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Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
Rozkvetlé a  roztančené jaro po-

zvolna přechází do horkých dní. Ob-
dobí tisíců odstínů zeleně je střídá-
no letním parnem a teplými večery, 
které vybízí k posezení na zahradách 
a  zahrádkách. Luhačovice zkrátka 
začaly žít tradičním lázeňským živo-
tem. Ulice se plní lázeňskými hosty, 
výletníky hledající parkovací stání 
pro svoje přibližovadla. Pro našince 
typický obrázek letních Luhačovic. 
A je to dobře, že naše krásné pětitisí-
cové městečko láká a oslovuje tako-
vé množství návštěvníků. Buďme za 
to rádi a podělme se o to, co nás kaž-
dodenně obklopuje. 

Jako stálého obyvatele mě těší 
lázeňská atmosféra a  Jurkovičo-
va architektura vsazená do maleb-
ných karpatských kopců. Jsem rád 
za kolonádní koncerty, divadelní 

představení a  umělecké výsta-
vy. To vše mne plní blahým poci-
tem, jakmile se zhluboka nadech-
nu a  odpoutám se od každodenní 
všednosti. Proto dýchejme svobod-
ně, dýchejme zhluboka a  užívejme 
si zázračnou energii, kvůli které se 
jezdí do Luhačovic.

Při každodenním shonu však více 
vnímám „obyčejné“ věci a  situace. 
Především ty, které nám ztěžují náš 
všední život. Nedobrý stav vozovek, 
chodníků, sportovních plácků, dět-
ských hřišť a  některých městských 
budov mě tíží stejně jako vás. Zjed-
nání nápravy je však v prvé řadě zá-
vislé na financích. Možnostmi, které 
by vedly ke zlepšení, se zabývají za-
městnanci města, radní a zastupitelé. 
Je kladen důraz na využívání finanč-
ních prostředků poukazovaných 

městům formou evropských či mi-
nisterských dotací. 

I  přes obtíže v  lokalitách s  vel-
mi hustým denním provozem vní-
mám naše město jako bezpečné, 
a  to i  z  hlediska kriminality. Vždyť 
nemalé jsou prostředky vynakláda-
né na prevenci, kterou je především 
podpora volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. 

Jsem rád, že žiji v  Luhačovicích, 
a  věřím, že se nám v  našem městě 
bude žít ještě lépe. A snad budeme 
časem platit méně i za svoz domov-
ního odpadu, který se snažíme po-
ctivě třídit.  

Mějte se fajn, smýšlejte pozitiv-
ně a nezapomínejte se zhluboka na-
dechnout.

Robert Kolařík, zastupitel
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Děti dostaly k svátku hřiště s pirátskou lodí 
Ke Dni dětí dostali luhačovič-

tí kluci a holky 1. června krásný dá-
rek. Čekalo na ně zcela přebudova-
né dětské hřiště u  řeky nedaleko 
luhačovického kostela. Hřiště slav-
nostně otevřeli místostarostové 
města Radomil Kop a  Roman Le-
bloch spolu s  představiteli společ-
nosti Vincentka, a. s. Právě tato fir-
ma totiž s návrhem na rekonstrukci 
přišla. A nejen to! Navrhla městu, že 
výměnu dětských atrakcí také po-
může financovat. „Stav původního 
hřiště byl dost neuspokojivý. Prv-
ní popud k  opravě vzešel od zá-
stupců Vincentky, kteří přišli i s ná-
vrhem nové podoby hřiště s tím, že 
na něj Vincentka přispěje,“ pozna-
menal vedoucí Odboru správy ma-
jetku luhačovické radnice Jiří Šůs-
tek. Novou podobu realizoval ve 
spolupráci s  TS Luhačovice Ateliér 
2P, který vytvořil na hřišti pro děti 
herní atrakci připomínající pirát-
skou loď. Na hřišti nechybí oblíbe-
ná lanovka, houpačky, dva houpací 

koníci a  plastika delfína. Na lodi je 
v  kabině kormidlo, zazvonit lze na 
lodní zvon, dá se vylézt na stěžeň, 
kde děti mohou vytáhnout vlaj-
ku, a  u  přídě nechybí ani skluzav-
ka. Na hřiště byl vrácen jediný z pů-
vodních prvků, a sice kolotoč, který 
je ale repasovaný. Zařídit moderní 
atraktivní hřiště dnes přijde na ne-
malé peníze. „Cena je zhruba 580 ti-
síc korun, přitom Vincenta věnovala 
265 tisíc korun a zbytek hradí měs-
to. Část prací ve své režii provedly 
TS Luhačovice,“ poznamenal Šůs-
tek. Při slavnostním otevření nechy-
běly samozřejmě děti, které se hned 

po přestřižení pásky vydaly na hřiště 
skotačit. „Naše společnost už se v Lu-
hačovicích prezentuje osmnáctým 
rokem, a tak jsme si řekli, že by bylo 
dobré pro Luhačovice a pro děti něco 
viditelného udělat. Je příjemná po-
vinnost dnes se tu setkat a  předat 

dětem společně s  městem takový 
hezký dárek ke Dni dětí,“ poznamenal 
Ladislav Šumšal, předseda předsta-
venstva akciové společnosti Vincent-
ka poté, co společně s místostarosty 
symbolicky přestříhl pásku. 

Nikola Synek

Řezbářské sympozium  
Odpoledne 11. června vyvrcholi-

lo v lázeňském parku poblíž hudeb-
ního altánu týdenní řezbářské sym-
pozium Krása v dřevě ukrytá. Také 
čtvrtý ročník akce uzavřela tradiční 
komentovaná přehlídka děl účast-
níků sympozia. Své dřevěné plas-
tiky vyráběné tentokrát na téma 
„Chvíle pro odpočinek“ představi-
li Martin Bořuta, Martin Cigánek, 
Petr Eschler, Petr Krajíček, Zde-
něk Matyáš a  také Michal a  Miro-
slav Trnovští. Vzhledem k  tématu 

vytvořili z  dubového dřeva nej-
různější bohatě dekorované plas-
tiky, které zároveň mohou sloužit 
jako sedátka či lavičky. Svou tvor-
bu nikoli řezbářského charakteru 
na vernisáži představila ale i uzná-
vaná nevidomá sochařka Marianna 
Machalová Jánošíková, která byla 
hostem sympozia. Na závěrečné 
vernisáži návštěvníky potěšila svou 
hudební produkcí dixielandová ka-
pela Jazzzubs. 

Nikola Synek

Luhačovický okrašlovací spolek Calma přišel s novou zajímavou akcí

Café Calma, to byl název akce, 
která se uskutečnila na kolonádě 
v  neděli 5. června. A  zaujala mno-
hé návštěvníky i občany Luhačovic. 
Zdejší okrašlovací spolek během 

nevšedního programu nabízel v do-
bových kostýmech zejména růz-
né typy kávovinových nápojů, které 
byly v  minulosti velmi oblíbené. Ješ-
tě před otevřením stylové kavárny na 

kolonádě si ale členové spolku de-
centně sportovně odění zacvičili tak-
zvané vzduchoplavecké cvičení, oblí-
bené v Luhačovicích v dobách secese. 
A ne jen tak. Poblíž hotelu Jestřabí je 

totiž snímaly kamery, které pro Čes-
kou televizi natáčely o  Luhačovicích 
další díl cyklu Národní klenoty, který 
uvádí Miroslav Táborský. 

Nikola Synek



strana 3

zprÁVY z raDNIcE

Luhačovice navštívil vicepremiér Babiš
V  pátek 27. května do Luhačo-

vic zavítal vicepremiér a  minis-
tr financí Andrej Babiš, který byl 
na vícedenní návštěvě Zlínské-
ho kraje. Odpoledně podvečer-
ní program v  lázeňském městě 
zahájil setkáním s  obyvateli Do-
mova pro seniory Luhačovice. 
V  domově ho přivítala ředitel-
ka zařízení Marta Ševčíková spo-
lečně s místostarostou Luhačovic 
Radomilem Kopem. Místopředse-
da vlády si v  domově popovídal 
s  obyvateli zařízení a  diskutoval 
také s  představitelkou domova 
a  místostarostou. Babiš přivezl 
jako pozornost každému ze seni-
orů knížku rozhovorů s ním a pu-
blikace jim také podepsal. Drobný 
dárek, který vyráběli, mu předa-
li i  sami obyvatelé domova a ne-
chyběla samozřejmě ani drob-
ná pozornost od zástupce města. 
Když se od ředitelky Ševčíkové vi-
cepremiér dozvěděl, že se zaříze-
ní zřizované krajem potýká s  ne-
dostatkem financí, rozhodl se 
domovu také přispět i finančně. 

„No dobře, tak já vám nějak při-
spěju z  nadace,“ reagoval Babiš. 
„Máte nějakou darovací smlou-
vu?“ pokračoval vicepremiér 

v  rozhovoru s  ředitelkou. Když 
přisvědčila, sdělil, i  jak chce při-
spět. „Tak já vám dám pět set ti-
síc na tu darovací smlouvu. Z  na-
dace. Mojí teda, to se státem nemá 
nic společného. Stát nemá peníze,“ 
podotkl Babiš s úsměvem a za dar 
si vysloužil potlesk seniorů a  dík 
ředitelky. 

Po setkání v  domově se vydal 
vicepremiér v  doprovodu mís-
tostarosty Kopa na procházku Lu-
hačovicemi. Hovořil s  lidmi, kteří 
se s  ním často chtěli vyfotit, po-
dat si ruku, popovídat. Babiš si 
prohlédl zrekonstuovanou uli-
ci Dr. Veselého, ale ochutnal také 
jeden z  luhačovických léčivých 
pramenů. Místopředseda vlády 
se prošel také po Lázeňském ná-
městí a u kolonády se setkal s mu-
zikanty a dalšími členy dechovky 
Fryštácká Javořina, kteří ten den 
večer v  Luhačovicích koncerto-
vali a  u  kolonády si nechali fotit 
snímek na svůj nový plakát. Ne-
mohlo tak ale chybět ani pamá-
teční foto s  vicepremiérem, kte-
rému na oplátku zahráli něco ze 
své produkce. 

Nikola Synek

Další ročník Valašské sportovní ligy vyhrála ZŠ 
Luhačovice 

 Atletickými závody byl zakon-
čen již 18. ročník Valašské sportovní 
ligy, který byl opět bezchybně orga-
nizován učiteli ze zúčastněných škol. 
Tento ojedinělý projekt, na kterém se 
byly schopny školy domluvit, se sklá-
dá z  dvanácti sportovních soutěží 
a účastní se ho děti z osmi základních 
škol valašské oblasti Zlínského kraje. 
Velké množství dětí tím má možnost 
zapojit se do sportovního soutěže-
ní a reprezentovat jak své město, tak 
svoji školu nebo sportovní oddíl. 

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

Každá škola uspořádá ve svém 
městě nebo obci vybranou soutěž, 
pro kterou má odpovídající podmín-
ky. Vyvrcholení je vždy na konci červ-
na při slavnostním vyhlášení výsled-
ků. Za velký klad můžeme považovat 
zajištění kvalitního sportovního vyžití 
dětí, a to i z menších obcí. Většina dětí 
je pak podchycena ve sportovních od-
dílech a  kroužcích ve svých městech 
a obcích a u sportu tak tráví více času.

   Účastníci Valašské sportovní ligy 
jsou ZŠ Luhačovice, ZŠ Valašské Klo-
bouky, ZŠ Štítná, ZŠ Slavičín, ZŠ Bru-
mov Bylnice, ZŠ Vlachovice, ZŠ Neda-
šov, ZŠ Újezd u Valašských Klobouk.

   Mgr. Roman Lebloch

zprávy z 10. schůze rady města Luhačovice 
konané 25. 5. 2016
RML schválila:
• účetní závěrku Technických služeb 

Luhačovice, příspěvkové organiza-
ce, k  rozvahovému dni 31. 12. 2015, 
hospodářský výsledek ve výši  
238 498,26 Kč převést do rezervní-
ho fondu organizace, rezervní fond 
ve výši 174 684,58 Kč použít k úhra-
dě ztráty z minulých let (ztráta z mi-
nulých let 174 684,58 Kč);

• účetní závěrku Městského domu 
kultury Elektra Luhačovice, příspěv-
kové organizace, k  rozvahovému 
dni 31. 12. 2015, hospodářský výsle-
dek ve výši 224 846,76 Kč převést do 
rezervního fondu organizace;

• účetní závěrku Sportovního cen-
tra Radostova, příspěvkové or-
ganizace, k  rozvahovému dni  
31. 12. 2015, hospodářský výsledek 
ve výši 168 256,98 Kč převést do re-
zervního fondu organizace;

• účetní závěrku Základní školy Lu-
hačovice, příspěvkové organiza-
ce, k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 
hospodářský výsledek ve výši  
1 396,19 Kč převést do rezervního 
fondu organizace;

• účetní závěrku Mateřské školy Lu-
hačovice, příspěvkové organiza-
ce, k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 
hospodářský výsledek ve výši  
200 991,21 Kč převést do rezervní-
ho fondu organizace, rezervní fond 
ve výši 186 000 Kč použít na poříze-
ní úložných prostor (regálů) na lůž-
koviny a matrace do všech šesti tříd;

•	 účetní závěrku Domu dětí a mláde-
že Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2015,  
hospodářský výsledek ve výši 
45 094,49 Kč převést do rezerv-
ního fondu organizace;

• finanční dar ve výši 3 000 Kč Domo-
vu pro seniory Loučka, p. o., Loučka 
128, 763 25 Újezd u Valašských Klo-
bouk, na podporu kvalitního života 
klientů v zařízení;

• uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání bytu 2+1 o  celkové výmě-
ře 57 m2 s příslušenstvím v 1. nad-
zemním podlaží v  domě Strahov, 
Holubyho č. p. 383 v  Luhačovi-
cích, za podmínky uzavření pracov-
ní smlouvy se správcem objektu 
Technickými službami Luhačovice, 
příspěvkovou organizací, předmě-
tem které bude úklid společných 
prostor domu a domovnictví v roz-
sahu 20 h týdně v sazbě 70 Kč/h na 
dobu určitou od 1. 6. 2016 po dobu 
výkonu této pracovní činnosti s pa-
nem Mgr. Bc. R. H.;

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1253/5 k. ú. 
Řetechov o výměře cca 70 m2;

• vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Měst-
ský kamerový dohlížecí systém ul. 
Dr. Veselého Luhačovice“ a  zaslání 
výzvy na podání nabídky firmám: 
DAXO, s. r. o., Valašské Klobouky, Sys-
tem plus Zlín, s. r. o., Kelníky, Bezpeč-
nostní systémy, s. r. o., Kroměříž;

• umístění sídla firmy OTOLARYNGO, 
spol. sr. o., na adrese Masarykova 
315, Luhačovice (zdravotní středis-
ko), která zde užívá nebytové pro-
story na základě nájemní smlouvy; 

• nákup energií na rok 2017 prostřed-
nictvím Českomoravské komoditní 
burzy Kladno;

• udělení záštity nad akcí Nordic Wal-
king Tour 2016, kterou v  Luhačovi-
cích pořádá Český klub nordic wal-
king, z. s., dne 30. 7. 2016.

zprávy z 11. schůze rady města Luhačovice 
konané 30. 5. 2016
RML rozhodla o:
• vyloučení z  další účasti v  zadáva-

cím řízení uchazeče MEGASTRO CZ, 
spol. sr. o., Staré Město;

• výběru nejvhodnější nabídky hod-
nocené dle základního hodnoticí-
ho kritéria – nejnižší nabídkové ceny 
bez DPH zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na veřejnou za-
kázku na dodávku „Rekonstrukce 
kuchyně MŠ v  Luhačovicích – část 
A – Dodávka vybavení“ na základě 
doporučení hodnotící komise takto:  
1. SEVEZA, spol. s r.o., Huštěnovice, na-
bídková cena bez DPH 1 588 053 Kč, 
2. UNIS – JAKOS, s.r.o., Uherské Hra-
diště, nabídková cena bez DPH  
1 749 000 Kč, 3. TeS, spol. s r.o., Cho-
těboř, nabídková cena bez DPH  
1 799 066 Kč, 4. THERMOTECHNIKA 
BOHEMIA, s. r. o., Újezd u Brna, na-
bídková cena bez DPH 2 213 706 Kč, 
a pověřila starostku Ing. Bc. Marii Se-
melovou podpisem kupní smlou-
vy pro část A  výše zmíněné veřej-
né zakázky s vybraným uchazečem 

SEVEZA, spol. sr. o., v souladu s na-
bídkou uchazeče;

•	 vyloučení z další účasti v zadávacím 
řízení uchazeče ZEVOS, a. s., Uherské 
Hradiště;

• výběru nejvhodnější nabídky hod-
nocené dle základního hodnoticí-
ho kritéria – nejnižší nabídkové ceny 
bez DPH zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na veřejnou za-
kázku na dodávku „Rekonstrukce 
kuchyně MŠ v  Luhačovicích – část 
B – Stavební práce“ na základě dopo-
ručení hodnotící komise takto: 1. RE-
NOSTAV, spol. sr. o., Luhačovice, na-
bídková cena bez DPH 2 964 330 Kč, 
2. Zlínské stavby, Zlín, nabídková 
cena bez DPH 2 972 639 Kč, 3. IN-
STOP, spol. sr. o., Slavičín, nabídková 
cena bez DPH 3 099 908 Kč, a pově-
řila starostku Ing. Bc. Marii Semelo-
vou podpisem kupní smlouvy pro 
část B výše zmíněné veřejné zakázky 
s vybraným uchazečem RENOSTAV, 
spol. sr. o., v  souladu s  nabídkou 
uchazeče.
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Řezbářství je úplná terapie, říká o svém řemesle Zdeněk Matyáš

Už čtvrtého ročníku řezbář-
ského sympozia Krása v  dřevě 
ukrytá, který se konal v  Luha-
čovicích ve dnech 6. až 11. červ-
na, se opět účastnil také Zdeněk 
Matyáš. O tom, co sám na letoš-
ním ročníku akce tentokrát tvo-
řil, ale i o jejím vzniku a řezbaři-
ně vůbec, jsme si povídali v půli 
týdne přímo v lázeňském parku, 
kde řezbářská díla již tradičně 
vznikala a  už měla celkem zna-
telnou podobu. Bylo chvíli po 
poledni a  Matyáš i  jeho kolego-
vé měli zaslouženou obědovou 
pauzu, takže zvuk různých bru-
sek, bouchání do dlát ani řev mo-
torových pil nás nerušily.

Vy jste tu od začátku a účastnil 
jste se všech ročníků, že?

Ano, od začátku. K tomu prvnímu 
ročníku: To přišla za mnou paní Hr-
báčová (dlouholetá kulturní mana-
žerka pořádající akciové společnos-
ti Lázně Luhačovice) a  radila se se 
mnou, jak tu akci rozjet. 

Vy totiž děláte podobnou akci 
u  Vás ve Valašských Klobou-
kách…

Tam jsem ještě s jednou paní za-
ložil Valašské kumštování, které se 
koná čtrnáct dnů po luhačovickém 
sympoziu, letos 22. června. Tam je 
zase soutěž o  nejlepší dřevěnou 
sochu pro město. Účastní se toho 
vždy tak osm až deset řezbářů. Tam 
máme letošním tématem valašské 
řemeslo. Já chci vytvořit koláře. Va-
lašské Klobouky to byli spíš papučá-
ři, ale já si vzpomněl na otce. Ten byl 
kolář, tak bych ho chtěl nějak zpo-
dobnit.

Přibližte prosím, co děláte le-
tos tady v  Luhačovicích! Letos 
máte téma Chvíle pro odpočinek 
a vidím, že vytváříte takovou la-
vičku s určitým motivem.

Nad tím jsem dlouho přemýš-
lel, až těsně před sympoziem jsem 
si řekl, jak bude vypadat. Jmenu-
je se to Lavička Flóra.  Prostě jsem 
si říkal, že k těm Luhačovicím se mi 
hodí ženský element krásy a příro-
da, tak je na ní jednak tvář ženy, ale 
i květy a tak. 

Jak dlouho se vůbec řezbářství 
věnujete? 

Letos je to už dvaačtyřicet let.
A jak jste se k tomu dostal? 
Jako mnoho věcí to byla náhoda. 

Jako děcko jsem uměl celkem kres-
lit. Když to zjistili, chtěli mě dát na 

uměleckou průmyslovku. Ovšem 
tehdá jsme nějak zameškali čas, no 
a  ony ani ty moje známky nebyly 
zrovna nejlepší, tak jsem na to ně-
jak aj zanevřel a nechytl jsem pět let 
tužku do ruky. Až můj otec, co byl 
kolář a měl takovou svou dílnu, do-
stal zakázku vysekat čertovské hla-
vy. To byla taková řezbářská práce. 
Vlastně šlo o  to vyřezat ze špalku 
hlavu čerta, pak se to ze zadu po-
táhlo králičí kožešinou. Dělal to a já 
se díval, chodil kolem toho a nedě-
lal jsem nic. 

Co bylo dál?
No a  já se díval na televizi, tam 

zrovna byla nějaká žena, jak vysta-
vovala takové dřevěné reliéfy. Růz-
ně pokřivené tváře. Dívu sa na to 
a říkám: „To bych mosel aj já doká-
zat!“ Tak jsem hned jeden z těch na-
chystaných špalků rozřízl a zkusil to. 
No a  tak vznikl můj první dřevěný 
reliéf Avarský nájezdník. 

Takže jste se tomu začal věno-
vat…

Jak vás to jednou chytne, tak vás 
to už nepustí. Já myslím, že jak má 
někdo na něco talent, tak je povi-
nen ho rozvíjet. Jinak mu i něco chy-
bí, furt je nevyrovnaný a tak dále. 

V  Luhačovicích jsou dřevěné 
plastiky ze sympozií k  vidění na 
kolonádě. Lidé ale určitě nepře-
hlédnou Vaši sochu vodníka, kte-
rá je umístěna na soutoku říček 
v lázeňském parku.

Vodníka jsem dělal před dvěma 
lety.  Teď se tu se mnou o  té soše 
lidé bavili. 

Která z věcí, co jste tu v Luha-
čovicích dělal, pro Vás nejvíc zna-
mená. Ten vodník, kterého si 
všimne každý?

První věc, nazvaná Kouzelná flét-
na, ta se prodala. Ale tady je to hod-
ně na očích a mám tu cedulku Zde-
něk Matyáš: Vodník. Tak to je pro mě 
takové potěšení a i reklama. 

Vy se věnujete řezbařině na 
plný úvazek, jak se to vyvíjelo?

V devadesátém roce jsem šel na 
volnou nohu. Vlastně jsem šel do 
nejistoty. Když to ale člověk udělá, 
musí věřit tomu, že to dokáže. 

Co Vás jako řezbáře nejvíc živí? 
Viděl jsem, že tu máte i  nějaké 
drobnější figurky, které se třeba 
dají prodat i někde na jarmarku.

To je jedno s  druhým. Ty drob-
nosti, to vám vyvažuje, když zrovna 
neprodáte nějakou větší věc. Do-
pomůže to překonat nějakou pří-
padnou momentální finanční tíseň. 
Tu jsem měl ale jen jednou v dvaa-
devadesátém. Jinak ne. 

Kde se lidé mohou kromě Lu-
hačovic s  Vaší prací setkat a  co 
jste dělal největšího?

Největší byl Strom života v Liptá-
le, tam je šestnáct reliéfů. Plus ješ-
tě jedna plastika v  tom stromu. To 
je lípa stará sto čtyřicet let, tři a půl 
metru vysoká. To bylo největší. 

A co další práce?
Vlastně jsem nezmínil první za-

kázku, co mě dovedla k  tomu, že 

jsem šel na „volnou nohu“. To byla 
křížová cesta v  katolickém koste-
le v  Dobrušce. Čtrnáct reliéfů. Kaž-
dé zastavení bylo s výraznými por-
tréty biblických postav. Pak jsem 
dělal tady blízko třeba pohyblivý 
betlém v Horní Lidči. Tam se účast-
nilo na tom asi patnáct řezbářů, ale 
já jsem dělal ty hlavní části. Děla-
ly se figurky asi pětadvaceticenti-
metrové, ale já dělal svatou rodinu 
a tři krále, asi osmdesáticentimetro-
vé. To je ta statická část. Pěkně je to 
tam udělané, myslím. 

Co vás na řezbářství nejvíc baví? 
To prostě baví, to se nedá. To je 

přímo terapie! To třeba jste nějaký 
rozrušený, a když sednete a vyřezá-
váte nějakou malou ovečku, tak za 
půl hodiny jste klidný! Do toho se 
ponoříte a ani vám to nepřijde. Ko-
likrát, když dělám nějakou větší věc, 
podívám se a najednou je půl desá-
té večer, tak si říkám: „Měl bych jít 
už na večeřu!“ Ztratíte prostě pojem 
o čase, tak moc se do toho vnoříte.

Kde berete k těm věcem inspi-
raci?

Tak různě, to mosíte chodit s ote-
vřenýma očama! Naráz prostě neco 
vidíte, přijdete dom, obkreslíte to 
na skicák a  máte to. Někdy máte 
hodně návrhů, ale jste nespokoje-
ný. A jindy přijdete, ťuk a máte to!

Vždy si děláte nějaký výkres 
dopředu, nebo tu dřevěnou plas-
tiku děláte „z čisté vody“,  prostě 
začnete rovnou řezat a tesat?

Né, vždycky musí být nějaký ná-
kres. Třeba tady mám taky takovou 
menší skicu. Dokonce třeba toho 
vodníka jsem si udělal takový mini 
model. To bylo složitější, s tím jak on 
sedí, tak jsem si udělal ten modýlek 
a jen jsem to pak tady „zvětšil“. 

Říkal jste, že jste na tu „um-
prumku“ v mládí tedy nešel. Tak 
co jste dělal, než Vás pohltila 
řezbařina? 

Všechno možné. Třeba jsem byl 
pomocník kotelníka. Já zkoušel na 
„volnou nohu“ jít ještě za totality, 
ale to nebylo možné, to mohli jen 
akademici a já ten titul nemám. Tak 
jsem byl kuchař, vedoucí rekreační-
ho střediska, těžební dělník, kotel-
ník. Ale hned jak to šlo, tak už v dub-
nu v devadesátém roku jsem to jel 
do Zlína zařídit, ani jsem se manžel-
ky neptal a založil si živnost!

Mluvíte o manželce. Máte i ně-
jaké potomstvo, které by se třeba 
také věnovalo umění?

Dcera je asi i výtvarně nadanější 
než já, ale prostě to nedělá. Vystu-
dovala obchodní akademii a  dělá 
administrativu v  soukromé firmě. 
Můj syn, ten od osmi roků jezdil se 
mnou po republice i po Evropě, tře-
ba ve Švédsku, ale v  patnácti toho 
nechal. Po gymnáziu odjel do Pra-
hy a teď dělá v bance. Ale zrovna mi 
volal: „Taťko, jak přijedu na Moravu, 
dáš mi školení, ta rodinná tradice se 
mosí přece udržovat!“ Tak bych byl 
rád, kdyby řezbářství dělal aspoň  
po pracovní době.

Vyvinulo se řezbářství za 
dobu, co se mu věnujete? 

Určitě. Nemáme jen dláto, ale 
různé frézky, příklepové, takové 
mini sbíječky. Technické vybavení 
je lepší. Pila ale musí být vždycky, 
to je jasné.

A pojímáte i jinak ta díla?
To je spíš podle toho, jakou věc 

děláte.  Když děláte realistickou věc, 
tak to jináč zpracováváte, když dělá-
te něco abstraktního, zase to je jiné. 
Třeba to víc vyhlazujete. Není to jen 
řezbařina, ale i taková sochařina. 

Navštěvujete i  další taková 
sympozia kromě Luhačovic a Va-
lašských Klobouků?

Tradičně třeba Velké Karlovice, 
tam je setkání řezbářů čtyři dny. 
Liptál, tam je to dvoudenní. To už 
jou takové tradiční, kam jezdím, 
a i další ti známí řezbáři. 

Jak sympozium v Luhačovicích 
vůbec funguje. Lázně si Vás po-
zvou, počítám, máte ubytování 
a  stravu. Jak je to přesně s  těmi 
plastikami potom?

To je jejich dřevo a jejich majetek. 
Když se věc prodá, dostaneme z ní 
třicet procent. Dostaneme nějakou 
gáži a případně ten podíl z prode-
je. Zatím se ale myslím prodaly dvě 
tři věci.

Když jdete u Vás po Valašských 
Kloboukách, vědí už lidé, kdo to 
jde?

Určitě. Já tam dvakrát vyhrál tu 
soutěž, mám dvě sochy v  Klobou-
kách, člověk jak se furt ukazuje, tak 
ho znají. 

Když něco vytváříte, díváte se 
do nějakých časopisů o  umění 
nebo sledujete, co dělají ostatní?

Spíš když hledám nějaký motiv, 
tak se třeba dívám někdy na kníž-
ky pohádek, pak si to téma ale udě-
lám podle sebe. Ale hlavně je nutné 
dívat se kolem sebe. Jednou jsem 
potřeboval ztvárnit opilého, chtěli 
něco na košt slivovice, no tak jsem 
se kouknul před hospodou… Jdete 
a máte tam hned motiv! Prostě dívat 
se okolo. Třeba máte deset různých 
žen, ale vždycky mají něco společ-
ného…

Mluvíte o  ženách. Manželku 
jste někdy zpodobnil?

Já nedělám přesné podoby podle 
někoho. To by mi přišlo jak posmrt-
ná maska a to mně nevoní. 

A máte oblíbený materiál?
To je samozřejmě lípa, je to 

měkké dřevo. Když dělám nějaké 
větší věci dovnitř, tak ta se dělá 
pěkně. 

Letos jste dostali tady dubové 
dřevo.

Dub je dost těžký na zpracová-
ní. Ale vždycky je taky jinší techni-
ka, jestli to děláte, aby to bylo ven-
ku nebo vevnitř. Dovnitř si lidé musí 
naklížit ty lipové pláty a  už to pak 
nesmí pracovat. 

Ale takové dílo, které se tu vy-
řezává, jeho tvorba nekončí jen 
tím opracováním dřeva. Zvlášť 
když pak má zůstat venku. To 



strana 5

zprÁVY z MĚSTa

chce ještě různé glazury a  po-
dobně, že?

Ano, to se pak musí natírat. Před 
vernisáží to musí být krásně na-
chystané. (Vernisáž vždy uzavírá 
luhačovické sympozium a  autoři 
na ní komentují vznik svého díla.) 
Glazury tady máme, ještě co zbyly 
od loňska.

A Vy máte třeba nějakou svou 
oblíbenou glazuru, nebo něja-
kou přímo vlastní?

Já používám na sochy xylade-
cor. Tady mají i jiné. Někdo třeba 
používá nějaké olejíky, těm ale 
já moc nevěřím. Je to zas trochu 

jinší. Někde tvrdí: „Je to matné.“ 
Ale natřete to a  leskne se to. To 
není dobré. Ale už jsem si i  tak 
poradil, jak třeba i  tohle zlikvi-
dovat. 

A co Vaše nástroje, máte třeba 
nějaké oblíbené dlátko?

Tých mini dlátek vozím tak de-
set, jinak jich mám tak sto. No-
žík, co jsem si udělal z břitvy, ten 
mám nejoblíbenější, používám 
ho na ty drobnosti.  Dláta účka 
nebo véčka s  tím dělám ale nej-
víc věcí. Máte sto dlát, na výrobu 
jich potřebujete pět, šest, ale ně-
kdy potřebujete speciální dláta. 

Protože jinak se třeba v té vyřezá-
vané věci na určité místo dlátem 
nemůžete dostat. Takže když při-
jede nějaký dlátař, tak už si dobře 
vybírám. Jsou třeba úplně opač-
ně zahnuté, každý sám musí vě-
dět, jaké specifické potřebuje. Co 
by si měl navíc vybrat. 

Tady bývají i  mladší účastníci, 
absolventi nebo studenti Střední 
odborné školy Luhačovice, s  níž 
jste také spolupracoval. Co vy na 
to, co dělají ti mladí?

Ale jo! Oni jsou šikovní. Třeba 
tady Martin Bořuta (další z  účast-
níků sympozia) taky byl u  mě na 

praxi. Študenty já, který nemám 
žádné školy, připravuji na maturi-
ty! (Úsměv.) Vloni tu byli dva, letos 
není žádný. Bývají to ale šikovní 
ogaři. Já je neučím ale jen vyře-
závat, ale aby uměli jako řezbáři 
fungovat i v životě. Aby to nebyla 
produkce nezaměstnaných. Ne, že 
vystudujů a „hodíme jich do vody“ 
a  po pěti metrech sa utopíja! On 
potřebuje fungovat v  životě. Je-
den třeťák z těch minulých mi ale 
třeba říká: „Já už mám tolik kšeftů, 
až mě ta škola skoro otravuje.“ Tak 
to mě potěšilo!

Nikola Synek

Konec školního roku v mateřské škole
Léto je tady a  s  ním očekávané 

prázdniny, doba dovolených, od-
počinku.

V  mateřské škole jsme se rozlou-
čili s  nejstaršími dětmi, které v  září 
nastoupí povinnou školní docház-
ku. Součástí jejich všestranné přípra-
vy na školu byla i návštěva 1. třídy ZŠ 
při akci „hrajeme si na školáky“, kdy si 
se svou novou aktovkou poseděly ve 
školní lavici, povídaly si s paní učitel-
kou a předvedly, co již dovedou. Na 
oplátku přišli koncem června do MŠ 
při plánované akci „děti čtou dětem“ 
naši bývalí žáčci číst svým mladším 
kamarádům před spaním pohádku. 
Předvedli nám, co se za první rok ve 
škole naučili.

Nejstarší děti navštívily v  rámci 
spolupráce se ZUŠ výchovný kon-
cert, kde si mimo jiné společně za-
zpívaly píseň Beskyde, Beskyde za 
hudebního doprovodu školáků. 

Ukázky v tanečním oboru se účast-
nila i  děvčata z  MŠ pod vedením 
paní učitelky Veroniky Koutné. Děti 
se seznámily i  s  prostředím urče-
ným pro výtvarný obor. Formou 
letáčků byli rodiče dětí z  MŠ obe-
známeni s nabídkou ZUŠ pro příští 
školní rok, měli možnost zapsat své 
děti do některého z oborů.

Zaměstnanci DDM připravili pro 
předškoláky tradiční, soutěživé, hra-
vé dopoledne v zámecké zahradě.

Na setkání ke Dni matek děti ve 
všech třídách předvedly, co se bě-
hem roku naučily. Zazpívaly, zatan-
čily, zahrály divadlo a  popřály ma-
minkám s malým dárkem k svátku. 
Své dovednosti předvedly nejstar-
ší děti při vystoupení pro babičky 
u příležitosti Dne matek v domově 
seniorů a na Strahově.

V  rámci krátkodobého projektu 
Lázeňství navštívily nejstarší děti 

plnírnu Vincentky a  v  Muzeu luha-
čovického Zálesí se zúčastnily na-
učného programu „Slunce, voda, 
vzduch, v  zdravém těle zdravý 
duch“.

Den dětí jsme oslavili veselým, 
zábavným programem Kouzelná 
show veselého Toma, který nám 
předvedl herec Tomáš Šulaj ze Slo-
váckého divadla v  Uherském Hra-
dišti.

Završením předplavecké výu-
ky předškoláků byla účast pěti dětí 
v  soutěži „Luhačovický plaváček“, 
kde se umístily na pěkném třetím 
místě v družstvech i jednotlivcích.

Proběhlo tradiční společné foto-
grafování dětí a focení na tablo, kte-
ré bylo umístěno v lékárně, kde si ho 
mohla prohlédnout veřejnost.

Starší děti se zúčastnily slavnost-
ního otevření nového dětského 
hřiště na Nábřeží.

Koncem června se nejstarší děti 
sešly na zahradě MŠ, kde jim herec 
Daniel Taraba zahrál divadlo Princ 
Bajaja, a  poté byly slavnostně pa-
sovány na školáky. Obdržely dárko-
vé předměty, malé občerstvení a od 
klauna tvarované balónky. Toto pří-
jemné odpoledne si i  s  rodiči užily 
společně. 

Na konci školního roku navštívily 
děti ze dvou tříd dětské hřiště u Am-
bry. Jedna třída ve spolupráci s rodi-
či strávila s dětmi odpoledne v Pirát-
ské zátoce u přehrady.

Fotodokumentaci z  jednotlivých 
akcí může veřejnost sledovat na 
www.ms.luhacovice.

Přejeme všem dětem i  jejich ro-
dičům příjemně strávenou dovole-
nou, předškolákům úspěšný vstup 
do 1. třídy ZŠ. 

Helena Konečná

O titul Stavba roku 2015 usilovaly hned tři stavby z Luhačovic. Jedna uspěla!
Vyhlášení výsledků čtrnáctého 

ročníku soutěže Stavba roku 2015 
Zlínského kraje se konalo 26. květ-
na sice v Otrokovicích, ale zajímavé 
bylo i pro Luhačovice. Soutěže se to-
tiž účastnily i  tři stavby z  tohoto lá-
zeňského města.

 Cenu tak mohly získat rekonstruk-
ce ulice Dr. Veselého v kategorii Re-
alizace rozvojových projektů měst 
a obcí, rekonstrukce hotelu Morava 
v kategorii Stavby občanské vybave-
nosti a novostavba budovy Domova 
pro seniory Luhačovice v  kategorii 

Domy pro bydlení. V  soutěži byla 
jako vždy ostrá konkurence. Letos 
přihlásili investoři nebo přímo sta-
vební firmy celkem 41 staveb. Napří-
klad v  kategoriích Stavby občanské 
vybavenosti a Realizace rozvojových 
projektů měst a obcí bylo shodně 10 
staveb, což je v druhé jmenované ka-
tegorii historicky rekordní počet.

„Členové odborné poroty se shod-
li, že konkurence staveb právě v  této 
kategorii byla velmi silná a  vyrovna-
ná, protože byly přihlášeny velmi zda-
řilé revitalizace hned osmi městských 

prostorů či přímo náměstí. A to v Na-
pajedlech, Uh. Hradišti, Luhačovicích, 
Vsetíně, Hulíně, Bojkovicích a  Leskov-
ci," uvedla Dagmar Nová, předsedky-
ně odborné poroty soutěže. Členové 
poroty tak měli velmi těžký úkol vy-
brat z projektů ty nejzajímavější jak po 
stránce urbanistické, architektonické, 
tak z hlediska výběru materiálů, řešení 
detailů a mobiliáře. „V žádném z roční-
ků se nenašlo tolik realizací veřejných 
prostorů, které v  běžném životě mají 
největší dopad na obyvatele a  ná-
vštěvníky měst a  obcí, na možnosti 

trávení volnočasových aktivit, setká-
vání se na společenských akcích," do-
dala Nová.

V silné konkurenci se tak v této ka-
tegorii Luhačovicím sice uspět ne-
podařilo a  svou kategorii neopa-
novala ani luhačovická novostavba 
Domova pro seniory. Uspěla však re-
konstrukce Moravy, která zvítězila 
v kategorii Stavby občanské vybave-
nosti. Stavbu realizovala pro investo-
ra Lázně Luhačovice, a. s., společnost 
3V & H, s. r. o.

Nikola Synek

Městská knihovna je přes léto zavřená kvůli opravám
Od 6. června je z technických dů-

vodů uzavřená Městská knihovna 
Luhačovice. Kdo si nepůjčil knížky 
na léto před tímto termínem, má 
už smůlu. Výhodou pro něj však 
je, že pokud se do knihovny zapo-
mněl stavit a  vrátit půjčené publi-
kace, placení za upomínku mu ne-
hrozí. A co se tedy v knihovně bude 
přes léto dít? „Budou se vyměňovat 
především okna v  celé budově, ale 
také měnit podlahy a  pokládat ko-
berce a  interiér se nově vymaluje. 
V dětském oddělení maličko dovyba-
víme a zútulníme dětský koutek, nové 

regály se budou instalovat v odděle-
ní pro dospělé čtenáře,“ popsala ře-
ditelka knihovny Taťána Heinzo-
vá. Jak dodala, opravy interiéru by 
měly přijít zhruba na 450 tisíc ko-
run. Asi půl milionu by pak měla stát 
nová okna. Opravy půjdou z peněz 
města, které knihovnu zřizuje.  A co 
hlavně opravy podle Heinzové při-
nesou? „Díky výměně oken se urči-
tě sníží náklady na vytápění, oprava-
mi se také zútulní interiér a například 
regály bylo už nutné vyměnit, pro-
tože nesplňovaly normy pro zatíže-
ní knihami, byly nefunkční a  hodně 

opotřebované,“ podotkla Heinzo-
vá. K  nevrácení knih je vzhledem 
k opravám knihovna benevolentní. 
„Ani až v září opět spustíme náš sys-
tém, nebudeme hned posílat upo-
mínky, ale vždy nejdříve upozornění 
na vypršení výpůjčky. Až do konce říj-
na tak nikdo nedostane upomínku,“ 
podotkla Heinzová. Na prvního září, 
kdy se knihovna bude opět otevírat, 
mají navíc pro veřejnost překvape-
ní. „Bude den otevřených dveří. Kdo 
se v  tento den přihlásí do knihovny, 
bude to mít na rok zdarma,“ upozor-
nila ředitelka. Kromě toho budou 

mít 1. září lidé v knihovně možnost 
podívat se i do prostor budovy, kam 
běžně není přístup. Výluka v provo-
zu Městské knihovny Luhačovice 
se týká samozřejmě jen opravova-
né budovy v  samotných Luhačovi-
cích, a  ne poboček v  místních čás-
tech Polichno, Řetechov a  Kladná 
Žilín. „Ty budou fungovat v  integro-
vaných obcích stejně jako obvykle, 
kdy je však vždy část letních prázdnin 
zavřeno kvůli dovoleným,“ uzavřela 
Heinzová.

Nikola Synek
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NAROZeNí 
Jakub Štefka 
František Baláž 
Vojtěch Kadlčík 
Vilém Tomala 
Rodičům srdečně  
blahopřejeme.

SňATKy
Robert Kalužík, eva Jordánová
Tomáš Skok, Kristýna Hájková
Lukáš Záhorovský, Dagmar Hořáková
Jan Tejnor, Hana Vintrová
Blahopřejeme.

VýROčí NAROZeNí
Anděla Konečná   92 let
Antonín Semela  90 let
Vlasta Knollová  89 let
Anděla Urbánková  87 let
Anna Zámečníková   87 let
Františka  Kašparová  86 let
Marie Macháčková  86 let
Anežka Zichová  86 let
Hedvika Kolaříková  85 let
Jarmila Guryčová  85 let
Olga Pospíšilová  85 let
Anna Novosádová     85 let
Anna Příkazská  85 let
Ján Petrík  80 let
Jaroslav Malota  80 let
Oldřich Šedivka  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Hedvika Martincová  82 let
Oldřich Váňa  86 let
Milán Vrba  75 let
Marie Mikulášková  81 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

Vzpomínky

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 1. 7. 2016 uplyne 10 let od smrti 
pana FRANTIŠKA MATULy z Kladné Žilín. 
Nikdy nezapomenou synové a dcery s rodinami.

Očím odešla, v srdcích zůstala. 
26. 7. 2016 uplyne 10 smutných let od úmrtí naší 
drahé LeNKy SLÁNSKÉ. 
S láskou stále vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dne 28. 7. uplyne 5 roků, co nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka a babička 
paní ANeŽKA PAŘíZKOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Ladislav, 
dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami. Děkujeme 
všem, co vzpomenou s námi.

Dne 17. července 2016 uplyne 20 let, kdy nás opus-
tila paní 
IVANA KOPUNCOVÁ. 
Dne 11. 5. 2016 by oslavila své 63. narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiny Kopuncova, Hájkova 
a Procházkova.

Dne 5. 7. uplyne 7 let, co nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček 
pan HyNeK PeTRÁŠ, 
2. 7. by oslavil i své 70. narozeniny. 
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„V našich srdcích stále zůstanou.“
Dne 4. 7. 2016 uplynulo 5 let, co nás náhle opustil 
pan ALOIS TALAŠ, 
a 5. 8. 2016 vzpomeneme 8 let od smrti naší maminky 
paní eMíLIe TALAŠOVÉ. 
Stále vzpomínají synové Miroslav, Roman, Pavel, Petr 
s rodinami.

Uplynuly 3 roky, co nás navždy opustil 
pan MILOSLAV CHMeLA. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 28. 7. 2016 tomu budou 2 roky, kdy nás navždy 
opustila 
paní MARIe KONečNÁ. 
Dne 4. 12. 2016 by oslavila 60. narozeniny. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 20. 7. 2016 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný 
syn, bratr a vnuk ZDeNĚK JÁL, který by letos oslavil své 
20. narozeniny. 
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho 
památku. S láskou vzpomíná rodina.

SpOLEČNOST

Dne 10. 6. by se dožil 86 let 
pan VILÉM GAJDOŠ. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera, dcera, syn 
a vnuk.

Dne 25. 7. 2016 uplyne 12 let od úmrtí mého manže-
la a našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana BOHUMILA ŘeZNíKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. 7. 2016 uplyne 15 let, co nás navždy opustila 
naše maminka a babička 
paní BLANKA GeRGeLOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají synové Jaroslav a Antonín 
s rodinami. Děkujeme všem, kdo ji znali, za tichou 
vzpomínku.

Říjen: kamera, leden: finanční hotovost, duben: jízdní kolo
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Ztráty a nálezy 
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HISTOrIE

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@mdkelektra.luha- 
covice.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 zaslal i  4 čtenáři (3 správně), je Vio-
la. Publikaci Luhačovický uličník získává Jaromír Reich. 

Blahopřejeme. 

Osmdesát let Japonské zahrádky v Luhačovicích
V roce 1903 doplnil architekt Du-

šan Samo Jurkovič areál lázeňských 
staveb v  severovýchodní části lá-
zeňského parku vilou pro více rodin 
nazvanou Jestřabí, která vytvořila 
spolu s Vodoléčbou a Říčními lázně-
mi jednotný a působivý urbanistic-
ký celek. Roku 1936 byla u Jestřabí 
osazena parková kompozice vytvo-
řená po vzoru japonských zahrad. 
Protože si v letošním roce připomí-
náme 80. výročí vzniku Japonské 
zahrádky v  Luhačovicích, která se 
řadila mezi vůbec první zahrady ja-
ponského typu u nás, připomínáme 
ji prostřednictvím muzejní výstavy 
i  nabídkou doprovodného progra-
mu pro školy.

Na počátku 30. let 20. století byl 
lázeňský park v  lázních Poděbra-
dech, osázený množstvím cizokraj-
ných rostlin, doplněn o  Japonskou 
zahradu. Jejím autorem byl obdivo-
vatel japonské kultury František Kai-
ser. Pátrání po této osobnosti bylo 
velmi nesnadné, nebyl totiž ani po-
děbradským rodákem, ani vyuče-
ným zahradníkem či krajinářem. Až 

díky spolupráci s  historičkou po-
děbradského muzea Janou Hra-
bětovou a  ředitelem okresního 
archivu v Nymburku Michalem Řez-
níčkem se o  něm podařilo získat 
alespoň nejzákladnější data. Franti-
šek Kaiser se narodil v Ústí nad La-
bem roku 1893 a do Poděbrad při-
šel v roce 1928, byl zde zaměstnán 
jako lázeňský strojmistr. Když bě-
hem roku 1935 navštívil tehdejší 
ústřední ředitel luhačovických láz-
ní Karel Nováček Poděbrady, zauja-
la jej zde Japonská zahrada. Dohodl 
se Františkem Kaiserem na realizaci 
podobné zahrady v  Luhačovicích. 
Korespondence mezi nimi probíha-
la na podzim roku 1935, kdy Kaiser 
postupně zasílal do Luhačovic ná-
črtky dřevěných zahradních staveb, 
jež se měly vyrábět v místě. Vzorem 
se Kaiserovi stal chrám Niten-mon 
v Niku, pagoda a brána torii ze sva-
tyně Itsukušima u  ostrova Mijadži-
ma. Torii je tradiční japonská brá-
na, která bývá umístěna u  vchodu 
šintoistických svatyní. Skládá se ze 
dvou sloupů a dvou příčných trámů. 

Často bývá natřena červenou bar-
vou. Posláním bran torii je poskyto-
vat místo odpočinku ptákům, kteří 
jsou v šintoismu považováni za po-
sly bohů. 

František Kaiser navrhl půdo-
rys zahrady, který vycházel z kruhu 
a  jehož centrem bylo jezírko s  ost-
růvkem. V plánu bylo barevné elek-
trické podsvícení stupňovitých stří-
šek pagody v barvě červené, modré, 
žluté a zelené a také podvodní ba-
revné osvětlení rybníčku a  stínidla 
pro různobarevné noční nasvícení 
květinových záhonů. Zjara 1936 byl 
prostor u Jestřabí dokončen osáze-
ním rostlin, které lázním dodalo za-
hradnictví Antonín Horák z  Bystři-
ce pod Hostýnem. Jezírko, dřevěné 
můstky, pagodu a  bránu torii do-
plnilo množství exotických dřevin, 
mezi nimi i  prehistorická Ginko bi-
loba, desítky zakrslých dřevin, jeh-
ličnanů, 250 alpinek a  další stovky 
trvalek, mezi nimiž vynikaly např. 
kosatce, pivoňky, floxy a šanta, ne-
chyběly lekníny, bambus i rákosí. 

Půvab Japonské zahrady 

u Jestřabí dokumentuje řada dobo-
vých pohlednic. Od roku 1936, kdy 
byla založena, se Japonská zahrád-
ka u Jestřabí stala oblíbeným cílem 
návštěvníků Luhačovic. Své stano-
viště u dřevěného můstku přes po-
tok míval lázeňský fotograf a  řada 
návštěvníků si z lázní odvážela foto-
grafické upomínky s Jestřabím v po-
zadí. Zahrádka zanikla po 2. světové 
válce. V 50. letech přibyla na ostrův-
ku v  jezírku na místě zrušené Ja-
ponské zahrádky plastika chlapce 
s loďkou od Stanislava Mikuláštíka. 
V  roce 1987 byla do těsné blízkos-
ti vily poněkud necitlivě umístěna 
Bílá fontána. Po rekonstrukci v roce 
1999 slouží Jestřabí jako lázeňský 
léčebný dům. Při novodobé revita-
lizaci lázeňského parku v roce 2014 
prošly obnovou i pozůstatky Japon-
ské zahrady, v jejichž místech se do-
chovaly některé okrasné exotické 
dřeviny. Nově k nim přibyly keřové 
a stromkové javory, jinan dvojlaloč-
ný, kryptomerie, záhony bambusů 
a okrasných trav.

Blanka Petráková

Ve spřátelených slovenských lázních  
se prezentovaly i Luhačovice

Na jubilejním 25. ročníku slav-
nostního otevírání letní lázeňské se-
zony v  Piešťanech nemohli chybět 
ani zástupci Luhačovic, které jsou  
partnerským městem vyhlášené-
ho slovenského lázeňského města. 
Akci navštívil místostarosta Roman 
Lebloch a  účastnili se jí také luha-
čovičtí dobrovolní hasiči se svým 
historickým hasičským vozidlem. 
V  programu vystoupil i  luhačovic-
ký Smíšený pěvecký sbor Leoše Ja-
náčka a Luhačovice se na Slovensku 
prezentovaly také pomocí různých 

tištěných propagačních materiá-
lů. Největší a nejkrásnější moravské 
lázně tak ve slovenském partner-
ském městě určitě zaujaly.   

„Zejména naši dobrovolní hasi-
či se svým krásným vozidlem – his-
torickou hasičskou stříkačkou – se 
již stali nedílnou součástí tamního 
otevírání lázeňské sezony. Tak jako 
u  nás Otevírání pramenů láká tisí-
ce lidí, byl podobný zájem o  akci 
v Piešťanech,“ podotkl místostaros-
ta Lebloch. 

Nikola Synek

Silnice do Pozlovic získala nový povrch
Silničáři v půli června přibližně 

týden opravovali vozovku hlav-
ní silnice vedoucí kolem hotelu 
Jestřabí a  Jurkovičových Říčních 
a slunečních lázní směrem do Po-
zlovic. Úsek byl spravován zhru-
ba právě od Jestřabí až po do-
pravní značku označující konec 
Luhačovic. Kvůli rekonstrukci 
vozovky zde fungoval kyvadlo-
vý provoz pomocí mobilních se-
maforů, takže se chvílemi tvořily 
kolony aut. V  rámci oprav, které 
realizovalo Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje, byla silnice vyfrézo-
vána a následně dostala vozovka 
nový povrch. 

„Na stávající vozovce bylo hod-
ně trhlin a  vykazovalo to i  lokál-
ní deformace, tak jsme přistoupili 
k  její opravě. Jde o  osm set me-
trů dlouhý úsek v  Luhačovicích 
a  opravilo se ještě asi 250 metrů 
v Pozlovicích u hřiště„ vysvětlil ře-
ditel ŘSZK Bronislav Malý. A  na 
kolik nová vozovka vyjde? „Do-
hromady oprava těchto úseků vy-
jde asi na tři miliony korun„ sdělil 
Malý. ŘSZK má v plánu u Luhačo-
vic i jiné práce. 

„Další akcí, která bude zahájena 
v  červenci, je rekonstrukce úseku 
mezi Polichnem a  Uherským Bro-
dem, respektive jeho místní čás-
tí Újezdec. Tady budou dvě místa, 
kde také budou osazené světelné 
signalizace, takže lidé musí počí-
tat se zdržením„ nastínil Malý. 

Zmínil ale také další úsek, kte-
rý musí silničáři řešit, a  to také 
spolu se správci toku Šťávnice. 
Jedna ze silnic u  Luhačovic byla 
totiž poškozena od konce dubna 
opět sesuvem u  meandru této 
říčky.  

„Motoristy jistě trápí situace, 
která je z  Luhačovic směrem na 
Biskupice a Polichno. Tam v úseku, 
kde již dříve byla sanována určitá 
deformace vozovky a  sesuv silnič-
ního tělesa, došlo k  opětovnému 
poškození této vozovky. My jedná-
me s Povodím Moravy o nějaké de-
finitivní úpravě, takže zatím je ten 
úsek osazen světelnou signaliza-
cí. Ale počítáme, že během srpna 
či září dojde k  definitivní opravě„ 
popsal situaci Malý. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

S Harry Potterem do Bradavic
První týden v  květnu jsme se tak 

jako loni s  dětmi ze ZŠ Luhačovice 
vypravili do Londýna. A  letos jsme 
se rozhodli pátrat po stopách Har-
ryho Pottera. Cesta byla dlouhá, ale 
nám rychle uběhla, a jak jsme uvidě-
li bílé skály přístavu v Doveru, vědě-
li jsme, že naše anglické dobrodruž-
ství začíná.

V Londýně jsme se projeli metrem 
Tube a  prohlédli si známé památ-
ky, jako např.: Westminster Abbbey, 
Houses of Parlament, Big Ben, Dow-
ning Street, Buckingham Palace (kde 
jsme zhlédli střídání stráží), Piccadil-
ly Circus, Leicester Square, Soho, Chi-
na Town, válečný křižník Belfast, hrad 
Tower a most Tower Bridge. 

Jako tradičně jsme navštívili muze-
um voskových figurín Madame Tus-
saud a prošli se po Baker street k mu-
seu a obchůdku Sherlocka Holmese. 
Projeli jsme se na London Eye, odkud 
jsme měli celý Londýn jak na dlani.

Prošli jsme se po mostě Millenni-
um Bridge, který byl zničen Smrti-
jedy. Jedno dopoledne jsme strávili 
v Oxfordu, kde jsme navštívili univer-
zitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ 
Church College – nádvoří, kaple 

a jídelna se staly předlohou pro Vel-
kou síň ve filmových Bradavicích.

Nejvíc jsme se těšili do filmových 
studií Warner Bros. Úplně jsme se 
přenesli do filmu Harry Potter. Viděli 
jsme všechny kulisy, masky a rekvizi-
ty z filmu. Prošli jsme se Příčnou ulicí, 
mohli jsme si nacvičit kouzlo s  kou-
zelnickou hůlkou, zalétat na koště-
ti aj. Ochutnali jsme proslulý Máslo-
vý ležák. Bylo to úžasné a alespoň na 
chvíli jsme se mohli cítit jako kouzel-
ník Harry Potter.

Po celou dobu jsme v  Londýně 
bydleli v hostitelských rodinách, kde 
jsme poznali, jak se bydlí v Londýně, 
a  taky jsme si procvičili své znalosti 
angličtiny.

Náš pobyt v Londýně rychle uběhl 
a už jsme se plni zážitků těšili domů.

Eva Tomalová

Sedmnáctý ročník pivního maratonu Krügl Cup je za námi
V  sobotu 11. června se konal již 

sedmnáctý ročník tradičního luha-
čovického pivního maratonu Krügl 
Cup. Jak tomu již bývá zvykem, po-
časí nám ze začátku nepřálo, s  blíží-
cím se startem se však udobřilo a na-
bídlo výborné teplotní podmínky pro 
samotné závodníky. Do závodu vyra-
zilo 55 odvážlivců, kteří dali dohroma-
dy 12 smíšených týmů. 

Malá připomínka toho, o co vlastně 
v této soutěži jde. „Jedná se rytířskou 
soutěž, kde hlavním cílem je vypít v 15 
různých stanicích 15 malých piv, a  to 
v  sedě, a  pokud možno, na zahrádce. 
Samozřejmostí je pestrý pivní mix, ne-
boť není možné ani žádoucí nabídnout 
v každé stanici stejnou značku a stupeň 
piva. Letos se nám podařilo zajistit ne-
uvěřitelných 14 různých značek či stup-
ňů piva. Mezi ty nejzajímavější patři-
ly bezesporu 12° Hrádek u  Mata nebo 
11° Vídeňský ležák Kounic ve Výběrov-
ce,“ upřesnil za organizační tým To-
máš Vlk. Po úvodním seznámení se 
s pravidly bylo samotné klání odstar-
továno krátce po 14. hodině spolu-
organizujícím Jiřím Eischmannem, 
a to tradičně na zahrádce restaurace 
Mat. Závodníci pokračovali přes dědi-
nu, město, lázeňské centrum, přehra-
du až do Pozlovic do hospody u Kraj-
čů a dále na fotbalové hřiště, kde byla 
poslední, patnáctá zastávka. Soutež-
ní trať měřila úctyhodných 10,2 kilo-
metrů a překonala tak veškeré dosa-
vadní rekordy. Organizátoři neměli 
s letošními soutěžícími žádné slitová-
ní a kromě pořádné porce kilometrů 
pro ně připravili stoupání do Sport-
bistra a Bowlingu v areálu Radostova. 
V soutěžním slosování zároveň desít-
ka Radegast točená v Bowlingu Rado-
stova vyhrála s  nejvyšší průměrnou 

známkou 6,32 z 10 titul nejlepší pivo 
na trati. Ze všech odevzdaných hlasů 
byla vylosována Martina Juříčková, 
která vyhrála láhev kvalitního alko-

holického pití a mohla si tak alespoň 
vynahradit fakt, že její tým nestihl vy-
pít všechna piva v předepsaném ča-
sovém limitu a musel tak být diskva-
lifikován.

Pro týmy na prvních třech místech 
byly opět nachystány kvalitní od-
měny. V úctyhodném čase 1 hodina 
a 52 minut doběhli do cíle na prvním 
místě Dominik Novosád, Jan Kuče-
ra a  Ladislav Gajdůšek, kteří tak ob-
hájili loňské vítězství. Odměnou jim 
byl již klasický 50litrový soudek 11° 
uherskobrodského Patriota od Pivo-
varu Uherský Brod, který je stabilním 

sponzorem pivního maratonu, a dále 
pak poukaz na bezplatný vstup do 
wellness světa hotelu Pohoda v  Po-
zlovicích.

Na druhém místě se v čase 2 hodi-
ny a 22 minut umístila bánovská sku-
pina ve složení Radomír Kočica a On-
dřej Čubík. Tito borci obdrželi poukaz 
na 30litrový soudek 11° uherskobrod-
ského Patriota a bezplatné vstupy do 
pivní koupele, které věnoval do sou-
těže hotel Rezidence Ambra. 

Na třetím místě se v  čase 3 ho-
diny a 30 minut umístil mezinárodní 
tým ve složení Fabiano Fidêncio (Por-
tugalsko), Carlos Soriano Sánchez 
(Španělsko), Debarshi Ray (Indie), Pa-
vel Grunt a Jiří Eischmann. I pro ten-
to tým byly připraveny odměny 

– 15litrový soudek 11° uherskobrod-
ského Patriota a bowling v hotelu Re-
zidence Ambra.

Povinností se v  oblasti kultury 
a  sportu stalo širší zapojení sociál-
ních médií. Kromě facebookové pod-
pory organizátoři připravili vizualizaci 
kompletní trasy Krügl Cupu v geolo-
kační aplikaci foursquare na mapy.cz 
a  na mapách Google. Toto propoje-
ní umožnilo soutěžícím informovat 
se v průběhu závodu o aktuální piv-
ní stanici, čepovaném pivu a zbývající 
vzdálenosti do konce trasy přímo on-
line na svých mobilních telefonech. 
Na oplátku mohli uživatelé nahrávat 
fotografie přímo z  terénu a  zachytit 
tak unikátní atmosféru závodu takřka 
okamžitě.

„Pokud máme bilancovat, tak letoš-
ní ročník řadíme k jedněm z nejlepších 
a nejzajímavějších. Atmosféra a nadše-
ní účastníků bylo strhující, což vyváži-
lo z  počátku špatně vyhlížející počasí 
a obavy z délky a profilu trati. Již nyní se 
těšíme na osmnáctý ročník Krügl Cupu, 
který se bude tradičně konat v první po-
lovině června 2017. Zároveň tímto dě-
kujeme všem sponzorům – Pivovaru 
Uherský Brod, hotelu Rezidence Ambra, 
Wellness hotelu Pohoda, poskytovateli 
vysokorychlostního internetového při-
pojení Orthodox Networks a Infoserve-
ru Luhačovice a okolí www.luhacovice.
com a dále pak také provozním a obslu-
hám všech podniků, ve kterých se naši 
závodníci mohli zastavit,“ shrnul za po-
řadatele Jiří Eischmann.

Veškeré informace, fotografie, vi-
dea a diskuze jsou čtenářům dostup-
né na oficiálním webu www.krugl-
cup.cz.

Tomáš Vlk

Na přehradě závodili triatlonisté
První ročník triatlonu na Luhačo-

vické přehradě uspořádal v sobotu 
4. června spolek SPORT Luhačovi-
ce a zlínské zájmové sdružení TITAN 
sport club.

V  hlavním závodě čekala na 
účastníky trať, kde museli zdolat 
750 metrů plaváním, 20 kilomet-
rů ujet na kole a 5 kilometrů uběh-
nout. Mimo hlavní závod, který byl 
hodnocen v kategoriích podle po-
hlaví a věku, se ale soupeřilo v tri-
atlonu například i  mezi dorostem 
a  žáky. „Celkově měl nejlepší čas 
v  hlavním závodě Lukáš Jasenský 
z  týmu Titan Trilife závodící v  kate-
gori Muži 20–29. Jasenský trať ab-
solvoval za méně než hodinu a čtvrt, 
konkrétně do cíle doběhl v  čase 
01:14:29.81,“ poznamenal za organi-
zátory Jiří Čech starší. Hlavní závod 
absolvovala asi třicítka závodní-
ků a  závodnic. Plavání se odehrá-
lo na přehradě. Cyklistická část se 
odehrála zhruba na pětikilometro-
vém okruhu vedoucím Pozlovice-
mi (v jejichž katastru je přehrada) 
až k  hotelu Praha v  Luhačovicích. 
Okruh museli účastníci absolvovat 
čtyřikrát. „Moc děkujeme městysi 

Pozlovice, který nám propůjčil v are-
álu aquaparku depo pro cyklisty, 
město Luhačovice přispělo zase tím, 
že místní městská policie pomáhala 
zabezpečit provoz při cyklistické čás-
ti závodu,“ podotkl Čech. „Vše se tak 
obešlo bez problémů a  organizačně 
byly závody dobře zvládnuté. Zda se 
budou konat za rok znovu, se ale ješ-
tě uvidí. Čekáme na odezvu České-
ho svazu triatlonu. Účastníky závod 
i  díky prostředí, kde se konal, nad-
chnul, a  pokud by měl svaz zájem, 
rádi bychom, aby se napříště závod 
zařadil do seriálu Českého poháru ko-
naného triatlonovým svazem. V tom 
případě rádi uspořádáme další roč-
ník. Ten letošní považujeme spíše než 
za první za takový nultý, při kterém se 
vše vyzkoušelo,“ dodal Čech. Kromě 
účastníků z různých koutů Moravy, 
ale i Čech se zapojili do triatlonu na 
přehradě i dva místní účastníci. Cel-
kově i s mladšími kategoriemi, kte-
ré absolvovaly kratší trať a cyklistic-
kou část jely na silnici obepínající 
přehradu, se úvodního ročníku zá-
vodu zúčastnila necelá padesátka 
tri-atletů.

Nikola Synek

Vítězové v cíli: zleva Jan Kučera, Dominik Novosád a Ladislav Gajdůšek. 
Foto: Tomáš Vlk
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Evropská cena za inovaci pro Lázně Luhačovice od Evropského svazu lázní

Lázně Luhačovice, a. s., získaly 
od evropského svazu lázní jako 
vůbec první společnost v  české 
republice prestižní certifikát za 
vítězství v soutěži eSPA Innovati-
on Awards 2016 za nejlepší ev-
ropskou inovaci v  oblasti léčeb-
ného lázeňství.  Stalo se tak na 
konci května ve francouzských 
lázních Vichy. Oceněn byl pro-
jekt nového balneoprovozu, ve 
kterém jsou poskytovány uhliči-
té koupele dětským pacientům. 

Cílem inovace bylo přivedení pří-
rodního léčivého zdroje přímo do 
objektu dětské léčebny Miramon-
ti a díky změně prostředí zajištění 
větší účinnosti těchto koupelí. Dal-
ším výsledkem bylo zajištění mož-
nosti pitné kúry minerální vody 
přímo v  areálu dětských léčeben 
a  používání minerální vody pro 
inhalace bez nutnosti ji přepravo-
vat v nádobách. Informoval o tom 
generální ředitel Lázní Luhačovice, 
a. s., MUDr. Eduard Bláha.

„Základní myšlenkou je, aby děti 
během koupele v  uhličité vodě zů-
staly v  klidu a  tělo se mohlo pokrýt 
bublinkami oxidu uhličitého, který 
se vstřebává kůží a zlepšuje se tak její 
prokrvení. Koupel, která má příznivý 
vliv na srdeční a  cévní systém a  tím 
i na celý organismus, je tak mnohem 

efektivnější. Dítě je při vstupu do bal-
neoprovozu uhličitých koupelí vtaže-
no do ‚jiného světa‘ a jeho pozornost 
je soustředěna na příjemné vjemy, 
které ho přirozeně zajímají. Omezu-
je se tak jeho pohyb ve vaně na mi-
nimum a  mnohem lépe během pro-
cedury spolupracuje. Balneoprovoz 
byl proto navržen jako vodní svět 
s  hvězdným nebem. Vstupní chod-

ba evokuje mořské pobřeží s  majá-
kem a vstupy do jednotlivých kabinek 
potom vstup na palubu lodě. Vlastní 
vany jsou v podobě loděk na mořské 
hladině a vedle nich pomáhají odvá-
dět pozornost dětí umělé rybičky ve 

skleněných válcích s  probublávají-
cí vodou. Naproti vanám jsou televi-
zory, ve kterých děti mohou sledovat 
pohádky nebo jejich oblíbené pořa-
dy.  Podlahovina v  kabinkách byla 
zvolena jako paluba – kajuta lodi – 
v  dezénu dřeva. Součástí vnitřního 
vybavení jsou i dvě svítící želvy a sou-
bor hraček. 

Dokonalou iluzi ‚jiného světa‘ do-
kreslují stovky hvězd v  podobě mi-
krožárovek umístěných přímo nad 
vanami, v čekárně a na chodbě. V pří-
zemí jsou instalovány celkem 4 tradič-
ní nerezové vany a 8 odpočinkových 
kabinek. Jedná se o  nejmodernější 
prototypy van vyrobených na míru. 
Unikátní ohřev dvouplášťových van 
pomocí páry i  napouštění vody do 
dvou hladin podle vzrůstu dítěte je 
automatické. Výška hladiny je snímá-
na ultrazvukovými senzory ve stropě. 
Vše je řízeno vysoce sofistikovaným 
systémem, který ulehčuje práci pra-
covníkům obsluhujícím vanu a  zá-
roveň zajišťuje bezpečnost poskyto-
vání procedury. Součástí van je také 
designově řešené odsávání CO2 , kte-
rý uniká z  hladiny u  minerální vody 

a mohl by dětem při vdechnutí způso-
bit zdravotní problémy. V celém tech-
nologicky propracovaném systému 
se podařilo skloubit funkčnost i  mo-
derní design a potvrzuje se, že klasic-
ké koupele v uhličité vodě mohou být 

poskytovány v  nové podobě a  navíc 
s větším efektem. Náklady na realiza-
ci balneoprovozu dosáhly 15 mil. Kč,“ 
řekl E. Bláha.

Nový balneoprovoz s  uhličitými 
koupelemi je vrcholem přeměn a mo-
dernizace dětských léčeben v Luhačo-
vicích, což odpovídá dlouhodobému 
záměru zkvalitňovat lázeňskou péči. 
Po několikaletém úsilí byla hlavní re-
konstrukce dětských léčeben dokon-
čena před dvěma lety. Ubytování je 
v současné době zajišťováno v poko-
jích odpovídajících kategorii tříhvěz-
dičkového hotelu. Všechny pokoje pro 
děti od 1,5 roku s doprovody jsou nyní 
vybaveny moderním příslušenstvím 
a novým nábytkem. 

Ve stejném standardu byla pro-
vedena i modernizace penzionu Ro-
dina rovněž určeného dětem s  do-
provody. Dětem starším šesti let, 
které absolvují pobyt bez dopro-
vodu rodičů, jsou v  dětské léčebně 
Miramonti k  dispozici pokoje s  no-
vým nábytkem a  televizory včetně 
WiFi připojení přímo na pokojích. 
Upraveny byly také společné toale-
ty a sprchy. Celodenní stravování je 
připravováno v nové kuchyni a paci-
enti se stravují v příjemném prostře-
ní barevně sladěné jídelny. V posled-
ních letech proměnou prošly i další 
balneoprovozy, kde se podávají 
inhalace, koupele a rehabilitace. Dě-
tem slouží nově vybudované herny, 
tělocvična, kinosál, společenské pro-
story, hřiště, bazén, venkovní sporto-
viště i ohniště. Součástí komplexu lé-
čeben je i základní škola.

Dětské léčebny v Luhačovicích pa-
tří k největším v České republice. Léčí 
se zde děti již od 1,5 roku věku s dopro-
vodem s respiračními onemocněními, 
obezitou, nemocemi zažívacího ústro-
jí, ale i kožními a onkologickými one-
mocněními.

Další informace jsou na webových 
stránkách www.LazneLuhacovice.cz, 
www.HotelAlexandria.cz

Cykloturisté využívají nově vyznačený Okruh po výhledech
Od května je v  okolí Luhačovic 

k dispozici nově vyznačená cyklotra-
sa nazvaná Okruh po výhledech. Pro 
milovníky v současnosti čím dál více 
oblíbené cykloturistiky tak přiby-
la v lázeňském městě další možnost 
k příjemnému aktivnímu trávení vol-
ného času v  sedle bicyklu. U  zrodu 
nové trasy stál místní nadšenec Fran-
tišek Divoký, sám vášnivý cyklista. 
Nemohl samozřejmě chybět ani na 
oficiálním otevření trasy, společné 
projížďce, která se konala 7. května. 
Nápad vytrasovat a  vyznačit okruh 
vznikl prý poměrně jednoduše.

„Chtěl jsem, aby i ostatní lidé tro-
chu víc poznali zajímavá místa v na-
šem krásném okolí kolem Komon-
ce,“ poznamenal Divoký. Okruh je 

proto zřetelně vyznačen kovovými 
šipkami s  popisem ve žluté barvě. 
A kde na ony šipky lze narazit? „Na 
okruh se dá napojit z  hodně míst, 
osobně ale doporučuji startovat 
od hotelu Vega v  Pozlovicích, kde 
se taky nachází oficiální start a jsou 
zde k dispozici mapy a vysvětlivky,“ 
poznamenal Divoký.

Od Vegy pak okruh pokračuje 
dále. „Začíná stoupáním od hotelu 
Vega směrem na nejvyšší bod trasy, 
vrchol Komonce. Odtud se již sjíž-
dí ke zřícenině hradu Světlov a dále 
nastává, z  mého pohledu nejzají-
mavější, část okruhu s krásnými vý-
hledy po hřebenu směrem k  obci 
Pradliska, tam se trasa stáčí smě-
rem k Řetechovu a dále směrem do 

Luhačovic a  pokračuje k  přehradě 
Jurkovičovou alejí,“ popsal Divoký. 
Cyklisté mají ale nejen nově vyzna-
čenu zajímavou trasu. „Na trase jsou 
vybudovány u  každého z  výhledů 
lavičky k odpočinku a relaxaci,“ na-
stínil Divoký. To samozřejmě neby-
lo zadarmo. „Okruh byl vybudován 
za podpory hotelu Vega a nezisko-
vého spolku Cyklotoulky Luhačo-
vice,“ vysvětlil Divoký. Trasou už se 
projela za jejího fungování řada lidí. 
„Jen oficiálního otevření okruhu se 
společnou vyjížďkou se zúčastni-
lo téměř sedmdesát lidí,“ upozor-
nil Divoký. Trasa je podle něj ideální 
způsob, jak si vychutnat krásu okol-
ní přírody kolem Luhačovic. „Trouf-
nu si tvrdit, že místní okolí znám 

velmi dobře a  myslím, že vyhlíd-
kový okruh nabízí jedny z  nejhez-
čích míst, které zde kolem Komon-
ce máme, což se mi taky potvrdilo 
ze spokojených reakci od lidí hned 
po projížďce,“ podotkl Divoký. Zmí-
nil ale také, že trasu není potřeba 
absolvovat nutně na kole. „Okruh 
je vhodný jak pro pěší, tak i cyklis-
ty. Jeho délka je 17 km a obtížnost 
je střední úrovně. Organizované vy-
jížďky se zúčastnili jak trénování, 
tak i netrénovaní, děti a taky někteří 
důchodového věku a všichni okruh 
zvládli bez nějaké újmy na zdraví,“ 
pousmál se při vzpomínce na vyda-
řené oficiální otevírání trasy Divoký.

Nikola Synek
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Kultura 

FeSTIVAL HUMORU A ZÁBAVy 
LUHAčOVICKý ŠVIHÁK, 1.–3. 7. 

Pátek 1. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo
Josef Alois Náhlovský a Karel Šíp
Mini party 

Sobota 2. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo
J. Suchý, J. Molavcová a Orchestr 
Divadla Semafor

Neděle 3. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo
Vladimír Hron a Kroky Michala 
Davida

Sobota 2. 7. – Pondělí 4. 7. • 19.30 • LH 
Palace – kavárna, vinárna Domino 
Milonga,Tři taneční večery s programem 
argentinského tanga Letní školy G. a P. Nečasových

Úterý 5. 7. • 19.00 • Lázeňské náměstí, 
pódium před Společenským domem
Milonga na kolonádě, Maďarská hudební 
skupina Tango Harmony a G. a P. Nečasovi

4.–9. • MěDK Elektra, sál Rondo
Taneční škola Victoria

Středa 6. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Hledám jednu písničku, M. Čížek, L. 
Bartolšicová, J. Bublíková, A. Sobolová. Hudební 
doprovod. K. Cón klavír a hudební skupina Kufband

Pátek 8. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Byt na inzerát, Hrají. A. Gondíková  /  J. 
Zenáhlíková, I. Andrlová  /  V. Jeníková, M. Nohýnková  
/  V. Žehrová, L. Svobodová  /  O. Želenská, M. Zounar,  
M. Vašinka, Z. Pantíček, F. Tomsa  /  M. Sobotka

Neděle 10. 7. • kostel svaté Rodiny  /  město  
Luhačovická pout´ 

FeSTIVAL JANÁčeK A LUHAčOVICe 
11.–15. 7. 

1.–18. 7. • hala Vincentka
Výstava Janáčkovy busty, podoby 
a kresby / Nadace Leoše Janáčka

Pondělí 11. 7. • 16.30 • busta Leoše Janáčka
Slavnostní zahájení festivalu

Pondělí 11. 7. • 19.00 • Lázeňské náměstí  /  
při nepříznivém počasí v MěDK Elektra
Její pastorkyňa, Operní soubor, pěvecký sbor, 
orchestr a balet Slezského divadla Opava

Úterý 12. 7. • 16.00 • Lázeňské náměstí
Život a chodníčky, CM Pramínky
  
Úterý  12. 7. • 19.30 • kostel svaté Rodiny
V. Veverka, hoboj, Janáčkův komorní orchestr 

Středa • 13. 7. • 14.30 • odchod od hotelu 
Jestřabí 
S Calmou za Janáčkem, Komentovaná 
procházka Pražskou čtvrtí Luhačovice.
 
Středa 13. 7. • 16.00 • vila Vlastimila 
v Pražské čtvrti
Slavnostní odhalení pamětní desky 
Leoše Janáčka

Středa 13. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
eva Urbanová a její hosté, Peter Berger, 
tenor, Moravské klavírní trio
  
Čtvrtek 14. 7. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Život a dílo Leoše Janáčka, beseda, prof. 
Miloš Štědroň

Čtvrtek 14. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo  
Klavírní recitál Ivo Kahánka

Pátek 15. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Josef Špaček, housle, Czech Virtuosi, umělecký 
vedoucí K. Procházka

16.–21. 9. • MěDK Elektra, sál Rondo
Taneční škola Victoria

Středa 20. 7. • 19.30 • MěDK  Elektra, kinosál
Noc flamenca 

Středa 20. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
František Nedvěd s kapelou Tie 
Break

Sobota 23. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Polib tetičku, Hrají. J. Čenský, M. Pleštilová, 
P. Nový  /  K. Vlček, M. Maroušková  /  E. Jansová

Středa 27. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Cigánski diabli

Pátek 29. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Hvězdné manýry, Hrají. L. Vaculík,  
M. Bočanová  /  A. Gondíková  /  K. Špráchalová,  
V. Žehrová  /  O. Želenská, B. Chybová  /  
R. Pavlovčinová, M. Zounar, I. Andrlová  /  P. Rychlá, 
M. Nohýnková  /  V. Peterková  /  I. Andrlová, F. Tomsa, 
Z. Pantůček  /  M. Sobotka

Pátek 29. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
eva a Vašek 

KOLONÁDNí KONCeRTy 
Lázeňské náměstí
Neděle • 3. 7. • 16.00 
C. A K. dychový orchester Bratislava

Čtvrtek • 7. 7. • 16.00 
Swingdixie VH Olomouc

Neděle • 10. 7. • 16.00 
Academic jazz band Přerov

Neděle • 17. 7. • 16.00 
Komorní orchestr Kopřivnice

Čtvrtek • 21. 7. • 16.00 
Šarivari Swing Band

Neděle • 24. 7 • 16.00 
V zajetí operety

Čtvrtek • 28. 7. • 16.00 
Musica Folclorica

Neděle • 31. 7. • 16.00 
DH Věrovanka

KINO 
Pátek 1. 7. • 19.30 
Děda                             
Komedie ČR, 2016 

Sobota 2. 7. • 19.30  
Assassin 
Drama Tchaj-wan, 2015

Neděle 3. 7. • 17.00  
Kniha džunglí 
Animovaný USA, 2016 

Úterý 5. 7. • 19.30 
Teorie tygra         
Komedie ČR, 2016

Středa 6. 7. • 16.00 12
Lída Baarová   
Životopisný ČR, 2016

Úterý 12. 7. • 19.30 
Jak básníci čekají na zázrak   
Komedie ČR, 2016

Středa 13. 7. • 19.30  12
Lída Baarová   
Životopisný ČR, 2016

Pátek 15. 7. • 19.30 
Teorie tygra         
Komedie ČR, 2016

Sobota 16. 7. • 19.30 
Děda                             
Komedie ČR, 2016

Neděle 17. 7. • 17.00 
Doba ledová. Mamutí drcnutí
Animovaný USA, 2016

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

Čtvrtek 21. 7. • 19.30
Jak básníci čekají na zázrak   
Komedie ČR, 2016

Pátek 22. 7. • 19.30 
Učitelka 
Drama ČR, 2016

Sobota 23. 7. • 19.30 
Julieta 
Drama Španělsko, 2016

Neděle 24. 7. • 17.00      
Doba ledová. Mamutí drcnutí
Animovaný USA, 2016

Úterý 26. 7. • 19.30  
Děda                             
Komedie ČR, 2016

Středa 27. 7. • 19.30
Teorie tygra         
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 28. 7. • 19.30  12
Lída Baarová   
Životopisný ČR, 2016

Pátek 29. 7. • 19.30 
Jak básníci čekají na zázrak   
Komedie ČR, 2016

Sobota 30. 7. • 19.30    
Učitelka 
Drama ČR, 2016

Neděle 31. 7. • 17.00      
Doba ledová. Mamutí drcnutí
Animovaný USA, 2016

Akce DDM 
Pondělí 4. 7., čtvrtek 7. 7., pátek 8. 7. od 8.00 
do15.30 
Letní příměstský tábor 1 (1.–5. třída)
Letní příměstský tábor,výtvarný, 
tanečně-hudební (1.–8. třída) 
Poplatek 700 Kč / 3dny

11.–15. 7. 
Pobytový tábor na Kopánkách 
(1–9. třída) 
Poplatek 2 400 Kč

18.–22. 7. od 8.00 do 15.30 
Florbalový kemp
(2.–4. třída), (5.–8. třída)
Poplatek 900 Kč / 5 dnů 

18.–22. 7. od 8.00 do 15.30 
Letní příměstský tábor 2 (1.–5. třída)
Poplatek 900 Kč / 5 dnů 

18.–22. 7. od 7.00 do 16.00 
Letní příměstský tábor 3 (předškoláci) 
Poplatek 1 100 Kč / 5 dnů 

25.–29. 7. od 7.00 do 16.00 
Letní příměstský tábor 4 (předškoláci) 
Poplatek 1 100 Kč / 5 dnů 

pondělí – pátek 25.–29. července 2016, 7.00 
– 16.00 hod.
Letní příměstský tábor 4. 
pro předškoláky 
Poplatek: 1.100,- Kč / 5 dnů

25. – 29. 7. od 8.00 do 15.30 
Letní příměstský tábor 5 (1.–5. třída)
Poplatek 900 Kč / 5 dnů 

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

Akce Charity
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.

7. 7. • STRAHOV
Táborák v Pozlovicích / přihlášky předem 

13. 7. • STRAHOV
Hrobka faraona Tutanchamona, 
beseda / A. Juráková
20. 7. • STRAHOV
Paříž, beseda / K. Žáčková 
27. 7. • STRAHOV
Sváteční slovo / H. Talašová

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

Akce SAS

Středa 6.7. • 16.00 • MěDK Elektra, kino Bio 
senior
Prožijte pohodové prázdninové dny 
a sejdeme se opět v září

Festival Janáček 
a Luhačovice 

Ve dnech 11.–15. července rozezní lázně Luhačovi-
ce jubilejní 25. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, 
který bude slavnostně zahájen v pondělí 11. 7. 2016 
v 16. 30 hodin u busty Leoše Janáčka. Svoji účast na za-
hajovacím aktu potvrdil mimo jiné čestné hosty také 
bývalý prezident Václav Klaus, velvyslankyně ČR na 
Slovensku Livia Klausová, ředitelka Nadace Leoše Ja-
náčka Eva Drlíková a sopranistka a pedagožka Eva Bla-
hová, jež poskytuje festivalu záštitu.

Výjimečností festivalového jubilea bude uvedení 
nejznámější Janáčkovy opery Její pastorkyňa. V historii 
festivalu nebyla doposud opera do programu zařaze-
na. S operou se v den zahájení (11. 7.) na Lázeňském 
náměstí představí operní soubor, pěvecký sbor, orches-
tr a balet Slezského divadla Opava pod taktovkou hos-
tujícího dirigenta Petra Šumníka a za režie Jany Andě-
lové Pletichové. 

V úterý 12. 7. rozezní kostel svaté Rodiny koncert 
hobojisty Viléma Veverky a  prestižního Janáčkova 
komorního orchestru, jehož uměleckým vedoucím je 
koncertní mistr Janáčkovy Filharmonie Ostrava Ja-
kub Černohorský. 

Pozvání na festival přijala také světoznámá sopra-
nistka Eva Urbanová, držitelka ceny Thálie za Kostelnič-
ku v opeře Její pastorkyňa. Hostem jejího koncertu ve 
středu 13. 7. bude přední slovenský tenorista Peter 
Berger a Moravské klavírní trio. 

Čtvrtý festivalový večer se představí vynikající kla-
vírista Ivo Kahánek, který je v zahraničí pokládán za 
specialistu na interpretaci české hudby a v roce 2014 si 
jej vybral Sir Simon Rattle ke dvěma vystoupením 
s Berlínskou filharmonií. 

Hudební festival uzavře koncert jednoho z  nej-
lepších houslistů současné mladé generace Josefa 
Špačka, který se stal v roce 2012 jedním z finalistů 
Mezinárodní soutěže královny Alžběty v  Bruselu. 
Společně s  ním vystoupí světově proslulý komorní 
orchestr Czech Virtuosi pod uměleckým vedením 
Karla Procházky. 

Pro jubilejní ročník, který pořádá Lázeňská kolo-
náda Luhačovice, o. p. s., je připravený také dopro-
vodný program. Jeho součástí bude výstava umělec-
kých děl z majetku Nadace Leoše Janáčka „Janáčkovy 
podoby – busty a kresby“ v hale Vincentka od 1. do 
18. července,  koncert cimbálové muziky Pramínky, 
komentovaná vycházka „S Calmou za Janáčkem“ 
Pražskou čtvrtí s  Luhačovickým okrašlovacím spol-
kem Calma, slavnostní odhalení pamětní desky Leo-
še Janáčka za účasti sopranistky E. Urbanové, klaví-
risty I. Kahánka a hobojisty V. Veverky v 16 hodin 

na vile Vlastimila v Pražské čtvrti. Ve čtvrtek 14. 7. 
v 15 hodin přivítáme v Lázeňském divadle při besedě 
o životě a díle Leoše Janáčka univerzitního profesora 
a janáčkologa prof. Miloše Štědroně.

Bližší informace k  festivalu jsou k  dispozici na  
www.lazneluhacovice.cz/janacek.

Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
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ZByTKOVý ODPAD 
(pozn. pro podnikate-
le: 14 denní svoz, pro-
bíhá vždy v  lichém 
týdnu)

      
1) Trasa PONDĚLí:  od vesnice po ná-
draží + Malá Kamenná (výjimka: úterý 
27. 12.)                           
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 
22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.,  
3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 
14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 
27. 12. (úterý)                

2) Trasa ÚTeRý:  od nádraží  po Praž-
skou čtvrt (výjimka: pondělí 4. 7.)                                            
4. 7. (pondělí), 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8.,  
9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 
27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 
8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 
20. 12., 27. 12.                 

3) Trasa STŘeDA:  integrované obce 
Polichno, Řetechov, Kladná Žilín (výjim-
ka: čt. 7. 7. a út. 27. 9.) 
7. 7. (čtvrtek), 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8.,  
10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 
27. 9. (úterý), 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 
2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12.,  
14. 12., 21. 12., 28. 12.                 

4) Trasa PÁTeK:  kontejnery (výjimka: 
čtvrtek 27. 10.)                     
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8.,  
19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.,  
7. 10., 14. 10., 21. 10., 27. 10. (čtvrtek),  
4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12.,  
16. 12., 23. 12., 30. 12.                  

PAPíR (modré nádoby) 
– vždy ve čTVRTeK, 
1× za 14 dní

7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 
15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 

10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 
                           

SKLO (zelené nádoby) – 
vždy ve čTVRTeK, 1× za 
měsíc

14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10.,  
3. 11., 1. 12.  

PLAST (žluté pytle a  ná-
doby) – vždy první ÚTe-
Rý v měsíci (výjimka: pon-
dělí 4. 7.)

4. 7. (pondělí), 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.    

 NÁPOJOVÉ KARTONy (oranžové 
pytle)  – vždy  1×  za  ¼  
roku první ÚTeRý                                                                               
 
 6. 9. a  6. 12.  Občané, kte-
ří nedostávají oranžové 
pytle, mohou průběžně 
ukládat nápojové karto-
ny do žlutých  kontejne-
rů a  popelnic na plasty 
rozmístěných ve městě, 

nebo je mohou odevzdat na sběrném 
dvoře.
                                
BIOODPAD (hnědé nádoby) – vždy 

ve STŘeDU (1× za tý-
den, 1× za 14 dní, 1× za 
měsíc) (výjimka: pátek 
8. 7. a čtvrtek 29. 9.)

8. 7. (pátek), 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 
17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 29. 9. 
(čtvrtek), 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 7. 12.

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad 
(papír, plasty, sklo) rozmístěné v Luha-
čovicích a  integrovaných obcích bu-
dou v průběhu  II. pololetí 2016 vyvá-
ženy nad rámec svozových dnů dle 
vzniklé potřeby.

SeZÓNNí 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 zá-
kona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.

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

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, 
pesticidy, olov. akumulátory, oleje, sorbenty atd. Tyto odpady mohou obča-
né Luhačovic a integrovaných obcí ukládat na sběrném dvoře v provozních 
hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. Také nefunkční, ale kompletníe-
lektropřístroje (televize, ledničky, PC, rádia, zářivky, výbojky atd.) je mož-
no zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo zpětného odběru 
elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neukládali do přistave-
ných kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas  9.00–16.00 hod.)        
•	 Luhačovice
 Branka + Rumunská                          sobota 10. 9. 2016
 L. Janáčka + Solné Marion                         sobota  17. 9. 2016
 Újezda + Parkoviště za Alfamarketem        sobota  24. 9. 2016                                             

•	 Integrované		obce									
 Polichno                                     pátek 9. 9. 2016  
 Kladná Žilín                                                     pátek 16. 9. 2016  
 Řetechov                                                             pátek 23. 9. 2016  

SBĚRNý DVŮR LUHAčOVICe, UL. UHeRSKOBRODSKÁ
Provozní doba:
 ZIMNí – návaznost na zimní čas            LeTNí – návaznost na letní čas          
 úterý 15.00–19.00 hod. úterý 14.00–17.00 hod.               
 čtvrtek 15.00–19.00 hod. čtvrtek 14.00–17.00 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 in-
tegrovaných obcích (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín). Podnikatelé, kteří jsou za-
pojeni 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

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU  NA II. POLOLETÍ ROKU 2016



strana 12

INzErcE

Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

Srdečně Vás zvu do nově otevřeného salónu

MASÁŽE LUCY
NABÍZÍM: zdravotní masáž, sportovní a relaxační, 

lymfatickou masáž obličeje a zábaly
AKČNÍ NABÍDKA: 60 minut / 299 Kč

Lucie Fabiánová
Hradisko 71, 763 26 Luhačovice

Tel.: 775 394 070

DDM Luhačovice 
hledá kvalifikovaného pedagoga volného času 

s úvazkem 1,0 hod. na vedení zájmového kroužku 
flétnička, angličtina - děti, angličtina dospělí.

DDM LUHAČOVICE 
hledá kvalifikovaného pedagoga volného času 

na letní pobytové a příměstské tábory.

Bližší informace v DDM Luhačovice.

CENY ENERGIÍ JDOU DOLŮ, 
ALE VY MÁTE 

VE FAKTUŘE POŘÁD STEJNOU CENU?
NEPLÝTVEJTE SVÝMI PENĚZI…

Nyní je pravý čas na změnu dodavatele
 elektřiny a plynu pro následující zimu a období.

Ing. Michaela Marková, mob. 605 071 646

ALEXANDRIA                          Spa & Wellness hotel

 
 

 

 


