
vického Zálesí
Jurkovičovy historické památ-
níky a hřbitovy v Haliči, vernisáž 
výstavy

Čtvrtek 3. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Skok z výšky / Monodrama pro 
ženu a o ženě těsně před padesát-
kou / One woman show přední hereč-
ky Divadla Andreja Bagara v Nitře Evy 
Pavlíkové

Pátek 4. 9. • 16.00 • Lázeňské náměstí
Skaličan zdraví Luhačovice

Pátek 4. 9. • 19.30 • Hala Vincentka
Pavel Blaho a vzpomínky na 
Slovenskou búdu
Součástí besedy bude vernisáž výsta-
vy Osobnost MUDr. Pavla Blaha, kterou 
zapůjčilo Záhorské muzeum ze Skali-
ce. Hosté: prof. Eva Blahová, vnučka 
dr. Pavla Blaha, Katarína Salayová Jur-
kovičová, vnučka architekta Dušana 
Jurkoviče, Viera Drahošová, ředitelka 
Záhorského muzea ve Skalici, Blanka 
Petráková, ředitelka Muzea luhačovic-
kého Zálesí. 
Hudecká muzika folklorního soubo-
ru Skaličan

Sobota 5. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Koncert skupiny Fragile 

Doprovodný program
1.–6. 9. • Spa & Wellness hotelu Alexan-
dria**** 
Kuchárska kniha starej mamy / 
Speciality slovenské kuchyně 

1.–14. 9. • Hala Vincentka 
Osobnost MUDr. Pavla Blaha
Výstavu zapůjčilo Záhorské muzeum ve 
Skalici.

Neděle 6. 9. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Kloboukový den s Calmou / Lu-
hačovický okrašlovací spolek Calma a Jazz-
zubs

Čtvrtek 10. 9. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo
Pan ministr v turecké kavárně

Pátek 18. 9. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Taneční zábava / Dechová hudba Dri-
etomanka

18. – 20. 9. Mezinárodní festival 
dětských folklorních souborů 
PíSNí A TANCEM 

Úterý 22. 9. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Z historie četnických humore-
sek / Beseda s plk. JUDr. Michalem 
Dlouhým, který je autorem námětu - 
„duchovním otcem“ a odborným po-
radcem divácky úspěšného televizní-
ho seriálu Antonína Moskalyka Četnické 
humoresky

Čtvrtek 24. 9. • 19.30 • Lázeňské di-
vadlo
Ani spolu, ani bez sebe / Hrají: Jana 
Paulová, David Suchařípa

Kolonádní koncerty / Lázeň-
ské náměstí

Neděle • 13. 9. • 15.00
Dívčí saxofonový orchestr

Kino

Středa 2. 9. • 19.30 
Tanec mezi střepinami 
Drama 2012, ČR

Čtvrtek 3. 9. • 19.30 
Nenasytná Tiffany 
Komedie ČR, 2015

Sobota 5. 9. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Pátek 11. 9. • 19.30 
Cesta vzhůru 
Dokumentární ČR, 2015
 
Sobota 12. 9. • 19.30 
Poutník - nejlepší příběh Pau-
la Coelha 
Životopisný Brazílie, 2014

Úterý 15. 9. • 19.30
Iracionální muž 
Mysteriózní USA, 2015

Středa 16. 9. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Čtvrtek 17. 9. • 19.30 
Cesta vzhůru 
Dokumentární ČR, 2015

Středa 23. 9. • 19.30 
Poutník - nejlepší příběh Pau-
la Coelha 
Životopisný Brazílie, 2014

Čtvrtek 24. 9. • 19.30 
Nenasytná Tiffany 
Komedie ČR, 2015

Pátek 25. 9. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Sobota 26. 9. • 19.30 
Cesta vzhůru 
Dokumentární ČR, 2015

Neděle 27.9. • 18.00 
Othello / záznam představení Royal 
Shakespeare Company z Shakespearova 
rodného města Stratfordu nad Avonou.
Tragédie VB, 2015 
Režie. Iqbal Khan 
Hrají. Hugh Quarshie, Lucian Msa-
mati aj. 
Othello je nejlepší generál své doby. 
Neohrožený válečník, milující manžel 
a uctívaný obránce Benátek proti ne-
přátelům. Ale kvůli své tmavé pleti je 
i outsider, jehož vítězství mu stvoři-
la nepřátele, muže poháněné předsud-
ky a žárlivostí, kteří ho chtějí zničit. Za-
tímco intrikují v pozadí, Othello si příliš 
pozdě uvědomí, že největší nebezpečí 

neleží v nenávisti ostatních, ale v jeho 
vlastní křehké a zničující pýše.

Pondělí 28. 9. • 17.00 
Cyril a Metoděj – Apoštolové 
Slovanů 
Dobrodružný ČR, 2013

Středa 30. 9. • 19.30 
Nenasytná Tiffany 
Komedie ČR, 2015
 

CHARITA SVATÉ RODINY

Programy v prostorách denního stacioná-
ře Charity Luhačovice, Hradisko 100 a ve 
vile Strahov (Pražská čtvrť, Holubyho 
383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

1. 9. •	 CHARITA / Den otevřených dveří  
  Charity Luhačovice 
2. 9. •	 STRAHOV / Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka
7. 9. •	 CHARITA / Turnaj v ruských 
  kuželkách 
9. 9. •	 STRAHOV / Klávesy a zpěv
14. 9. •	 CHARITA / Založ si svůj e- mail
15. 9. •	 Zájezd do Bludova a Velkých 
  Losin / pořádá Charita Luhačo- 
  vice a  Římskokatolická farnost  
  Luhačovice,
  info a přihlášky získáte na Charitě  
  nebo v obchůdku u kostela
16. 9. •	 STRAHOV / PharmDr. Eva Va- 
  lentová, beseda tema paraziti
21. 9. •	 CHARITA / Měření glykémie /  
  prvních 20 osob zdarma 
  a Sváteční slovo / P. Stanislav  
  Trčka od 10.45
23. 9. • STRAHOV / Trénink paměti
28. 9. •	 NÁMĚSTÍ / Svatováclavský jar- 
  mark / stánek s rukodělnými vý- 
  robky stacionáře před radnicí
30. 9. •	 STRAHOV / Kyjev dnešních dnů,  
  beseda 

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

 
Program SAS

Čtvrtek 3. 9. • 15.00 • zahrada u paní 
Záhorovské 
(při špatném počasí klubovna)
Posezení na zahradě

Úterý 8. 9. • 13.40 • nádraží (autobus)
Táborák Kladná Žilín, špekáčky s se-
bou

Sobota 12. 9. • 9.30 • sraz u zámku
Týden mobility, vycházka s ho-
lemi. Při špatném počasí přeloženo na 
neděli 13. 9.

Čtvrtek 17. 9. • 10.10 • sraz nádraží
Kovo ZOO Staré Město

Čtvrtek 24. 9. • 15.00 • sraz na nádraží
Vycházka do Biskupic, hůlky s  se-
bou, zpět vlakem

Čtvrtek 1. 10. • 15.00 • klubovna
Posezení u kávy

Knihovna – červenec 2015

Ve dnech 7. 9. - 11. 9. budeme pořádat 
ve spolupráci s ZO ČZS Luhačovice již tradič-
ní výstavu s názvem Ozvěny pozdního léta. 
Přijďte se pochlubit zajímavými či netra-
dičními druhy ovoce a zeleniny, květinami, 
aranžmá ze sušených květin nebo jakými-
koliv zajímavostmi z Vaší zahrádky.

Sběrný den bude v  pondělí 7. 9. od 
10.00 hodin v městské knihovně, ale v pří-
padě zájmu můžete přijít i během soutěž-
ního týdne, vždy v otevírací době knihovny.

Tři nejhezčí exponáty budou odměně-
ny cenami, které věnuje ZO ČZS Luhačovice.

Těšíme se, že díky Vaší účasti budou pro-
story knihovny alespoň na chvíli prodchnu-
ty dotekem odcházejícího léta.

M. Mikulcová
 

Akce v knihovně 

Středa 16. 9. • 17.00 
Jaroslav Drábek, lovec duchů, biotro-

nik a  host pořadu Jana Krause „Uvolněte 
se, prosím“ 

Skutečné případy řešení para-
normálních aktivit a jevů

Vstup 30 Kč, možnost rezervace míst 
telefonicky - 577 132 235 nebo e-mailem 
info@knihovna-luhacovice.cz
 

POZVÁNKA
Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 

ve čtvrtek 24. září 2015 od 17.00 ho-
din na vernisáž výstavy Ústavu pro studi-
um totalitních režimů

Ve znamení tří deklarací… Šlechta 
v letech nacistického ohrožení česko-
slovenského státu

Výstavní projekt, jehož autory jsou histo-
rici z  Ústavu pro studium totalitních režimů 
Dita Jelínková a  Zdeněk Hazdra, přibližuje 
postoje a postavení šlechty v Československu 
v kontextu mnichovských událostí roku 1938 
a následně okupace českých zemí nacistickým 
Německem. Hlavní pozornost je věnována 
představitelům šlechtických rodů, kteří stá-
li u vzniku deklarací proklamujících podporu 
českému státu a národu. Stranou pozornosti 
nezůstávají ani otázky související s kolaborací 
šlechty na jedné straně a jejím zapojením do 
protinacistického odboje a  s tím související-
mi postihy na straně druhé. Výstavu připravil 
Ústav pro studium totalitních režimů při příle-
žitosti 75. výročí podpisu národnostního pro-
hlášení české šlechty ze září 1939.  Jedním ze 
signatářů byl Alois Serényi, kterému je na vý-
stavě věnována samostatná kapitola.

Na vernisáž navazuje přednáška histori-
ka Michala Konečného k 160. výročí naroze-
ní hraběte Otty Serényiho.

POZVÁNKA
Muzeum luhačovického Zálesí vás zve ve 

čtvrtek 24. září 2015 od 17.30 hodin na před-
nášku historika Michala Konečného k 160. vý-
ročí narození hraběte Otty Serényiho

Otto Serényi – Moravský zemský 
hejtman 

Přednáška navazuje na vernisáž výstavy 
Ve znamení tří deklarací…
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Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek
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HISTOrIE

Z letadel za mříže…
Dnes budu vyprávět o  armádním 

generálovi letectva RNDr. Karlu Ja-
nouškovi, který byl v  letech 1939–
1945 naším nejvyšším vojenským 
velitelem ve Velké Británii. Tento re-
prezentant Československa ve 2. svě-
tové válce působil ve funkci inspek-
tora, tj. hlavního důstojníka, který byl 
v přímém styku s velitelstvím RAF, od 
kterého dostával strategické pokyny 
pro naše letce. My jsme tam měli 3 
perutě stíhačů (310., 312. a 313.) a jed-
nu peruť bombardovací (311.). Každý 
den byly inspektorátem stanoveny 
bojové úkoly a velitelé perutí denně 
hlásili plnění bojových akcí. Inspektor 
Janoušek osobně uděloval letcům 
navržená vyznamenání, ale také měl 
hlavní slovo při rozhodování, jak po-
trestat případné provinilce. Často byl 
ve spojení s  naším prezidentem Ed-
vardem Benešem a minstrem zahra-
ničí Janem Masarykem, aby je infor-
moval o činnosti našich letců. Během 
války přijal inspektor Janoušek mno-
ho pochvalných dopisů od velitelství 
RAF, kdy naše letecké skupiny patřily 
vůbec mezi ty nejstatečnější.

Po ukončení války v květnu 1945 se 
těšil společně s  ostatními letci, kteří 
válku přežili, jak se vrátí domů k rodi-
nám, které šest let neviděli. On sám se 
chtěl co nejdřív vrátit, ale dostal neče-
kaně od náčelníka generálního štábu 
generála Bočka telegram z  Moskvy, 
ve kterém stálo: „Sovětské velení ne-
souhlasí s příletem generála Janouš-
ka do Prahy.“ Nepomáhaly ani urgen-
ce prezidenta Beneše, ale náš generál 
se přece, sice tajně, do Prahy dostal, 

ale doma se dověděl smutné zprávy. 
Jeho manželka se sestrou zahynuly 
v Osvětimi a jeho bratr zemřel několik 
dnů po návratu z koncentráku. Hned 
se musel do Anglie vrátit a k oficiální-
mu návratu dostal povolení až v po-
lovině srpna, kdy už významná místa 
ve velení armády měli pevně v rukou 
komunisté dosazení Moskvou. Gene-
rál Janoušek byl sice nakonec jmeno-
ván podnáčelníkem štábu, pro své 
nesporné zásluhy a  schopnosti, ale 
jinak pro něho ve veřejném a  poli-
tickém životě v  osvobozené vlasti 
místo nebylo. Armádu u nás tenkrát 
ovládal plukovník Reicin, dosazený 
a řízený z Moskvy, kterého se obával 
i ministr národní obrany generál Lud-
vík Svoboda. Tento dostal 29. 2. 1948 
z  Moskvy příkaz, aby generála Ja-
nouška a několik dalších našich letec-
kých generálů–„zápaďáků“ okamži-
tě z funkcí propustil s odůvodněním, 
že se jedná o „vyšší státní zájem“. Od 
tohoto dne byl on a někteří vyhození 
důstojníci pod dozorem pracovníků 
STB. Někteří jeho kolegové z armády 
odešli, jiní tajně uprchli do zahraničí 
a on sám pozoroval, jak někteří z jeho 
bývalých přátel se mu začali vyhý-
bat z obav o vlastní bezpečnost. Po-
stupně byli zatýkáni jeho podříze-
ní, a  když ho jakýsi „vysokoškolský 
student Hrubý“ varoval, že v nejbliž-
ší době má být zatčen také on sám, 
rozhodl se k  odchodu do zahraničí. 
Jmenovaný „student“ mu nabídl, že 
ho bezpečně převede „za kopečky“. 
Tento člověk byl však ve skutečnosti 
agentem státní policie, který měl na 

svědomí zatčení mnoha našich letců. 
Na konci dubna 1948 vyjel generál 
Janoušek ve společnosti přítele a ko-
legy	z RAF	 Ing.	plukovníka	V.	Chrás-
ta společně se „studentem“ Hrubým 
autem z  Prahy směrem na Klatovy, 
ale blízko státní hranice je zastavila 
hlídka SNB a bez uvedení důvodů je 
všechny tři zatkla a několik dnů držela 
ve vazbě. Dne 1. května 1948 si pro ně 
přijely tři vozy s pracovníky 5. oddě-
lení a zavezli je do Prahy, kde byl náš 
generál uvězněn v pověstném hrad-
čanském „domečku“, kde se konaly 
kruté výslechy zadržených. On sám 
byl umístěn do samotky, kde mu na 
nohu připevnili řetěz s ocelovou kou-
lí,	aby	snad	neuprchl.	Cítil	se	jako	ně-
jaký vrah ve středověku!  Na Pankráci 
čekal na soud a ten jej potom odsou-
dil k doživotnímu vězení, které si od-
pykával v plzeňské věznici na Borech. 
Teprve v roce 1930 , kdy byla tzv. pre-
zidentská amnestie, byl z vězení pro-
puštěn a vrátil se do Prahy. Byl mu vy-
měřen měsíční důchod 200 Kč, ale 
to by mu k živobytí nestačilo, tak se 
pokoušel sehnat nějaké zaměstná-
ní. Nikde nesměl být přijat, až nako-
nec pracoval jako pomocný skladník, 
s  měsíčním platem 1 400 Kč. V  roce 
1968 byl na nátlak veřejnosti a  roz-
hodnutím Vyššího vojenského sou-
du zproštěn obžaloby a  rehabilito-
ván. Osobní svobody si však dlouho 
neužil, zemřel 27. října 1971. Ještě 
předtím vyslovil mezi přáteli toto va-
rování: „Nezapomeňte na léta komu-
nistické totality, mohli byste jí někdy 
opět trpět jako já.“

Dodatek autora k  článku: Kdo 
by se divil jeho obavám, vždyť bě-
hem totality v letech 1948–1989, bylo 
v Československu zatčeno a vězněno 
z politických důvodů 205 000 našich 
občanů,

22 000 mladých mužů muselo ot-
ročit v dolech a na stavbách u PTP,

4500 zatčených zemřelo ve věze-
ních na následky mučení,

584 vojáků pohraničí stráže spá-
chalo sebevraždu,

282 osob zahynulo při pokusu 
o útěk za hranice,

248 osob bylo popraveno, včetně 
jediné ženy, právničky M. Horákové. 

Tisíce zemědělců, neochotných 
vstoupit do JZD, bylo z venkova ná-
silím vyhnáno do továren, do dolů 
a hutí a jejich majetek byl zkonfisko-
ván podobně jako majetek živnostní-
ků, obchodníků, lékařů a jiných sou-
kromých podnikatelů. Mládeži byla 
znemožněna účast v  organizaci Ju-
nák, protože tato byla zrušena. Já sám 
jsem měl možnost poznat, že jedině 
tady jsem našel to správné chlapecké 
vyžití, které nás vedlo k samostatnos-
ti, odvaze, zručnosti, úctě ke starším 
osobám, pravdomluvnosti, ochraně 
přírody a poctivosti při učení ve ško-
le. Na skautské stanové tábory nikdy 
nezapomenu.

Ant. Zdražil

DNY CHARITY LUHAČOVICE – ZÁŘÍ 2015
HRADISKO 100, 
763 26 LUHAČOVICE

Bližší informace: +420 577 132 355; 
+420 604 148 416; 
www.luhacovice.charita.cz
Každý den bezplatný program pro 
všechny věkové kategorie

Úterý 1. 9.  
9.00–15.00	Budova	Charity	
Den otevřených dveří Charity Lu-
hačovice 

Pondělí 7. 9.  
9.30–11.30 Denní stacionář
Turnaj v ruských kuželkách 

Pondělí 14. 9
9.30–11.30 Denní stacionář
Založ si e-mail a buď v kontaktu 

Úterý 15. 9. 
Zájezd do Bludova a Velkých Losin 
Informovat a přihlásit se můžete v ob-
chůdku u kostela nebo na Charitě

Pondělí 21. 9.
8.30–10.30 Denní stacionář 
Měření glykémie pro prvních 
20 osob ZDARMA
Akce je součástí programu Evropského 
týdne mobility

Neděle 27. 9.
10.30–11.30 Kostel sv. Rodiny Luhačovice
Mše svatá za Charitu Luhačovice její 
uživatele, dobrovolníky a dárce 

Pondělí 28. 9.
9.00–16.00
Svatováclavský jarmark před radnicí 
Luhačovice 

Stánek s rukodělnými výrobky 
denního stacionáře

2013-2015 Vzděláváním ke kvalitě, 
Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00140

Projekt je fi nancovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ 
a státního rozpočtu ČR.

Realizátor: Charita Svaté rodiny Luhačovice
Odborným vzděláváním prošlo 59 pracovníků, 

ze 3 organizací. Partneři projektu Charita 
sv. Vojtěcha Slavičín a Charita Valašské Klobouky. 

Počet absolventů: 338

Předpokládaný fi nanční objem: 1 185 000 Kč



strana 12

INzErcE

Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

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

Přejděte k nám 
a získejte 6 měsíců 
za cenu 3

www.avonet.cz

Internet až 40 Mb/s, od 259 Kč

Francouzská restaurace

Sobota 12.9.2015, 11.00 - 15.00 hod.

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného 
celku.Vydavatel a kontakty na redakci: Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková 
organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovi-
ce,	IČ:	00373281,	DIČ:	CZ	00373281,	tel.:	577	133	
980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.
cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka 
nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fo-
tografie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: 
Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo regis-
trace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 9. 2015.

Vytiskneme vám: 

• vizitky

• pozvánky

• letáky 

• brožury

Vyrobíme vám:

• party dekorace

• květiny z papíru

• papírové dEkorace 

• svatební výzdobu

Vytvoříme vám: 

• logo

• webové stránky

• corporate identity

730 989 349 www.abmanufaktura.cz areál joga uherskobrodská 984, luhačovice

   nově v luha


