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Vážení občané,

dovolte, abych dnešní úvodník začal citací úryvku z básně 
z nejkrásnějších od K. H. Máchy:  

„Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ a léto vzplanulo; pak 
letní přešel čas, podzim a zima též – i jaro vzešlo zas; až mnohá 
léta již přenesl časů let.“

Proč jsem tak začal? Básník nádherně vyjádřil běh času, 
jehož jsme součástí. A v tom běhu času uplynuly i prázdni-
ny – období z nejpříjemnějších. A co je příjemné, uteče vel-
mi rychle. Tak už to je dáno.

Ani v době prázdnin se ve škole nezahálelo, ba právě nao-
pak. Zatímco v budově 1. stupně trénoval své žáčky houslo-
vý virtuos Václav Hudeček, v hlavní budově probíhala kom-
pletní výměna oken, rekonstrukce respiria a oprava části 
střechy, vše v hodnotě asi 6,5 mil. Kč – jakoby symbolicky 
– v době 20. výročí otevření přístavby naší základní školy.

Přál bych si, aby si děti vážily vykonaného díla, aby 
se ve škole dozvídaly pravdivé informace o současném 
dění, neslyšely něco jiného ve škole a něco jiného doma 
(my starší to známe), měly úctu k lidem, kteří žijí podle 
našich zákonů a kteří nám nevnucují své představy  
o tom, jak bychom  my měli žít podle nich na našem úze-
mí. Je smutné, že v tomto nám EU mnoho nepomůže. 
Není možné chválit ten bezbřehý multikulturalismus. 
Evropa by šla poté do pekel. Zkrátka chceme, aby se 
všichni k sobě i majetku chovali slušně podle staletých 
evropských zvyků.

Závěrem ještě k času. Ten poplyne dál a my se v jeho 
toku snad všichni budeme v dobrém scházet. A pro děti 
– brzy budou zase nějaké prázdniny. 

Mgr. Roman Lebloch                 
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Jednadvacátá Akademie Václava Hudečka 
má svou vítězku 

V Městském domě kultury Elektra 
vyvrcholila v pátek 11. srpna slavnost-
ním Galavečerem letošní Akademie 
Václava Hudečka. Potvrzení o absol-
vování dvoutýdenní výuky pod vede-
ním Mistra Hudečka si převzalo všech 
16 nadějných mladých houslistek 
a  houslistů, mezi nimiž byla i  jedna 
Italka nebo například syn známého 
muzikanta Jiřího Pavlicy. Rozdílely se 
ale i ceny pro nejlepší účastníky. Če-
kalo se zejména, kdo se stane vítězem 
a získá hlavní cenu v podobě mistrov-
ských houslí v  ceně 135  tisíc korun 
od mistra houslaře Jaroslava Kohou-
ta. Co o vzniku mistrovského nástro-
je prozradil? „Takový nástroj většinou 
vzniká během dvou až tří měsíců. Nej-
těžší na výrobě houslí je zkrátka výroba 
houslí – od začátku do konce. Protože 
tam je tolik důležitých věcí, že nemů-
žete podcenit vůbec nic,“ poznamenal 
Kohout. Materiály na zmíněný nástroj 
použil standardní. „Čili vrchní deska 
smrková a spodní deska, krk a luby jsou 
javorové,“ přiblížil houslař. A jak by se 
daly charakterizovat housle určené 
pro vítěze letošní Akademie? „Myslím, 
že tyhle jsou trošku temnější ve zvuku,“ 
zhodnotil Kohout. Že provedl skvě-
lou práci a  housle znějí nádherně, 
měli možnost diváci večera ocenit, 
když na ně zahrála vítězka letošního 
jedenadvacátého ročníku Akademie. 
Stala se jí devatenáctiletá Klára Leš-
ková z Unhoště. Kýženého triumfu se 
dočkala po řadě let usilovné práce. 
„Jelikož sem jezdím od jedenácti let, tak 
jsem už několikrát měla možnost pro-
žívat s  kamarády ten pocit vítězství. 

A vždycky jsem měla pocit, že jsou ne-
výslovně šťastní a stalo se jim něco, co 
si ani nedovedli představit, že se jim 
v životě podaří. A nenapadlo by mě, že 
jednou budu na jejich místě. Takže ten 
pocit budu muset trošku vstřebat, pro-
tože takový krásný zážitek člověku do-
chází až po nějaké době. Ale je to ne-
uvěřitelné,“ sdělila po ceremoniálu 
šťastná mladá houslistka.

Že vyhrála a získala nový nástroj, 
bylo podle ní ale i  trochu humor-
né. „Protože já jsem si sem do Luhačo-
vic přivezla jedny housle k  odzkouše-
ní, protože sháním nové housličky už 
dlouhou dobu. Nepodařilo se mi ale 
ještě najít takové, které by mi oprav-
du dobře sedly a  měly krásný silný 
zvuk a šly mi dobře do ruky. Je krásné, 
že jsem přijela hledat housličky a  od-
jíždím s  tím, že je mám. Mám z  toho 
obrovskou radost,“ vysvětlila Leško-
vá. Kromě houslí ji rovněž čeká nově 
udělená cena v  podobě možnos-
ti vystoupit spolu se Západočeskou 
filharmonií Mariánské Lázně a již tra-
dičně společné koncerty s  Václa-
vem Hudečkem. „Na to se opravdu 
těším, protože to je jeden z těch hod-
ně vysoko vytyčených snů, co si člověk 
troufne mít,“ poznamenala Lešková. 
Hlavním snem do budoucna tak prý 
teď zůstává stále se ve hře na svůj 
nástroj zlepšovat. Na luhačovickou 
Akademii prý jezdí čerstvá vítězka 
s oblibou nejen kvůli vynikající vý-
uce a  absolventským koncertům, 
ale i kvůli celkové skvělé atmosféře. 
„Nikdy jsem nezažila, že by tu pano-
vala nějaká rivalita, ale jen přátelská 

atmosféra. Kromě těch skvělých ho-
din s panem Hudečkem a koncertů tu 
zažíváme i  spoustu zážitků mimo ty 
housličky, takže vždycky se sem všich-
ni těšíme,“ zhodnotila Lešková. Nad-
míru pozitivní vztah Leškové k váž-
né hudbě jistě významně ovlivnilo 
muzikantské prostředí v rodině. Na 
rozdíl od maminky a  bratrů, kteří 
hráli na klavír, si ale od čtyř let za-
čala prosazovat housle. „Prosazova-
la jsem si je až do šesti let, kdy už jsme 
šli na zápis do hudební školy a  uja-
la se mě tam skvělá paní profesor-
ka, která mě pak postupně předala 

panu profesoru Fišerovi. U toho jsem 
dostudovala na Gymnáziu a  hudeb-
ní škole hlavního města Prahy a budu 
u  něj pokračovat do pátého roční-
ku na pražské konzervatoři,“ dodala 
úspěšná mladá houslistka. A co má 
vlastně z hudby nejraději? Z té vážné 
Rachmaninova a  Šostakoviče, pozd-
ní romantismus. Z  té nevážné si po-
slechnu třeba Armstronga, Beatles, 
také jazz mám ráda, ale že bych šla 
na nějakou rockovou nebo metalo-
vou kapelu, to ne,“ uzavřela s úsmě-
vem Lešková. 

Nikola Synek

Mezi stovkami motorek byly k vidění i automobily JAWA   

Už osmý Sjezd jawistů po 70  le-
tech se v Luhačovicích konal 19. srp-
na. I  tentokrát na něj k  Jurkovičovu 
domu dorazila řada účastníků i  ná-
vštěvníků, kteří přišli obdivovat stov-
ky krásných strojů značky JAWA. Le-
gendární motocykly začal vyrábět 
v  první půli 20. století ve své zbro-
jovce František Janeček, původně šlo 
o licenční motocykl podle stroje Wan-
derer. Jména Janeček a Wanderer tak 
dala značce jméno. Letos však na lu-
hačovickém srazu nebyly k vidění jen 

motorky, kterými se JAWA především 
proslavila, ale i automobily této znač-
ky, s jejichž výrobou firma začala ješ-
tě před druhou světovou válkou. Šlo 
o vůz JAWA Minor, jehož další verze 
se ještě krátce po válce vyráběla jako 
Aero Minor. Minor byl na akci k vidě-
ní hned ve 3 verzích, s pevnou stře-
chou, kabriolet a závodní speciál. Tím 
prvním přijel do Luhačovic Milan Vel-
ko z Rousínova, dorazil Minorem roku 
výroby 1939 i s manželkou, oba navíc 
stylově dobově oděni. „Přijeli jsme, 

aby lidi viděli, že JAWA nevyráběla jen 
motocykly, ale i  auta. Janeček kou-
pil v  roce 1934  licenci od automobilky 
DKW a začal vyrábět minory. Vyrobilo 
se jich 2200 kusů, po válce se ještě pár 
aut dokompletovalo z vyrobených dílů, 
vznikly Aero Minor, ale následně tomu 
projektu soudruzi takříkajíc zavřeli oči,“ 
sdělil hrdý majitel naleštěného vete-
ránu. Jeho vůz má dvoutaktní dvou-
válcový motor. „Je o objemu 615 ccm  
a  důvěrně jej znají i  majitelé traban-
tů, jimž byla německá auta DKW 

předchůdcem,“ přiblížil Velko. Maxi-
mální rychlost vozu byla 90  km/h. 
„Dostal jsem z toho 80, ale je už to ta-
ková babča, tak auto moc neprohá-
níme,“ pousmál se Velko. Kromě aut 
JAWA a snad všech typů sériově vy-
ráběných motorek JAWA se na akci 
prezentovaly i  další historické mo-
torky jako ČZ, Praga, ale i Torpedo, 
legendární dlouhý třímístný moto-
cykl značky Böhmerland či stroje 
Laurin a Klement. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Historický úspěch hasičů z Řetechova!   
Je sobota ráno, v kalendáři da-

tum 5. srpna a družstvo mužů ze 
Sboru dobrovolných hasičů Řete-
chov vyráží směr Uherské Hradiště  
s jediným cílem – zabojovat o co 
nejlepší výsledek v Krajském kole 
požárního sportu v roce 2017!

Atletický stadion v Uherském 
Hradišti na nás už po příjezdu dý-
chá závodní atmosférou – připra-
vené dráhy s překážkami, na ová-
le již první rozcvičující se závodníci  
z ostatních sborů. Nezbytná pre-
zence a zanedlouho za zvuků státní 
hymny slavnostní zahájení. Pro le-
tošní rok máme startovní číslo jedna 
a celou soutěž tak zahajujeme jako 
první v disciplíně 4 × 100 m s pře-
kážkami. Drobná zaváhání a chy-
bičky nás stojí drahocenné vteřiny 
– časomíra se zastavuje až na hod-
notě 65:25. Chybují ovšem i ostatní, 
a tak za náš výkon bereme do prů-
běžného hodnocení čtyři body za 
čtvrtý nejrychlejší čas.

Čas na hodinách se posunul blí-
že k poledni a po přestavění drah 
nás čeká druhá soutěžní disciplí-
na – běh na 100 m s překážka-
mi. Našim stovkařům se daří bě-
hat časy v jednotlivých pokusech 
prvního kola tak, abychom měli 
jistotu zapsaných potřebných 
časů a mohli ve druhých poku-
sech jít buď–anebo a pokusit se 
časy z prvního kola vylepšit. To se 
ve většině pokusů daří, a tak ve 

druhé disciplíně bereme za sou-
čet časů čtyři body za čtvrtou 
příčku v rámci disciplíny.

Po dvou soutěžních disciplínách 
jsme s osmi body na průběžné páté 
příčce. Na první dva týmy už je ztráta 
veliká, ovšem na týmy na průběžně 
třetí a čtvrté příčce ztrácíme pouze 
jeden bod! Při rovnosti bodů rozho-
duje v konečném hodnocení lep-
ší dosažený čas při požárním úto-
ku, a tak zní náš úkol jasně – pokusit 
se pokud možno poslední disciplínu 
vyhrát a probojovat se na „bednu“.

Při krajském kole se jde požár-
ní útok na nástřikové terče, každý 

tým má dva pokusy. Se startovním 
číslem jedna zahajujeme disciplínu 
časem 25:52 – v prvním kole druhý 

nejrychlejší čas! Disciplína má rychlý 
spád a zanedlouho stojíme opět na 
startovní čáře připraveni k druhému 
pokusu. Výstřel startéra, bezchybná 
základna, ještě rychlejší voda z maši-
ny než v prvním pokusu a krásné ná-
střiky proudařů – 24:49! Během dru-
hého kola nás přeskakuje ještě jeden 
tým – ovšem z týmů, které jsme mu-
seli porazit, to není! Za požární útok 
bereme tři body a odvážíme si domů 
pohár za třetí nejrychlejší čas v rámci 
této disciplíny.

V konečném hodnocení tedy 
nakonec dosahujeme na vytou-
ženou „bednu“. Družstvo mužů 
SDH Řetechov se stává třetím 
nejlepším týmem Zlínského kra-
je v roce 2017!

Závěrem děkujeme všem fa-
nouškům, kteří nás podpořili 
osobně v Uherském Hradišti. Dě-
kujeme také všem, kteří nás pod-
porovali v předchozích letech.  
V posledních jedenácti letech 
jsme pětkrát jako vítězové Okres-
ního kola PS reprezentovali okres 
Zlín v krajském kole – letos se nám 
podařilo zúročit všechny získané 
zkušenosti a dosáhnout pro náš 
sbor historického úspěchu. Ještě 
jednou díky za podporu a na ně-
které ze soutěží na viděnou.

Konečné pořadí Krajského kola 
PS 2017 Zlínského kraje:

1. SDH Juřinka (okres VS), 2. SDH 
Oznice (VS), 3. SDH Řetechov (ZL), 
4. SDH Sklárny Karolínka (VS), 5. 
SDH Pohořelice (ZL), 6. SDH Salaš 
(UH), 7. SDH Tupesy (UH), 8. SDH 
Tučapy (UH)

Složení týmu v krajském kole PS:
Abrhám Pavel, Bařinka Josef, 

Bařinka Václav, Jahoda Jiří, Jurák 
Ondřej, Máčala Michal, Máčala To-
máš, Schovajsa Jaroslav, Talášek 
Jakub, Zápeca Pavel. Trenér: Tva-
růžek František

Michal Máčala

zprávy ze 14. schůze rady města Luhačovice konané 2. 8. 2017

RML revokovala:
•	 usnesení 179/R13/2017 ze 

dne 12. 7. 2017 v tomto znění: 
Rada města Luhačovice schva-
luje ke zveřejnění záměr měs-
ta směnit část pozemku parc. č. 
1811/35 k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 100 m2 v majetku firmy 
VAVRYS CZ, s. r. o., za pozemky 
parc. č. 1811/2 o výměře 564 m2, 
část parc. č. 1802/1 o výměře 

6 m2 a část parc. č. 1811/74 o vý-
měře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice 
v majetku města; 

•	 usnesení 180/R13/2017 ze dne 
12. 7. 2017 v tomto znění: Rada 
města Luhačovice schvaluje ke 
zveřejnění záměr města směnit 
pozemek parc. č. 815/15 o výmě-
ře 51 m2 za část pozemku parc. č. 
793/1 o výměře cca 55 m2 a část 

pozemku parc. č. 788 o výmě-
ře cca 10 m2 k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví města. 

RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města smě-

nit část pozemku parc. č. 
819/53 o výměře cca 15 m2, 
který je součástí místní komu-
nikace, za pozemek parc. č. 

819/112 o výměře 17 m2 a část 
pozemku parc. č. 815/4 o výmě-
ře cca 85 m2 v k. ú. Luhačovice 
v majetku města za podmínky 
doplatku ceny za rozdíl ve výmě-
rách směňovaných pozemků;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví koupí pozemek 
parc. č. 2458/4 o výměře 38 m2.

Revitalizace okolí Jezírka lásky v Luhačovicích byla dokončena
V posledním týdnu v červnu 

2017 realizační f irma dokonči-
la práce související s projektem 
Luhačovice – rozvoj lokality Je-
zírko lásky, který je f inancován 
Evropskou unií z prostředků Ev-
ropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova. Projekt 
spadá do operace 8.5.2 Nepro-
duktivní investice v lesích, kte-
rá podporuje zvyšování envi-
ronmentálních a společenských 
funkcí lesa.

Návštěvníci této oblíbené lokali-
ty tak již mohou využívat oprave-
ný přístupový chodník a rozšířený 
chodník v prostoru před jezírkem, 

odpočinout si na opravených la-
vičkách nebo přímo v nově vybu-
dovaném altánu. V rámci projektu 
bylo dále opraveno zábradlí lávky, 
instalována je informační tabule  
a odpadkové koše.

Revitalizace přinesla místním 
obyvatelům i návštěvníkům láz-
ní bezpečnější a kvalitnější zázemí 

pro trávení jejich volného času  
u Jezírka lásky.

Celkové náklady projektu činí 
téměř 600 000 Kč, dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova dosahu-
je 100 %.

Magdalena Blahová

Oznámení
Lávka za Alfa marketem je z důvodu narušené statiky do odvolání uzavřena.



strana 4

rOzHOVOr

Vyrostl jsem i na hraní v lázních, říká uznávaný houslový virtuos Ženatý 
Jeden z  nejuznávanějších 

houslových virtuosů současnos-
ti Ivan Ženatý vystoupil v první 
den letošního festivalu Janáček 
a  Luhačovice. Publikum si tak 
mohlo vychutnat interpretaci 
hudby v podání fenomenálního 
houslisty, který vystupuje opa-
kovaně s těmi nejvěhlasnějšími 
orchestry světa. Ženatý zahrál 
spolu se zlínskými filharmoniky 
v  rámci úvodního večera Skot-
skou fantazii pro housle a  or-
chestr od Maxe Brucha. Přesto-
že v  rámci vystoupení Ženatý 
nehrál přímo Janáčkovu hud-
bu, má k ní prý virtuos, ale také 
významný hudební pedagog 
světového věhlasu, velmi silný 
vztah. Otázka na Mistrův po-
hled na Janáčkovu hudbu tedy 
náš rozhovor, uskutečněný ješ-
tě před Ženatého večerním vy-
stoupením, zahájila. Jste tu na 
festivalu Janáček a Luhačovice. 
Jaký je tedy Váš vztah k  Janáč-
kově hudbě?

Janáček byl jeden z  mých ob-
jevů v  době mých konzervator-
ních studií a  byla to vášeň, která 
je v  jeho hudbě ostatně jistě vel-
mi významně zastoupena. Bohu-
žel jeho odkaz pro nás, pro hous-
listy, není příliš veliký, ale jeho 
Houslovou sonátu hraji pravidel-
ně. V  Americe je to teď momen-
tálně pro americké publikum vel-
ký objev. Každopádně jsem rád, že 
mám možnost po letech zde v Lu-
hačovicích na Janáčkově festivalu 
opět vystoupit a velmi se na to tě-
ším. 

Působíte různě po světě 
nejen jako věhlasný hudební in-
terpret, ale i  jako známý peda-
gog. Máte u svých studentů vy-
tyčeny nějaké cíle, kam chcete, 
aby to v hudbě „dotáhli“?

Výuka je určitě polovina mé 
práce. Na Clevelandském hudeb-
ním institutu mám velkou třídu, 
kde studuje asi dvacet studentů. 
Bylo pro mě velkým zážitkem, že 
někteří se účastnili i  soutěží, kte-
ré proběhly v naší republice, jak na 
Kociánově soutěži, Beethovenově 
soutěži i na soutěži Pražského jara. 
A  někteří vyhrávali. Přiletěli přes 
oceán a  měli co dělat s  tím časo-
vým posunem, ale dařilo se jim zís-
kávat laureátské tituly, a to je pro 
mě velkým zadostiučiněním. 

Sám jste v  mládí byl v  sou-
těžích úspěšný, třeba v  právě 
v soutěži Pražského jara. Pochá-
zíte z hudební rodiny, ale pokud 
vím, byl jste v mládí hodně i na 
sport. Ale dědeček byl varha-
ník, tatínek hrál v kapele… Kdy 
se rozhodlo o  tom hudebním 
směřování?

Je pravda, že doma v  rodi-
ně existovala hudební tradi-
ce, ale nikdy to nebyla tradice 

profesionální. Oni všichni různě 
podomácku muzicírovali, ta tra-
dice z  devatenáctého století tam 
ještě doznívala, ale nikdo se hud-
bou neživil. A myslím, že ani rodi-
če příliš nechtěli, abych se touto 
cestou vydal, protože třeba otec 
dobře věděl, co to všechno obná-
ší. Nicméně já jsem se rozhodl po-
měrně záhy a pak už to zůstalo na 
celý život.

Učíte v  Clevelandu, učil jste 
v  Drážďanech. Jaký je rozdíl 
mezi výukou houslistů u  nás  
a  v zahraničí? Zde od útlého 
věku fungují ZUŠky, dříve Li-
dové školy umění, na které pak 
navazuje vše to další, přes růz-
né konzervatoře až po Hudební 
akademii muzických umění. Jak 
rozdílný je charakter těch vzdě-
lávacích systémů?

To je na dlouhé povídání. Já 
myslím zaprvé, že ten systém, kte-
rý máme v  Čechách, je na velmi 
vysoké úrovni. Že produkuje ce-
lou řadu mladých vynikajících ta-
lentů, které potom postupují dál. 
Na straně druhé to, co se stalo, re-
spektive nestalo na úrovni vyso-
kého školství, pro mě není úplně 
povzbuzující, protože já jsem ne-
dostal tu možnost tady pracovat. 
Na druhé straně předseda partaj-
ního výboru tam je dosud. Což mi 
připadá jako rys doby, s kterým se 
nedá nic dělat. Mně to nakonec 
pomohlo odstartovat do zahrani-
čí a po dlouholetém zážitku v Ně-
mecku, kde jsem vstoupil do sys-
tému trochu jiného, nicméně je od 
začátku až do konce řízený státem 
a dotovaný státem. V tom dobrém 
i  zlém je omezovaný státem. Pak 
jsem se dostal do Spojených stá-
tů, kde je vše financováno z  pri-
vátních zdrojů a tomu systému to 
dává daleko jinou jiskru. 

To je asi hodně jiné?
Teď se ta strategie amerických 

škol stále více otvírá tomu vý-
chodnímu světu, protože zejména 
z  Japonska, z  Koreje a  z Číny tam 
přichází stále více studentů. Ti 

jsou nesmírně pracovití a  otevře-
ní všem novým podnětům. A  tak 
asi vypadá ta budoucnost hudby. 

Jako věhlasný houslový vir-
tuos Vy sám máte samozřejmě 
několik svých nástrojů, na kte-
ré hrajete, ale máte tuším za-
půjčený i  nějaký zcela mimo-
řádný z  americké nadace, že? 
Povězte prosím více o houslích, 
na které hrajete nebo jste hrál.

Měl jsem tu čest už hrát na 
Guarneriho nástroj z  české sbír-
ky hudebních nástrojů, což je už 
ale také minulost. Mám několik 
svých nástrojů, jako housle Giu-
seppa Roccy nebo Vuillaumeio-
vy housle. (Pozn. autora: Rocca 
i  Vuillaume byli významní italští 
výrobci houslí.) To jsou nástro-
je z  počátku devatenáctého sto-
letí. Ale dnes tady v Luhačovicích 
budu hrát na nástroj z roku 1740, 
postavený velkým italským hous-
lařem Guarnerim. Je to nástroj, 
který mi zapůjčila nadace Har-
mony z New Yorku a díky ní mám 
možnost na ně hrát. 

Má z  toho člověk velkou ra-
dost, když takové housle vez-
me poprvé do ruky? Užil jste si 
to při první hře hodně?

Ta legenda je pro mě úplně zá-
zračná. Já jsem se někdy na za-
čátku tohoto století rozhodl, že 
si koupím nějaký nástroj na úrov-
ni, na kterou budu mít, a  prodal 
jsem byt v  Praze a  sednul na le-
tadlo a  vydal se do New Yorku. 
Což už pro naši generaci, která 
nemohla takto běžně cestovat, 
tak jen ta myšlenka, že letíte do 
New Yorku koupit si takový ital-
ský nástroj, je hodně nevšední. To 
v době, kdy my studovali, by zně-
lo asi tak, jako kdybyste měl letět 
na Měsíc. Já měl nějaké peníze, 
nějakou představu a  ti prodej-
ci na Manhattanu, kteří už vědě-
li, že nějaký houslista z  Východu 
přiletěl, a řekli si to, tak ti mi nabí-
zeli ty nejkrásnější nástroje, jaké 
si dovedete představit. Já měl ta-
kový sešit, tam jsem si o nich vše 

zapisoval, točila se mi z toho hla-
va. A  během dvou dnů jsem měl 
šanci hrát asi na čtyřicet vynikají-
cích nástrojů. 

Jak to dopadlo?
Bohužel ten nejkrásnější ná-

stroj, který mě naprosto okouzlil, 
byl ale v cenové kategorii, na kte-
rou jsem opravdu neměl. A  prá-
vě to je ten nástroj, na který tu 
dnes budu hrát. Takže jsem tehdá 
koupil trochu jiný nástroj, na kte-
rý také hrávám, ale jel jsem tehdy 
domů poněkud sklíčený, proto-
že ty nejkrásnější housle zůsta-
ly v Americe. Ale, jak to už někdy 
v  životě chodí, potkal jsem vý-
znamné přátele, kteří jsou dod-
nes mně a  mému srdci velmi 
blízko. A  ti se rozhodli investo-
vat a tento nástroj koupit. A díky 
nim a díky této první cestě z roku 
2001 tu mám dnes možnost hrát 
na „guarnerky“.

Jako virtuos ovládáte na 
housle množství skladeb, kte-
ré dokážete hrát zpaměti. Ko-
lik by to dalo dohromady hodin 
hudby, pokud byste měl zahrát 
všechno, co znáte? 

Taková otázka mi nahání hrůzu, 
protože by to určitě bylo mnoho 
hodin hudby. Když byl můj nej-
starší syn malý, tak se mě ptal, 
kolik je not v  jednom čtyřminu-
tovém preludiu. A  když jsme to 
počítali, zjistili jsme, že je tam 
několik tisíc not. A  mě najednou 
popadla hrůza, co by se stalo, 
kdyby se jedna nota nějak ztrati-
la. Já mám proto na pódiu vždy ta-
kovou představu, že není důležité 
myslet na ty jednotlivé noty, na ty 
jednotlivé minuty, ale že v hudbě 
je daleko víc důležitá ta komuni-
kace. To napojení na posluchače 
nebo na celý kosmos a  předává-
ní té energie, která k  lidem pro-
mlouvá pomocí tónů a  nějakého 
vnitřního pocitu.

Hovořil jste o  synovi. Děti 
máte celkem čtyři, věnuje se 
někdo z  nich hudbě? Jdou ve 
Vašich šlépějích?

Já mám pocit, že bohudíky ne. 
U žádného z nich nevznikla tako-
vá ta usilovná touha v dětství, že 
by si chtěli jít za tím cílem se vší 
energií. A  protože vím, co to vše 
obnáší, i ztrátu soukromí a tak dál 
a tak dál, tak bych nikoho do toho 
ani nenutil. Natož vlastní děti. Je 
mi krásně, když mé děti přijdou 
na koncert a  když se jim to líbí 
a  potom to jdeme společně ně-
kam oslavit, a jsem rád, že všech-
ny získávají nějaký jiný směr, za 
kterým si půjdou s  plným nasa-
zením. 

Vy jste byl v  dětství i  hodně 
sportovně založený, že? Když 
jste teď houslovým virtuosem, 
jak je to s  možností sportu? 
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Ruce jako nástroj obživy a  toho 
velkého umění asi omezují mož-
nost sportovat, nebo nakolik se 
sportům můžete věnovat?

Musí se dávat hodně pozor, ale zá-
roveň bych řekl, že houslista se musí 
věnovat sportu, protože jinak by měl 
potíže. Ta základní houslistova pozi-
ce je totiž výsostně nepřirozená, tak-
že je zapotřebí po dlouhém procesu 
hraní se dát zase do pořádku a sport 
mi dělá velmi dobře. 

Čemu se tedy například věnu-
jete?

Já jsem třeba teď strávil tři týdny 
na letním festivalu v Meadowmount 
v New Yorku, který se pořádá u jeze-
ra Champlain. To je už nahoře blíz-
ko Montrealu, už sousedí s Québec-
kem, a  tam jsou ohromná a  krásná 
jezera, v kterých skoro nikdo nepla-
ve, protože je tam ledová voda. A já 
jsem skoro každý den do toho jeze-
ra skočil a dlouho plaval. Ze začátku 

jsou to takové zážitky, že myslíte, že 
vypustíte duši. Ale asi po týdnu se 
na to začnete těšit, protože to s vámi 
dělá ohromné věci. To je tedy jed-
na z mých aktivit, v rámci kterých se 
snažím udržovat fit.

V  Luhačovicích probíhá pra-
videlně také Akademie Václava 
Hudečka, kterou tento význam-
ný český virtuos pomáhá v rozvo-
ji mladých talentů. Setkal jste se 
s  panem Hudečkem třeba někde 
při koncertech? 

S  Václavem Hudečkem jsem se 
setkal zejména coby s  mimořád-
ným talentem mladého houslisty, 
který zaujímal význačné postave-
ní v hudebním světě, čímž okouzlo-
val mnohé lidi i mne. Na pódiu jsme 
se nikdy nesetkali. A ačkoliv se oba 
v tomto věku věnujeme pedagogic-
ké činnosti, je to určitě trošku něco 
odlišného, protože je rozdíl s někým 
pracovat dlouhá léta, nebo se s ním 

potkat na krátký čas v Luhačovicích. 
Ta práce má také určitě svůj význam, 
ale je diametrálně odlišná. 

Ještě se zeptám na obligátní 
otázku, související s  Luhačovice-
mi. Máte vztah k  lázním a  k léči-
vým pramenům, jako jsou v Luha-
čovicích?

Prameny jsem tu zatím neochut-
nal, ale mám takovou sentimentál-
ní vzpomínku z let řekněme konce 
sedmdesátých a  začátku osmde-
sátých. 

Povídejte, prosím!
Ve všech českých a moravských 

lázních byly pořádány pravidelné 
koncerty a  já ještě jako študák 
jezdil do lázní hrát. To, že jsem 
dnes v  Luhačovicích po mnoha 
letech, je krásné. Dříve těch kon-
certů všude bývalo ale daleko 
více a  byly pravidelné. Já vzpo-
mínám, že právě na této aktivitě 

jsem vyrostl a vážím si toho. Snad 
každý týden jsme jezdili do něja-
kých lázní hrát pacientům, kteří 
se tam samozřejmě střídali, takže 
každý měsíc tam byli jiní. No a my 
jsme tam měli tyto koncertní pří-
ležitosti. 

Ještě nějaké doplnění k  lá-
zeňským Luhačovicím?

Naštěstí skoro nechodím k  lé-
kaři, protože jsem zatím zdráv, 
a  nevím, co je být jako pacient 
v  lázních nebo být nemocný. Ale 
také tím, že teď dost pobývám 
v Americe, tak vždy s gustem při-
jedu do nějakého českého nebo 
evropského města, kde jsou ty 
krásné opravdu historické budo-
vy, což prostě v  Americe nemají. 
Tam všechno, co je starší než 40 
let, tak je už považováno za histo-
rické. Takže jsem se byl včera ve-
čer projít po Luhačovicích a velmi 
si to tu užívám. 

Charita Luhačovice hledá prostředky na nový a spolehlivý sociální automobil   
Čím dál častěji pociťujeme, že 

potřebujeme v  nejbližší době ob-
novit náš vozový park. Proto jsme 
od června zahájili kampaň „NOVÝ 
A  SPOLEHLIVÝ AUTOMOBIL PRO 
CHARITU LUHAČOVICE“. Finanční 
prostředky chceme získat na nákup 
nového charitního vozu postup-
ně od firem i jednotlivců, kteří nám 
chtějí pomoci. Od nového vozu 
očekáváme, že bude spolehlivým 
a  bezpečným pomocníkem při za-
jišťování sociálních služeb potřeb-
ným v okolních obcích.

Působíme v  jedenácti obcích na 
Luhačovicku – Luhačovice, Pozlovi-
ce, Podhradí, Kladná Žilín, Biskupi-
ce, Ludkovice, Řetechov, Polichno, 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice. 

Spolehlivost a  dostupnost je pro 
naše uživatele z řad seniorů a zdra-
votně postižených důležitá. To je 
důležité i pro naše pracovnice v so-
ciálních službách, které denně a za 
každého počasí usedají za volant 
a  míří za našimi uživateli do jejich 
domácností. 

Díky červnové akci Sekáček 
v Charitě Luhačovice se nám poda-
řilo získat prvních 1730 Kč. Prostřed-
ky lze zasílat na bankovní účet ČSOB 
Zlín: 191151601/0300 nejlépe s vari-
abilním symbolem 2018 (rok kdy by-
chom auto chtěli pořídit, i  když se 
ukazuje, že jej budeme potřebovat 
co nejdříve). Investice do oprav jsou 
stále nákladnější a  mechanici nám 
doporučují raději koupi nového 

automobilu. Pro podrobnější infor-
mace k  této kampani a  situaci na-
šeho vozového parku se můžete 
obrátit na Mgr. Lenku Semelovou, 
ředitelku Charity Luhačovice, a  to 
buď telefonicky na čísle 731 402 
043, či e-mailem lenka.semelova@
luhacovice.charita.cz.

Patronem této kampaně je Patrik 
Hetmer, reprezentant ČR v alpském 
lyžování zrakově postižených spor-
tovců, žijící v Luhačovicích, kterému 
naše situace není lhostejná.

Kontaktní osoba: Mgr. Anna 
Martincová, e-mail: anna.martinco-
va@luhacovice.charita.cz, telefon: 
604 148 416.

Každý sponzorský dar pomáhá 
zlepšit podmínky naší práce a tedy 
i kvalitu péče o naše uživatele. Jsme 
proto vděčni i  za ty nejmenší pří-
spěvky. 

Díky sponzorům také nemusí-
me v  počátcích roku přerušit naši 
činnost do doby, než obdržíme 
dotace z  veřejných zdrojů. Na kaž-
dý dar poskytneme smlouvu nebo 
vystavíme potvrzení o převzetí Va-
šeho daru. Dary poskytované Cha-
ritě Luhačovice lze odečíst od zákla-
du daně z příjmů a jak u fyzických, 
tak i  u právnických osob. (zákon č. 
586/1992Sb. v aktuálním znění)

Příspěvkový účet ČSOB Zlín, 
191151601/0300

Dožínky Zlínského 
kraje v Kroměříži   

Dožínek Zlínského kraje  
v Kroměříži, k teré proběhly ve 
dnech 18.–20.8.2017, se účast-
nili krojovaní zástupci z Luha-
čovic, Provodova a okolí .  V so-
botním programu se účastnili 
dožínkového průvodu, na je-
hož závěru předávali za regi-
on luhačovské Zálesí dožín-
kov ý věnec panu hejtmanovi 
Jiřímu Čunkovi. V odpoledním 
programu se děti z folklorní-
ho souboru Leluja předstva-
vily v komponovaném pořadu 
„Ze zrnéček klásk y" s pásmem 
„Zaprš, zaprš, díčšu", kde pro-
sily o májov ý déšť. Zálesk ý kroj 
byl také k vidění na scéně u sta-
rého pivovaru, kde tanečníci  
z Leluje prezentovali tance z 
luhačovského Zálesí.

V neděli 20.8. proběhla děkov-
ná mše svatá za úrodu v kostele 

sv. Mořice, kterou celebroval 
Mons. Lukáš Evžen Martinec. 
Při mši svaté krojovaní děkovali 

za plody země, které přináše-
li zástupci 4 etnograf ických re-
gionů Zlínského kraje - zástupci 

Valašska, luhačovského Zálesí, 
Slovácka a Hané.

Eva Janíková
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NAROZeNí 
Anna Kočendová
Maxim Vršovský
Matouš Kohoutek
Viktor Skok
Antonín Kašpárek
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Adam Koutný, Alena Bělíčková
Blahopřejeme.

60 LeT VýROČí SňATKU
Anežka a Miloslav Suchánkovi 
Zdeňka a František Tvarůžkovi 
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Anna Zápecová 92 let
František Dynka 90 let
Anna Krajčová 89 let
Milada Melkusová 88 let
Věra Chmelová 87 let
Josef Kolařík 80 let
Ludmila Janotová 80 let
Ludmila Mikulčíková 80 let
Marie Talašová 80 let
Oldřich Černocký 85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Andrej Kuzma 85 let
Helena Krajíčková 56 let
Anna Valášková 61 let
Josef Hrušovský 87 let
Marie Hubáčková 87 let
Zdeněk Janíček  87 let
eliška Hletková 76 let
Marie Mikulcová 97 let
Zdeňka Novosadová 83 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

Dne 24. 9. oslaví své 75. narozeniny pan 
JARDA JUříK (stále vášnivý rybář, tenista a ku-
želkář).  Hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu 
do dalších let přejí děti Romča, Danka a Jarek 
s rodinami a manželka Boženka.

Dne 30. září uplyne 6 let, kdy nás navždy opustila 
paní HeLeNA SCHLIMBACHOVÁ.  
S láskou a úctou vzpomíná manžel s rodinou. 
Děkujme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jak pramen Solné ke jménu přišel 
K prameni Solné v lesíku nad ho-

telem Ambra se váže mnoho po-
věstí a legend – nejznámější z nich 
bude asi ta o plačící Rozárce. 

Dávno za starých časů, ještě než 
sem přišli poprvé pustošit Tataři, 
byly tyto kraje jen málo obydlené  
a v Luhačovicích nebylo více lidí, 
než co by se do pár domků vešlo. 
Vody v okolních kopcích byly čisté 
a zdravé, avšak nebylo v nich ani to-
lik soli, kolik by se vešlo do slzy. Ale 
byly to právě slzy, které dodaly míst-
ním pramenům tak léčivou a uzdra-
vující moc. 

Vše prý začalo sporem mezi oby-
vateli prastarých Luhačovic a Prak-
šic o tom, kudy má vést obchodní 
stezka ze západu. Vesnice se roz-
kmotřily a stařešinové zakázali na-
vštěvovat druhou vesnici pod tres-
tem smrti. 

Jak už to tak bývalo, mladá Ro-
zárka z Luhačovic se zakouka-
la do Toníka prakšického a potají 

se scházeli v luhačovických lesích, 
přímo u pramenů a trávili zde tep-
lé letní noci. Brzy znali každý potů-
ček a pramen v okolí, ale zároveň 
začali být velice lehkovážní a už si 
nehlídali, zdali je někdo nesleduje. 
Tak je jednou, chvíli před půlnocí, 
právě v těchto místech nachytal 
hajný z Luhačovic a dle slov sta-
řešiny, která znamenala zákon, byl 
Toník zabit a Rozárka odvedena 
zpět do vesnice, kde měla v tem-
né komůrce prožít zbytek života. 
Ten si nakonec sama vzala, neboť 
bez Toníka nechtěla žít. A říká se, 
že to byl ten den, kdy najednou  
z mnoha pramenů začala vyvěrat 
slaná voda. 

Tehdy si starší obou vesnic uvě-
domili, co provedli a že i země okolo 
pláče nad ztrátou mladých milenců. 
Dohodli se proto na smíru a na tom-
to místě nechali vybudovat studán-
ku a pramen, který zde vyvěral, po-
jmenovali Solné.  Voda ze studánky 
se vždy pila a pije na chmury srdce 
a mysli a zahání zoufalství. 

Poděkování 
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu místostarostovi Radomi-

lu Kopovi za osobní účast při úklidových pracích a materiální podpo-
ru při odstraňování následků přívalových dešťů a bouře v Autokem-
pu Luhačovice. 

L.  Novosad 

Ztráty a nálezy 
říjen: hodinky, prosinec: peněženka, červen: řetízek, červenec: peně-

ženka 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Děkuji všem, kteří vzpomenou na mé zemřelé 
rodiče LUDMILU A FRANTIŠKA TIHLAříKOVI, 
kteří by se v srpnu dožili 95 a 105 let. 
Dcera Ludmila Mikulova

Dne 22. 8. 2017 uplynuly 3 roky od úmrtí 
pana LADISLAVA KONíČKA. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera a syn s ro-
dinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas nikdo nezastaví, ten běží dál a nikdy nevrátí, co 
jednou vzal.
Dne 25. 9. 2017 uplyne 20 let, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček pan ANTONíN GeRGeLA. 
S láskou vzpomínají synové Jaroslav a Antonín s rodina-
mi. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Na Ovčírně bylo vypuštěno do luhačovické honitby 10 zajíců 

Dne 28. 7. 2017 proběhlo v honit-
bě Mysliveckého spolku Luhačovice 
vypuštění 10 zajíců za účelem pod-
pory zvýšení stavů drobné zvěře, 
jejíž počty mají v posledních letech 
v celé ČR klesající tendenci. 

Zajíci byli vypuštěni v  lokalitě 
Ovčírna, kde jsou pro tuto zvěř 
vhodné podmínky. Nově poříze-
ní mladí zajíci by se měli postarat 
o „oživení krve“ současné popu-
lace zaječí zvěře a také o zvýšení 
jejího početního stavu.

MS Luhačovice již v  podstatě 
od velkých povodní, které po-
stihly území Moravy v roce 1997, 
tuto drobnou zvěř neloví, pou-
ze se o  ni stará – přikrmování, 
vhodné podmínky. Finanční pro-
středky na nákup této mladé zvě-
ře poskytlo Honební společen-
stvo Luhačovice, které se na své 
valné hromadě, konané v  roce 
2013, usneslo, že část svých vol-
ných prostředků investuje prá-
vě do udržení stavu drobné zvě-
ře a zhodnocení kvality honitby. 

Dle slov starosty HS Luhačovi-
ce Ing. Martina Pavlíčka se tuto 
akci s  poměrně delším časovým 
odstupem podařilo realizovat až 
v  letošním roce z  toho důvodu, 
že v rámci ČR bylo velmi obtížné 
sehnat vhodnou zvěř pro toto za-
zvěření. V  rámci tohoto byli vy-
puštěni mladí jedinci s vyšší šan-
cí jak na adaptování se na nové 
prostředí, tak s  vyšší reprodukč-
ní schopností.

Předseda Mysliveckého spol-
ku Luhačovice Ing. Martin Ša-
roun poděkoval za tuto podporu 
Honebnímu společenstvu Luha-
čovice a deklaroval, že maximál-
ní snahou myslivců je udržet mi-
zející drobnou zvěř v honitbě, ke 
které vždycky historicky patřila, 
a zachovat její populaci pro další 

generace obyvatel Luhačovic. 
Připomněl také, že již dlouhou 
dobu luhačovští myslivci tuto 
zvěř neloví, pouze se o ni starají. 
Výjimku tvoří lov 1 kusu této zvě-
ře za rok za účelem zjištění zdra-
votního stavu a vyloučení nákaz 
vyskytujících se u  zaječí zvěře 
v rámci ČR. MS Luhačovice velmi 
dobře spolupracuje jak s  míst-
ním honebním společenstvem, 
tak i  se školami v  Luhačovicích 
v rámci své výchovné a osvětové 
činnosti pro mládež, tak i s měs-
tem Luhačovice v  rámci svých 
aktivit, například úklid okolí Lu-
hačovic, v kulturní činnosti – po-
řádání tradiční Hubertské zába-
vy apod.

Martin Pavlíček

Základka o prázdninách měnila okna a modernizovala respirium.  

Tak jako každé léto i tentokrát 
v Základní škole Luhačovice přes 
prázdniny žáky vystřídali různí ře-
meslníci. Na rozdíl od řady jiných 
let však tentokrát nešlo jen o pro-
vádění menších oprav, ale o zá-
sadní investici. 

„Letos je to výjimečná situa-
ce, protože zastupitelstvo schvá-
lilo částku 6,5 milionu korun na 

kompletní výměnu oken v hlavní 
budově školy, na modernizaci ce-
lého respiria a opravu střechy nad 
přístavbou,“ informoval ředitel 
školy Roman Lebloch s tím, že pe-
níze musí být samozřejmě „pro-
stavěny“ do konce srpna. Řeme-
slníci, ale třeba i uklízečky, se tím 
pádem měli ve škole přes prázd-
niny co ohánět, aby se vše stihlo. 

Že se velké opravy provádějí prá-
vě nyní, přišlo řediteli symbolic-
ké. „Právě před 20 lety byla slav-
nostně otevřena přístavba školy, 
tak je to taková oslava tohoto vý-
ročí,“ podotkl Lebloch. 

Ani na opravy běžnějšího cha-
rakteru, které se obvykle ve škole 
přes léto provádějí, ale letos také 
nezapomněli. „Děláme běžnou 
údržbu, protiskluzové nátěry pod-
lah v tělocvičně, maluje se, dělala se 
drobná stavební úprava v jídelně, 
kde se umísťoval mrazicí box. A řeši-
ly se takové další běžné prázdninové 
záležitosti, ale tato investice za šest 
a půl milionu je opravdu letos domi-
nantní. Já jsem za to rád a předpo-
kládám, že vznikne také úspora na 
plynu, protože částka za topení je 
dost vysoká,“ dodal Lebloch. 

Šlo sice o velkou akci, ale další 
větší investice by ve škole moh-
ly přijít už zanedlouho. „Již byla 
podána žádost o dotaci na mo-
dernizaci přírodovědných a jazy-
kových učeben, což by se mohlo 

realizovat v roce 2018. Máme již 
zastupitelstvem schváleno dofi-
nancování, protože rozpočet této 
akce je asi pět milionů korun, při-
čemž spoluúčast města jako zři-
zovatele je ale jen deset procent, 
což je velmi výhodná dotace. Mo-
dernizovali bychom učebny fyziky, 
chemie, přírodopisu a dvě jazyko-
vé učebny,“ nastínil ředitel. To ale 
ještě není vše z nejbližších plánů. 
„Dále se nabízí téměř jistá dotace 
na modernizaci dalších dvou uče-
ben, kde je spoluúčast zřizovatele 
dokonce jen pět procent. Zmoder-
nizovala by se učebna matematic-
ko-počítačová a zeměpisná. Tady 
je částka něco přes milion korun,“ 
přiblížil Lebloch. Pokud se plá-
nované investice podaří realizo-
vat, zázemí pro kvalitní výuku by 
se mohlo značně pozvednout. 
„Škola by se tak stala opravdu vel-
mi moderním pracovištěm,“ míní 
Lebloch. 

Nikola Synek

Zůstanou seriáloví četníci v Luhačovicích?
Vrátí se seriáloví četníci do Lu-

hačovic? To je zatím otázka. Už to 
vypadalo, že s  filmaři natáčejícími 
dobový četnický seriál se na rozdíl 
od předchozích roků nejspíš nebu-
dou lidé v  nejbližších letech v  Lu-
hačovicích setkávat. Česká televize 
Brno, která seriál natáčela, sice již 
dříve avizovala, že filmaři chtějí po-
dobným seriálem na Četníky z Lu-
hačovic navázat, ale že návaznost 
příběhů a  lokace se ještě zvažuje. 
Jak to ale nakonec dopadne, ještě 
není úplně jasné. Začátkem léta to 
vypadalo, že autor předlohy a scé-
náře Četníků z Luhačovic Petr Bok 

má již jasné plány a  pro pokračo-
vání četnických příběhů se vybrala 
nová lokalita. Tou měla být Kromě-
říž, nacházející se rovněž ve Zlín-
ském kraji, tedy ne až tak daleko 
od Luhačovic. 

K  jednání o  spolupráci s  filma-
ři dokonce kroměřížská radni-
ce vydala oficiální tiskovou zprá-
vu. Podobně jako v  Luhačovicích 
samozřejmě seriál chtěl čerpat  
i  v Kroměříži z  architektonicky za-
jímavého prostředí, které dotvá-
ří dobovou kulisu podobných sé-
rií. V  „Hanáckých Aténách“ se tak 
plánovalo využití nejen zámku 

a  Podzámecké i  Květné zahrady, 
ale i městských interiérů a širokého 
okolí. „Scenárista počítá i  se zpra-
cováním konkrétních dějových li-
nií kroměřížské četnické historie 
20. let minulého století,“ uvedl ješ-
tě před letními prázdninami ve-
doucí kroměřížského odboru kul-
tury a cestovního ruchu Pavel Zrna. 
Sdělení doprovázela i informace, že 
pokud se ČT s  kroměřížskou rad-
nicí domluví, autor příběhů Bok 
má dopracovat základní dějo-
vý koncept, který bude letos na 
podzim předložen ke schválení 
programové radě České televize 

a  po jeho schválení by se seriál 
mohl natáčet v letech 2018 a 2019. 
O Kroměříži informovala pak sama 
ČT na facebooku seriálu. Vše se ale 
zřejmě zkomplikovalo. A Kroměříž 
jako nové útočiště seriálových čet-
níků padla. Alespoň podle toho, 
co nám sdělil začátkem srpna sám 
Petr Bok. „V tuto chvíli můžu říct 
jen, že Kroměříž pro seriál není ak-
tuální,“ poznamenal Bok. Zda je 
tedy dána nějaká jiná lokalita, či 
zda by se dějově navazující série 
mohla vrátit do Luhačovic, však 
nechtěl prozradit.  

Nikola Synek
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Luhačovičtí fotbalisté vyhráli jubilejní 40. ročník Lázeňského poháru 
Po zisku titulu v  krajském pře-

boru nás čekal v nové sezoně prv-
ní úkol, získat Lázeňský pohár v ju-
bilejním 40. ročníku.

V pátek 21. 7. jsme se sešli v ka-
binách, abychom pobalili dre-
sy a výbavu a vyrazili směr Janské 
Lázně. Po dlouhé cestě jsme dora-
zili do místa určení v pozdních ve-
černích hodinách a  po ubytování 
jsme vyrazili nasát nepopsatelnou 
tradiční atmosféru „lázeňáku“, jak 
se již zmíněnému poháru přezdí-
vá, a  pobavit se s  přáteli, kteří se 
sejdou jednou za rok z  celé Čes-
ké republiky. Turnaj má již tradiční 
účastníky, a to FK Luhačovice, Jan-
ské Lázně, Železnice, Konstantino-
vy Lázně, Lázně Bělohrad, Klimko-
vice, Mšené-lázně a Velichovky.

Základní skupinu jsme rozjeli 
v  10.30 soubojem s  domácím cel-
kem – Janskými Lázněmi.

Utkání bylo zejména v první půli 
dost vyrovnané, ale koncem prv-
ní půle se prosadil Popelka 1:0. Do 
druhé půle jsme vstoupili lépe a po 
chvíli se prosadil Ondra Červenka 
2:0. Chvíli na to se domácímu celku 
podařilo snížit, když se prosadil po 
přísně nařízené penaltě. Domácí 
se snažili o vyrovnání, ale z rychlé-
ho protiútoku se prosadil podruhé 

v utkání Ondra Červenka. Chvíli na 
to zvýšil na 4:1 Zámorský a  v sa-
motném závěru přidali domácí ješ-
tě čestný úspěch 4:2.

Druhým soupeřem byla ve 14.30 
Železnice. Toto utkání se nám vyda-
řilo asi ze všech na turnaji nejlépe. 
Železnici jsme pustili za celé utkání 
jen do jedné, zato obrovské šance, 
ale samostatný únik zhasil Coufa-
lík. Jinak to byla prakticky celé utká-
ní hra na jednu branku a  po dvou 
brankách Ondry Červenky a  jedné 
Honzy Jelínka jsme zvítězili 3:0.

Téměř s jistotou vítězství ve sku-
pině a  tím účasti nedělního finále 
jsme nastoupili v posledním utká-
ní dne proti celku Konstantinových 
Lázní.

Do utkání jsme vstoupili uvolně-
ně a ujali se v první polovině vede-
ní po krásné brance Peška z voleje. 
Ve druhém poločase jsme hostům 
dovolili vyrovnat po pohledné 
střele do šibenice. Po tomto gólu 
se dostal do branky asi nejmladší 
účastník turnaje Michal Piják mlad-
ší, i když svou účastí na turnajích by 

zastínil nejednoho mazáka, jelikož 
jezdí se svým otcem na turnaje už 
od 8 let. V samotném závěru moh-
li hosté utkání rozhodnout z  pe-
nalty, ale Piják úmysl střelce vystihl 
a  bravurně zakročil. V  následném 
rozstřelu naprosto zhypnotizoval 
střelce „Konstantinek“ a dva poku-
sy zneškodnil! Získali jsme tak dva 
body a čekalo nás nedělní finále!

Do toho finále se trochu pře-
kvapivě probojoval celek z  Mše-
ného-lázní.

Mšené-lázně, pro které to byla 
historická možnost získat titul 
z  jednoho z  nejstarších pohárů 
v  republice, se, vědomy naší síly, 
spoléhaly především na pozornou 
obranu. Tu se nám dlouho nedařilo 
překonat, ale v závěru první půle se 
to přece jen podařilo, když se pro-
sadil po rohovém kopu Ondra Čer-
venka 1:0. Druhou půli se hrál vy-
rovnaný fotbal, ale naše obrana 
odolávala, a  když se na konci zá-
pasu prosadil Suchý z pokutového 
kopu, mohla vypuknout v  našich 
řadách euforie ze zisku krásného 
broušeného poháru!

Ondřej Červenka se navíc stal 
nejlepší střelcem turnaje!!!

FK Luhačovice

Plavání, cyklistika, běh. Konal se další LCE triatlon 
Členové luhačovického oddílu 

orientačního běhu i  další sportovci 
se sešli 21. července u  rybníka Kře-
šov u  Slopného nedaleko Luhačo-
vic. Právě tam totiž tradičně starto-
val oblíbený LCE triatlon, který už 
po osmé luhačovičtí orientační běž-
ci pořádali. 

„Letošní osmý ročník luhačovické-
ho triatlonu absolvovalo 30 účastníků. 
Závodu přálo krásné počasí, dopoled-
ne trošku zapršelo, takže i  to ovzduší 
v lese bylo velmi příjemné, trochu vlh-
ké, takže nádhera, krásný závod,“ ko-
mentoval po dobězích závodníků do 
cíle v  Újezdci Libor Slezák, vedoucí 
Oddílu orientačního běhu TJ Slovan 
Luhačovice. Jako obvykle se závo-
dilo ve dvou kategoriích. Účastníky 
delší, mužské trati čekalo přes půl ki-
lometru úvodní plavecké části, po-
tom 22 kilometrů na kole ke sportov-
nímu centru Radostova a závěrečný 
desetikilometrový běh. Kratší trať 
znamenala jen necelých 400  met-
rů plavání a zhruba o dva kilometry 
kratší byly jak kolo, tak běh. Zvládli ji 
tak úspěšně nejen ženy, ale i děti či 
účastníci všeho věku, kteří se na ná-
ročnější kategorii necítili. „Co se týče 
nejmladšího účastníka, to byla Adélka 
Pišová, která teprve v prosinci letošní-
ho roku oslaví 12  let, nejstarší účast-
nicí byla Mirka Vlažná, která má letos 
57 let,“ nastínil Slezák. 

A kdo na kratší a delší trati zvítězil?
Poměrně jasná byla vítězka žen-

ské kategorie, tedy kratší varianty 
závodu. Vyhrála členka luhačovic-
kého oddílu a  v současnosti jedna 

z nejúspěšnějších českých reprezen-
tantek v orientačním běhu Vendula 
Horčičková. Na druhou Báru Pišovou 
v cíli zejména díky závěrečnému bě-
žeckému úseku získala náskok téměř 
15  minut. A  jak byla vítězka po do-
běhu se závodem spokojená? „Moc 
se mně to líbilo, jsem na tomto závo-
dě úplně poprvé, tak jsem nevěděla, 
jaká bude trať a co mě čeká, ale bylo to 
fakt hezké a užila jsem si to,“ komento-
vala Horčičková. Pro skvělou českou 
reprezentantku v  orienťáku byl prý 
závod, který není její tradiční disciplí-
nou, vítaným zpestřením. „Brala jsem 
to jako takový letní závod, odreagová-
ní, na to to bylo super,“ poznamenala 
Horčičková. Nejen na LCE triatlonu, 
ale zejména v její hlavní disciplíně se 

Horčičkové poslední dobou opravdu 
daří. Mimo jiné se dva týdny před tri-
atlonem vrátila z  mistrovství světa, 
kde byla osmá. „Teď jsem tedy měla 
dva týdny takové volnější a  začínám 
s  pestrým tréninkem, právě tímto tri-
atlonem,“ podotkla vítězka závodu. 

A  jaké nejdůležitější závody če-
kají na Horčičkovou, která je i letoš-
ní mistrní ČR na krátké trati v  ori-
entačním běhu, pro další období? 
„Máme ještě dvě kola světového po-
háru, na konci srpna a  v říjnu, no 
a pak samozřejmě mistrovství světa 
další rok,“ dodala Horčičková. 

Už ne tak jednoznačný byl ví-
těz LCE triatlonu v mužské katego-
rii, tedy delší verzi závodu. Stejně 
jako na kratší trati ale zvítězil člen 

luhačovického oddílu ověnčený 
úspěchy v  orientačním běhu. Vy-
hrál Michal Hubáček časem 1:46:41. 
Možná škoda, že se letos o hattrick, 
tedy třetí vítězství v  řadě, nepo-
koušel zlínský Martin Hečko. Zá-
vod v  mužské kategorii tak mohl 
být ještě zajímavější, i  tak měl ale 
zápletku hezkou. Vítěz šel sice 
z vody jako první, ale po cyklistic-
ké části byl až na třetím místě. Do 
cíle však doběhl o  51  vteřin před 
druhým Janem Perůtkou a  zhru-
ba čtyři a  půl minuty před třetím 
Josefem Hubáčkem. Michal Hubá-
ček si vítězný závod oproti své po-
slední účasti prý užil. „Byl super. Já 
jsem jel zatím jen jednou, to jsem ne-
dokončil, protože jsem na kole píchl. 
Pak jsem se asi 5  let zdráhal a  nejel 
jsem, kamarádi z  oddílu se mi smá-
li. Tak jsem se letos konečně odhod-
lal a  šel jsem do toho. A  vyšlo to,“ 
zhodnotil Hubáček spokojeně po 
vítězném závodě. Nejtěžší byl pro 
něj prý závěrečný běh. „I když to 
byla má nejsilnější stránka, ale byla 
to poslední disciplína, tak to bolelo. 
Cokoliv by ale bolelo, kdyby to bylo 
jako disciplína poslední,“ dodal Hu-
báček. Na rozdíl od Horčičkové se 
prý teď příliš naplno orienťáku ne-
věnuje. „V orienťáku mám teď tako-
vou delší pauzu, tak rok a půl, takže 
vrcholově moc nezávodím. Spíš pro 
radost teď běhám, ale musím říct, že 
mě to baví. Takže to jde,“ pousmál se 
Hubáček. 

Nikola Synek
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SpOrT

Závodů horských kol se zúčastnilo na 250 cyklistů 
V okolí Luhačovic se již potřetí jel 

závod horských kol Okruh Luhačov-
ským Zálesím. Na tratě pro různé 
účastníky všeho věku vyjeli cyklis-
té postupně v  sobotu 22. července 
2017. Nová 40 km dlouhá trasa hlav-
ní kategorie letos slibovala zážitek 
pro každého závodníka. Závody hor-
ských kol se startovaly ve 4 hlavních 
dále rozdělených kategoriích, od 
předškoláků až po dospělé.

„Asi největší změnou oproti loň-
ským ročníkům je délka elitní trasy, 
která se letos šplhá k  40 kilometrům. 
Pouze 15 % z  této distance ochutnají 
závodníci v  asfaltových sekcích, drti-
vou většinu se závod odehraje v nároč-
ném terénu,“ popsal za organizátory 
Roman Kašpar. Trasa plná prudkých 
stoupání a  sešupů, kamenů, šoto-
liny, ale i  nádherných lesních trailů 

záměrně vedla po nejhezčích mís-
tech Luhačovského Zálesí. V úvodní 
třetině závodníky vedla kolem nej-
vyššího bodu závodu – Komonce, 
dále navštívili zříceninu Starý Světlov 
a  také Čertův kámen. Start a  cíl byl 
stejně jako v minulých letech u hote-
lu Vega v Pozlovicích. 

Nejmladší kategorie Bejby, pro děti 
do 6 let, absolvovala samozřejmě na-
proti tomu nepoměrně kratší trať jen 

v nejbližším okolí hotelu v délce pár 
set metrů, děti kategorie Junior, od 7 
do 10 let, jely cca 3 kilometry a star-
ší děti v kategorii SuperJunior pak až 
12 kilometrů v okolní přírodě. Celkově 
se účastnilo na 250 závodníků, roztří-
děných podle věku a pohlaví celkem 
do 11 kategorií. „Narostl nám letos po-
čet dětských závodníků, což nás těší. 
I  proto se akce dělá, aby si ti nejmen-
ší našli cestu k  cyklistice a  aktivnímu 
způsobu života,“ poznamenal Kašpar. 
Jednou z  malých závodnic byla na-
příklad dvanáctiletá Lucie Košárová, 
která obsadila třetí místo v kategorii 
mladší žačky. „Když můžeme, jezdíme 
na kole o víkendu i závody,“ podotkla 
dívka, která občas závody jezdí už od 
šesti let. 

Akce, jejíž hlavní závod nebyl 
s  nově prodlouženou trasou pro 

většinu startovního pole žádnou 
snadnou záležitostí, není rozhod-
ně jednoduchá ani organizačně. „Je 
to nejméně půlroční práce, sháně-
ní sponzorů, oslovování lidí. Není to 
v dnešní době vůbec jednoduché, aby 
se to takhle uspořádalo, a  především 
bych chtěl lidem, kteří akci podpořili 
ať už finančně, nebo dobrovolnickou 
prací na trati, moc poděkovat,“ po-
znamenal hlavní organizátor závo-
du a  cyklistický nadšenec František 
Divoký. A jak dopadl hlavní závod le-
tošního ročníku?

Zvítězil Karel Hartl, a to způsobem 
start cíl. „Ujel jsem všem hned, když se 
vjíždělo do lesa, a celou dobu jsem si jel 
sám. Neviděl jsem ani kluky za sebou,“ 
zhodnotil po dojezdu do cíle vítěz. 

Nikola Synek

Mistrovská utkání FK Luhačovice - Podzim 2017
ŽÁCI

Krajská soutěž

Kolo Datum Zač. utkání Kde Soupeř

5 SO 2. 9. 9.30 D Hulín

6 NE 10. 9. 9.30 V Ludkovice

7 SO 16. 9. 9.30 D Juřinka

8 SO 23. 9. 9.30 D Bystřice

9 NE 1. 10. 9.30 V Karlovice

1 Volno

2 SO 14. 10. 9.30 V Vlachovice

3 SO 21. 10. 9.30 D Dolní Lhota

4 SO 28. 10. 9.30 V Slušovice

DOROST

Krajský přebor

Kolo Datum Zač. utkání Kde Soupeř

5 SO 2. 9. 10.00 V Vikt, Otrokovice

6 NE 10. 9. 10.00 D Brumov

7 NE 17. 9. 13.00 V Hluk

8 SO 23. 9. 10.00 V Lužkovice

9 NE 1. 10. 10.00 D Hulín

10 SO 7. 10. 13.30 V Baťov

11 NE 15. 10. 10.00 D Slavičín

12 NE 22. 10. 12.00 V Bojkovice

13 NE 29. 10. 10.00 D Kunovice

 MUŽI B

III. B

Kolo Datum Zač. utkání Kde Soupeř

5 NE 3. 9. 16.00 V Mladcová B

6 SO 9. 9. 13.30 D Rokytnice

7 SO 16. 9. 15.30 V Dolní Lhota

8 NE 24. 9. 15.30 V SK Zlín

9 SO 30. 9. 13.30 D Návojná

10 NE 8. 10. 15.00 V Nedašova Lhota

11 SO 14. 10. 13.30 D Kostelec

12 NE 22. 10. 14.30 V Pozlovice

13 SO 28. 10. 13.30 D Bylnice

 MUŽI A

Krajský přebor

Kolo Datum Zač. utkání Kde Soupeř

5 SO 2. 9. 16.00 V Morko-
vice

6 SO 9. 9. 10.15 D Kvasice

7 NE 17. 9. 15.30 V Hluk

8 NE 24. 9. 15.30 V Boršice

9 SO 30. 9. 10.15 D Bystřice

10 SO 7. 10. 15.00 V Juřinka

11 SO 14. 10. 10.15 D Karlovice

12 SO 21. 10. 14.30 V Provodov

13 SO 28. 10. 10.15 D Holešov

Začíná 2. ročník Interligy 
První ročník Interligy přine-

sl našemu oddílu další medailo-
vý úspěch. Družstvo našich mužů 
obsadilo celkové šesté místo, jeli-
kož jsme zároveň skončili jako tře-
tí nejlepší český účastník, získali 
jsme bronzovou medaili. Ukázalo 
se, že hrát tuto nově vzniklou me-
zinárodní soutěž bylo dobré roz-
hodnutí. Potvrdilo se, že zisk stří-
brné medaile z naší poslední účasti 
v I. KLM nebyla náhoda a že máme 
na to, abychom se v silné konkuren-
ci kuželkářských velkoklubů z Čech 
a  Slovenska neztratili. Na tomto 
úspěchu se podíleli svými hráčský-
mi zkušenostmi hlavně Michal Mar-
kus, Radek Polách, Rosťa Gorecký, 
Jirka Mrlík, které vhodně doplnili 
junioři Filip Lekeš s  Tomášem Mol-
kem. V případě potřeby alternovali 
i Jirka Kudláček a hostující doroste-
nec ze Slavičína Tomáš Juřík. 

Povzbuzeni tímto úspěchem, 
vstupujeme do nového ročníku 
s  posíleným kádrem. Podařilo se 
nám získat na hostování zkušené-
ho hráče z  HKK Olomouc Marti-
na Vaňka, mistra republiky a v loň-
ském ročníku i  nejlepšího hráče  
I. KLM. Spoléháme na jeho zkuše-
nosti z působení v rakouské nejvyš-
ší soutěži, ale i startů v reprezenta-
ci a  v mezinárodních pohárových 

soutěžích. Se Slavičínem jsme se 
dohodli na přestupu talentované-
ho Tomáše Juříka. Věříme, že tímto 
vhodným hráčským doplněním do-
jde k posílení kádru a i v nadcháze-
jícím ročníku nabídneme našim pří-
znivcům divácky zajímavé zážitky. 
Po vzájemné dohodě jsme pro nad-
cházející ročník umožnili Pavlu Ku-
bálkovi hostování v družstvu Zlína, 
momentálně hrajícím III. KLM, a tím 
i  možnost pravidelně nastupovat 
v  soutěžních zápasech. Pavel byl 
dlouhá léta naší hráčskou oporou, 
ale po určitých zdravotních problé-
mech a s tím spojené hráčské pře-
stávce se potřebuje rozehrát a  pro 
družstvo Zlína budou jeho nespor-
né hráčské zkušenosti určitě velkým 
přínosem. 

Druhý ročník Interligy začíná 9. září, 
hracím dnem zůstává sobota a domá-
cí zápasy začínáme stejně jako v mi-
nulém ročníku od 14.00 hod. Rozloso-
vání nebylo pro naše družstvo zrovna 
příznivé a poslalo nás v prvním kole 
do kuželny mistra Interligy a opět vel-
kého favorita, do Podbrezové. 

Informace o  dalších zápasech 
v domácí kuželně jsou v tabulce. Zve-
me tímto všechny příznivce kuželek 
k  návštěvě našich domácích utká-
ní. Věříme, že si k  nám najdou ces-
tu nejen skalní fanoušci, ale přijdou 

i další příznivci tohoto sportu, který 
má v Luhačovicích  dlouhou tradici. 
Odměnou by jim měly být k vidění 
nejen kvalitní výkony jednotlivých 
aktérů, ale možnost vidět na vlast-
ní oči špičkové hráče, mezi kterými 
je řada reprezentantů i mistři světa.   

V „předzápasech“ Interligy v do-
mácí kuželně budou opět souboje 

našich žen v II. KLŽ, které se budou 
hrát od 10.00 hod. 

Družstvo „B“ hrající Jm DIVIZI má 
domácí hrací den sobotu od 09.00 
hod., v  termínech venkovních zá-
pasů prvního mužstva. Pro úplnost 
předkládáme i jejich rozlosování.

Vlastimil Červenka

Domácí zápasy kuželkářů, kuželna SC Radostova Luhačovice

Interliga Luhačovice A

Číslo kola Den  Hodina Soupeř

2 16. 9. 14.00 Praha

4 30. 9. 14.00 Modranka

6 21. 10. 14.00 Husovice

8 4. 11. 14.00 Bratislava

10 18. 11. 14.00 Spišská NV

Divize Luhačovice B

Den Hodina Soupeř

23. 9. 9.00 Valašské Meziříčí B

7. 10. 9.00 Telnice

14. 10. 9.00 Vyškov B

28. 10. 9.00 Blansko B

11. 11. 9.00 Čejkovice

25. 11. 9.00 Zlín B

9. 12. 9.00 Brno IV
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA 

Pátek 1. 9. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
eva a Vašek 

Pátek 1. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Prsa / Hrají: K. Leichtová, I. Svobodová,  
E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová,  
J. Nosek / R. Trsťan 

Středa 6. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Seznamme se /zábavná show Jana 
Budaře 

DNY SLOVENSKÉ KULTURY 6. - 9. 9. 
Středa 6. 9. • 14.30 
Po stopách Dušana Jurkoviče / 
Tematická procházka po místech, která jsou 
úzce spjatá s legendou české a slovenské 
architektury Dušanem Jurkovičem 

Čtvrtek 7. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Starý majstri
Hrají: M. Lasica, M. Huba 

Pátek 8. 9. • 19.30 • Kino Elektra 
Světlé místo / Film o historii 
československý vztahů v Luhačovicích / Po 
promítání proběhne beseda s režisérem 
Dušanem Trančíkem 

Sobota 9. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Afrodité salonný orchester / 
Účinkují: P. Šalamonová, housle; J. Urdová, 
viola; I. Zemáneková , violonccelo,  
X. Maskaliková, klavír; M. Mudroňová, flétna 

Neděle 10. 9. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Kloboukový den
Luhačovický okrašlovací spolek Calma 
a Stanley´s Dixie Street band 

Středa 13. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Zelňačka / Hrají: O. Vízner, Otakar Brousek 
ml. aj. 

Pátek 15. 9. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
O Smolíčkovi / Praha 

MeZINÁRODNí FeSTIVAL 
DĚTSKýCH FOLKLORNíCH 
SOUBORŮ PíSNí A TANCeM 
15. - 17. 9. 2017 

Pátek 22. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Sametový hlas / koncert Jitky 
Zelenkové

Sobota 23. 9. • 15.30 • Lázeňské divadlo 
Iva Hüttnerová, beseda

Úterý 26. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Žena vlčí mák / Hraje: Hana Macuichová
 
28. 9. • od 9.00 do 17.00 • u pošty
Svatováclavský jarmark 
s programem historického 
šermu

Kolonádní koncerty 
Lázeňské náměstí

Neděle 3. 9. • 15.00 
Vlčnovjanka 
 
Pátek 8. 9. • 16.00 
Folklorní soubor Liptov 

Sobota 23. 9. • 16.00 
Pěvecký sbor Janáček 

KINO

Pátek 1. 9. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Sobota 2. 9 • 19.30  12

Masaryk 
Životopisný ČR

Neděle 3. 9. • 17.00  
Hurvínek a kouzelné muzeum 
Animovaný ČR, 2017

Pondělí 4. 9. • 19.30 
Špunti na vodě 
Komedie ČR, 2017

Pátek 8. 9. • 19.30 
Svetlé miesto / Festival Dny Slovenské 
kultury / po promítání proběhne beseda 
s režisérem Dušanem Trančíkem 
Dokumentární Slovensko, 2017

Sobota 9. 9. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Neděle 10. 9. • 17.00 
Já, padouch 3 
Animovaný USA, 2017

Pondělí 11. 9. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Úterý 12. 9. • 19.30 12  
Druhá strana naděje
Komedie Finsko, 2017  

Středa 13. 9. • 16.00 
Bezva ženská na krku
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 14. 9. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Pondělí 18. 9. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Středa 20. 9. • 19.30  12

Masaryk 
Životopisný ČR, 2016

Čtvrtek 21. 9. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Sobota 23. 9. • 19.30 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Neděle 24. 9. • 17.00 
Velká oříšková loupež 2 
Animovaný USA, 2017

Pondělí 25. 9. • 19.30 
Špunti na vodě 
Komedie ČR, 2017

Středa 27. 9. • 19.30    12

Zkrátka kraťas
Animovaný ČR, 2017

Čtvrtek 28. 9. • 17.00 
Hurvínek a kouzelné muzeum 
Animovaný ČR, 2017

Pátek 29. 9. • 19.30  
Zahradnictví. Dezertér
Drama ČR, 2017
 
Sobota 30. 9. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Akce DDM

Pátek 1. 9. • od 19.00 do 21.00 • zámek, 
klubovna 7
Tajemný svět netopýrů, beseda / 

Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
XXI. mezinárodní noc pro netopýry. Beseda, 
přehlídka hlasů nejběžnějších netopýrů a kvíz 
s odměnou, ukázky živých netopýrů. S sebou 
spolehlivé svítící baterky, notes a tužku 

13. 9. - 27. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Akce pro veřejnost
Středa 13. 9. • od 9.00 do 11.30 • 
technická učebna ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 14. 9. • od 8.30 do 14.30
Pátek 15. 9. • od 8.30 do 14.00 
Výstava modelového kolejiště 
pro děti MŠ, žáky ZŠ a veřejnost 

Čtvrtek 14. 9. • od 9.00 do 11.30 • 
zámecká zahrada
Ukázky práce složek IZS, agility 
a mladých hasičů
MŠ, ZŠ, klienti Charity, okolní MŠ a ZŠ, 
veřejnost

Pátek 15. 9. • zámecká zahrada 
Závody s koloběžkami 
a odrážedly, jízda ve šlapacích 
autíčkách
Rodiče s dětmi a žáci 1. - 5. tříd

Úterý 19. 9. • od 10.30 • Charita
Odběry glykémie a měření tlaku 
v Charitě

Sobota 23. 9. • neděle 24. 9. • zámecká 
zahrada 
Dopravní hřiště pro veřejnost

Sobota 23. 9. • od 9.00 do 13.00 
expedice Luhačovicko 
Nordic walking vycházka na Komonec, Starý 
Světlov. Odborná instruktáž a možnost 
zapůjčení holí, seznámení s geocachingem + 
odlov keší. Trasa cca 8 km
Sraz autobusové nádraží v Luhačovicích 
v 8.40, odjezd do Horní Lhoty 8.50. Konec 
trasy autobusová zastávka Pozlovice Horní 
konec. 
Pro veřejnost, 36 Kč na autobus, za deště 
náhradní termín 24. 9.

Další akce
Středa 13. 9. (ZŠ Luhačovice) 
První pomoc, beseda pro žáky 6. tříd, 
Prevence úrazovosti, beseda pro žáky 
8. tříd

Středa 13. 9. (městská knihovna) 
Knihy s dopravní tematikou, 
beseda pro žáky 2. a 3. tříd

Pátek 15. 9. (myslivecká chata) 
Myslivost, beseda pro žáky 5. tříd 

Úterý 19. 9. (ZŠ Luhačovice) 
Bezpečnostní problematika, 
beseda pro žáky 7. tříd 

Středa 20. 9. 
Dopravní výchova s využitím 
mobilního dopravního hřiště 
pro MŠ Luhačovice. Sportovně 
dopravní program spojený s jízdou vláčkem 
na přehradu a zpět pro školní družinu.

Čtvrtek 21. 9. 
Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program, pro žáky 4. 
tříd ZŠ Luhačovice.

Pátek 22. 9. 
Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program, pro ZŠ 
Biskupice.

Pondělí 25. 9. 
Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program pro ZŠ 
Pozlovice

Úterý 26. 9. 
Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti pro ZŠ Dolní Lhota

Středa 27. 9. 
Dopravní výchova s využitím 
mobilního dopravního hřiště 
pro děti MŠ Pozlovice

Neděle 17. 9. od 13.00 do 14.45 před 
kinem Elektra
Hrajeme si na návsi
Hravý a zábavný doprovodný program 
folklorního festivalu Písní a tancem

Další akce: 
Seznamovací program pro žáky 6. tříd ZŠ 
Luhačovice, Prevence úrazovosti, beseda pro 
žáky 8. tříd 

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 od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč

4. 9. Luhačovice a film, beseda
11. 9.  Sváteční slovo /  P. Martin Rumíšek
18. 9. Turnaj v ruských kuželkách
20. 9. Jak si udržet zdravá játra a žlučník /   
 PharmDr. Eva Valentová
25. 9. Kvízy, hádanky, hlavolamy

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

DNY CHARITY LUHAČOVICE – ZÁŘÍ 2017

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

Pondělí 18. 9. • Denní stacionář • od 
9.30 do 11.30 
Turnaj v ruských kuželkách

Úterý 19. 9. • Denní stacionář • od 8.00 do 
10.30
Měření glykémie pro prvních 
20 osob zdarma

Úterý 26. 9. • 6.30 • zámecká kaple
Mše svatá za Charitu Luhačovice 
její uživatele, dobrovolníky 
a dárce 

Středa 27. 9. • budova charity • od 9.00 do 
15.00
Den otevřených dveří Charity 
Luhačovice 

Dne 27. 9. 
se slaví památka sv. Vincence 
z Paula – patrona charitního díla

Akce SAS

Čtvrtek 7. 9. • 15.00 • klubovna

Středa 13. 9. • 16.00 • kino 
Bezva ženská na krku / biosenior

Čtvrtek 14. 9. • 12.15 • autobus 
Vysoké Pole - envicentrum, 
Vysocká kaple

Čtvrtek 21. 9 • 10.15 • autobus 
Provodov, výstup na Komonec, 
pěšky do Luhačovic (náročnější  vycházka 
vede pí Mikulášková)

Žít život naplno a nesedět doma
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Kvůli bezpečnosti musel být vyhlášen zákaz koupání v přehradě i vstup do části lesů
Lidem v  Luhačovicích a  okolí 

bohužel léto mohly znepříjem-
nit dva zákazy vydané instituce-
mi. Oba však byly vydány kvůli 
bezpečnosti obyvatel a návštěv-
níků a  zachování jejich zdraví. 
Poslední červencový den, tedy 
31. 7. vyhlásili krajští hygieni-
ci zákaz koupání v  Luhačovické 
přehradě. Na kvalitě vody v pře-
hradě se zřejmě podepsalo nejen 
horké počasí přelomu červen-
ce a srpna, ale nejspíše i přívalo-
vé deště, které mohly do nádr-
že spláchnout nečistoty. Bouřka 
s  krupobitím a  přívalovým deš-
těm zasáhla lokalitu přehrady 
22. července. Měření hygieni-
ků v  rámci pravidelného dohle-
du nad kvalitou vody v nádržích 
používaných k rekreačnímu kou-
pání o  dva dny později bylo po 
rozborech vzorků vyhodnoce-
no jako krátkodobé znečištění. 
Na základě hodnocení výsledků 
laboratorní analýzy vzorku ode-
braného dne 27. července mu-
seli ale hygienici konstatovat, 
že voda v  přehradě se stala ne-
vhodnou ke koupání. „Bylo zjiš-
těno, že voda ke koupání v  této 

koupací oblasti nevyhovuje limit-
ním hodnotám v ukazatelích sini-
ce (stupeň III.), chlorofyl (stupeň 
II.) a  mikrobiologické znečištění 
v  ukazateli intestinální enteroko-
ky a  E.coli. Zároveň byla překro-
čena limitní hodnota v  ukazateli 
průhlednost,“ sdělila za zlínskou 
krajskou hygienickou stanici ře-
ditelka Odboru hygieny obec-
né a  komunální Eva Javoříková. 
Výsledky znamenaly, že hygieni-
ci na základě příslušné vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví mu-
seli koupání v  Luhačovické pře-
hradě zakázat. „Bylo dosaženo 
stupně VODA NEBEZPEČNÁ PRO 
KOUPÁNÍ – ZÁKAZ KOUPÁNÍ,“ do-
plnila Javoříková. Při koupání 
ve vodě s  velkým počtem sinic 
a  dalšími nevyhovujícími para-
metry by se totiž lidé vystavo-
vali různým zdravotním rizikům, 
od vyrážek a bolesti hlavy až po 
žaludeční potíže i závažné zdra-
votní následky. Opětovné povo-
lení koupání v přehradě bez stra-
chu o  své zdraví samozřejmě je 
odvislé od aktuálního stavu kva-
lity vody v  Luhačovické přehra-
dě. „Dočasný zákaz používání 

vody ke koupání platí do doby, 
než budou kvalitativní ukazate-
le vody ke koupání, u  nichž bylo 
zjištěno překročení limitních hod-
not, vyhovovat požadavkům sta-
noveným vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví,“ vysvětlila při vy-
hlášení zákazu Javoříková. Ak-
tuální stav výsledků měření kva-
lity vody v  koupacích lokalitách 
přírodních nádrží včetně Luha-
čovické přehrady lze nalézt na 
webu www.khszlin.cz. V  pořa-
dí další výsledky rozboru vzor-
ků odebraných 7. srpna bohužel 
nedopadly dobře, takže zákaz 
nadále trval. Rekreanti i  místní 
z  Luhačovic, kteří se chtěli svla-
žit v  horkých dnech, tak mohli 
vzít za vděk místo koupání v pří-
rodní nádrži návštěvou koupa-
liště Duha v  blízkosti přehrady 
nebo městské plovárny v  cent-
ru Luhačovic. Další odběr vzor-
ků vody z přehrady byl hygieniky 
plánován na 21. 8., po uzávěrce 
tohoto čísla novin. 

V  souvislosti se zmiňovaným 
bouřením živlů koncem čer-
vence se občanů města i  tu-
ristů dotkl také další výsledek 

extrémního počasí. Červenco-
vá bouře v  okolí Luhačovic to-
tiž vyvrátila či polámala také 
řadu stromů v  okolí města, tak-
že odbor životního prostředí lu-
hačovické radnice musel v  rámci 
výkonu státní správy kvůli bez-
pečnosti omezit vstup do vyme-
zeného koridoru lesů na Luhačo-
vicku. Od 1. srpna na území, kde 
bouře napáchala největší ško-
dy, vyhlásil zákaz vstupu do lesa 
podle ustanovení § 19 odst. 3 les-
ního zákona, a  to až do 30. září. 
„Zpracování polomů bude časově 
náročné a vyžádá si čas v trvání mi-
nimálně následujících dvou měsíců. 
Po tuto dobu byl v poškozených po-
rostech vyloučen přístup veřejnosti 
do lesa z  důvodu zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví občanů. Po-
lámané stromy jsou v řadě případů 
nestabilní a  hrozí jejich další zříce-
ní,“  vysvětlil opatření při vyhlá-
šení rozhodnutí vedoucí odboru 
životního prostředí Petr Záhorov-
ský. Na houby či za odpočinkem 
do lesa se tak lidé museli vydat do 
lokalit, kde zákaz neplatí. 

Nikola Synek

Na festivalu Písní a tancem vystoupí i folklorní soubory z Polska a Německa
Už pětadvacátý ročník mezi-

národního festivalu dětských 
folklorních souborů Písní a  tan-
cem se uskuteční od pátku  
15. září do neděle 17. září. Akce 
jako již tradičně nabídne vystou-
pení řady dětských folklorních 
souborů nejen z  různých míst 
České republiky, ale i ze zahraničí.

„Tentokrát přivítáme také ně-
mecký Thuringer Folklore Tanzen-
semble Rudolstadt, polský sou-
bor Biskupianie Krobi a  slovenský 
folklor bude reprezentovat Limbo-
ra Prečín,“ poznamenala starost-
ka Luhačovic Marie Semelová. Ta 
je zároveň předsedkyní výboru 
zapsaného spolku Kulturní Luha-
čovice, který ve spolupráci s  řa-
dou partnerů festival pořádá.

Úvodní den akce bude patřit 
jako obvykle zahájení s  vystou-
pením souborů v  Pozlovicích, 
sobota a  neděle pak nabídnou 
návštěvníkům řadu programů 
v  Luhačovicích. „V sobotu se ná-
vštěvníci mohou těšit od 9 do 17 
hodin na Jarmark venkova na Lá-
zeňském náměstí, během dne ne-
bude chybět festivalový průvod 
souborů, které se sem vydají od 

pošty a poté předvedou kompono-
vaný program My jsme malí řeme-
slníci,“ podotkla Semelová. Sou-
částí druhého dne festivalu bude 
také tentokrát představení fina-
listů soutěže Vesnice roku a  vy-
hlášení vítězů. Dá se tak před-
pokládat, že jako v  předchozích 
letech do Luhačovic dorazí desít-
ky občanů z obcí, které se o titul 
Vesnice roku 2017 budou uchá-
zet, aby svou obec fanděním 
podpořili. Soutěži bude věnová-
na i  doprovodná výstava v  Hale 
Vincentka. Právě v  souvislosti se 
soutěží Vesnice roku bylo vybrá-
no téma sobotního komponova-
ného pásma. „Přes den se koná 
i  jarmark a  je tu prezentace obcí. 
A  v každé obci byli řemeslníci a  s 
tím spojené zvyky. Rozhodli jsme 
se proto pásmo udělat z  různých 
tanců a zvyků spojených s řemesly, 
což nám přijde jako vhodné dopl-
nění k Vesnici roku,“ vysvětlila Eva 
Janíková, která má spolu s  man-
želem Přemyslem komponované 
programy festivalu na starost. 

V  neděli festival nabídne po 
dopolední mši svaté od třinácti 
hodin Folklorní hry před kinem 

Elektra. „Ve spolupráci s  DDM Lu-
hačovice si budou moct různých 
her užít nejen děti z  řad návštěv-
níků, ale pobaví se při nich jistě 
i  malí členové zúčastněných sou-
borů,“ doplnila starostka Semelo-
vá. Po zábavném dovádění bude 
následovat od 15 hodin opět fes-
tivalový průvod od pošty k hlav-
nímu pódiu na Lázeňském ná-
městí. Tam program festivalu 
uzavře od 16 hodin další kompo-
nované pásmo v  podání folklor-
ních souborů. Tentokrát ponese 
název Voda, voda, voděnka. „K 
Luhačovicím patří léčivé prameny, 
ale obecně se NA Luhačovském Zá-
lesí v řadě písní zpívá o vodě snad 
ve všech jejích skupenstvích. Jde 
třeba o  písně o  dešti, představí-
me v  pásmu samozřejmě vystou-
pení k otevírání pramenů, ale také 
k otevírání studánek,“ podotkla za 
organizátory Janíková s  tím, že 
do komponovaných programů 
budou povahou svých vystou-
pení zapojeny všechny přítom-
né soubory z  ČR. Z  tuzemských 
souborů se letos mimo jiné před-
staví například Děcka z  Buchlo-
vic nebo Vizovjánek, nebudou 

samozřejmě chybět ani soubo-
ry z Luhačovic a nejbližšího oko-
lí. Představí se tak i  Malé Zálesí 
Luhačovice nebo soubor Leluja 
z  Provodova a  Řetechova. Pub-
likum se má rozhodně na co tě-
šit a příznivci folkloru si jistě při-
jdou na své. 

„Program i  zastoupení souborů 
je pestré, a  proto věřím, že se také 
letošní 25. ročník festivalu skvě-
le vydaří a srdečně na něj všechny 
zvu,“ uzavřela starostka. 

Atmosféru festivalu, který je 
celý přístupný zdarma, obvykle 
umocňuje příjemné počasí babí-
ho léta. Pokud by tomu tak letos 
nebylo, organizátoři jsou připra-
veni v  případě vytrvalého deš-
tě přesunout operativně hlavní 
venkovní programy z  Lázeňské-
ho náměstí do Městského domu 
kultury Elektra. Festival by se ne-
mohl uskutečnit bez řady partne-
rů a  podporovatelů. K  těm, kdo 
kromě města Luhačovice akci 
nejvýrazněji podpořili, patří Zlín-
ský kraj, Nadace Agrofert a Nada-
ce Synot.

Nikola Synek

Novinky z knihovny
Letošní slunečné prázdniny uběh-

ly jako voda, přichází podzim a s ním 
začátek nového školního roku. Dovo-
lujeme si Vám opět nabídnout službu 
obalování knih, sešitů a učebnic přes-
ně na míru, zejména atypických for-
mátů. Můžete přijít kdykoliv během 

otevírací doby knihovny. Vzhledem 
ke zkušenostem z minulých let Vás 
prosíme o trpělivost, nelze vždy oba-
lit knihy či sešity na počkání!

Tuto službu nabízíme celoročně.
Srdečně zveme zájemce o studi-

um Virtuální univerzity třetího věku. 

Cena semestru je 400 Kč a přihlašo-
vat se je možné do 10. září 2017.

V úterý 19. 9. v 17 hodin se bude 
konat přednáška bylinkáře pana Sta-
nislava Zábojníka. Pokud budete 
mít zájem o konzultaci, můžete se 
přihlásit telefonicky 577 132 235 či 

e-mailem info@knihovna-luhacovi-
ce.cz. Vstupné 40 Kč.

Bližší informace o dění v knihovně 
najdete na našich webových strán-
kách, Facebooku a letácích.

Milana Mikulcová
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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 Luhačovicewww.novyujezdec.cz 

A S MOŽNOU DOTACÍ AŽ 200 000 CZK
OD MĚSTA UHERSKÝ BROD

NOVÝ ÚJEZDEC - Újezdec u Luhačovic

VÁŠ ZBRUSU NOVÝ DOMOV
V ŽÁDANÉ LOKALITĚ

tel.: +420  602 753 117 mail: antos@novyujezdec

POSLEDNÍ
VOLNÉ

POZEMKY


