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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Svatováclavský jarmark doprovázelo hraní deskových her  

Stovky lidí využily 28. září krás-
ného počasí babího léta a vyda-
ly se na luhačovický Svatováclav-
ský jarmark v  ulici Dr. Veselého. 
Nebyla tam samozřejmě nouze 
o  spoustu dobrot k  zakousnutí, 
ale kromě jídla a pití si lidé moh-
li koupit různé řemeslné výrob-
ky a třeba náhrdelník či náramek 
z  korálků si bylo možné i  vlast-
noručně vyrobit podle vlastní-
ho vkusu. Jarmark měl jako vždy 
také doprovodný program. Ten-
tokrát šlo o  ukázky různých za-
jímavých, přesto třeba ne tolik 
známých deskových her a hlavo-
lamů z celého světa. Ty prezento-
vali nadšenci pro tyto hry z Diva-
dla Líšeň, kteří všem zájemcům 

ochotně vysvětlili pravidla, a po-
kud měli příchozí zájem, také si 
proti nim zahráli. Třeba hru, při 
které se soupeřovy hrací kame-
ny při jejich získání neodstra-
ňují z  hracího pole, jen se pře-
klopí, tak se z  černých stanou 
bílé či naopak a  slouží dále ve 
hře svému novému pánu. K  vi-
dění byla například také Hanoj-
ská věž, při které se za přesných 
pravidel přeskládávaly kuželo-
vité věže, ale i  spousta dalších 
her. „Máme tu i  velké šachy, růz-
né drobné hlavolamy, třeba Luca-
sovy hlavolamy nebo Tikulu, což 
je jedna z  mála geometrických 
her, a  máme tu také národní hry 
z celého světa, egyptskou národní 

hru, thajskou národní hru. Před-
vádíme ale třeba i moderní hru Ex-
ploze, kterou vymyslel jaderný fy-
zik, když si znázorňoval jadernou 
fúzi v  reaktoru,“ přiblížil za Diva-
dlo Líšeň propagátor her Luděk 
Vémola. 

Mnohé z  her mají zajímavou 
historii. 

„Nevím, která z  těch her je nej-
starší, ale máme tu třeba hru Ovči-
nec, což je celkem známá hra na 
Moravě. U ní je zajímavé, že se stej-
ný plán našel u  severoamerických 
indiánů. Někdy se podle těch hra-
cích plánů dá sledovat, jak se růz-
ně stěhovaly národy, protože hry 
braly s  sebou. A  tady se nepoda-
řilo vysvětlit, jak to že Moravané 

a severoameričtí indiáni hrají stej-
nou hru,“ poznamenal Vémola.  

A  jak se vůbec člověk ke sbí-
rání her z celého světa dostane? 
„Hrával jsem šachy, a  když jsme 
měli děti, tak jsem si s  nimi chtěl 
něco zahrát, ty šachy byly třeba 
ještě složité. Tak jsem začal zjiš-
ťovat, co by se s  nimi dalo hrát. 
Začal jsem s  jednoduššími hrami 
a  pak nás zajímaly i  ty složitější, 
spousta je jich třeba v knihách Mi-
loše Zapletala. Začal jsem hry sbí-
rat a našel si jich asi stovku. A ty, 
co nás nejvíce zaujaly, jsme zača-
li takto prezentovat lidem,“ uza-
vřel Vémola. 

Nikola Synek

Drakiáda přilákala na letiště davy lidí  

Stovky lidí všeho věku zavíta-
ly s  chutí na drakiádu, která se 
konala 14. října za krásného po-
časí na luhačovickém letišti. Zda-
leka nešlo ale jen o  pouštění dra-
ků. Aeroklub Luhačovice, který ve 
spolupráci s DDM akci pořádal, při-
pravil pro děti i  dospělé bohatý 
a  zajímavý program. „Kromě sou-
těže v pouštění draků jsme připra-
vili pro starší děti střelbu ze vzdu-
chovky, pro mladší děti pohybové 
soutěže ve spolupráci s  domem 
dětí a  mládeže. Je tu i  možnost 

svezení na čtyřkolkách, prezentace 
organizace, která dělá aktivity pro 
zdravotně postižené děti, nechybí 
prohlídka letadel a výstavka letec-
kých modelů,“ vyjmenoval předse-
da Aeroklubu Luhačovice Miroslav 
Štrauf. Letečtí modeláři představi-
li na akci také, jak to jejich letadla 
umějí ve vzduchu. Na akci, která 
nabídla samozřejmě i  občerstvení 
pro malé i velké. A pro děti byli na-
chystáni plyšáci. Prý tam dokonce 
pršeli z nebe! 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy ze 17. schůze rady města Luhačovice konané 20. 9. 2017

RML schválila:
•	 dodatky ke smlouvě o dílo na akci 

„Územní studie veřejného pro-
stranství – část I. – ulice Masary-
kova – sídliště U Zámku“, „Územní 
studie veřejného prostranství – 
část II. – ulice Družstevní“, „Územ-
ní studie veřejného prostranství 
– část III. – ulice Zahradní čtvrť“, 
uzavírané mezi městem Luha-
čovice a  GISarch studio, s. r. o., 

Luhačovice, a  pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem dodatků;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2650/3 k. ú. 
Luhačovice o celkové výměře cca 
150 m2;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout si nebytové prostory o vý-
měře 181 m2 v objektu č. p. 247 na 
st. pl. 1354  k. ú. Luhačovice na 

dobu určitou od 1. 3. 2018  do  
30. 11. 2018  pro zřízení náhrad-
ních prostor Finančního úřadu;

•	 účetní rezervu v  soudním sporu 
s Lázněmi Luhačovice, a. s., ve věci 
vydání bezdůvodného obohacení 
za užívání veřejného prostranství. 

RML rozhodla:
•	 o  výběru dodavatele FORNAL 

trading, s. r. o., Lutopecny, na ve-
řejnou zakázku „Doplnění sběru 
separovaných odpadů ve městě 
Luhačovice“ na základě výsled-
ku posouzení splnění požadav-
ků stanovených v  zadávací do-
kumentaci a  pověřila starostku 
města paní Ing. Bc. Marii Seme-
lovou podpisem kupní smlouvy 
s  vybraným dodavatelem FOR-
NAL trading, s. r. o.

zprávy z 22. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 4. 10. 2017

ZML schválilo:
•	 změnu zápisu z  21. zasedání Za-

stupitelstva města Luhačovice – 
doplnění textu v bodě č. 6 volba 

člena Rady města Luhačovice: 
„Toto řešení by lépe respektovalo 
výsledek voleb, a  tedy názor ob-
čanů. Bylo by účelné a prospěšné 

využít zkušeností jmenované 
z práce místostarosty.“;

•	 Smlouvu o  spolupráci s  Luha-
čovským Zálesím, o. p. s., jejímž 

předmětem je zajišťování činnos-
tí v oblasti rozvoje a podpory ces-
tovního ruchu v rámci Destinační 
společnosti.

zprávy z 18. schůze rady města Luhačovice konané 4. 10. 2017

RML schválila:
•	 navýšení neinvestičního příspěv-

ku MŠ Luhačovice, příspěvkové 
organizaci, o  70  000  Kč na do-
financování platů kuchařek do 
konce roku 2017 z důvodu sníže-
ní počtu dětí od 1. 9. 2017 a sní-
žení finančních prostředků z  KÚ 
Zlín na platy zaměstnancům MŠ 
Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
pozemek parc. č. 870/69  o  výměře 
58 m2 k. ú. Polichno;

•	 dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy ze 7. 1. 2015  s  pa-
nem L. K. na užívání neby-
tových prostor v  objektu 
zdravotního střediska ve III . 
nadzemním podlaží o  výmě-
ře 16,90 m2 ke dni 31. 10. 2017 
a  schvaluje ke zveřejnění zá-
měr města pronajmout ne-
bytové prostory v  objek-
tu zdravotního střediska ve 
III. nadzemním podlaží o  vý-
měře 16,90  m2  za účelem 

provozování masérských slu-
žeb, pedikúry a kosmetiky;

•	 zveřejnění záměru města pro-
pachtovat pozemek parc. č. 
1518/1 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře 30 014 m2 na dobu určitou od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 za úče-
lem jeho zemědělského obhos-
podařování;

•	 poskytování služby rozvozu 
knih pro osoby se zdravotním 
postižením a  pro seniory Měst-
skou knihovnou Luhačovice. 

RML rozhodla:
•	 o  vyloučení účastníka zadávací-

ho řízení Vasto, spol. s r. o., Vsetín, 
k veřejné zakázce „Úspory energie 
budovy č. p. 137“, z důvodu nepo-
skytnutí požadované jistoty;

•	 vyloučení účastníka zadávacího 
řízení STAVBY VANTO, Kunovice, 
k  veřejné zakázce „Úspory ener-
gie budovy č. p. 137“, z  důvodu 
neprokázání splnění kvalifikací 
závazně stanovených zadavate-
lem v zadávací dokumentaci.

Seznamte se s lokálním síťováním na Luhačovicku
Již je to rok, co v  obci s  rozší-

řenou působností (dále jen ORP) 
Luhačovice, působí lokální síťař. 
Tato pozice je součástí projektu 
Systémový rozvoj a  podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany 
dětí realizovaného Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. Cílem pro-
jektu je podpora výkonu sociál-
ně-právní ochrany dětí na všech 
úrovních, aby došlo ke zkvalit-
nění a  zefektivnění práce všech 

zapojených účastníků. Projekt za-
hrnuje 4 aktivity. Jednou z nich je 
Podpora a rozvoj služeb v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí, kte-
rá běží v 11 krajích a 127 ORP a do 
níž se zapojily i Luhačovice.

O co usiluje lokální síťař?
Síťař podporuje fungování 

místní sítě služeb pro ohrožené 
děti a  jejich rodiny a  její rozvoj 
s  cílem naplnit potřeby ohrože-
ných dětí. Zaměřuje se na to, aby 

zástupci sítě, jako jsou např. pra-
covníci orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD), sociálních 
služeb, škol, zdravotnických zaří-
zení aj., znali své možnosti a po-
třeby a  mohli efektivně spolu-
pracovat při řešení konkrétních 
ohrožených dětí a rodin.

A co to v praxi obnáší?
Síťařka mapovala potřeby růz-

ných zástupců sítě služeb pro 
ohrožené děti a  jejich rodiny. 

Na jejich základě identifikovala 
témata, která jsou důležitá pro 
její efektivní fungování. Jedním 
z témat je potřeba nastavení vzá-
jemné spolupráce, které se síťař-
ka aktuálně věnuje. 

Více informací na www.pravo-
nadetstvi.cz nebo na pavla.levito-
va@mpsv.cz.

Mgr. Pavla Levitová, DiS., lokální 
síťařka ORP Luhačovice

Nákup dopravních automobilů pro dobrovolné hasiče z Luhačovic a Řetechova
Město Luhačovice uspělo se žá-

dostmi o dotaci Ministerstva vni-
tra České republiky i  Zlínského 
kraje na pořízení nových auto-
mobilů pro jednotky sboru dob-
rovolných hasičů. Dopravní au-
tomobil získají pro svou činnost 
dobrovolní hasiči z  Luhačovic 
a Řetechova.

Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů v  Luhačovicích je 
zařazena do kategorie JPOII/1 
s  pohotovostí, v  jejím vybave-
ní dopravní automobil chyběl 
a dobrovolní hasiči využívali svá 

soukromá vozidla. Nový doprav-
ní automobil využijí přednostně 
k dopravě střídajících členů jed-
notky při zásahu a také při zása-
zích, kde není nutný výjezd po-
žárního auta.

Dobrovolní hasiči z  Řetecho-
va jsou zařazeni do kategorie 
JPO V. V současné době jsou vy-
baveni dopravním automobilem 
z roku 1978, který vzhledem k vy-
sokým provozním nákladům, po-
ruchovosti a  opotřebení nevy-
hovuje aktuálním požadavkům 
na zásahovou požární techni-
ku. Nově tedy získají pro zásahy 

dopravní automobil s nákladním 
přívěsem.

Pořízením nových automobilů 
dojde ke zvýšení akceschopnos-
ti jednotek dobrovolných hasičů 
při zásazích.

Oba nové dopravní automo-
bily (FORD Transit Kombi) do-
dává firma THT Polička, s. r. o. 
Cena automobilu pro dobro-
volné hasiče z  Luhačovic činí 
939 000 Kč, cena automobilu 

s  nákladním přívěsem pro dob-
rovolné hasiče z Řetechova dosahuje  
1 053 000 Kč.

Ministerstvo vnitra České re-
publiky přispěje z programu Dota-
ce pro jednotky SDH obcí na kaž-
dý automobil částkou 450 000 Kč. 
Nákup obou dopravních automo-
bilů je zároveň spolufinancován 
Zlínským krajem z Fondu Zlínské-
ho kraje, a  to částkou 300 000 Kč 
na jeden automobil.
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„Snažíme se žít naplno a nesedět doma,“ říká předsedkyně Spolku aktivních seniorů 
Zichová   

Luhačovický Spolek aktivních 
seniorů pro své členy (tedy hlavně 
členky) organizuje už po léta řadu 
akcí. Mezi ně patřila například  
5. října přednáška o Japonsku ko-
naná v přízemí městské knihovny, 
kde je klubovna SAS. Ještě před 
zajímavým programem určeným 
i pro nejširší veřejnost, jsem se se-
šel k rozhovoru s předsedkyní SAS 
Pavlou Zichovou. K  ruce si vzala 
ještě kronikářku Hanu Švábovou 
a  dali jsme se do řeči. A  povídalo 
se krásně, protože těmto dámám 
ani v  seniorském věku nechybí 
smysl pro humor a  rády se baví 
(jak ostatně dokládá i  přiložené 
foto z  výletu SAS do slovenských 
termálů – H. Švábová zcela vpravo,  
P. Zichová uprostřed ve žlutém).

Paní Zichová, Vy jste před-
sedkyní necelé dva roky, jste ale 
celou dobu v SAS?

Ano od začátku, už je to 11 let, 
co fungujeme. 

Můžete nastínit hlavní aktivi-
ty SAS?

První čtvrtky v měsíci se pravidel-
ně setkáváme tady na klubovně. Ve 
středu chodíváme společně do ba-
zénu městské plovárny a k tomu je 
spousta dalších akcí, které vždy uvá-
díme v programu otištěném v Luha-
čovických novinách. Jsou to vycház-
ky, návštěvy muzea, divadla, kina. 
Třeba teď v říjnu se  jede do plane-
tária v Uherském Brodě. Když je to 
možné, jezdíme společně i  na zá-
jezdy někam dál.

Švábová: Byli jsme třeba na Slo-
vensku na zájezdu v Čalovu.

Zichová: Na Slovensku jsme 
v rámci toho také navštívili park Po-
dolie, kde je výstava miniatur slo-
venských zámků, byli jsme v Piešťa-
nech a  někteří zůstali i  celý týden 
relaxovat ve slovenských termálech.

Na nějaký výlet nebo zájezd 
by senioři mohli vyrazit ale 
i sami, ne?

Myslím, že pro důchodce, kte-
ří jsou sami, je to ale úžasná po-
moc, když je to takto organizo-
vané a  jedou s  tím, koho znají. 
Třeba i na tu vycházku by člověk 
skutečně sám nešel a  seděl by 
doma a  takto jde. My akce dělá-
me i  podle našeho věku. Volíme, 
kam ta vycházka bude. Přistupu-
jeme k  tomu tak, aby náročnost 
byla pro naše členy zvládnutelná. 
Samozřejmě ale akce může ovliv-
nit počasí. 

Kolik vás ve spolku je?
Teď je nás zaevidovaných 58, ale 

od začátku roku nám bohužel už 
dva členové zemřeli. To víte, ne-
mládneme. Když se to před lety 
zakládalo, mně bylo 63, některé 
paní byly i starší. Chtěla bych pro-
to, aby mezi nás přišli i ti mladí.

Tím myslíte ale mladé senio-
ry, že?

Ano, mladí důchodci. My je také 
nemůžeme všechny znát. Kdo se 
třeba různě do Luhačovic přistě-
hoval. Jsou čerstvě v  důchodu 
a nemají co dělat. Tak mohou přijít 
za námi a přidat se podle našeho 
motta: Žít naplno a nesedět doma. 

Mezi členy je ale převážná 
většina žen, že?

Švábová: Mužů je pět, tak si ten 
zbytek spočítejte. 

Ti muži jsou ale většinou 
manželé od vašich členek a cho-
dí sem s nimi, ne?

Zichová: Tak to bývá. Jedni man-
želé jsou i z Petrůvky, ale pokud se 
někam jde, tak oni si hradí všech-
no, ostatním se na něco přispívá. 
To jde ale jen u  lidí z  Luhačovic, 
protože jako spolek máme i dota-
ci od města a ta je určena pro míst-
ní. Ale i tak s námi ti manželé jezdí 

rádi. A protože máme jako spolek 
zkratku SAS a většina je ženských, 
tak si říkáme Sasanky. 

Já když jsem viděl poprvé váš 
název SAS, tak se mi vybavilo, 
že stejnou zkratku měly britské 
paradesantní jednotky. To tedy 
musíte být opravdu akční. 

Zichová: Akční být musíme 
a  všechna čest těm, co to před-
sednictví dělali přede mnou. Je to 
opravdu hodně času, co se tomu 
musí věnovat. Je nás sice přes pa-
desát, ale organizace zůstává na 
zhruba deseti z nás.

Co je nejnáročnější?
Třeba zorganizovat zájezd. To je 

plný autobus. Byli jsme na Sloven-
sku, ale taky na Floře, v Kroměříži. 
Ona to není žádná legrace. Musím 
ale vyzdvihnout, že tu taky spolu-
pracujeme s domovem pro senio-
ry. Zvou nás na své akce, nechávají 
nám třeba i místa v autobuse, když 
oni jedou na zájezd. Tak se může-
me přidat, kdo má zrovna čas. 

Spolupracujete jistě i  s kni-
hovnou, když máte klubovnu 
v přízemí budovy, že?

Švábová: Napřed jsme byli 
ale tam, kde byla Komerční ban-
ka, pak jsme měli prostor v  Elek-
tře v salonku za galerií. Tady jsme 
možná tak čtyři roky.

Zichová: Knihovna tu dělá také 
nějaké akce a  spolupráce je dob-
rá. Kdyby sem ale přišli opravdu 
všichni naši členové, tak to ani ne-
stačí. Potřebovali bychom i  větší 
prostory. Nechceme si stěžovat, 
město nás podporuje, jen si mys-
líme, že každý si musí uvědomit, 
že jednou bude starý a  může být 
sám, což není jen tak, a že co dělá-
me, je práce prospěšná.

To je asi všem jasné.
Víte, ono to přispívá i k dobré at-

mosféře města. Tady se neklevetí, 

jsme prostě dobrá parta. I když se 
domluvíme, že bude vycházka a je 
třeba škaredě, tak to nezrušíme, 
zajdeme sem na klubovnu a  po-
vídá se, každá má nějaký kuchař-
ský recept, tak si je vyměňujeme. 
A když má někdo přebytky na za-
hrádce, přinese ostatním, vzájem-
ně si pomáháme.

Švábová: Máme ale i  sportovní 
tým, kde máme i  společná trička. 
Vždycky reprezentujeme, když se 
na Lázeňském náměstí pořádá Se-
niorcup v oblíbené hře pétanque. 

A  máte ještě další sportovní 
aktivity?

Zichová: To pravidelné plavání, 
ale jinak ne. Právě bychom potře-
bovali členskou základnu trochu 
omladit. Tak bychom mohli třeba 
rozdělit vycházky na dvě trasy – 
pro náročnější a kratší. 

Přes knihovnu se v  místnosti 
klubovny i pořádá Virtuální uni-
verzita 3. věku. Někteří členové 
SAS tam jistě také chodili, že?

Ano, to víte, že chodili. Já na to 
s tím předsednictvím ale moc ne-
mám čas. Navíc první téma měli 
mykologii, to mě tolik nezajímalo, 
ale teď bude téma zdraví, tak to by 
mě zajímalo a  možná se přidám. 
Co ty, Hani? (ke Švábové)

Švábová: Já včera přijela z  rev-
matologie a  není to pořád se 
mnou úplně dobré, tak spíš mu-
sím trochu zpomalit, ne si ještě 
něco přidat. Jsem i kronikářka, už 
jsem čtvrtá za tu dobu. Podívejte, 
tady jsem začla kroniku dělat (lis-
tuje v kronice plné zápisů a  fotek 
z akcí), už se tomu věnuju 7 let.

Paní Zichová, Vy jste před-
sedkyní bezmála dva roky. Když 
jste nastoupila do funkce, řekla 
jste si, že přijdete s nějakou no-
vinkou?

Zichová: Nezáleží jen na tom, 
kdo to právě vede. Ten sice organi-
zuje, ale téma akcí je vždycky ná-
pad všech, podle toho, jaké návrhy 
převažují. Nezáleží to jen na mně.

Švábová: Těch aktivit je tolik, že 
už nebylo moc co vymýšlet. Do di-
vadla se jezdí společně do Hradiš-
tě, několik nás má předplatné, do 
Bia senior se tu chodí do kina Elek-
tra, všechno děláme – je tam ten 
pohyb na vycházkách, přednášky, 
kultura… 

Zichová: A vloni jsme celý prosi-
nec hlídali Uprkovu výstavu, však 
to víte, že jsme s  tím pomáhali. 
A  to když máte po dvojicích, dvě 
dopoledne, dvě odpoledne, tak 
jsme se tam někteří vystřídali i tři-
krát, každý nemůže pořád. Za tu 
pomoc nás pak organizátor pozval 
do velké galerie Joži Uprky v Uher-
ském Hradišti, kam jsme společně 
vyrazili. 

Všechno tedy řešíte pospolu.
Zichová: Máme výbor a  tam to 

máme i  rozdělené. Předsedkyně 
to nemůže zdaleka dělat všechno. 
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Jedna je kronikářka, další vycház-
ková, druhá má na starosti kulturu, 
další finance… 

Jak to vůbec máte jako spolek 
s penězi?

My to děláme úplně jednoduše. 
Na začátku vyberem od každého 
50 korun. Tak získáme nějaké 3 tisí-
ce. Z toho třeba platíme dopravu při 
akcích, ale jen někde blízko. 

Švábová: Ale město nám dává 
grant. Začínali jsme na nějakých 
dvou tisících a letos jsme z toho měli 
velmi příjemný šok, protože nás 
podpořili 20 tisíci. Jen díky tomu 
jsme si jako spolek mohli dovolit 
vyrazit i na ty větší zájezdy. Vše se 
samozřejmě vyúčtuje. Ty prostřed-
ky můžeme použít dle grantu jen na 
něco konkrétního.

Třeba na dopravu při akcích, 
ne?

Zichová: Ano, je to ale jen příspě-
vek, zbytek si každý platí z  vlastní 
kapsy. Doprava je ale celkově pro 
nás seniory asi největší problém. 
Pro důchodce je všechno daleko 
a  kdo jde třeba ze Zahradní čtvrti 
na oční do Lázeňského domu Praha 
k doktorce Dostálkové, tak za jednu 
cestu platí 30 korun. To je pro něko-
ho moc, když chodí často. Jsou tam 
i  rehabilitace, neurolog, tak tam 
chodí hodně lidí. 

Město se tady snažilo zřídit 
zvýhodněné seniortaxi, ale na-
konec to neprošlo. 

To je škoda, jiná města to mají. 
Ale taxíkem některé z nás i tak mu-
sejí jezdit, třeba paní, co bydlí na Ru-
munské, by do toho kopce prostě 
nákup nevynesla. Ale jedna jízda 50 
korun, a  když neseženete, kdo by 
s  vámi jel, abyste se o  placení roz-
dělili, je to drahé. Tam a zpátky stov-
ka. Chtělo by to nějakou kombinaci 
seniortaxi a slevy na autobusy. Vím, 
že Luhačovice jsou malé město, ale 
nejsme jak Hradiště na rovině, jsme 
v jednom kopci!

Švábová: Hlavní problém je, že tu 
není městská doprava, to by vše řešilo. 

Kromě spolupráce s  místním 
domovem a s účastí na Seniorcu-
pu stýkáte se jako SAS i s dalšími 
seniorskými spolky?

Zichová: Byli jsme v  Kladné Žilí-
nu, oni zase u nás, na táborák, ten 
bývá na konci června. Ale chtěli by-
chom se víc vídat i s důchodci z Po-
lichna a Řetechova. Teď bude 14. 11. 
v  Elektře setkání pro seniory z  ce-
lého města i místních částí, tak by-
chom tam chtěli trochu na ostatní 
apelovat, aby se k nám nějak přida-
li. Rádi bychom se tam domluvili na 
větší spolupráci s důchodci z Řete-
chova, Polichna a Kladné Žilína. 

Dámy, ještě se zeptám, zda jste 
v Luhačovicích starousedlice?

Švábová: Já ano, já se narodi-
la přímo v  sokolovně v  kuchy-
ni. (smích) Tatínek sokolovnu vedl 
a  promítal tam i  kino, jmenoval se 

Kolář. Organizoval tam i  šibřinky 
a další akce. Znal ho každý.  V soko-
lovně jsem byla doma, tak jsem se 
houpala na kruzích, lozila po žebři-
nách. Záliba ve sportu mi zůstala na 
celý život. Dělala jsem i vysokohor-
skou turistiku. 

Zichová: Já jsem z  Uherského 
Brodu, ale tady jsem už 43 let.

A čemu jste se profesně věno-
valy?

Švábová: Já byla kantorka, ale 
s  tím byly spojené i další aktivity. 
Začínala jsem učit v Šumicích, pak 
ve Strání, ve Vlčnově a  až pak tu 
v Luhačovicích. A v důchodu jsem 
ještě učila, kde bylo třeba, Pozlo-
vice, Ludkovice, Biskupice i  v ma-
teřské školce. 

Zichová: Já dělala projektantku 
v Energoprojektu v Uherském Bro-
dě. Navrhovali jsme i celé jaderné 
elektrárny, i  kotelny a  tak. Ode-
šla jsem, když se dělila republika, 
my jsme pracovali na JE Mochov-
ce a Slováci nám pak přestali pla-
tit, tak se to naše středisko téměř 
zrušilo. Vize v projekci nebyla dob-
rá, tak jsem využila odstupné a za-
čala podnikat. V domě jsem zřídi-
la trafiku. Teď to tam vede dcera. 
Mělo to ale tradici, tchán tam tu 
trafiku měl už i  kdysi předtím. Ji-
nak mám 4 děti, 7 vnoučat a  jed-
no pravnouče.

A Vy máte, paní Švábová, také 
tak hojné potomstvo?

Švábová:  Ne, jen dvě děti a  tři 
vnoučata! 

Ale i to je dost, ne?
Zichová: Víte, nás občas štve to, 

že sociální politika je dnes rozhazo-
vačná pro nemakačenky a  ženský, 
co dřely celý život a přitom vycho-
valy ještě děti, to nemají dost zo-
hledněné. Teď už se to trochu zlep-
šilo, ta podpora rodin, ale ne moc. 
Ale to by bylo na dlouhou debatu.

Tak třeba raději řekněte, co 
máte jako SAS v  blízké době 
v plánu!  

Kromě dalších akcí také 6. prosin-
ce v Elektře výroční setkání našeho 
spolku, na kterém bychom rádi uví-
tali zástupce seniorů z  přilehlých 
obcí, a tak by mohla vzniknout pří-
padná spolupráce se seniory z Klad-
né Žilína, Polichna a Řetechova. Se-
známili bychom je tam rádi s tím, co 
děláme a jak by se mohli zapojit. 

A na co byste do SAS nalákala 
muže, kteří se možná bojí, že je to 
jen „babinec“?

Ať chlapi mají odvahu a  přijdou. 
Pak se uvidí. Pár manželů od členek 
máme „zmáklých“. To víte, taky někdy 
potřebujeme na táborák třeba dřevo, 
a to je chlapská práce. Neobejdem se 
bez nich. Nebo někde na vycházce, 
když lezem ze svahu, aby nás aspoň 
zachraňovali. (smích) Snad se přidají 
další, myslím, že by je to s námi moh-
lo bavit a nebudou litovat. 

Nikola Synek

Další medaile pro luhačovické orientační 
běžce

Velmi úspěšně dopadlo pro luha-
čovické orientační běžce Mistrovství 
ČR na klasické trati konané v nároč-
ném terénu Jizerských hor v Raspe-
navě 23.–24. září. Mistrovství přines-
lo pro oddíl hned dvě medaile a řadu 
dalších výborných výsledků.

„V nejprestižnější ženské katego-
rii D21 získala zlatou medaili Vendula 
Horčičková, mezi juniory doběhl stří-
brný Vojtěch Sýkora,“ informoval ve-
doucí Oddílu TJ Slovan Luhačovice Li-
bor Slezák.

Jak doplnil, dařilo se i dalším, napří-
klad mezi děvčaty do 16 let byla desátá  

Dorota Šmelíková a dvanáctá Dáša 
Hubáčková, mezi chlapci v kategorii 
H16 doběhl desátý Medard Féder. Ne-
ztratili se ale ani mnozí další, například 
mezi veterány obsadila v kategorii D55 
páté místo Mirka Vlažná.

Kdo se chce dozvědět více o kona-
ném mistrovství, které přineslo i dva 
cenné kovy pro zástupce luhačovic-
kého oddílu, může se podívat na po-
řad na ČT Sport vysílaný ve čtvrtek 
28. září od 12.20 hod. Později by měl 
být pořad k vidění na webu České te-
levize. 

Nikola Synek

Dopravu na Masarykově ulici komplikuje 
oprava přechodu. Ten se dočká nasvětlení

Koncem října se zkomplikovala do-
prava v luhačovické Masarykově ulici, 
která je páteřní komunikací procháze-
jící lázeňským městem. V  úrovni Ho-
telu U Havlíčka je totiž dopravní ome-
zení, které umožňuje autům průjezd 
pouze jedním pruhem silnice.

 Uzavřen byl i přechod pro chodce, 
který se zde nachází. A právě ten je dů-
vodem dopravního omezení. Po krát-
ké době uzavření jej naopak lidé bu-
dou moci používat pohodlněji a jejich 
přecházení hlavní silnice v tomto mís-
tě bude bezpečnější. Situaci vysvětlil 
vedoucí Odboru správy majetku luha-
čovické radnice Jiří Šůstek. „Jde o  dal-
šího z  přechodů ve městě, který zís-
ká nasvětlení. Zároveň bude upraven 
i  vstup na přechod,” popsal Šůstek. 
Kromě nově opravovaného přechodu 
takto v nedávné minulosti město ne-
chalo upravit například přechod přes 
Masarykovu ulici u městské knihovny. 

Na tyto úpravy radnice už v minulosti 
využila dotací. „Tak tomu bude i u to-
hoto přechodu. Celkově jeho úpravy 
a nasvětlení přijdou na 215 tisích ko-
run, z  toho dotace ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury pokryje 
168 tisíc,” nastínil Šůstek. Na oprave-
ný a bezpečnější přechod a dopravu 
bez omezení si ve zmiňovaném mís-
tě ještě řidiči i  pěší chvilku počkají. 
Rekonstrukce by ale neměla být del-
ší než v řádu několika týdnů. „Nejzaz-
ší termín pro dokončení je stanoven 
na 15. listopadu. Věřím ale, že práce 
by měly být hotovy už s koncem říj-
na,” poznamenal Šůstek.

Přechod by měl být díky nasvětlení 
záhy jistě bezpečnější. Aktuálně však 
v dané lokalitě musejí dávat větší po-
zor chodci i motoristé, aby se v tomto 
místě vyhnuli zbytečným dalším kom-
plikacím. 

Nikola Synek
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NAROZeNí 
Gabriel Vavruša 
Štěpánka Coufalíková 
Damián Dvořák 
Dominika Ozanková 
Sofie Cmolová 
Tobias Ťok 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Jan Kotrs a Jitka Hrošová 
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Františka Dulíková  92 let
Marie Vávrová  92 let
eliška Hřibová  92 let
Karel Klimeš  92 let
Marie Záhořáková  91 let
Marie Kučerová  89 let
Vlasta Mikulcová  89 let
Dagmar Divišová  80 let
Anděla Koutná  80 let
Anežka Dostálková  80 let
Anežka Zdražilová  80 let
Pavel Adamec  80 let
Miroslav Mniazga   80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Dagmar Hubáčková  69 let
Jarmila Moosová  89 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, poděkování

SpOLEČENSKÁ KrONIKa

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 12. listopadu uplyne smutných 10 let, kdy nás 
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička 
paní LUDMILA MARTINCOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Josef, syn František, dcery 
Ludmila a Marcela s vnoučaty a sourozenci s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Brány kostela otevřeny   
Otevřené brány v kostele svaté 

Rodiny v  Luhačovicích letos při-
lákaly téměř 10 500 návštěvníků.

Do projektu Otevřené brány, 
tzn. zpřístupnění sakrálních pa-
mátek ve Zlínském kraji, je za-
pojena i  Římskokatolická far-
nost Luhačovice. Tento projekt 
se koná pod záštitou ŘKF Luha-
čovice, města Luhačovice a Zlín-
ského kraje.

Kostel sv. Rodiny byl návštěv-
níkům otevřen od 1. května do  
30. září 2017, kdy mohli vyu-
žít bezplatné prohlídky kostela 

s  osmi proškolenými průvodci, 
seznámit se s jeho historií a s dal-
šími zajímavostmi. V době církev-
ních obřadů a slavností se od pro-
hlídek upouštělo.

Nejvyšší návštěvnost byla 
v  květnu a  v srpnu. Tradičně byl 
velký zájem o  prohlídky během 
Otevírání pramenů, v  rámci kte-
rého byly zpřístupněny všechny 
sakrální památky Luhačovic, tj. 
kostel sv. Rodiny, kaple sv. Alžbě-
ty v  lázních, kaple P. Marie u  Au-
gustiniánského domu a  obdivo-
vatelé sakrálních staveb mohli 

zavítat i do kaple sv. Josefa, býva-
lého kostela.

Novinkou v letošním roce bylo, 
že se poprvé uskutečnila Noc 
kostelů, která se konala 9. červ-
na a nabízela pestrý program od 
komentovaných prohlídek kos-
tela a  varhan po koncerty Smí-
šeného pěveckého souboru Ja-
náček a  Žesťového souboru ZUŠ 
Luhačovice. Dále byla možnost 
prohlédnout si farní kroniky 
a  nástěnky, pro děti byl připra-
ven zajímavý program ve farním 
sále. Lázeňští hosté se mohli do 

kostela a zpět svézt zdarma auto-
vláčkem firmy TEOZ, který měl za-
stávky u jednotlivých hotelů.

Kromě luhačovického kostela 
byly do projektu OB v  roce 2017 
zapojeny také i  další sakrální pa-
mátky v  okolí, konkrétně se jed-
nalo o  kostel sv. Martina v  sou-
sedních Pozlovicích a  o poutní 
místo Maleniska, kostel P. Marie 
Sněžné v Provodově.

Pavlína Stolaříková, koordiná-
torka OB ŘKF Luhačovice

Vzpomínka   

Dne 17. 11. 2017 uplyne 60 let 
od úmrtí P. Josefa Nátra, zdejší-
ho kaplana, provisora a  adminis-
trátora římskokatolické církve. 

V  Luhačovicích působil od 1. 9. 
1945 až do své předčasné smr-
ti 17. 11. 1957. Byl obětavým kně-
zem, který měl velké pochopení 
pro děti a  mládež, jimž se věno-
val jak při vzdělávání, tak i v jejich 
volném čase. Spolu s  P. Janem 
Ryšavým byl budovatelem zdej-
ší orlovny, společenského a spor-
tovního střediska dětí, mládeže 
i dospělých.

Nejen mezi laickou veřejnos-
tí, ale i  v odborných kruzích byl 
uznávaným znalcem místní histo-
rie a zanechal i přes krátkou dobu 
působení v  Luhačovicích řadu 
cenných písemností.

Je pochován v  kněžském hrobě 
na místním hřbitově.

Jaroslav Pančocha

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 28. 11. 2017 uplyne 20 let, co nás navždy opustil 
pan ZDeNĚK STAŠeK.
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Hana s rodi-
nou, syn Pavel a sestra Milada.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Blahopřání
Dne 4. 11. oslaví své 75. narozeniny paní 
BOŽeNKA JUŘíKOVÁ.  
Hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let přejí 
děti Romča, Danka a Jarek s rodinami a manžel Jarda.

Dne 14. 10. 2017 uběhlo 20 let, co nás navždy opustil 
pan IVAN MISLeR. 
Věnujme mu prosím tichou vzpomínku. 

Děkujeme za účast, vyjádření soustrasti a podpory při 
posledním rozloučení  
s paní eLIŠKOU MISLeROVOU.
Synové Tibor a Aleš s rodinou

Dne 16. listopadu uplynulo 5 smutných let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička 
paní MARTA HRUBÁ.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera a celá rodina. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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NOVINKY z MĚSTa

V Nádražní se opravují chodníky 

Na přelomu září a  října se 
Technické služby Luhačovice 

pustily do opravy chodníku 
v ulici Nádražní. Opravy se týkají 

chodníku podél řeky v úseku od 
stání pro autobusy až po most 
u  zámku. „Rekonstrukce toho-
to úseku byla v ytipována a  měs-
tem bylo schváleno uvolnění pro-
středků vzhledem k  současnému 
stavu chodníku a  také k  doprav-
ní důležitosti, protože jde o hlav-
ní dopravní tepnu pro pěší ze všech 
třech sídlišť směrem do centra měs-
ta. Rozsah opravy je asi 650 metrů 
čtverečních chodníku,“ informo-
val po započetí prací ředitel TS 
Luhačovice Josef Pučalík s  tím, 
že z  prostředků města byl uvol-
něn na opravy 1 milion Kč. „Za 
tuto částku se nakoupí dlaždičské 
práce a  materiál. Ostatní práce, 
jako bourací práce, naložení, slo-
žení a  dovoz materiálu, přiasfal-
tování pásů k  silničním obrubám, 
budou řešeny v  rámci provozního 

příspěvku TS Luhačovice,“ doplnil 
Pučalík. I kvůli zachování bezpeč-
nosti se vše nemůže dělat naráz. 
„Je to z toho důvodu, že chodník je 
tu jen na jedné straně. Proto bude 
obnova chodníku rozdělena do 
tří úseků. První etapa bude k  nad-
úrovňovému přechodu, další část 
k  mostu u  zámku bude rozdělena 
po cca 120 metrových úsecích do 
dvou fází,“ nastínil Pučalík. Proto-
že nejde o nijak krátký úsek chod-
níku, nemůže být oprava hotová 
během pár dnů. „Jako TS Luhačo-
vice máme i jiné priority, jako je čis-
tota města a  odpadové hospodář-
ství. Bude záležet i na počasí, takže 
střízlivý odhad dokončení opravy 
je polovina listopadu až konec lis-
topadu,“ uzavřel ředitel TS. 

Nikola Synek

Místo poškozené lávky u Alberta už chodcům slouží provizorní 
Od konce letních prázdnin řadu 

občanů trápilo, že byla z  technic-
kých důvodů uzavřena lávka přes 
řeku k  obchodnímu komplexu, kde 
sídlí mimo jiné supermarket Albert. 
Mostek pro pěší, který zároveň mno-
zí využívali k cestě z centra města na 
vlak či autobus, musel být uzavřen 
kvůli špatnému technickému stavu. 
„Technické služby zadaly posouzení 
lávky revizním technikem, který ji ne-
chal uzavřít kvůli vážnému poškoze-
ní nosníků,“ informoval o  důvodech 
uzavření mostku vedoucí Odboru 
správy majetku MÚ Luhačovice Jiří 
Šůstek. Protože byla lávka hojně vy-
užívanou spojnicí právě i  k doprav-
ním spojům, město ihned po jejím 
uzavření hledalo řešení nastalé situ-
ace. Na zářijovém zastupitelstvu tak 

volení zástupci posvětili umístění 
provizorní lávky přímo vedle té stá-
vající. Zároveň město samozřejmě 
začalo připravovat projektovou do-
kumentaci, aby na místě poškoze-
ného mostku mohla být obnovena 
trvale umístěná lávka. „Vybudování 
lávky bude ztěžovat i  to, že jsou na 
stávající umístěny inženýrské sítě – 
plynovod a elektrické vedení nízké-
ho napětí. Vše se musí schválit a vy-
řídit potřebná povolení, takže odhad 
podle zkušeností řešení obdobné si-
tuace jinde v okolí je asi půl roku na 
vybudování nové lávky,“ sdělil v září 
Šůstek, s tím, že nový mostek bude 
stát zhruba 1,2–1,3 milionu Kč. 

Zatímco na novou lávku si lidé 
počkají, ta dočasná začala sloužit 
občanům i  návštěvníkům města už 

koncem září, ani ne 14 dnů po schvá-
lení jejího umístění zastupitelstvem. 
Odborná firma, která lávku prona-
jala a umístila, ji namontovala 26. 9. 

„Cena za pronájem na půl roku a za 
umístění provizorní lávky vychází 
zhruba na 200 000 Kč,“ dodal Šůstek. 

Nikola Synek

Michal Krčmář na exkurzi ve Vincentce: Pomáhá s „rýmičkou“ i při náročném tréninku 

Jak se stáčí minerální voda Vin-
centka z podzemního vrtu do lahví, 
se přijel koncem září do Luhačovic 
seznámit český reprezentant v biat-
lonu Michal Krčmář, stříbrný medai-
lista ze štafety na juniorském šam-
pionátu v  Kontiolahti v  roce 2012. 
Sám totiž tuto zbytkovou mořskou 
vodu z  třetihorního moře vydatně 
využívá.

„Pro mě s kolegou Ondrou Morav-
cem je to hlavně prevence, protože 
když létáme letadlem, tak klimatiza-
ce jsou nepříjemné. Začnu u nosního 
spreje, po cestě většinou používám 

Nasalis jako nosní proplach. Často se 
nám také v zimě stává, že máme za-
nešené dutiny, že nás chytne takzva-
ná rýmička, což je pro chlapy hod-
ně nepříjemné, tak díky Nasalisu 
dokážeme dýchací cesty zprostupnit 
a jsme použitelní,“ popisoval s úsmě-
vem Krčmář při návštěvě stáčírny 
nad kolonádou, obnovené v  roce 
1998.

„Vrací mě to rychleji do ,provozu .́ 
A to je pro mě prim. Letos jsem začal 
používat i  minerální vodu Vincentka 
z důvodů prevence, protože naše zá-
těž je obrovská, spoustu toho vypo-
tíme. Je to přírodní voda, takže ne-
cpeme do sebe žádné chemikálie. 
A zároveň už mi i chutná,“ přiblížil še-
stadvacetiletý reprezentant, naro-
zený v podkrkonošském Vrchlabí.

Zážitek z  prohlídky stáčírny Vin-
centky, který firma nabízí i  váž-
ným zájemcům z  řad veřejnosti, 
si pochvaloval. „Zaujala mě výro-
ba, provoz, i jak to funguje a jak je to 

sehrané. Byl jsem poprvé takto ve vý-
robě. Je zajímavé to poznat takto ze-
vnitř,“ řekl. Představil i své plány na 
nejbližší období. „Blíží se už zima, za 
týden odjíždíme do lyžařského tune-
lu v  Oberhofu, kde strávíme na sně-
hu necelý týden. Pak nás čeká posled-
ní stěžejní soustředění na ,suchu´– na 
kolečkových lyžích,“ uvedl repre-
zentant klubu SKP Kornspitz Jablo-
nec. Na sklonku října se chystá spo-
lu s kolegy na sever – do Švédska či 
Finska. „Tam už ze sněhu neslezeme 
a  na konci listopadu první závody, 
světový pohár. Hlavní vrchol, ke kte-
rému se všichni upínají, jsou v únoru 
olympijské hry v Koreji,“ dodal.

Spolupráce Vincentky s  českým 
biatlonem začala loni na podzim. 
„Tehdy jsme se dozvěděli, že kluci pou-
žívají naše výrobky a že jim pomáhají, 
což byla velmi příjemná zpráva. Tak-
že jsme se spojili s trenérem Ondřejem 
Rybářem a hledali formy možné spo-
lupráce. Pro nás je nejdůležitější, že 

naše výrobky fungují a kluci je použí-
vají preventivně i v akutních stavech. 
Z  toho máme velkou radost,“ říká 
předseda představenstva Vincent-
ka, a. s., Ing. Ladislav Šumšal.

„Závodní biatlonisté mají neustá-
le k dispozici trvalý přísun našich vý-
robků. Na letním soustředění v  No-
vém Městě na Moravě jsem viděl, jak 
kluci makají. A  napadlo mne, že by 
nebylo od věci jim nabídnout kratší 
regenerační pobyt u nás v Luhačovi-
cích, s inhalacemi i koupelemi. Škoda, 
že druhý pozvaný, Ondra Moravec, 
onemocněl, ale těšíme se, že ho třeba 
uvidíme na jaře po sezoně, případně 
i další reprezentanty,“ dodal Šumšal.

Více o aktivitách mladého závod-
níka se lze dočíst na webu http://fa-
cebook.com/mkrcmar23, 

O účincích luhačovické minerální 
vody i  činnosti firmy pak na www.
vincentka.cz.

Tisková zpráva společnosti
Vincentka
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Tomáš Matonoha: „Když jsem zkoušel Husáka, zaměřil jsem se na jeho hlas.“  
Čtvrtého října vystoupil v  Lu-

hačovické elektře herec Tomáš 
Matonoha, známý veřejnosti 
mimo jiné ze standupu Na stojá-
ka, seriálu Comeback nebo tře-
ba z  aktuálně probíhající show 
Tvoje tvář má známý hlas. V  Lu-
hačovicích se představil ovšem 
jako někdejší komunistický to-
talitní prezident Gustáv Husák, 
který měl jedné noci, právě po 
zvolení prezidentem ČSSR v roce 
1975, zvláštní sen. Zjevila se mu 
v  něm slavná gymnastka Věra 
Čáslavská, kterou hrál T. Měchá-
ček. Sonda do hlubin Husáko-
vy duše a  do normalizace skrze 
věhlasnou olympioničku odsu-
nutou v  té éře z  veřejného živo-
ta diváky pobavila, ale i  poučila 
a při vzpomínce na časy tuhé ne-
svobody i občas zamrazilo. 

Musel jste kvůli roli Husáka 
studovat hodně třeba videozá-
znamy s ním?

My jsme zkoušeli asi měsíc a půl, 
ale ona je to trošinku stylizace. Já 
jsem se spíš snažil nastudovat jeho 
specifický hlas, ale v  zásadě přímo 
imitování tvoří v té hře jen malé pro-
cento. Ono je to velice stylizované, 
i ta maska. Spíš v té hře nejde o to 
napodobit Husáka, ale pochopit 
jeho myšlení a uvažování. 

Ve hře je řečena spousta kon-
krétních věcí z  historie, Vy sám 
jste z  generace takzvaných Hu-
sákových dětí zrozených za dob 
normalizace. Jak člověk roli Hu-
sáka prožívá, když sám jeho 
dobu zažil?

V  sedmdesátých letech, kdy se 
přímo hra odehrává, jsem byl ještě 
malý a spíš si pamatuju osmdesátá 
léta, kdy jsem dospíval. V  ději hry 
tedy nemůžu příliš vycházet z vlast-
ního prožitku, spíš je nutná urči-
tá znalost historických souvislos-
tí a dějin. I když je to groteska, tak 
hraji skutečnou postavu našich dě-
jin a člověk musí spíš vědět víc o fak-
tech, než se zabývat osobním pro-
žitkem. Protože jsem byl tehdy dítě, 
tak pro mě normalizace sedmde-
sátých let byla dětství a já to v tom 
věku do deseti let nevnímal jako ně-
jakou dobu temna. V čem žijeme, mi 
začalo docházet až o něco později, 
když přišla osmdesátá léta s obdo-
bím perestrojky. 

Nejenže je ve hře na jevišti kla-
dina, na které kromě Čáslavské 
„cvičí“ i Husák o přestávce se pro 
dokreslení atmosféry dokonce 
rozdávají Husákovy párky a pivo. 
Kdo na ten zajímavý nápad při-
šel?

To se musím pochlubit, že jsem 
vymyslel já. A  bylo to proto, že 
vždycky když jsme zkoušeli mono-
log, který je na konci první části, tak 
jsme pak šli po zkoušce na párek 
a na pivo, na které jsme kvůli tomu 
monologu nutně dostali chuť. No 
a potom, když se rozhodovalo, jest-
li budeme mít přestávku, nebo se to 

bude hrát v  tahu, rozhodli jsme se 
pro tu přestávku. A vychází to časo-
vě dobře právě po tom monologu, 
kde Husák mluví o párku. No a mě 
napadlo, co kdybychom lidem dali 
pohoštění – ten párek a pivo. Vlast-
ně je to i  zkušenost s  tím, že když 
v  monologu mluvíte deset minut 
o  tom, jak jíst párek, prostě na něj 
dostanete chuť.

Hra je také o  politice. Myslíte, 
že si lidé odnesou z té hry pona-
učení do dnešních dnů. Už třeba 
proto, že na podzim je čekají vol-
by?

Já myslím, že to ponaučení je 
o  tom, že dopad normalizace na 
současnost je veliký. A  ještě řadu 
let bude trvat, než vliv té absurdi-
ty, ve které jsme tehdy v  sedmde-
sátých a  osmdesátých letech vy-
růstali, tuto společnost opustí. Celá 
společnost je kvůli té době dosud 
nějak postižená. Ale nutno říct, že 
myslím, že na Západě na tom nej-
sou o  moc líp. Já jsem ze Západu 
docela zklamaný. Oni tam jsou po-
stiženi zase jinými věcmi, ta společ-
nost je pokřivená zase trochu jinak. 
A  demokratická občanská společ-
nost se tak občas opravdu zdá jako 
nějaká fikce, která snad někde fun-
guje, ale mnohé věci, které se dějí 
i  v demokratické Evropě, mají ty 
znaky absurdní diktatury, těch na-
řízení z vrchu. 

Co konkrétně?
Když to řeknu na rovinu, já jsem 

dost euroskeptik, takže někdy mě 
opravdu Evropská unie připadá jako 
RVHP (Pozn. autora: Rada vzájem-
né hospodářské pomoci – někdejší 
smlouvou uskupení států socialis-
tického východního bloku)

Od práce divadelní k  televizi. 
Na obrazovce Vás lidé pravidelně 
vídají jako moderátora soutěže 

Co na to Češi. Jste někdy sám pře-
kvapen, jaké jsou nejčastější od-
povědi Čechů na danou otázku?

To ani ne, spíše mě někdy pře-
kvapí, co odpoví jednotliví sou-
těžící. Odpovědi v tabulce mě to-
lik nepřekvapují, spíš se mi daří si 
to pro sebe tipnout s  tím, že ono 
to tam pak je. A ta soutěž sice teď 
aktuálně v televizi běží, ale já tyto 
díly točil už v  dubnu, tak si něja-
ké konkrétní příklady teď ani ne-
vybavím. Natočil jsem dodnes už 
360 dílů a položil jsem těch otázek 
opravdu mnoho, protože v  kaž-
dém díle jich zazní pět. Ale bývá 
to s  odpověďmi dost nevyzpyta-
telné a jiné díl od dílu. 

Jste také účastníkem letošní-
ho ročníku show Tvoje tvář má 
známý hlas. Opravdu je ten po-
řad pro herce tak atraktivní tím, 
jak se střídají po týdnu nové za-
jímavé role?

Není to pouze pěvecká soutěž 
a vy musíte nejen zazpívat někoho 
jiného, ale také se v  něj proměnit. 
Je to tím pádem opravdu zajímavé 
a mě „Tvář“ lákala a říkal jsem si, že 
bych si to chtěl někdy zkusit. Proto 
mě pak potěšilo, že mě z  té soutě-
že oslovili. Nejprve jsem ale odmít-
nul, protože jsem byl časově vytíže-
ný kvůli natáčení na Slovensku. Vyšli 
mi ale ve všem natolik vstříc, že jsem 
nakonec přijal, a jsem rád. 

Která postava, co jste zatím 
v  „Tváři“ představoval, byla pro 
Vás největším zážitkem?

Na některých interpretech mě 
bavila maska, jak mě proměnili, na 
jiném vystoupení se mi líbila zase ta 
písnička. Zatím je to ale těžko hod-
notit, dokud nemám za sebou ce-
lou sérii. Pokaždé je to ale jiné, při-
tom zběsile rychlé. Čtvrtý díl byl pro 
mě třeba strašně pěvecky těžký, ale 

zajímavá figura. Možná nejzajíma-
vější setkání s  Pražským výběrem. 
Když při zkoušce najednou na pár 
minut přijel Pražský výběr a  mís-
to podkresu tam hrál k mému zpě-
vu naživo Michal Pavlíček, tak to 
pro mě bylo výjimečné. Tu epizodu 
jsem si asi nejvíc užil.

Na „Tváři“ spolupracujete také 
s Martinem Dejdarem. S ním jste 
zaujal diváky ve skvělém a velmi 
populárním seriálu Comeback. 
To určitě potěší, opět se u  natá-
čení potkat?

Od té doby už jsme spolupraco-
vali vícekrát, při „Tváři“ se ale ani to-
lik nepotkáváme, protože jeho role 
je tam spíše symbolická, určitě nic 
fatálního, vůbec se to nedá srov-
návat se seriálem. Ale spolupracuji 
s ním rád a už to bylo na více pro-
jektech. 

V  Comebacku jste hrál stár-
noucího muzikanta, vyhaslou 
hvězdu. Vy ale i  sám skutečně 
na kytaru hrajete a  vystupujete 
s kapelou, že?

Mám tři roky kapelu Inspektor 
Kluzó, ale určitě je to trochu jiný 
žánr, než představovala bývalá po-
pová hvězda v Comebacku. 

Kde třeba Vás mohou lidé vi-
dět s kapelou? Zamíříte i sem, na 
Zlínsko?

Hráli jsme před časem ve Zlí-
ně, bylo to u  vysoké školy v  klubu 
Bamboo. Teď jsme koncerty odlo-
žili, poněvadž jsem strašně zane-
prázdněný natáčením. Ale v  zimě 
a na jaře bysme měli hodně koncer-
tovat, protože v zimě chceme vydá-
vat první desku. Takže se do toho-
to kraje určitě rádi podíváme, třeba 
i proto, že v tom jmenovaném klubu 
to mám velmi oblíbené. 

Nikola Synek
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Na setkání s Ivou Hüttnerovou bylo plno, představila své litografie  

V pátek 22. září se konala v gale-
rii Městského domu kultury Elek-
tra vernisáž výstavy děl známé 
herečky, spisovatelky a  výtvarni-
ce Ivy Hüttnerové.  Akci si nene-
chaly ujít desítky lidí, mnohým 
Hüttnerová na přání také pode-
psala knihu nebo třeba kalendá-
ře s  reprodukcemi jejích obrázků. 
Galerie tak kvůli zájmu příchozích 
téměř praskala ve švech. Součás-
tí vernisáže bylo rovněž hudební 
vystoupení žákyň ZUŠ Luhačovice 
a  atmosféru starých časů, kterou 
díla Hüttnerové dýchají, umocnili 
svou přítomností také členové Lu-
hačovického okrašlovacího spol-
ku Calma v dobových kostýmech. 
A  co na výstavě lidé mohli vidět? 
„Jsou to litografie, tisk z kamene. Já 
litografie dělám od roku 1988 a to-
hle je taková kolekce z části toho, co 

jsem dosud udělala a  co se myslím 
povedlo. Za rok dělám takových 4 
až 5 nových grafik,“ prozradila au-
torka. Litografie je dost zajíma-
vá a pracná technika. „Je stará asi 
300 let, vymyslel to pan Senefelder, 
je to tak, že já si doma pomaluji ká-
men, pak ho dovezu do tiskařské díl-
ny a za pomoci technika to zapasu-
jeme do stroje. A  každý tisk se pak 
tiskne ručně. A když se vytiskne urči-
tý počet kusů, ten kámen se zbrousí, 
smaže, aby se nedaly tisknout další. 
Ty grafiky jsou očíslované a nemůže 
jich být víc. Celá ta technika fungu-
je na principu mastnoty odpuzující 
vodu. Já ji dělám skoro třicet let, ale 
úplně mi ta technická stránka není 
jasná dodnes,“ zasmála se Hüttne-
rová, která je známá jako milovni-
ce starých časů, kdy ještě nebyly 
televize a  podobné vymoženosti. 

Je Vaše trochu nostalgická láska 
k dávným dobám způsobena i tím, 
že jste vyrůstala s  babičkou? „Ur-
čitě to mělo vliv. Ona měla takový 
typicky babičkovský byt s  pelargo-
niemi za oknem a  velkou kredencí. 
A když babička zemřela, já jsem pak 
ten byt zdědila a nechtělo se mi nic 
z  toho vybavení vyhazovat, proto-
že jsem to tak měla ráda. Tak jsem si 
pořídila jen takové ty vymoženosti 
technického typu, ale z  původního 
kredence jsem jen sundala staré ná-
těry a obnovila ho. I když dnes mám 
jiné moderní bydlení, stále se sna-
žím různými doplňky, aby mělo du-
cha té staré doby, která se mi proti té 
dnešní minimalistické zdá mnohem 
víc útulná a domácí,“ poznamenala 
Hüttnerová. Samozřejmě prý tak 
má ráda i  atmosféru Luhačovic. 
„Luhačovice jsou nádherné. Já sem 
i jezdím poměrně často hrát. A vždy, 
když jezdíme do tohohle kraje, tak 
se snažíme, abychom bydleli v  Lu-
hačovicích. Protože tady se projít 
a  nadýchat místního vzduchu, po-
dívat se na ty staré secesní domy, to 
je vždycky potěšení. Tak jsem ráda, 
že mám výstavu právě v  Luhačo-
vicích, které mám tak ráda,“ svěři-
la se Hüttnerová. A co ji aktuálně 
čekalo v umělecké branži? „Rozje-
la se divadelní sezona, minulý rok 
jsme hráli právě i  v Luhačovicích 
představení, které hrajeme v Sema-
foru a se kterým různě jezdíme. To se 
jmenuje shodou okolností Domácí 

štěstí podle mého pořadu. Je to 
představení, které napsal dramatik 
Jiří Just přímo pro mě. Hra je fyzicky 
dost náročná, ale je to velká legra-
ce. Není to vážné, vychází to z mých 
knížek, kde jsou různé babské rady. 
V  Luhačovicích jsme to hráli vloni 
a diváci tu byli báječní, tak myslím, 
že to tu někdy ještě budeme hrát. 
Tak teď mě čeká jedno toto před-
stavení za druhým, do toho něja-
ké natáčení,“ doplnila Hüttnerová. 
Nové divadlo prý zatím nechystá, 
ale zato spoustu dalších výstav.  
„A na příští rok chystám velkou vý-
stavu, to ale olejomaleb. Budu mít 
sedmdesát, tak k tomu výročí budu 
mít velkou výstavu na Novoměstské 
radnici,“ dodala umělkyně, známá 
také sbíráním různých staroby-
lých předmětů. A  kterých z  nich 
si nejvíce cení? „K těm úplně nej-
vzácnějším patří ty, které jsou z po-
zůstalosti Emy Destinnové. Mám 
pár drobností, jako její školní sešit, 
šálu, její podepsanou fotografii, 
její ex-libri, které dávala do knížek. 
Tak to jsou věci, kterých si považu-
ju nejvíc. A pak mám ještě takovou 
věc, kterou mám hrozně ráda, pro-
tože miluji spisovatele Bohumila 
Hrabala. Mám jeho dětské botičky, 
které mi dala švagrová pana Hra-
bala. A to je také takový úlovek, ze 
kterého se velmi těším,“ nastínila 
Hüttnerová.  

Nikola Synek

V Luhačovicích se debatovalo o železniční dopravě  
Dopravní plánování na železni-

ci 21. století bylo tématem dvou-
denní mezinárodní konference, 
která byla zahájena 12. října ve 
Společenském domě v  Luhačovi-
cích. Dorazili na ni zástupci domá-
cích i  zahraničních železničních 
dopravců, Ministerstva dopravy, 
Správy železniční dopravní cesty 
a  další hosté. Spolupořadatelem 
akce byl Zlínský kraj.

„Železniční síť ve Zlínském kra-
ji má více než 350 kilometrů a  její 
napojení na sousední moravské 
kraje i  Slovensko nabízí dobrou vý-
chozí pozici pro rozvoj železniční-
ho spojení. Současný stav zejména 
jednokolejných regionálních tratí 
však není uspokojivý a  je zde velký 
prostor pro zlepšení,“ uvedl  Pavel 
Botek, náměstek hejtmana zodpo-
vědný za oblast dopravy.

Seznámil pak přítomné s  aktu-
álním stavem nejdůležitějších rea-
lizovaných projektů na železniční 
síti v  regionu. Jde o  moderniza-
ci trati Otrokovice – Zlín – Vizovi-
ce a s ní související studii dostav-
by navazujícího úseku do Valašské 
Polanky, dále modernizaci tra-
ti Hranice na Moravě – Vsetín – 
Střelná a  přípravu modernizace 
úseků tratí 340 a 341 na Slovácku. 
Investorem všech akcí je Správa 

železniční dopravní cesty.
Modernizace trati 331 Otrokovi-

ce – Zlín – Vizovice bude spočívat 
ve zdvoukolejnění úseku Otroko-
vice – Zlín a  plné elektrizaci úse-
ku Otrokovice – Vizovice. To přine-
se nejen zvýšení traťové rychlosti 
a přepravní kapacity, ale také zlep-
šení komfortu pro cestující, zkrá-
cení jízdních dob a  snížení emisí 
i hlučnosti. V současné době je již 
hotova dokumentace pro územní 
řízení a čeká se na posouzení stav-
by z hlediska vlivů na životní pro-
středí, tedy tzv. proces EIA. Ná-
klady jsou vyčísleny na 12 miliard 
korun. Projektu předcházela Stu-
die proveditelnosti dostavby trati 
Vizovice – Valašská Polanka s  od-
bočkami na Horní Lideč i na Vsetín. 
Zde byly posouzeny tři varianty, 
z nichž byla vybrána ta ekonomic-
ky nejvýhodnější (trasa bez tune-
lů) a stala se základem pro územní 
plán. Závěrečné rozhodnutí o pro-
pojení této části s  aktuálně řeše-
nou modernizací trati Otrokovi-
ce – Zlín – Vizovice však směřuje 
k  možné realizaci až v  horizontu 
let 2030–2040.

Modernizace trati 280 Hranice 
– Střelná má velký význam z  po-
hledu napojení Zlínského kra-
je na evropskou železniční síť. 

Modernizace umožní zvýšení 
rychlosti na některých místech 
až na 160 km/h. Tento projekt již 
prochází prvními etapami. Aktu-
álně je dokončována Studie pro-
veditelnosti trati Horní Lideč stát-
ní hranice – Hranice na Moravě. 
Jejím cílem je mimo jiné dořeše-
ní úpravy trasy mezi Hranicemi 
a Valašským Meziříčím. V nejbližší 
době se předpokládá vybudová-
ní nových peronů ve stanici Vsetín 
a  dále její propojení podchodem 
s  okolní částí města. Modernizo-
váno bude také blízké autobuso-
vé nádraží, čímž vznikne význam-
ný dopravní terminál.

Co se týká přípravy moderniza-
ce úseků tratí 340 (Brno – Uher-
ské Hradiště) a  341 (Staré Město 
u  Uherského Hradiště – Vlárský 
průsmyk s  větví Újezdec u  Luha-
čovic – Luhačovice), je zájmem 
Zlínského kraje elektrizace těchto 
tratí jako celku, tedy včetně úseků 
do Bojkovic a Veselí nad Moravou. 
Cílem je umožnit vedení přímých 
vlaků ve směru Praha – Olomouc 
– Luhačovice a  Brno – Veselí nad 
Moravou – Bojkovice v  elektrické 
trakci.

Nikola Synek  
(s využitím TZ Zlínského kraje)

Pedagog SOŠ Luhačovice oceněn  
Českým červeným křížem.  
Krev daroval už čtyřicetkrát  

Významné ocenění od organi-
zace Český červený kříž obdržel na 
počátku října pedagog Střední od-
borné školy Luhačovice Ing. Lubo-
mír Kacálek.

Za 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve mu byla udělena zlatá medaile 
MUDr. Jana Janského, která oceňu-
je humánní postoj občanů, pomá-
hajících takto při záchraně lidských 

životů. O ocenění pedagoga na 
svých stránkách informovala škola.

„Nesmírně si vážím těchto hlu-
boce lidských a prospěšných aktivit 
našeho kolegy a k udělení zaslouže-
ného vyznamenání mu ze srdce bla-
hopřeji,“ poznamenal ředitel školy 
Karel Milička na adresu oceněného.

Nikola Synek
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Pátek 3. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Stanley´s dixie street band

Pátek 10. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Swing brothers

Pátek 10. 11. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Potkali se u Kolína aneb Pane 
pojďte si hrát!
Liduščino divadlo Praha

Sobota 11. 11. • 20.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Svatohubertská noc

Úterý 14. 11. • 16.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Setkání seniorů z Luhačovic 

Čtvrtek 16. 11. • 19.00 • Kinosál MěDK 
Elektra
Ani za milion!
Adéla Gondíková a Jiří Langmajer / Divadlo 
v Rytířské Praha

Pátek 17. 11. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka
 
Pátek 24. 11. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Nejkrásnější Vánoční melodie 
a písně
Účinkují: Karolína Žmolíková, zpěv, Ludmila 
Juránková, klavír, Jan Pohořalý, trubka

Sobota 25. 11. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Vánoční koncert
Dagmar Pecková a Barocco sempre giovane

Středa • 29. 11. • 19.30 Alexandria,
night club 
Fousek se nemění

Kino 

Středa 1. 11. • 16.00     12  
Masaryk          
ČR, 2016

Sobota 4. 11. • 19.00          
Milada
ČR, 2017 

Úterý 7. 11. • 19.00  15   
Zabití posvátného jelena   
Horor VB, 2017

Čtvrtek 9. 11. • 19.00  12   
Vražda v Orient expresu  
Drama USA, 2017 

Středa 15. 11. • 19.00 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Pátek 17. 11. • 19.00  
Zahradnictví. Nápadník
Drama ČR, 2017

Sobota 18. 11. • 19.00         
Milada 
ČR, 2017

Čtvrtek 23.11. • 13.30 
Já, padouch 3 
Animovaný USA, 2017

Pátek 24. 11. • 19.00  12  
Vražda v Orient expresu
Drama USA, 2017 

Akce DDM

Sobota 4. 11. od 8.00 do 15.00 SC 
Radostova
Přátelský florbalový turnaj
Žáci ročníku 2003 a mladší, přihlášky týmů 
5+1 do 25. 10., startovné 700 Kč/tým

Pátek 10. 11. • 19.00 zámek
Muzikoterapie
Odpočinkové odpoledne s Alešem Hanusem, 
přihlášky do 9. 11., poplatek 100 Kč/osoba

Pátek 17. 11. od 15.00 do 16.30 zámek
Odpoledne pro prince 
a princezny
S sebou: oblek prince či princezny, poplatek 
50 Kč/osoba

Sobota 25. 11. od 15.00 do 18.00 zámek
Zámecký vánoční jarmark
Poplatek 20 Kč – 120 Kč (dle nákladů na 
spotřebovaný materiál)

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách 
DDM Luhačovice
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 16.00, rezervace 
předem, poplatek 20 Kč

KLUBÍK
Každé pondělí, úterý, středu, od 10.00, 
poplatek: členové zdarma, ostatní 30 Kč  

Úterý 7. 11.
Výtvarné tvoření 

Středa 21. 11.
Cvičení s Bárou 
V měsíci listopadu také proběhnou: Vánoční 
výukový program pro žáky ZŠ, MŠ, 
vystoupení některých kroužků DDM 
Luhačovice v Domově pro seniory 

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech 
Tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz  

Akce Charity

Programy v prostorách Denního 
stacionáře Charity Luhačovice, Hradisko 
100 od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč

6. 11. Posezení s harmonikou
13. 11. Sváteční slovo
 P. Martin Rumíšek
20. 11. Česká republika / Renda Floss
27. 11. Pečení vánočního cukroví

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

Akce SAS

Středa 1. 11. • 16.00 • kino 
Masaryk, biosenior  
Čtvrtek 2. 11. • 15.00 • klubovna
Čtvrtek 9. 11. • 13.00  
autobus směr přehrada, vycházka
Úterý 14. 11. • 16.00 • Elektra
Setkání seniorů
Čtvrtek 23. 11. • 14.00  
vycházka od nádraží (dle počasí  
a pokynů pí Záhorovské)

Akce v knihovně

Úterý 14. 11. • 17.00
Prevence podzimních a zimních 
onemocnění / Stanislav Zábojník, 
bylinkář
Vstup 40 Kč

Čtvrtek 23. 11. • 18.00
Němci proti Hitlerovi / Stanislav 
Motl, novinář a spisovatel
Vstup 40 Kč

Rezervace: tel.: 577 132 235, 
email info@knihovna-luhacovice.cz

Knihovna – listopad 2017

Vzhledem k obtížnému přístupu do půjčovny, 
která je umístěna v patře, jsme se rozhodli čte-
nářům Luhačovic nabídnout novou službu – 
rozvoz knih na objednávku.
Tato služba je určena lidem, kterým zdravotní 
stav či věk nedovoluje osobní návštěvu 
knihovny.
Služba bude realizována každou posled-
ní středu v měsíci. 
Objednávku může čtenář uskutečnit telefonic-
ky (577 132 235) nebo e-mailem:
info@knihovna-luhacovice.cz, popřípadě 
osobní návštěvou příbuzného či známého.
První rozvoz se uskuteční ve středu  
29. listopadu 2017 v dopoledních hodinách – 
9.00–11.00 hod.
V  listopadu bychom Vás rádi pozvali na před-
nášku bylinkáře Stanislava Zábojníka – Pre-
vence podzimních a zimních onemocnění, kte-
rá se koná 14. 11. v  17 hodin, a  přednášku 
novináře a  spisovatele Stanislava Motla – 
Němci proti Hitlerovi. Ta se uskuteční 23. 11. 
v 18.00 hod.
O veškerém dění v knihovně jste průběžně in-
formováni na našich webových stránkách 
a Facebooku.
 M. Mikulcová

Po televizních četnících  
se Luhačovicím věnuje divadlo 
s detektivní komedií

Zatímco v nedávné době byly Luhačo-
vice ve víru natáčení četnického seriá-
lu, který pak s úspěchem sledovali di-
váci České televize počátkem roku, teď 
se na nejkrásnější moravské lázně te-
maticky zaměřili divadelníci. 
Konkrétně Městské divadlo Zlín, které 
po úspěšných detektivních komediích 
Splašené nůžky a Past na myši přichází 
s další detektivkou – Smrt v Hotelu Ale-
xandria. Nová inscenace se dějově 
odehrává v současnosti, v reálném ho-
telu – vyhlášené luhačovické Alexan-
drii, v nočním wellness. Zlínskému he-
reckému souboru ji na tělo napsal 
Peter Black a text přeložil ředitel diva-
dla Petr Michálek. Premiéra se uskuteč-
nila ve zlínském divadle v sobotu 14. 
října ve Velkém sále a byla beznadějně 
vyprodaná. A jak přiblížil hru, odehrá-
vající se v jednom z nejslavnějších lu-
hačovických hotelů, režisér tohoto 
kusu Mikoláš Tyc?
„Je to rychlá konverzační komedie, ve 
které se stane vražda, divák postupně 
dostává indicie a spolu s Marií Vanču-
rovou, která hraje hlavní vyšetřovatel-
ku případu, může pátrat po tom, kdo je 
vrah,“ prozradil režisér. Hra má svá spe-
cifika i kostýmy herců, které vykreslují 
prostředí wellness. „Všichni jsou v  žu-
panech, takže není úplně jisté, kdo je 
kdo. Není to tedy jen o Marušce, je ra-
dost vidět v nových rolích všechny her-
ce. Každá z postav má nějaký komedi-
ální rys,“ doplnil Tyc.
Kromě již zmíněné Marie Vančurové se 
v roli dalšího z vyšetřovatelů představí 
Zdeněk Julina. Dále hrají Jan Leflík (ře-
ditel hotelu), Tamara Kotrbová (recepč-
ní), Petra Králová a  Gustav Řezníček, 
Marek Příkazký, Kateřina Liďáková, Lu-
děk Randár a další.
Přímo v Luhačovicích si ale zřejmě tuto 
komedii milovníci divadla vychutnat 
při zájezdovém představení moci ne-

budou. „Neplánujeme tuto hru hrát 
v Luhačovicích, protože kvůli výpravě 
je toto představení do Lázeňského di-
vadla bohužel nepřenosné,“ vysvětlila 
za zlínské divadlo Veronika Jurčová.

Nikola Synek

Volby v  Luhačovicích: Nadprů-
měrná účast voličů a  vítězství 
hnutí ANO

O volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, které se konaly 20. a 21. října, byl v Luha-
čovicích zájem a  voličská účast zde přesáhla 
republikový průměr. Stejně jako celostátně 
tu v  boji o  hlasy voličů zvítězilo hnutí ANO 
2011. Dohromady získalo v Luhačovicích 940 
voličských hlasů. I  když zde jako celostátně 
zvítězilo, tak oproti republikovému zisku 
29,64% hlasů mělo v lázeňském městě o více 
než 5% menší podporu občanů.

„Lze říci, že volby v  Luhačovicích proběhly 
klidně a výsledky vcelku kopírovaly celostát-
ní výsledek voleb. Hlavní rozdíl byl ve větší 
podpoře voličů pro KDU-ČSL, které získalo  
v Luhačovicích druhé místo s téměř 11 % zís-
kaných hlasů, a  také v  tom, že pokud by ve 
volbách rozhodovali pouze místní voliči, do 
sněmovny by se nedostala uskupení STAN 
a TOP 09. V  rámci Luhačovic totiž ani jedno 
z nich nepřekročilo pětiprocentní hranici nut-
nou pro vstup do sněmovny,“ přiblížila ve-
doucí Správního odboru luhačovické radnice 
Vladislava Janíková, která má za město volby 
na starost. Z  celkových výsledků vyplývá 
také, že by si zde o  několik příček pohoršila 
Česká pirátská strana, která byla celorepubli-
kově třetí. Pomyslný bronz však v  Luhačovi-
cích brala Okamurova SPD s 10,82 %,  čtvrtá 
tu byla ODS s 10,48 %, až za ní Piráti s 9,15 % 
hlasů. Další v pořadí skončila v Luhačovicích 
s 6,68 % KSČM, následovaná ČSSD s 6,09 %, 
STAN s 4,91 % a TOP 09 s 4,05 % hlasů. 

V  Luhačovicích nevolili jen místní, ale také 
řada lidí, kteří jsou zde na pobytu v lázních. Ti 
museli mít buď vyřízen voličský průkaz, nebo 
být zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. 

„Tam byla zapsána zhruba padesátka voličů, 
více než 550 jich pak volilo na voličský prů-
kaz,“ podotkla Janíková. Celkový počet voli-
čů, kteří mohli odevzdat v Luhačovicích svůj 
hlas se tak vyšplhal na 4 784. „Volební účast 
byla v  Luhačovicích 67,87 %, ale i  pokud by 
se bral v  úvahu jen zájem místních občanů, 
i mezi nimi by byl v účasti asi o 2,5 % překo-
nán republikový průměr. Ten činil 60,8 % 
oprávněných voličů, kteří se v těchto volbách 
rozhodli hlasovat,“ doplnila Janíková. V  Lu-
hačovicích (a jejich místních částech) se je 
jako obvykle volilo v  7 volebních okrscích, 
tedy sedmi volebních místnostech. „Nejvíce 
voličů volilo tradičně v  okrsku č.3, tedy na 
radnici. Zde se hned po začátku voleb v pátek 
kvůli zájmu voličů tvořila i menší fronta. Ni-
kdo však nečekal dlouho a  větší komplikace 
to nepřineslo. Na situaci mělo vliv, že právě 
zde volilo hodně lidí na voličské průkazy,“ vy-
světlila Janíková. O  průběh voleb v  luhačo-
vických volebních místnostech se staralo cel-
kem 54 členů volebních komisí. Poslední 
komise předala po sobotním uzavření voleb-
ních místností sečtené výsledky v 17:30 hod. 
Jako v rámci celého Zlínského kraje lidé vybí-
rali z  24 volebních stran, přičemž každá 
z nich v Luhačovicích dostala alespoň 1 hlas. 

Celostátní výsledky voleb (strana - vo-
lební zisk v procentech - počet mandátů 
ve sněmovně): 
ANO - 29,64 % - 78; ODS - 11,32 % - 25; 
Piráti - 10,79 % - 22; SPD -10,79 % - 22; 
KSČM - 7,76 % - 15; 7, ČSSD - 27 % - 15; 
KDU-ČSL - 5,80 % - 10;  TOP 09 - 5,31 % - 7; 
STAN  - 5,18 % - 6.
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Koupím byt v Luhačovicích
v OV 1+1, 1+2. Ne RK. Kont.: 775 999 550.

Hledáme kolegu na pozici 
VEDOUCÍ VÝROBY - ELEKTROTECHNIK. 

Naše firma siliXcon s.r.o. se zabývá vývojem 
a výrobou řídících jednotek pro elektromotory. 

Náplň práce: elektronika, vedení zakázek, vedení 
výroby, odborná komunikace se zákazníky, 

Požadujeme: Entuziasmus v oboru, AJ výhodou,
kontakt: plasek@silixcon.com, tel.: 603 152 396.

pokladní / prodavač od 17 500 Kč do 19 950 Kč
KontaKtujte nás: přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz nebo na tel.: 727 984 489 • www.penny.cz

penny 
luhačovice

naše penny teď může být i vaše penny!    připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky 
domluvíme, aby podmínky 
vyhovovaly i vám. Nabízíme 
například tyto nadstandardní 
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• E-stravenky v hodnotě 65 Kč
• Příspěvek na životní/důchodové pojištění
• Benefitní cafeterie

Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-
ného celku.Vydavatel a  kontakty na redakci: 
Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 

příspěvková organizace, Masarykova 950, 
763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 
00373281, tel.: 577  133  980, e-mail: luha-

info@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. 
Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsa-
ných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan 

Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol. 
s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK 
ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 11. 2017.
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Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz

 
 

 

 

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


