
LUHAČOVICKÉ 
NOVINY

Květen 2019
ročník XXVI.

Vítání občánků | Rozhovor s Vladimírem Schlimbachem | Otevřené brány | Setkání s občany místních částí

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web



strana 2

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

O obnovené vítání občánků byl zájem, tradice bude pokračovat

V dubnu bylo v Luhačovicích po 
letech obnoveno vítání občánků. 
Do obřadní místnosti radnice tak na 
slavnost konanou 12. 4. postupně 
ve třech odpoledních termínech za-
mířilo několik desítek rodičů se svý-
mi ratolestmi. U vzácného okamži-
ku nechyběli často samozřejmě ani 
další jejich rodinní příslušníci. Malé 
občánky města symbolicky přiví-
tal starosta Marian Ležák a  popřál 

dětem i jejich rodinám hodně zdra-
ví a štěstí do dalšího života. Mamin-
kám a  tatínkům pogratuloval, pře-
dal jim pamětní listy a  dary, které 
jim budou symbolické přivítání je-
jich dětí mezi občany města připo-
mínat. 

„Chceme, aby lidé vnímali, jak 
jsme opravdu hrdí na to, že tu máme 
nové občánky. Součástí oslavy pro-
to samozřejmě nebyl jen proslov 

a přivítání, ale také věcné dary v po-
době pamětních mincí. Pro mamin-
ky jsme měli také kytičku,“ pozna-
menal starosta. Na pozvané rodiče 
čekal také podpis do pamětní kroni-
ky a pro všechny hosty bylo připra-
veno pásmo básniček v podání dětí 
z místní školky. Pro rodiny bylo za-
jištěno i fotografování – jednak ro-
dičů s dítětem během obřadu a po-
tom také s  rodinnými příslušníky 
u  přichystané kolébky, kam mohli 
pro účel pamětního snímku své dě-
ťátko na chvilku položit. Obnovení 

akce, která se konala po dlouhých 
20 letech, přišlo z  popudu samot-
ných rodičů malých dětí, kteří se na 
starostu s dotazy na znovuzavede-
ní akce obraceli. I proto se přiroze-
ně velká většina oslovených rodičů 
nedávno narozených miminek pro 
účast na akci rozhodla. Vítala se tak 
třicítka miminek. „Jsme velmi rádi, 
že zájem lidí byl při obnovení akce 
opravdu veliký. Samozřejmě proto 
slavnost budeme organizovat opět 
i v budoucnu,“ uzavřel starosta. 

Nikola Synek 

Zástupci města pogratulovali letošním 
sedmdesátníkům

V  příjemné atmosféře proběh-
lo první setkání představitelů měs-
ta s  jubilanty, které se odehrálo 
17. dubna v  salonku domu kultu-
ry Elektra. Pro pozvané sedmde-
sátníky, kterých na akci dorazily 
necelé dvě desítky, bylo připrave-
no nejen bohaté občerstvení, ale 
také zajímavý program. A  samo-
zřejmě blahopřání a  osobní gra-
tulace od starosty Mariana Ležáka 
a místostarosty Jiřího Šůstka, včet-
ně květiny pro všechny oslavenky-
ně. Úvodní program patřil hudeb-
nímu vystoupení kytaristek z DDM 
Luhačovice. Jejich kolegyně ze 
sportovně orientovaného kroužku 
pak předvedly sestavu na trampo-
línách. Po gratulacích jubilantům 
pokračovala volná zábava, při kte-
ré společně ve veselém duchu osla-
venci a zástupci města strávili ještě 
více než 2 hodiny. Akce, kdy takto 
město sezve jubilanty na společné 
posezení, se konala poprvé. Proč 

město novinku zavedlo, vysvětlil 
místostarosta Šůstek, v jehož kom-
petencích jsou sociální věci. 

„Návrh změnit formu přání ju-
bilantům navrhla komise pro ob-
čanské záležitosti. Osvědčilo se se-
tkání seniorů před Vánocemi, a tak 
společné přání a setkání s jubilan-
ty by mohlo být do budoucna také 
příjemnou tradicí. Setkají se tak 
naši občané, kteří se většinou zna-
jí a  nemají vždy možnost se tak-
to společně setkat. Pro nás je pak 
zase velice příjemné a užitečné sly-
šet podněty našich seniorů a  vy-
slechnout si jejich životní zkuše-
nosti. Zatím předpokládáme, že by 
se každoročně uskutečnila tři tako-
vá setkání jubilantů,“ poznamenal 
místostarosta Jiří Šůstek.

Srdečná atmosféra setkání potě-
šila rovněž starostu Mariana Ležá-
ka, který věnuje podobným akcím 
rovněž výraznou podporu.

Nikola Synek

POPLATEK LZE UHRADIT JEDNORÁZOVĚ 
NEJPOZDĚJI DO 31. 5. 2019:

• hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Luhačovice
 po, st: 7.30–12.00, 13.00–17.00
 út, čt, pá: 7.30–12.00, 13.00–14.30
• bezhotovostním převodem na b.ú. č.: 1409197309/0800
 k. s.: 0308
 v. s.: číslo poplatníka z evidence MěÚ Luhačovice

Informace k platbám získáte na tel.: 577 197 436-7 nebo 
e-mail: vebrova@mesto.luhacovice.cz, mikulcova@mesto.luhacovice.cz

Poplatek je povinna uhradit 
fyzická osoba:

1. s trvalým pobytem v Luhačo-
vicích, 

2. cizinec, kterému byl povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů a je 
hlášen v Luhačovicích – povinnost 
přihlásit se k  místnímu poplatku 
na MěÚ Luhačovice,

3. cizinec, který pobývá na úze-
mí Luhačovic přechodně po dobu 
delší 3 měsíců – povinnost přihlá-
sit se k místnímu poplatku na MěÚ 
Luhačovice,

4. cizinec, kterému byla udě-
lena mezinárodní ochrana podle 

zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle záko-
na upravujícího dočasnou ochra-
nu cizinců a pobývá na území Lu-
hačovic – povinnost přihlásit se 
k místnímu poplatku na MěÚ Lu-
hačovice,

5. mající ve vlastnictví stav-
bu určenou k  individuální rekre-
aci (pokud nehradí poplatek dle 
bodu 1–4), byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a  to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fy-
zickou osobu – povinnost přihlá-
sit se k místnímu poplatku na MěÚ 
Luhačovice.

Oznámení
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Volit se bude v 7 volebních okrscích, které se oproti minulým volbám 
nezměnily. 

Volič, který je občanem České republiky, se musí volební komisi pro-
kázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Volič, který je občanem jiného členského státu se prokáže platným 
cestovním dokladem nebo průkazem k povolení pobytu.

Hlasovací lístky budou distribuovány jako obvykle, a to do 21. května 
2019. Podmínkou je, aby měli občané označené domovní schránky. Hla-

sovací lístky může volič obdržet i ve volební místnosti.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2019
Městský úřad Luhačovi-

ce, odbor finanční, upozorňu-
je občany, že na základě Obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2018, 
o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“), je poplatek za pro-
voz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 

odpadů splatný jednorázo-
vě nejpozději do 31. 5. 2019.

Základní sazba poplatku pro 
poplatníka na rok 2019 činí 650 Kč. 
Výčet osvobození a  úlev je uve-
den v čl. 35 vyhlášky – celé znění 
je k dispozici na webových strán-
kách www.mesto.luhacovice.cz 
v části „dokumenty města“.
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 11. 3. 2019
RML jmenovala:
•	 komisi státní památkové péče ve 

složení: starosta, tajemník, vedoucí 
finančního odboru, vedoucí staveb-
ního úřadu, referent státní památ-
kové péče.

RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve výši 

8 000 Kč Domovu pro seniory Louč-
ka;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč manželům J. a J. P. na za-
koupení náhradní baterie do plicní 
ventilace;

•	 zveřejnění záměru města směnit 
pozemek parc. č. 1211/24 o výmě-
ře 103 m2 v k. ú. Luhačovice, který 
je součástí komunikace v ul. V Dra-
hách, za odpovídající část pozem-
ku parc. č. 1051/4 v k. ú. Luhačovice 
v majetku města;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 2436/6 k. ú. Luhačo-
vice v majetku města pro umístění 
zařízení distribuční soustavy rea-
lizované pod názvem „Luhačovi-
ce, Hradisko, Urbancová, kab. NN“ 
ve prospěch firmy E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice, za jednorá-
zovou úplatu 200 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 74/1, 815/17, 
815/1, 815/12, 740/5, 2458/1, 
788, 739/4, 739/3, 2458/4 a  745/1 
k. ú. Luhačovice v  majetku měs-
ta pro umístění veřejné komuni-
kační sítě realizované pod názvem 
„AVONET telekomunikační vedení 

Luhačovice, ul.  Nádražní“ ve pro-
spěch firmy AVONET, s.  r.  o., Luha-
čovice, za jednorázovou úplatu 
200 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2934/1, 576/6 
a 2442/2 k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění veřejné ko-
munikační sítě realizované pod 
názvem „Metropolitní optická síť 
Orthodox – Luhačovice Bytové 
domy ulice Solné“ ve prospěch fir-
my Orthodox networks, s. r. o., Praha 
6 – Břevnov, za jednorázovou úpla-
tu 200 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. 
Kladná Žilín o výměře cca 70 m2;

•	 uzavření Dohody o  ukončení ná-
jemní smlouvy uzavřené s  firmou 
RENOSTAV, spol. s r. o., Luhačovice, 
na užívání nebytových prostor o vý-
měře 39,70 m2 ke dni 31. 3. 2019;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou nebyto-
vé prostory o  výměře 54,19 m2 ve 
IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 
137, který je součástí pozemku st. 
pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masa-
rykova; 

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou nebyto-
vé prostory o  výměře 58,46 m2 ve 
II. nadzemním podlaží objektu č. p. 
137, který je součástí pozemku st. 
pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masa-
rykova;

•	 smlouvu o  pronájmu TO a  vlá-
ken č. Ox-01/01-2019 s firmou Ort-
hodox networks, s. r. o., Praha 6 

– Břevnov, na kamerový systém 
pro úsek č. p. 137 – služebna Měst-
ské policie Luhačovice, Nábřeží 971, 
smlouvu o  pronájmu TO a  vláken 
č. Ox-01/02-2019 s  firmou Ortho-
dox networks, s. r. o., Praha 6 – Břev-
nov na kamerový systém pro úsek 
MěDK Elektra č. p. 950 – služebna 
Městské policie Luhačovice, Nábře-
ží 971; 

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo na 
akci „Luhačovice – úprava křižo-
vatky ulice Družstevní“, uzavíraný 
mezi městem Luhačovice a  EURO-
VIA CS, a. s., Praha 1 – Nové Město, 
závod Zlín, a pověřila starostu měs-
ta Ing.  Mariana Ležáka podpisem 
dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci 
„Luhačovice – úprava křižovatky uli-
ce Družstevní“;

•	 zpracování studie dispozičního ře-
šení přestavby budovy ZŠ II (Školní 
811) firmou JB CREATE, s. r. o.

RML neschválila:
•	 umístění tepelného čerpadla na po-

zemku města p. č. 2003, k. ú. Klad-
ná Žilín.

RML revokovala:
•	 usnesení 4/R1/2019 ze dne 

14.  1.  2019 v  tomto znění: uzavře-
ní nájemní smlouvy na užívání ne-
bytových prostor o  výměře 64 m2 
v  přízemí objektu č. p. 18, který je 
součástí pozemku st. pl. 181 k. ú. 
Kladná Žilín, s  firmou KLIMASTAV, 
s.  r. o., Zahradní čtvrť 1110, Lu-
hačovice, na dobu neurčitou od 
1. 4. 2019 za cenu 250 Kč/m2/rok.

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Sběrný dvůr Luhačovice“ tak-
to: 1. SWIETELSKY stavební, s.  r. o., 
Valašské Meziříčí, nabídková cena 
bez DPH 3 982 769,00 Kč, a pověřila 
starostu města Ing. Mariana Ležáka 
podpisem smlouvy; 

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Sběrný dvůr Luhačovice – dodávka 
vybavení“ takto: 1.  ELKOPLAST CZ, 
s. r. o., Zlín, nabídková cena bez DPH 
748 000,00 Kč, a  pověřila starostu 
města Ing.  Mariana Ležáka podpi-
sem kupní smlouvy; 

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Úpravy okolí MěDK Elektra v  Lu-
hačovicích“ takto: 1. COLAS CZ, 
a.  s., oblast Východ, region Zlín-
ský, Zlín, nabídková cena bez DPH 
4  026  284,19 Kč, 2. 3V & H, s. r. o., 
Uherský Brod, nabídková cena bez 
DPH 4 099 999,00 Kč, 3. SMO, a. s., 
Otrokovice, nabídková cena bez 
DPH 4 143 363,50 Kč, a pověřila sta-
rostu města Ing. Mariana Ležáka 
podpisem smlouvy o  dílo s  vybra-
ným dodavatelem COLAS CZ, a. s.

RML jmenovala:
•	 do funkce vedoucí odboru vnitř-

ních věcí Bc. Veroniku Vavrysovou 
s účinností od 1. 5. 2019;

•	 do funkce vedoucího živnostenské-
ho odboru Ing. Marka Zábojníka 
s účinností od 1. 5. 2019.

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 25. 3. 2019
RML schválila
•	 neuplatnění svého zákonného 

předkupního práva ke koupi spolu-
vlastnického podílu id. 1/16 na po-
zemku parc. č. 719/1 k. ú. Luhačo-
vice; 

•	 uzavření dodatku č. 1 k  nájemní 
smlouvě ze dne 22. 12. 2009 na pro-
nájem nebytových prostor o celko-
vé výměře 212 m2 v  objektu č. p. 
282, který je součástí pozemku st. 
pl. 314 k. ú. Luhačovice a části po-
zemku p. č. 757/6 k. ú. Luhačovice 
o výměře 150 m2, předmětem kte-
rého bude změna doby nájmu od 
1. 1. 2020 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 1 rok;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 450/15, 450/29, 
505/22, 505/35 a 505/36 k. ú. Luha-
čovice v  majetku města pro umís-
tění veřejné komunikační sítě reali-
zované pod názvem „Metropolitní 
optická síť Orthodox – Luhačovice 
Bytové domy ulice Antonína Slavíč-
ka“ ve prospěch firmy Orthodox ne-
tworks, s. r. o., Praha 6 – Břevnov, za 

jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku st. pl. 641, k. ú. Luhačovice 
v  majetku města pro umístění ve-
řejné komunikační sítě realizované 
pod názvem „Metropolitní optic-
ká síť Orthodox – Luhačovice – Bílá 
čtvrť“ ve prospěch firmy Orthodox 
networks, s. r. o., Praha 6 – Břevnov, 
za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm 
+ příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2460/48 a 1017/6 k. 
ú. Luhačovice v majetku města pro 
umístění zařízení distribuční sousta-
vy realizované pod názvem „Luha-
čovice, Šretr, kab. NN“ ve prospěch 
firmy E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, za jednorázovou úplatu 
200 Kč/bm + 2 000 Kč za umístění 
2 ks skříní + příslušné DPH;

•	 uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor o výmě-
ře 17,58 m2 ve III. nadzemním pod-
laží objektu zdravotního střediska č. 
p. 315, který je součástí pozemku st. 

pl. 353/1, k. ú. Luhačovice, ul. Masa-
rykova, na dobu neurčitou za cenu 
1 200 Kč/m2/rok;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 687/7 
a  pozemku st. pl. 233/2 o  celkové 
výměře cca 200 m2 v k. ú. Luhačo-
vice;

•	 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na 
administraci veřejné zakázky, uza-
víraný mezi městem Luhačovice 
a MCI SERVIS, s. r. o., Zlín, a pověři-
la starostu města Ing. Mariana Ležá-
ka podpisem dodatku č. 1 příkazní 
smlouvy;

•	 Informační koncepci města Luhačo-
vice na období let 2019 až 2024;

•	 účast PhDr. Františka Hubáčka na 
zahraniční studijní cestě pořádané 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska po Jižním Tyrolsku 
v termínu 5.–9. 6. 2019;

•	 podání žádosti o  příspěvek na vy-
tvoření pěti účelových pracovních 
míst na veřejně prospěšné prá-
ce z projektu Úřadu práce ve Zlíně 
Technickými službami Luhačovice, 

příspěvkovou organizací;
•	 pořádání projektu „Pochod a  běh 

proti diabetu“ společností Studio 
Tryangel, s. r. o., na území města 
v termínu 12. 4. 2019.

RML vzala na vědomí:
•	 výpověď nájemní smlouvy na uží-

vání garáže u  objektu č. p. 811, 
ul. Školní, Luhačovice, ke dni 
30. 9. 2019.

RML vydala:
•	 nařízení města Luhačovice 

č. 1/2019, o vymezení oblastí měs-
ta, ve kterých lze místní komunika-
ce nebo jejich určené úseky užít ke 
stání silničních motorových vozidel 
jen za sjednanou cenu.

RML souhlasila:
•	 s  průjezdem cyklistů v  rámci akce 

„Cyklojízda“, pořádané 23. 6. 2019 
městy Otrokovice, Dubnica nad Vá-
hom a Športovým klubem cyklisti-
ky Dubnica nad Váhom.

Upozornění
Od 13. května bude ukončen provoz parkoviště pod poštou (zahájení stavby).
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rOzhOVOr

„Snažíme se jen dělat lidem radost,“ říká po víc než půl století fungování Dívčího 
saxofonového orchestru jeho zakladatel a kapelník Vladimír Schlimbach

Už před 55 lety založil Vladi-
mír Schlimbach Dívčí saxofonový 
orchestr, který funguje dodnes. 
A stále ho vede právě tento ener-
gický kapelník, který se i  po své 
osmdesátce s nebývalým elánem 
věnuje hudbě a výchově mladých 
muzikantských generací. Zajíma-
vější osobnost pro rozhovor, ke 
kterému jsme se sešli na začát-
ku dubna, bych tak hledal jen stě-
ží. Zajímalo mě ale i  co bylo, než 
slavný „saxofoňák“ začal fungo-
vat. Rozhovor jsem tak začal do-
tazem: „Pane Shclimbachu, jak 
jste se vůbec dostal k hudbě Vy?

Moje rodiště je Lutín u Olomouce 
a hned naproti nás byl obrovský zá-
vod Sigma Lutín a tam měli taky de-
chovku. Ta každou sobotu zkoušela 
nebo měla koncert a já u toho nikdy 
coby dítě jako divák nechyběl. Jako 
chlapec jsem pak objevoval i hru na 
saxofon, protože na něj hrál náš sou-
sed. Ten mi ho taky půjčoval a  pak 
jsme i sehnali starší, na který jsem se 
mohl naučit hrát. 

Jak se to s  Vaším vztahem 
k hudbě vyvíjelo dál?

Potom různě na školách jsem se 
už snažil shánět vždy pár spolužáků, 
abychom taky měli nějakou kapelu. 
No a vyvrcholení bylo, když jsem už 
coby učitel působil na svém prvním 
místě, což bylo gymnázium v  Olo-
mouci. 

Tam jste měli kopii slavného or-
chestru Karla Vlacha, že?

Ano (ukazuje na fotografii), to se 
psal začátek šedesátých let. A  tam 
se k  nám hlásila právě i  dívenka, 
která chtěla hrát na saxofon, Zde-
nička Šnoblová. Napřed jsme ji tam 
ani moc nechtěli – měla to být ko-
pie toho Vlachova orchestru, kde 
byli jen samí kluci, ale nakonec jsme 
ji vzali. A právě vzpomínka na ni mi 
později vnukla nápad na čistě dívčí 
saxofonový orchestr. S  panem Vla-
chem jsme se ale i  osobně setkali, 
když už jsme tak po roce s tou kopií 
jeho orchestru měli různá menší vy-
stoupení. 

Jak k tomu došlo?
Orchestr Karla Vlacha v Olomouci 

a blízkých městech každoročně kon-
certoval a  muzikanti bydleli v  ho-
telu poblíž naší školy. Poprosil jsem 
tam pana vrchního, když byla kapela 
u oběda,  aby Vlachovi tu fotku naší 
kapely ukázal.

Co na to Vlach?
Dostal fotku před sebe na stůl 

a povídá vrchnímu, kterému onikal: 
„Voni, kdo jim to dal?“ Vrchní: „No 
učitel, je támhle v  šatně…“ Vlach: 
„Zavolaj ho!“ No a  pak jsme se do-
mluvili, že přijdou s kapelou na naši 
školu. Přišli do jednoho a v tělocvič-
ně jsme jim zahráli jejich znělku. Do-
jalo je to, Karlu Kraugartnerovi šly 
slzy do očí, když ten stejný orchestr, 
ale z dětí, viděl. Pak jsem pana Vla-
cha poprosil a oni si stoupli za děti, 
podle toho, na co kdo hrál, a zahráli 

nám. To bylo krásné. Krautgartner 
(vedoucí dechové sekce a saxofonis-
ta u Vlacha) pak za námi jezdil pravi-
delně i se svým vlastním orchestrem. 
A  začala spolupráce. S  ním ten náš 
orchestr pak vystoupil i na Ledebur-
ských terasách (v zahradách Pražské-
ho hradu) pro televizi. A  také jsme 
jezdívali hrát už do některých lázní.

V těch hrajete pravidelně s Dív-
čím saxofonovým orchestrem Lu-
hačovice. Jak tedy došlo k  tomu, 
že jste založil toto uskupení 
a opustil Olomouc?

Onemocněl mi těžce syn, měl vel-
ké dýchací potíže a lékaři nám tehdy 
řekli, že dělají, co mohou, ale potře-
buje změnu prostředí. Podařilo se mi 
pak sehnat místo uprostřed čisté pří-
rody tady nedaleko ve Vlachovicích 
poblíž Luhačovic. A  tam jsem chtěl 
samozřejmě udělat také nějakou ka-
pelu a vzpomněl jsem si na onu dív-
ku se saxofonem. A  spontánně mě 
napadlo udělat čistě dívčí saxofono-
vý orchestr. To bylo v roce 1964. Nej-
prve jsme spolupracovali se slavi-
čínským domem kultury, kde se jim 
orchestr rozpadl, tak jsme od nich 
získali i nástroje a měli tam autobus, 
kterým nás vozili na vystoupení. Po 
osmi letech se ze mě pak vlastně ná-
hodou stal občan Luhačovic a tak se 
orchestr dostal sem. 

Co Vás přimělo přestěhovat se 
sem?

Chtěli jsme si ve Vlachovicích od-
koupit jako 4 rodiny učitelskou by-
tovku se 4 byty, abychom měli do 
budoucna jakousi jistotu a tehdy to 
bylo podle zákona tak možné. Jenže 
nám nechtěli vyhovět, tak jsme na-
šli s mojí ženou možnost v Luhačo-
vicích, kde jsme právě koncertovali. 
Tady mi tehdy řekli, že pokud tu dám 
takový orchestr dohromady z  luha-
čovických dětí, umožní nám tu po-
dílet se na družstevní výstavbě bytů. 
Žena se tu pak stala i  předsedkyní 
Bytového družstva Květen. 

Co vlachovické děti, které byly 
v souboru do té doby?

Na ty jsme nezanevřeli, vozili jsme 
je sem a dali to tu do kupy s dalšími 
talentovanými dětmi odsud. Ty vla-
chovické děti byly přeci z vesnice, tak 
bylo zajímavé, třeba i jak na nástroje 
cvičily. Doma denně odpoledne do-
stali kravku, ať ji jdou pást. Šly s ní na 
pastvu, kde ji někde přivázaly a pak 
jí k  tomu pasení hrály na saxofon. 
V obci jinak žádná velká možnost zá-
bavy nebyla, tak se pro to ta děvča-
ta nadchla. Měli jsme jednu dobu ale 
i potíže, když jeden pán chtěl převzít 
orchestr, který tehdy ještě fungoval 
pod závodním klubem Slavičín, od 
nichž jsme měli nástroje. 

Co se stalo?
Nejdřív tento muzikant ze Zlína 

tvrdil, že udělá takový orchestr pří-
mo ve Slavičíně a  vše bude dělat 
ve volném čase zdarma, nadšenec-
ky jako já. Jenže se tomu zpronevě-
řil. Pak na tamní vedení najednou 

vyrukoval s  tím, že chce měsíčně 
1600 korun, což byl tehdy plat šéf-
konstruktéra ve fabrice. Tak za mnou 
pak přišli, a já řekl: „Je mi jasné, proč 
jdete. Nebudeme to prodlužovat, 
orchestry spojíme…“ A bylo nás o to 
víc.

Kolik měl orchestr nejvíce čle-
nů?

Kolem 60, teď je to něco přes čty-
řicet. Jsou tam děti ze základní školy, 
střední, vysoké a poslední léta taky 
devět členek už ve věku maminek. 
To jsou členky, které se pak po le-
tech do souboru s nadšením vrátily.

Chodily se Vaše členky na ná-
stroj učit ještě jinam, nebo jste je 
učil jen Vy? 

Převážnou většinu jsem si vycho-
val úplně sám, i  když jsem nikdy 
neměl hudební školu a  jsem vlast-
ně saxofonista samouk. Jen dvě ze 
současných členek chodí na ZUŠ, 
jedna ve Slavičíně, druhá tady, ale 
na flétnu. Já začínal také děti na ško-
lách učit od flétničky, pak se vytří-
dilo, jestli mají k hudbě vztah, nau-
čily se základy, a  když je to chytlo, 
hrály s námi někdy na flétničky při 
koncertu a po roce a půl přecháze-
ly na saxofon. Tak tu býval úplný les 
saxofonů. 

Je známo, že Vás ta aktivita udr-
žuje po léta v kondici. Leckdo by 
Vám hádal spíš něco po šedesátce 
a ne, že jste před pár lety už slavil 
osmdesátiny…  

Mně dělá radost, že dělám dru-
hým radost, a když jdu spát, že vím, 
že jsem nikomu nic špatného neudě-
lal. Teď se tu radost zase 18. dubna 
budeme snažit rozdávat na koncertě 
v Piešťanech.

Už se Vám letos sezona tedy 
rozjela?

To už v  lednu, když jsme hráli 
v  Brně na Regiontouru, pak v  úno-
ru jsme hráli krátce ve Zlíně na ple-
se Krajského ředitelství Policie ČR. Po 
Piešťanech nás čekají Teplice, Karlo-
vy Vary a Mariánské Lázně. Pak už to 
jede, ale nehrajeme o  prázdninách, 
protože by se to těžko přizpůsobo-
valo, každé dítě jede v jiném termí-
nu někam na tábor nebo na dovole-
nou s rodiči. 

I tak jste už ale hráli všude mož-
ně po světě, že?

Navštívili jsme celkem 16 stá-
tů Evropy. Asi nejzajímavější bylo, 
když nás starosta Paříže slyšel v Pra-
ze, hned nás pozval, abychom kon-
certovali u  nich na pařížské radnici 
u příležitosti oslav pádu Bastily, tedy 
oslav francouzské revoluce. Pak nám 
ale nabídli ještě, abychom další tý-
den hráli v městech na pobřeží, tak 
jsem musel volat rodičům dětí, jest-
li souhlasí, že si pobyt o týden pro-
dloužíme. 

Zmínil jste Prahu. Tam hráváte 
už 20 let na recepci po slavnost-
ním předávání státních vyzname-
nání. Jak jste se dostali k vystupo-
vání na této akci?

To přišlo postupně. Nejprve do-
šlo k tomu, že jsme v Praze měli hrát 
a  byli jsme takhle na procházce ve 
městě i s mojí ženou, která mě v kon-
certování vždycky moc pomáhala. Je 
tomu bohužel už 8 let, co moje Helen-
ka tento svět opustila. Byli jsme tam 
tehdy také s vnučkou, která v orches-
tru už léta také hraje a pro orchestr by 
udělala vše. Tehdy byla ale ještě malá, 
tak jim říkám: „Počkejte na mě půlho-
dinku v cukrárně.“ A vydal jsem se na 
velitelství Hradní stráže. To bylo za 
pana prezidenta Havla a na Hradě se 
konávaly přísahy vojáků základní vo-
jenské služby. Tak mě napadlo, že by-
chom mohli zahrát vždycky vojákům 
při takové slavnosti, kterou měli při-
chystanou po přísaze pro ně i s rodi-
nami ve Španělském sále.

Co bylo dál?
Kapelník Hudby Hradní stráže se 

pro to nadchl a  říká: „To je nápad! 
Tak to hned uděláme, zrovna je pří-
saha!“ Náš orchestr sice hrál v  Praze 
tehdy se skupinou Šlapeto na Vác-
lavském náměstí, ale pak jsme hned 
měli jet domů. Ale Hradní stráž nám 
obratem zařídila ubytování. Vyklidi-
li nám některé pokoje vojáků, co byli 
zrovna na stráži. No a tak jsme začali 
hrávat na Hradě. Vždy se to moc líbilo 
a děkovali nám. Já, když se nám to po-
vedlo poprvé uskutečnit, jsem rados-
tí vyskočil snad metr vysoko a netušil 
jsem, že na Hradě budeme hrát tolik 
let až dodnes.

Teď ale hráváte po udělování 
státních vyznamenání.

K  tomu došlo tak, že se armáda 
profesionalizovala a  s  koncem po-
vinné vojny zanikly i  ty přísahy. Tak 
nám nabídli hrát na ještě prestižněj-
ší slavnosti po udělování státních vy-
znamenání! Tam jsou nejen současný 
i minulý prezident, taky všichni z par-
lamentu, špičky kultury a sportu, cír-
kevní hodnostáři. Nikdy bych nevěřil, 
že budeme hrát pro takové publi-
kum, a vždy mám pocit, že se z toho 
vznáším půl metru nad zemí. Ohrom-
ně mě nabíjí, že tolika lidem můžeme 
udělat hudbou radost.

Jak je to s repertoárem?
Než někam přijedeme, obvykle 

zkoušíme i  nějakou novou skladbu, 
ale hrajeme hlavně stálý repertoár. 
Jsou to skladby, které lidé znají, není 
to pro úzkou skupinu lidí. Lidovky 
i Beatles, nebo třeba Jaroslava Ježka. 
Od něj mám skladbu Život je jen ná-
hoda vůbec nejraději! Zkrátka hraje-
me pro všechny. Hráváme na koloná-
dách, kde je spousta různých lidí, také 
jsme často hráli na ambasádách, kam 
nás vysílalo ministerstvo, abychom 
tam při různých recepcích prezento-
vali naši kulturu. 

Kolik vůbec celkem prošlo Va-
ším orchestrem dívek?

Tak 230. Pokud mohou, léta v sou-
boru zůstávají. Vědí, že v  té skupině 
se mohou podívat na zajímavá místa, 
něčeho dosáhnout, co by se jim sa-
mostatně nepovedlo. 
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Jak přibíráte nové členky?
Teď jsme s  tím přestali, protože 

máme ustálený až přeplněný stav. 
Ty mladší členky chtějí v souboru zů-
stat i  nadále, motivace pokračovat 
je. A v orchestru byla zapojená celá 
naše rodina. Dcera hrála na baryton 
saxofon, teď je ředitelkou Základní 
školy praktické a dětského domova 
ve Vizovicích. Dokonce syn s  námi 
hrával, ale na bicí. Kromě saxofonis-
tek s námi byli totiž v souboru vždy 
dva chlapci. Jednak bubeník a  také 
hráč na elektronické varhany. Tak je 
to doteď. Syn už se hraní ale kvůli za-
městnání nestíhá věnovat.

Za dlouholetou skvělou prá-
ci s mládeží jste dostal i význam-
ná ocenění. Od státu i od kraje. To 
asi potěší?

No představte si, když jsem měl 
telefonát z  Ministerstva školství, že 
mám dostat tu medaili. Jestli si ji 
prý přijedu převzít. No samozřejmě 
jsem to přijal. Vždyť to je nejvyšší vy-
znamenání, jaké ministerstvo udě-
luje! Ale člověk to nedělá pro něja-
ké medaile. Víte, co je uznání? Že 
člověk skončí koncert, lidé tleskají 
a chtějí přidat a pak odcházejí spo-
kojení. Já orchestru věnuji spous-
tu času, někdy v tom mám i peníze 
za opravu nástrojů, ale ničeho neli-
tuji. Mám radost, že se vždy vracíme 
tam, kde jsme byli pětkrát, ale i dva-
cetkrát. Třeba Piešťany, Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně nebo Trenčianské 
Teplice, no a samozřejmě Luhačovi-
ce. Nebo když jste několikrát za se-
bou s orchestrem v Řecku, Itálii, Fran-
cii…, je to radost!

Na která z dalších míst ještě rád 
vzpomínáte?

Jó a to byl gól, to Vám musím, pro-
sím pěkně ještě povědět. Pozvali nás 
jednou, naše kulturní středisko ve 
Vídni, kde jsme už předtím několi-
krát vystupovali. Tentokrát ale mělo 
jít o den, kdy se hlasovalo o vstupu 
České republiky do Evropské unie. 
To vystoupení bylo ve Vídni u prezi-
dentského paláce. Bylo krásně. Řekli 

nám: budete vystupovat napůl s Kar-
lem Gottem. Vy budete mít vystou-
pení půl hodiny, on potom zbytek 
času. 

To musel být také velký zážitek!
No určitě a byli tam také jejich mi-

nistryně zahraničí a  náš ministr za-
hraničí. Přinesli jim skleničky k  pří-
pitku a  konferenciér oznámil, že to 
sčítání hlasů vypadá tak, že se vstup 
do EU odhlasuje. Tak si na to připi-
li. No a, podržte se, my pak dosta-
li hned pozvání, abychom zahráli za 
čas v  Lucemburku, na oficiální akci 
k samotnému vstupu do EU. A tam-
ní starosta nás po koncertě zase po-
zval, ať přijedeme do Lucemburku 
zahrát i  další rok. Jinými slovy vy-
stoupení dělají vystoupení. 

Hlavně to svědčí o  kvalitě a  se-
mknutosti Vašeho souboru!

S těmito dětmi bych jel klidně i do 
pekla, jsou to dívky inteligentní, ro-
zumné, nemáme žádné kázeňské 
problémy. Ale musím také upozor-
nit, že to není jen na mně. Pomá-
hají obětavě i  někteří rodiče, kteří 
s námi jezdí, protože všechno bych 
to zařizování sám nezvládl. Je potře-
ba, aby bylo víc lidí, už třeba, když 
se děti rozprchnou někde při cestě 
na dálničním odpočívadle. To musí-
te pohlídat, abyste odjeli zase všich-
ni a abyste měl přehled, kde kdo je. 
Podporu ale máme nejen od rodičů, 
ale samozřejmě velmi také od města 
Luhačovice a hodně i od městysu Po-
zlovice a od firmy Vincentka. 

Ono je vidět, že vy si umíte po 
léta skvěle budovat vztahy s růz-
nými institucemi. Jak na to?

Já mám zásadu, že i když jsem ně-
kde odmítnut, tak je potřeba ještě 
za to hezky poděkovat a  říct: „Vím, 
že jste dělali, co jste mohli!“ V  půl-
ce případů se pak stane, že ještě 
než dojdete ke dveřím ven, nejen 
že vás z  nich nevyrazí, ale zavolají 
vás zpátky a vyhoví vám. Orchestr je 
ale i o konkrétních vztazích mezi lid-
mi. K tomu mohu říct jen, že když se 
třeba některá z členek měla vdávat, 

říkám jí: „Jestli jste schopní toleran-
ce, běžte do toho, když ne, nemusí to 
vydržet!“ To víte, manželství je oše-
metná instituce! (smích) 

To Vám to s paní vydrželo! Za-
tímco ona působila v  bytovém 
hospodářství, Vy jste byl ředite-
lem ZŠ při dětské léčebně, že?

Já jsem po roce v  Luhačovicích 
získal na té škole nejdřív učitelské 
místo, pak dosavadní ředitel odchá-
zel a já nastoupil na jeho post. 

Ta škola je ale dost specifická, 
ne?

No tehdy při léčebně fungova-
la i družina a mateřská škola. Patřily 
pod nás i objekty Vlasta a Radun, sa-
mozřejmě Miramonti, takže já jsem 
přecházel mezi budovami, musel 
jsem mít i 2 kanceláře. A to ještě byl 
společný stát se Slovenskem, takže 
se vyučovaly i  slovenské děti. Děti 
přijížděly na 2 měsíce, což je velká 
část školního roku. Tak jedna uči-
telka musela být specializovaná na 
slovenštinu. K tomu učitelka v dru-
žině, ve školce a  12 učitelů. Složité 
ale hlavně bylo, že přijížděly děti ze 
škol, kde všude měly probrané růz-
né penzum výuky. Snazší to bylo 
v tom, že tehdy byly jedny učebni-
ce a školy jely podle stejných osnov. 
Každý učitel proto musel u nás nej-
dřív zjistit, kdo toho už kolik probral. 
Podle toho se děti musely rozdělit 
do skupin… 

Naše setkání přerušil telefon, 
který pan Schlimbach vzal samo-
zřejmě až poté, co se, jak má ve 
zvyku, dovolil a  omluvil za toto 
vyrušení. A nebyl to telefonát le-
dajaký, šlo o  poptávku na další 
koncert. Po chvilce, když jsme se 
mohli vrátit k hovoru, tak kapel-
ník orchestru mohl viditelně po-
těšen pokračovat.

Vidíte, Baden! Zase mají zájem! 
Další koncert se domlouvá, tam už 
jsme ale také hráli!

Jak si vůbec užijete těch lázeň-
ských měst, když tam hráváte. 
Máte také různé srovnání. Máte 

něco, co si vybavíte u  každého 
z těch měst?

Každopádně, když se s někým ba-
vím jinde o našem městě, tak mu řek-
nu: „Luhačovice? To je perla Moravy! 
To je potřeba vidět! Tu nádheru, pra-
meny, samí vstřícní lidé, lesy okolo. 
Takové centrum lázeňství se hned 
tak nenajde, i v zimě tu je dostatek 
kulturního vyžití a zábavy!“

Co zážitky z  dalších lázeňských 
měst?

Těch dalších lázní sice známe 
spoustu, ale tolik si jich neužijeme 
a  nepoznáme je tak moc. Než kon-
certujeme, nejdřív vše chystáme, 
pak hrajeme a  potom už se obvyk-
le rychle odjíždí… Nejvíc snad jsme 
poznali Karlovy Vary, kde jsme hrá-
vali 10 dnů při filmovém festivalu. 
Týdenní program jsme mívali v Ma-
riánských Lázních.

Až jednou budete chtít vedení 
„saxofoňáku“ předat, jak byste si 
přál, aby soubor pokračoval?

No, já to už chtěl kolikrát předat, 
ale všichni mě prosili, ať pokračuji. 
Věřím, že to jednou přebere vnuč-
ka, která orchestrem žije. Ona mě ale 
vždycky přesvědčila, že mám sil ješ-
tě dost a chtějí, abych je vedl. Jsem 
ale přesvědčený, že až nebudu moci, 
orchestr se určitě nerozpadne. Mys-
lím, že vnučka s tím nejpevnějším já-
drem asi čtyř pěti dalších už dospě-
lých členek to rozhodně povedou 
dál, a úspěšně. 

Pokračovat v něčem tak skvěle 
rozjetém a s takovou tradicí bude 
jistě čest!

Hlavně samozřejmá věc je, že ta 
muzika je prostě krásná. Já ale také 
říkám, že pokud jde o zájmovou čin-
nost, ten, kdo ji vede, musí být také 
příkladem pro ty děti – nekouřit, ne-
pít, nenechat si rozházet nervy, hý-
bat se a být aktivní, hlavně ale pra-
covat pro druhé a  nečekat přitom 
žádné pocty. A věřím, že tak to bude 
s vedením souboru pokračovat i na-
dále! 

Nikola Synek
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Vzpomínky a poděkování

NAROZeNí 
Štěpán Krovina
Daniel Olejník

Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

BLAHOPŘÁNí

3. 5. 2019 oslaví 
paní Marie Kuželová své 80. narozeniny. 
Vše nejlepší přejí manžel Jaroslav, syn Jarek s přítelkyní Elou 
a rodiny Šimíkovi, Zemkovi, Andrlovi, Janigovi, Mahdalovi  
a ostatní přátelé a známí.

Ztráty a nálezy 2017-2018       

Květen, finanční hotovost, mobilní telefon, červenec, finanční ho-
tovost, srpen, peněženka, prosinec, finanční hotovost, leden, fran-
couzská hůl, deštník, černý batoh, sportovní taška, varná konvice

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Michal Palatický  72 let
emil emir Kráčalík  64 let
Petr Mikulec  72 let
Karel Dvořáček  73 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

29. dubna 2019 uplynul 1 rok od chvíle kdy nás naždy opustila beze slova 
rozloučení manželka a sestra 
paní SOŇA FRANCLOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan Francl a bratr Jan Sochor 
s rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkujeme přátelům a známým za květinové dary a účast při rozloučení 
s panem MICHALEM PALATICKÝM. 
Manželka a synové s rodinou

31. května uplyne 10 let, kdy od nás navždy odešla naše maminka 
paní VLASTIMILA LINHARTOVÁ.  
Děkujeme všem, kdo si na ni, spolu s námi, vzpomenou. 
Dcera Renata a syn Zdeněk s rodinami. 

Dne 20. května 2019 uplyne 25 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 
MUDr. JOSEF GAVENDA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka s celou rodinou. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 10. 5. uplyne 1 rok od úmrtí 
pana MILOŠE KOVAŘÍKA.
S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Zemřel Petr Mikulec

V  pátek 29. března odešel do 
sportovního nebe Petr Mikulec, 
dlouholetý starosta TJ Sokol Lu-
hačovice a  zároveň předseda 
místní TJ Slovan. Jeho úmrtí ozná-
mila rodina. 

Petr Mikulec se zasadil po něko-
lik desetiletí zásadním způsobem 
o  rozvoj sportu a  také kulturního 
a  společenského života ve městě, 
protože sportovci v  Luhačovicích 
vždy pořádali také šibřinky nebo 
pochovávání basy. Těch letošních 
už se bohužel nestor luhačovické-
ho sportu ze zdravotních důvodů 
nemohl zúčastnit, i když je pomá-
hal organizovat na dálku. Jeho pří-
nos pro společenské dění ve měs-
tě je nepopiratelné, nad čímž ale 
ještě převažuje jeho význam pro 
rozkvět sportu. Mikulec díky svým 
aktivitám pro oblast sportu v  Lu-
hačovicích přispěl ke zdravé vý-
chově několika generací dětí z Lu-
hačovic a okolí a samozřejmě také 
k propagaci sportu mezi dospělý-
mi. Čest jeho památce.

Nikola Synek

Jednou z činností, kterým se věnuje Charita Luhačovice, je provoz denního stacionáře. 
Více o této službě, prozradila jeho vedoucí Mgr. Karolína Žáčková

Pro koho je denní stacionář 
Charity Luhačovice určen?

Našimi uživateli jsou senioři a lidé 
se zdravotním postižením.

Jaké je poslání denního stacio-
náře?

Posláním je poskytování ambu-
lantní služby lidem, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodů věku, 
mentálního, tělesného či kombino-
vaného postižení. Nejčastější sku-
pinou jsou u nás senioři s počínající 

nebo pokročilou demencí. Rodina, 
která o takového člověka pečuje, má 
často obavy nechat jej doma samot-
ného. Často proto, že sami chodí do 
práce a mají vlastní rodiny, o které se 
musí postarat.

Jak probíhá takový den v den-
ním stacionáři?

Máme otevřeno každý pracovní 
den od 7 do 15.30 h. Rodina si rodin-
ného příslušníka přiveze, nebo nabí-
zíme možnost dovozu sami. Často 
připravujeme snídani u nás, u které 
si aktivizační pracovnice s  uživateli 
popovídají. Potom následuje dopo-
lední program. Ten se skládá z pro-
cvičování paměti formou křížovek, 
hledání rozdílů aj. Často a pravidel-
ně zpíváme lidové písně. Vzpomíná-
me s uživateli na mládí, hrajeme kar-
ty nebo jiné stolní hry. V  minulém 
roce jsme zapojili i pohybová cviče-
ní. Klademe vždy důraz na individu-
alitu uživatele, na jeho fyzický i psy-
chický stav a tomu přizpůsobujeme 
i dopolední programy. Po obědě ná-
sleduje klidový režim a konkrétní na-
plnění volného času uživatele.

Zajišťujete i stravu?
Ano. Objednáváme obědy z Cha-

rity Uherský Brod. Svačiny dodává 
rodina.

Jaké služby ještě denní stacio-
nář poskytuje?

Nabízíme odvoz a  dovoz ze sta-
cionáře, pomoc při úkonech osobní 
hygieny. Pořádáme výlety do okolí 
Luhačovic a kulturní akce. Vše po do-
mluvě s uživateli a  jejich rodinnými 
příslušníky. Uživatelé udržují ve sta-
cionáři sociální kontakt s  vrstevní-
ky. Naším cílem je, aby uživatelé díky 
různým aktivitám zažili i vlastní oce-
nění a pocit důležitosti.

Jaké je vybavení denního staci-
onáře?

Naše prostory jsou uzpůsobe-
ny především tak, aby přiblížily do-
mácí prostředí a uživatelé se zde cí-
tili dobře. Máme zde odpočinkovou 
místnost, která připomíná obývací 
pokoj. V  této místnosti je možnost 
sledovat televizi nebo promítat na 
plátně filmy pro pamětníky. K  dis-
pozici je pro zdatnější uživatele i PC. 
Společenská místnost připomíná 

kuchyň. Tady trávíme dopolední 
čas. Můžeme nabídnout odpočinek 
v  polohovacím křesle či na lůžku. 
V  teplých dnech se snažíme využí-
vat posezení pod venkovní pergo-
lou. Celý objekt je zabezpečen bez-
bariérovým vybavením.

Jaké kroky musí rodina udělat 
k tomu, aby jejich rodinný přísluš-
ník denní stacionář navštěvoval?

Po informační schůzce se větši-
nou domlouváme na den na zkouš-
ku. Je to den (nebo pár hodin), kdy 
potenciální uživatel stráví bezplat-
ně čas v denním stacionáři a vyzkou-
ší si, jestli se bude v  takovém pro-
středí cítit dobře. Pakliže tento den 
proběhne bez problémů, sepisuje-
me s rodinou smlouvu. Zde sjedná-
me konkrétní podmínky podle po-
žadavků uživatele a rodiny či našich 
podmínek. Často se domluvíme, že 
bude uživatel navštěvovat denní sta-
cionář ne celý týden, ale pouze v ur-
čité dny. V  tyto dny si rodina často 
potřebuje vyřídit osobní záležitos-
ti a nemůže mít svého člena rodiny 
pod dohledem.
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Kuželkáři zakončili 
další úspěšnou 
sezonu, opět brali 
medaile

K  poslednímu zápasu letošního 
ročníku Interligy vyjeli luhačovičtí 
kuželkáři do kuželny TJ Sokola Hu-
sovice. Ve hře bylo v  rámci 22. kola 
ještě druhé místo a stříbrné medai-
le republikového mistrovství, které 
se hodnotí mezi nejlepšími českými 
týmy soutěže.

„Utkání jsme začali velmi dobře, 
Molek (606) sehrál vyrovnaný souboj 
s nejlepším domácím hráčem Vyma-
zalem (647), na sousedních drahách 
Markus (638) jasně přehrál Škoulu 
(582). Ve druhých dvojicích bodovali 
oba naši hráči, i přes vyrovnaný sou-
boj Gorecký (603) přehrál Hendry-
cha (599), to Lekeš (580) jasně porazil 
Šimka (559). Velmi příznivý stav pro 
nástup posledních dvojic, jenže tam 
se k nám štěstí otočilo zády, zraněné 
koleno zradilo Vaňka, a tak po 65 ho-
dech místo něho nastoupil Juřík, kte-
rý bohužel tlak od dobře hrajícího 
Ryby (612) neustál. Soupeři se poda-
řilo získat bod a smazat náskok v po-
ražených kuželkách. Na vedlejších 
drahách Mrlík (598) vybojoval bod ví-
tězstvím nad Mazurem (537), a tak zá-
pas skončil remízou 4:4. No, a jelikož 
Rokycany zvítězily na kuželně mistra, 
putují tak stříbrné medaile na západ 
Čech, my se letos musíme spokojit 
s bronzovými,“ okomentoval posled-
ní utkání sezony Vlastimil Červenka. 

Po loňských zlatých, spolu s  mis-
trovským titulem ČR a  bronzovými 
medailemi z Interligy, tak již čtvrtý rok 
pokračují kuželkáři v zisku  medailí.

Nikola Synek

Otevřené brány 
v kostele svaté 
Rodiny

Od 1. 5. do 30. 9. 2019 mají návštěv-
níci možnost navštívit kostel svaté 
Rodiny v  Luhačovicích, který je za-
pojen do projektu Otevřené brány, 
tzn. zpřístupnění sakrálních pamá-
tek ve Zlínském kraji. Tento projekt 
se koná pod záštitou ŘKF Luhačovi-
ce, města Luhačovice a Zlínského kra-
je. Bezplatné prohlídky s průvodcem 
se konají v období od května do srp-
na ve všední dny a soboty 9.00–12.00 
a  13.00–17.00, neděle 13.00–17.00. 
Každé pondělí je zavřeno. Září: pá-
tek 13.00–17.00, sobota 9.00–12.00 
a  13.00–17.00, neděle 13.00–17.00. 
V  době církevních obřadů, koncertů 
a jiných akcí se od prohlídek upouš-
tí. V rámci Otevírání pramenů budou 
zpřístupněny všechny sakrální pa-
mátky Luhačovic, tj. kostel sv. Rodi-
ny, kaple sv. Alžběty v lázních, kaple 
P. Marie u  Augustiniánského domu 
a  kaple sv. Josefa. V pátek 24. května 
2019 se uskuteční Noc kostelů, motto: 
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy 
se zasvěcuje svátek.“

Pavlína Stolaříková

Mezi nejlepšími sportovci kraje nechybějí zástupci Luhačovic

Na vyhlášení vítězů ankety Spor-
tovec Zlínského kraje 2018, které se 
konalo 10. dubna ve zlínském Kon-
gresovém centru, bylo slyšet také 
o  skvělých sportovcích spojených 
s Luhačovicemi. 

Jako nejúspěšnější handicapo-
vaný sportovec byl vyhlášen luha-
čovický lyžař Patrik Hetmer, který 

spolu se svým trasérem Miroslavem 
Máčalou závodí velmi úspěšně 
v  alpském lyžování zrakově posti-
žených. V roce 2018 z paralympiády 
v  Pyeongchangu přivezli 6. místo 
ze sjezdu, 8. místo ze slalomu a su-
perkombinace a 10. místo ze super-
obřího slalomu. Vloni získali také 
dvě osmá místa v rámci světového 

poháru ve slalomu. Z  evropského 
poháru pak dokázali přivézt i  me-
daile, a  to dvě bronzové za 3. mís-
to super-G a  také stříbro za obří 
slalom. Dominovali pak zlatými me-
dailemi z domácího MČR.

Mezi 10 nejlepších sportov-
ců v  hlavní kategorii se pak dosta-
la Vendula Horčičková, která stejně 
jako Hetmer a Máčala soutěží za TJ 
Slovan Luhačovice. Ovšem věnuje 
se orientačnímu běhu. A to rovněž 
s  mimořádnými výsledky. V  roce 
2018 vyhrála mistrovství republiky 
orientačních běžců ve sprintu, zví-
tězila i  ve sprintu a  akademickém 
MČR, ze světového mistrovství při-
vezla 9. místo ze štafety a  15. mís-
to z  klasické trati. Získala také cel-
kově 18. místo ve světovém poháru, 
v  rámci něhož se účastnila celkově 
11 závodů (nejlepší umístění 8. mís-
to na krátké trati). Absolutním vítě-
zem ankety byl vyhlášen hokejista 
Michal Jordán, zlínský odchovanec 
a v současnosti hráč ruského klubu 
Amur Chabarovsk.

Nikola Synek

Zápis budoucích prvňáčků měl pohádkovou atmosféru

Na tři desítky předškoláků v do-
provodu rodičů zamířily odpoled-
ne 11. dubna na zápis do prvních 
tříd Základní školy Luhačovice pro 
příští školní rok 2019/2020. 

„Celkem přišlo třicet dva dětí, 
z toho jsou jisté čtyři odklady a je-
den odklad se ještě řeší. Takže do 

prvních tříd v září nastoupí 27 nebo 
28 dětí, které budou nejspíše roz-
děleny do dvou tříd,“ informoval 
ředitel školy Roman Lebloch .

Zápis probíhal jako vloni v  po-
hádkovém duchu. V  respiriu ško-
ly tak byly opět kulisy hradu a pří-
chozí děti provázeli jejich budoucí 

starší spolužáci a  spolužačky 
v  kostýmech, převlečení napří-
klad za krále nebo princeznu. Bu-
doucí prvňáčci s  nimi procházeli 
jednotlivá stanoviště, kde jednak 
zábavnou formou prokazovali 
některé základní vědomosti jako 
třeba poznávání geometrických 
tvarů nebo znalost některých pís-
menek. Na dalším zastavení zase 
mohli předvést pohybovou zdat-
nost. K  zápisu přišlo letos dětí 
méně než v  předchozích letech, 
„To jsme ale očekávali, ale přesto je 
nutné uvést, že se jedná o zdaleka 
nejmenší počet dětí, které k zápi-
su přišly za poslední roky,“ pozna-
menal ředitel. Napříště by prvňáč-
ků prý ale mělo být více. „Trend se 
má totiž zase měnit a v dalších le-
tech by dětí mělo opět přibývat,“ 
uzavřel Lebloch. 

Nikola Synek

Léčivé stromy

Výstava Léčivé stromy v  Muzeu 
luhačovického Zálesí představuje na 
tři desítky našich původních i  pěs-
tovaných stromů a  keřů využíva-
ných v lidovém léčitelství i současné 

fytoterapii a stále populárnější gem-
moterapii – léčbě pupeny. Výstava 
Léčivé stromy je k  vidění v  luhačo-
vickém muzeu do 17. listopadu.

 „Výstava určitě potěší nejen mi-
lovníky lesa a zájemce o přírodní lé-
čitelství, ale přiblíží široké veřejnosti 
krásný a zajímavý svět stromů, který 
byl od nepaměti nerozlučně propo-
jen také s životem člověka. Návštěv-
níkům nabídne možnost naučit se 
rozeznávat naše dřeviny a  využívat 
je pro své zdraví,“ uvedla Petra Ha-
náková, kurátorka výstavy z  Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

 Textová část výstavy představuje 
jednotlivé druhy dřevin, nechybí za-
jímavosti, léčebné účinky a způsoby 

použití. Pro názornost je doplněna 
fotografiemi, perokresbami, vyliso-
vanými listy, ukázkami dřeva, plo-
dů, semen, větviček s pupeny apod. 
Raritou je vzácná historická xylo-
téka (sbírka dřevin) ve formě knih. 
Část výstavy je věnována domácí-
mu zpracování. K vidění jsou tinktu-
ry, masti, sirupy, likéry a další léčeb-
né prostředky získávané ze stromů 
a  keřů. Atmosféru výstavy podtr-
hují stromové mandaly výtvarnice 
Daniely Foltýnové. Pro děti je k dis-
pozici interaktivní lesní koutek, ve 
kterém se mohou seznámit se dře-
vem a  ostatními přírodními materi-
ály hravým způsobem.

Blanka Petráková
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rOzhOVOrY

Zastupitelstvo města Luhačovice zřídilo osadní výbory v místních částech. Dnes Vám 
představíme jejich předsedy

Alena 
Studená 
(Polichno)

Je jí 64 let, důchodkyně, původně 
ze Šlapanic u Brna. V Brně pracova-
la u letecké společnosti jako účetní. 
Do Polichna se přistěhovala v  roce 
2000. V  Luhačovicích pracovala na 
městském úřadě jako uklízečka. 
Práci v osadním výboru Polichna se 
věnovala i v předchozích 8 letech. 

Co je nejzajímavější na Vaší 
obci?

Zajímavá je naše kaplička, která 
je dominantou Polichna.

Co nejvíce trápí obyvatele Vaší 
místní části?

Chybějící přechod a  cyklos-
tezka a to, že zde není obchod ani 
hospoda. 

Co si nejvíce slibujete za změ-
ny od spolupráce s novým vede-
ním  města?

Na novém vedení se nám líbí, že 
je komunikativní a má zájem se se-
tkávat s občany.

Co se za poslední léta osadní-
mu výboru u Vás nejvíce poved-
lo, na čem by se naopak z pozi-
ce členů osadního výboru mělo 
v  následujících letech více za-
pracovat? 

Pracovali jsme na zvelebe-
ní hřiště a  vydláždění kolem bý-
valé školy, upravil se prostor pod 

lavičkami u  tanečního kola a  dě-
laly se nové lavičky, také pergola 
nad krbem a pracovalo se na are-
álu hřiště. 

Hlavní úkol Vašeho osadního 
výboru pro letošek?

Zapracujeme na dalším zvele-
bování dětského hřiště, zastřešení 
prostoru nad lavičkama, výsadbu, 
lavečky na náměstíčku. 

Jaká je pospolitost v obci a pří-
padně, co by mohlo společenský 
život vylepšit?

Pospolitost je na dnešní dobu cel-
kem dobrá, už nyní se scházíme kaž-
dý pátek na hřišti u krbu, kde probíhá 
páteční grilování. Děláme brigády, 
výlety, dětské dny, zpívání koled, sla-
víme společně i narozeniny atd.

Martin 
Mališka  
(Kladná Žilín)

Je mu 39 let, pracuje jako elek-
tromontér. V  Kladné Žilínu byd-
lí od roku 2002. V osadním výboru 
je nováčkem. Aktivní je dlouhodo-
bě u dobrovolných hasičů, poslední 
3 roky je i starostou SDH.

Co je nejzajímavější na Vaší obci?
Příroda. Obec se nachází na hra-

nici CHKO Bílé Karpaty a  krajina je 
tady rozmanitá a nádherná. 

Co nejvíce trápí obyvatele Vaší 
místní části?

Jednoznačně ujíždějící břeh 
a  chodník naproti hasičské zbroj-
nice směr na výpust, tím i  špatný 
stav místní komunikace. Dále je to 
zanedbané koryto místního poto-
ka a chodníky a místní komunikace 
v celé obci – v částech obce chodník 
úplně chybí.

Co si nejvíce slibujete za změ-
ny od spolupráce s novým vede-
ním města? 

Pan starosta je mladý člověk, tak-
že doufám v  nový vítr do plachet. 

No a pan místostarosta byl v minu-
losti správce majetku, takže před-
pokládám, že o  problematice naší 
obce a  požadavcích osadního vý-
boru v  minulosti hodně ví, tudíž 
doufám v  pokračování spolupráce. 
Bude stačit, když město udělá, co 
slíbilo, nebude chodit kolem horké 
kaše a nebude tvrdit, že něco nejde.

Co se za poslední léta osadní-
mu výboru u Vás nejvíce povedlo, 
na čem by se mělo v následujících 
letech více zapracovat? 

V  minulosti byla úspěšná rea-
lizace rozvodu vodovodního po-
trubí, a  tudíž pitné vody v  obci, 
dále oprava vedlejších cest a  ne-
poslední řadě výstavba výletiště, 
které vzniklo za spolupráce mno-
ha lidí z naší obce a z různých spol-
ků. Do budoucna bych chtěl zlep-
šit spolupráci mezi složkami v naší 
obci a dále pokračovat ve zvelebe-
ní naší obce pomocí pořádání dob-
rovolných brigád. Bohužel dnešní 

doba je příliš hektická a  realizace 
brigád tak není úplně jednoduchá.

Hlavní úkol Vašeho osadního 
výboru pro letošek?

Pokračovat v  opravách míst-
ní komunikace a  oprav chodníků 
a opěrných zdí kolem hlavní cesty. 
Dále máme za důležitý úkol svést 
dešťovou vodu do kanálu na na-
šem výletišti a dodělat tam taktéž 
podbití. 

Jaká je pospolitost v obci a co 
by mohlo společenský život vy-
lepšit?

Lidi jsou různí, a  to je dobře. 
Když člověk bude chtít, tak se může 
podařit spousta věcí a někdy stačí 
opravdu málo. Někdy stačí míň slov 
a  více skutků. Takže když budou 
lidé chtít, bude jim dobře a nebu-
dou k tomu tolik potřebovat. A na 
druhou stranu mohou mít vše, ale 
když se budou hádat a nadávat, tak 
s tím nikdo stejně nic nenadělá. Zá-
leží jen na nás.

Libor Kratina 
(Řetechov)

Je mu 58 let, podnikatel ve sta-
vebnictví. Rodák ze Zlína, roku 1988 
odešel do Kanady, do ČR se vrátil 
v  roce 2010, kdy se přistěhoval do 
Řetechova. V  osadním výboru je 
aktivní od r. 2011. Jak uvedl, kandi-
doval do něj především, protože se 
nechtěl smířit s  tím, že zatímco se 
centrum Luhačovic úspěšně rozví-
jelo, v  přidružených obcích tomu 
tak nebylo. 

Co je nejzajímavější na Vaší 
obci?

Řetechov je krásné výletní a  vy-
hlídkové místo. Je to frekventova-
ná turistická křižovatka ve směrech 
např. na poutní místo Maleniska, 
Starý Světlov, Komonec nebo na 
přehradu.

Co nejvíce trápí obyvatele Vaší 
místní části?

Malý roční rozpočet pro Řetechov. 
Nelze tak podle potřeb investovat, 

zkrášlovat a  rozvíjet obec. Další zá-
sadní problematiky jsou oprava zni-
čených cest po plynofikaci, a že vo-
dovodní řad obce je v  kritickém 
stavu. Jsou špatné vodovodní pří-
pojky, zbytečný a  velký únik vody, 
celkový nedostatek vody.

Co si nejvíce slibujete za změ-
ny od spolupráce s novým vede-
ním  města?

Pravidelnou komunikaci a  schů-
ze s  řešením problémů. Celkově 
zvýšení zájmu o  přilehlé obce, je-
jichž obyvatelé tvoří 15 % obyvatel-
stva Luhačovic. Také pomoc města 
při odklonění trasy elektrického ve-
dení VVN. 

Co se za poslední léta osadní-
mu výboru u  Vás nejvíce poved-
lo, na čem by se naopak z  pozi-
ce členů osadního výboru mělo 
v následujících letech více zapra-
covat? 

Jsme rádi, že jsme měli během 
dvou volebních období obecního 
pracovníka. Doufám, že se to poda-
ří i tentokrát. Letos chceme dokon-
čit parčík uprostřed obce, na který 
čekáme již 4 roky.

Hlavní úkol Vašeho osadního 
výboru pro letošek? 

Budování parčíku pod zbrojnicí, 
opravy chodníků a  vybraných cest 
zničených po plynofikaci.

Jaká je pospolitost v obci a co 
by mohlo společenský život vy-
lepšit?

Lidé v Řetechově převážně drží při 
sobě. Zhruba 75 % občanů se anga-
žuje a  účastní všech společenských 
i  dobrovolných aktivit. Lze říci, že 
táhneme za jeden provaz. Nejdůle-
žitější aktivní skupinou, která připra-
vuje společenské a  sportovní akce, 
udržuje tradice a vychovává k tomu 
i mládež, je SDH Řetechov. 
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Vedení města s se setkalo s občany místních částí, chce s nimi intenzivně spolupracovat

V  dubnu se konala setkání no-
vého vedení města s občany míst-
ních částí Luhačovic. Postupně tak 
starosta Marian Ležák a  místosta-
rosta Jiří Šůstek zavítali na disku-
se s občany nejprve 2. 4. do Kladné 
Žilína, 9. 4. do Řetechova a  napo-
sledy 16. 4. do Polichna. Každé-
mu sezení s místními obyvateli při-
tom předcházela prohlídka dané 
obce s  předsedy a  členy tamních 

osadních výborů, aby se vedení 
města přímo na místě seznámilo 
s  problémy, které zdejší obyvatele 
nejvíce trápí. 

Při debatě s občany pak vysvět-
lili představitelé radnice své posto-
je a přijímali podněty od místních. 
„Jsme rádi, že o  besedy byl vel-
ký zájem, na každou přišlo kolem 
čtyřicítky občanů, přitom tyto při-
družené obce mají mezi 200 a 300 

obyvateli. Lidé se při nich nebáli 
vyjádřit svůj názor a  přišli s  řadou 
zajímavých podnětů. Hned v  úvo-
du jsme obyvatele na setkáních se-
známili s tím, že se chceme místním 
částem věnovat daleko více, než jak 
se k tomu stavělo město v minulos-
ti. Chceme pomoci aktivně řešit, co 
je nejvíce trápí, a  být s  nimi v  in-
tenzivní komunikaci, proto podob-
ná setkání plánujeme ne jednou za 
několik let, ale několikrát do roka,“ 
zhodnotil starosta Marian Ležák. 

Že zájem o tyto besedy je obou-
stranný, potěšilo i  místostaros-
tu Luhačovic. „I já velice vítám zá-
jem občanů místních částí. Většina 
podnětů byla konstruktivních a teď 
bude důležité stanovit priority je-
jich realizace. Některé drobněj-
ší věci se dají řešit téměř ihned, na 
některé bude potřeba delší přípra-
va. Bohužel některé není schopno 
řešit město, ale my je musíme pro-
jednat a především prosadit s  jed-
notlivými zodpovědnými organi-
zacemi, jako např. Povodí Moravy, 
ŘSZK a  podobně,“ dodal místosta-
rosta Jiří Šůstek.

Postoj vedení města k  místním 
částem oceňují i  jejich obyvate-
lé. „Na novém vedení se nám líbí, 
že je komunikativní a má zájem se 

setkávat s  občany,“ ocenila před-
sedkyně osadního výboru Polichna 
Alena Studená. Obec podle ní trápí 
především problematika dopravy 
(není tu zřízen přechod přes frek-
ventovanou silnici). 

Setkání s  představiteli radni-
ce hodnotili pozitivně i v Řetecho-
vě. „Bylo velice příjemné a  v  přá-
telském duchu. S  napětím však 
očekáváme odpovědi na vznesené 
dotazy na další schůzi,“ komentoval 
předseda řetechovského osadního 
výboru Libor Kratina s tím, že na se-
tkání v jejich místní části se probíra-
la nejvíce otázka malého rozpočtu 
obce. 

To v  Kladné Žilínu se za hlav-
ní téma podle tamního předsedy 
osadního výboru Martina Mališ-
ky daly považovat ujíždějící břeh 
u  místní hasičské zbrojnice, dále 
zanesené koryto potoka nebo stav 
místních komunikací a  chodní-
ků. „Setkání hodnotím velmi klad-
ně. Vše důležité bylo řečeno a to je 
hlavní,“ poznamenal Mališka. Oce-
nil také, že na setkání dorazili nejen 
starosta a místostarosta, ale ve vel-
kém právě i  lidé z  jejich obce. „Za 
projevený zájem jim všem patří můj 
velký dík,“ uzavřel Mališka.

Nikola Synek

NOVINKY z MĚSTa

Možnost navrhnout logo vtáhla veřejnost do problematiky sociálních služeb
Velký zájem občanů o  proble-

matiku sociálních služeb a  desítky 
doručených návrhů loga od široké 
laické veřejnosti. To je úspěšný vý-
sledek soutěže vyhlášené v  rám-
ci projektu komunitního plánování 
sociálních služeb ORP Luhačovice. 
Zapojila se do ní více než osmde-
sátka účastníků.

 „Vyhlášení soutěže se před ča-
sem setkalo s absolutním nepocho-
pením mezi některými médii. Jak 
se teď ukázalo, soutěž ale zcela spl-
nila svůj účel. Hlavním cílem totiž 
nebylo ani tak získat samotný vý-
tvarný návrh, ale rozvířit celospole-
čenskou debatu a zapojit veřejnost. 
Komunitní plánování sociálních slu-
žeb znamená, že se do něj má za-
pojit místní komunita, a právě to se 
i díky této akci stále více daří,“ po-
dotkl starosta Luhačovic Marian 
Ležák. Ten po vyhodnocení soutě-
že v  tomto týdnu také osobně po-
děkoval vítězi, kterému společně 
s místostarostou Jiřím Šůstkem pře-
dali i ocenění.  

Jako vítěze soutěže, která byla 
určena laické veřejnosti včetně dětí, 
vybrali organizátoři nakonec logo 
navržené žákem osmé třídy ZŠ Lu-
hačovice Adamem Křenkem. A čím 
organizátory vítězný návrh zaujal? 
„Skvěle poukazuje na to, že se so-
ciální služby týkají lidí všeho věku, 
a logo také dobře vystihuje projekt 
komunitního plánování sociálních 
služeb na Luhačovicku,“ pozname-
nala Pavlína Stolaříková, která má 

komunitní plánování za město na 
starost. Samotná výtvarná soutěž 
o  nejlepší logo probíhala v  lednu 
a únoru 2019. „Děkuji všem, kdo se 
do soutěže se zapojili. Byla to nej-
širší veřejnost, ať už dospělí, nebo 
sami uživatelé sociálních služeb 
a  hodně také žáci místní základ-
ní školy. Celkem bylo doručeno 83 
návrhů, v  nichž soutěžící projevili 
kreativitu a  uplatnili originální ná-
pady,“ popsala Stolaříková. O  tom, 
který návrh bude vítězný, hlasovali 
členové pracovních skupin projek-
tu zaměřeného na komunitní plá-
nování sociálních služeb ORP Luha-
čovice. 

Mezi užším výběrem byl napří-
klad i návrh zobrazující sepjaté ruce 
do tvaru srdce, uprostřed nichž je 
načrtnuta postavička stojícího člo-
věka, který pomáhá vozíčkáři. Růz-
né piktogramem ztvárněné osoby 
nechyběly na více návrzích a  jsou 
také součástí vítězného loga, kte-
ré vytvořil Adam Křenek. Jeho logo 
obsahuje tři hlavní motivy. „Nejdřív 
jsem nakreslil L jako Luhačovice. Ří-
kal jsem si ale taky, že sociální pra-
covníci a sociální služby musejí být 
pozitivní. Tak jsem naznačil očima 
obličej a přidal úsměv. Připojil jsem 
také postavičky cílových skupin. 
Jsou tu lidé všeho věku, od mládí až 
do stáří, kterých se sociální služby 
můžou týkat,“ nastínil Křenek. Jako 
u mnoha dalších účastníků soutěže 
tvorbě jeho loga předcházela právě 
debata o sociálních službách.

 „Dělal jsem logo doma. Povída-
li jsme si předtím s mamkou o tom, 
co sociální služby jsou,“ přiblížil ví-
těz. Odměnou za jeho úspěšnou 
aktivitu bylo nejen poděkování sta-
rosty a  pamětní list a  také symbo-
lická cena v podobě volných vstupů 
na městskou plovárnu. Ale cenou 
pro vítěze je určitě i  spokojenost, 
že s jeho návrhem se teď bude po-
tkávat široká veřejnost u  různých 
setkání, dokumentů a  dalších ma-
teriálů spojených s  projektem ko-
munitního plánování sociálních 
služeb v  ORP Luhačovice. Mladík, 

který je autorem loga, se o proble-
matiku sociálních služeb chce zají-
mat i nadále. 

„Při debatě s vítězem jsme se do-
hodli na jeho dalším zapojení do 
zpracování komunitního plánu ORP 
Luhačovice. Nezaujatý pohled na 
jednotlivé návrhy v rámci komunit-
ního plánu očima mladého člověka 
bude velmi přínosný. Oceňuji také 
velký zájem vítěze o sociální služby 
poskytované v  Luhačovicích,“ do-
dal místostarosta Jiří Šůstek, který 
má sociální oblast ve své gesci.

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

KULTURA

Středa 1. 5. • 15.00 Lázeňské náměstí
Roztančená kolonáda / Oslava 
Mezinárodního dne tance a prvního májového 
dne

Středa 1. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Cimbálová muzika Vincúch

Čtvrtek 2. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Tančírna / Another way

Pátek 3. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Swingový večer s výukou a ukázkami 
charlestonu

Pátek 3. 5. • 19.00 sál Rondo MěDK Elektra
DH Vlčnovjanka

Sobota 4. 5. • 19.30 Společenský dům
Luhačovické plesání / večer plný tance

Úterý 7. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Moravský večer

10.–12. 5. OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ

Sobota 11. 5. • 11.00 Společenský dům
Tobogan s Alešem Cibulkou

Úterý 14. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Cimbálová muzika Korečnica

Čtvrtek 16. 5. • 19.00 sál Rondo MěDK Elektra
Shirley Valantine

Pátek 17. 5. • 16.00 kinosál, MěDK Elektra
Pinocchio / Slovácké divadlo UH

Sobota 18. 5. • 19.00 sál Rondo MěDK Elektra
Charitativní módní přehlídka

Úterý 21. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Cimbálová muzika Červenica

Středa 22. 5. • 18.00 Lázeňské divadlo
ZUŠ Luhačovice

Úterý 28. 5. • 19.30 Alexandria, night club
Strážnická cimbálová muzika  
M. Miltáka

Středa 29. 5. • 19.30. Lázeňské divadlo
Penzion Ponorka / francouzská komedie

Kolonádní koncerty Lázeňské náměstí
Sobota 18. 5. 15.30 Pěvecký sbor Janáček
Neděle 19. 5. 15.00 Stanley´s Dixie Street Band
Neděle 26. 5. 15.00 FS Světlovánek

KINO

Středa 1. 5. 19.30 12

Skleněný pokoj 
Drama ČR, 2019

Čtvrtek 2. 5. 19.30 12

Bohemian Rhapsody
Životopisný VB, 2018, titulky

Sobota 4. 5. 19.30
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Neděle 5. 5. 17.00 
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Animovaný ČR, 2019

Pondělí 6. 5. 19.30 15

Faforitka
Životopisný Irsko, 2018, titulky

Úterý 7. 5. 19.30 12

LOVení
Komedie ČR, 2019

Středa 8. 5. 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 9. 5. 19.30 12

Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

Pondělí 13. 5. 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Úterý 14. 5. 19.30 15

Potomek
Horor USA, 2019, titulky

Středa 15. 5. 19.30 12

Trhlina
Thriller Slovensko, 2019

Čtvrtek 16. 5. 19.30
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Neděle 19. 5. 17.00 
Mrňouskové 2. Daleko od domova
Animovaný Francie, 2018

Pondělí 20. 5. 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Úterý 21. 5. 19.30 12

Skleněný pokoj 2
Drama ČR, 2019

Středa 22. 5. 19.30 12

Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

Pátek 24. 5. 19.30
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Neděle 26. 5. 17.00 
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Animovaný ČR, 2019

Pondělí 27. 5. 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Úterý 28. 5. 19.30 12

Bohemian Rhapsody
Životopisný VB, 2018, titulky

Středa 29. 5. 19.30 12

LOVení
Komedie ČR, 2019

Pátek 31. 5. 19.30 12

Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

AKCe V MUZeU
Program při příležitosti Meziná-
rodního dne muzeí a Muzejní noci
Pátek 17. 5.
9.00   Tvořivá dílna pro školy s výrobou 
 přírodního mýdla
13.00   Ukázka květinových vazeb z jarní přírody
14. 00   Dílna pro veřejnost Jarní ikebana
15.00    Komentovaná prohlídka jarního 
 lázeňského parku pro veřejnost 
 (L. Psotová)
18.00   Prezentace včelích produktů a lesního 
 medu z Včelařství u sv. Vendelína, 
 Pohořelice
18.30   Prezentace výrobků z březové mízy 
 – březová šťáva a březová voda 
19.00   Komentovaná prohlídka výstavy 
 Léčivé stromy
20.00   Beseda s botaničkou Petrou Hanákovou, 
 ochutnávka 

AKCE DDM
Čtvrtek 2. 5. od 18.15 do 19.30
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky www.ddmluhacovice.cz do 29. 4., 
poplatek 50 Kč

Sobota 4. 5. 15.00 pramen Aloiska
Pohádkový les
Poplatek 40 Kč

6.–10. května
Anglie 2019 – vzdělávací zájezd

Sobota 11. 5. od 8.00 do 9.30
Sobotní ranní jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky www.ddmluhacovice.cz do 9. 5., 
poplatek 50 Kč

Neděle 19. 5. od 9.30 do 10.00 registrace, 
start cyklostezka Luhačovice–Biskupice
Cyklozávody (kola, odrážedla)
Startovné 50 Kč/závodník, za deště přeloženo na 
26. 5. od 9.30

Sobota 1. 6. 14.00 zámecká zahrada
Den dětí / Zámecká pouť ke Dni 
dětí
Soutěže, hry, překážkové dráhy, další doprovodné 
aktivity. Vstup dospělí 30 Kč, děti zdarma. 
Za deště přeloženo na neděli 2. 6. od 14.00

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách 
DDM Luhačovice od 14.00 do 18.00
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX, rezervace předem

KLUBÍK
Každé od pondělí do pátku od 9.00 do 11.00,
od 14.00 do 18.00
Členové zdarma, ostatní poplatek 30 Kč

PROgRAMy KLUBíKU
Úterý 14. 5. 10.00
Tvoříme z hlíny

Úterý 28. 5. 9.30
Canisterapie

V měsíci květnu také proběhnou florbalové 
turnaje a bude zahájeno přihlašování na 
letní tábory
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. 5. Izrael II. Část / beseda s poutníky
13. 5. Děti z MŠ Luhačovice přejí ke dni 
 matek
20. 5. Prvorepublikoví herci /  
 M. Mikulcová, knihovnice
27. 5. Návštěva poutního místa PROVODOV

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

PROgRAM SAS

Čtvrtek 2. 5. 15.00  klubovna 
Masáže nohou, přednáška / paní 
Hurtová

Sobota 4. 5. 7.45  nádraží  
Floria Kroměříž

Čtvrtek 9. 5. 14.00 nádraží  
Vycházka do okolí dle počasí

Čtvrtek 16. 5. 8.00 registrace družstva 
Soutěže ve hře Pétanque 

Čtvrtek 23. 5. 14.00  nádraží 
Vycházka  do okolí dle počasí

Sobota  25. 5. 5.45  nádraží
Podhájská - thermály

Pondělí  27. 5. 8.30  nádraží  
Slovácké divadlo / Kocourkov-
-Brod 

AKCE V KNIHOVNĚ

Úterý 14. 5. 2019 v 17.00 hodin Městská 
knihovna Luhačovice
Je to ráj?
Povídání o Haiti s humanitární pracovnicí Klárou 
Löffelmannovou, zdarma

Úterý 28.5.2019 v 18.00 hod. Městská 
knihovna Luhačovice
Setkání s Arnoštem goldflamem
autorské čtení a beseda se spisovatelem, hercem 
a režisérem, vstupné 40,- Kč, rezervace míst: 
tel.577 132 235, email : info@knihovna-luhacovi-
ce.cz

Bližší informace na tel.: 577 132 235,  
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz 

Město Luhačovice, obce Kladná Žilín 
a Petrůvka Vás srdečně zvou na

tradiční májové setkání s pobožností u Červeného kříže na Klad-
no Žilínských pasekách, které se koná v sobotu 25. května ve 14.00.



strana 11

zprÁVY / INzErcE

Tiráž: Periodický tisk územního samo-
správného celku.Vydavatel a  kontakty na 
redakci: Městský dům kultury Elektra Luha-

čovice, příspěvková organizace, Masary-
kova 950, 763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577  133  980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných 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. 5. 2019

INzErcE

Luhačovice hostily celostátní setkání zástupců infocenter, samy mají jedno 
z nejlepších „íček“ v ČR

Do Luhačovic zavítali 4. a  5. 
dubna zástupci turistických in-
focenter ze všech koutů repub-
liky. Konalo se tu totiž setkání 
členského fóra Asociace turis-
tických informačních center ČR 
(A. T. I. C.), která v letošním roce 
slaví čtvrtstoletí fungování. 

Na setkání dorazilo na 160 
účastníků ze stovky zařízení. Hlav-
ním dějištěm akce byl dům kultu-
ry Elektra, jehož součástí je právě 
také městské turistické informační 
centrum. To se díky úrovni služeb 
pyšní nejvyšší klasifikací A, která 
byla v  republice udělena pouze 
dvacetkrát. Pracovnice luhačovic-
kého „íčka“ měly také zásadní po-
díl na organizaci bohatého pro-
gramu fóra.

Při samotném zahájení všechny 
účastníky přivítal starosta Luha-
čovic Marian Ležák. Ten při svém 
projevu vyjádřil úctu všem, kte-
ří pracují v cestovním ruchu takto 
v „první linii“ a  jejichž schopnosti 
turisté okamžitě hodnotí.

„Infocentra jsou pro turistický 
ruch nepostradatelná a  jejich vý-
borné fungování je pro spokoje-
nost návštěvníků města či obce 
zásadní. Jsem proto velmi rád, 
že naše ‚íčko‘ funguje na jednič-
ku a  také že jeho pracovnice tu 

skvěle přichystaly program pro 
své kolegyně a  kolegy. Podaři-
lo se jim představit tou nejzají-
mavější formou Luhačovice jako 
jednoho z  lídrů cestovního ruchu 
s  významem daleko přesahují-
cím náš region. Jako perlu Mora-
vy, která svým návštěvníkům do-
káže nabídnout nejen krásy města 
a  přírody, ale taky bohaté vyžití. 
Jsem zároveň rád, že na přípravě 
akce aktivně spolupracovali míst-
ní podnikatelé,“ ocenil starosta 
Ležák.

Na setkání A. T. I. C. v Elektře se 
totiž zdaleka neprobíraly jen inter-
ní záležitosti této oborové organi-
zace, jako zpráva o  hospodaření, 
zpráva o činnosti a další. Předsta-
vily se také společnosti neodmys-
litelně spojené s  nejkrásnějším 
moravským lázeňským městem. 
Ať už šlo o  nejvýznamnější zdej-
ší společnost v  oblasti cestovní-
ho ruchu Lázně Luhačovice, a. s., 
nebo firmu Vincentka, a. s., stáče-
jící nejznámější místní léčivou mi-
nerálku. Účastníci setkání se ale 
seznámili i  s  dalšími subjekty tý-
kajícími se jejich oboru. Například 
šlo o prezentaci nakladatelství za-
měřeného na vydávání turistic-
kých map, firmu nabízející netra-
diční reklamní předměty nebo 

časopis zaměřený na tuzemský 
cestovní ruch a další. Nad zajíma-
vými tématy nechyběla diskuse.

Důležitý byl ale také doprovod-
ný program, který nabídl všem 
účastníkům řadu inspirativních 
momentů pro jejich práci. Luha-
čovické infocentrum pro ně totiž 
připravilo komentované prohlíd-
ky města zaměřené nejen na láz-
ně nebo stáčírnu Vincentky, ale 
také na další turistické atraktivity. 
Například šlo o návštěvu funkcio-
nalistického hotelu Radun, zážit-
kovou ochutnávku v místní pražír-
ně kávy nebo zavítání do zdejšího 
muzea a unikátní minigalerie roz-
hleden. Osobní zkušenosti si 
účastníci vyměňovali také při ne-
formálním společenském večeru, 
kde nechybělo vystoupení taneč-
ní sekce Luhačovického okrašlo-
vacího spolku Calma. Luhačovické 
infocentrum zkrátka připravilo pro 
své kolegy z oboru pestrý inspira-
tivní program vycházející z  vlast-
ních bohatých zkušeností, kterých 
každoročně využívá stále více ná-
vštěvníků, jejichž počty jdou do 
desetitisíců. Luhačovické „íčko“ 
navštívilo jen za loňský rok přes 72 
tisíc klientů, z toho bylo slovensky 
mluvících 637, anglicky 126, ně-
mecky 208.

Přitom o deset let dříve bylo kli-
entů dohromady necelých 56 000. 
Vzrůstající zájem o  práci infocen-
ter celorepublikově potvrdil také 
prezident A. T. I. C. Pavel Hlaváč. 
Současná čísla jejich návštěvnos-
ti jsou opravdu mimořádná. „Do 
asi 400 informačních center, kte-
ré jsou v ČR, přijde ročně na 7 mi-
lionů návštěvníků z  tuzemska a  2 
miliony zahraničních hostů,“ při-
blížil Hlaváč. Spokojený může být 
také se vzrůstající kvalitou práce 
infocenter. Ta sice provozují obce 
a  města, ale na jejich zlepšování 
prostřednictvím různých setkání, 
školení a díky kontrole kvality po-
mocí tzv. mystery shoppingu se 
podílí právě oborová organizace. 
„Za 25 let našeho fungování se tak 
jejich úroveň zvedla nejméně o 60 
až 70 procent,“ zhodnotil Hlaváč.

Skvělá práce těchto zařízení 
se proto samozřejmě odráží i  na 
kvalitě celkové nabídky pro turis-
ty. A to i díky intenzivní spoluprá-
ci s  dalšími subjekty turistického 
průmyslu. Pracovnice Luhačovic-
kého „íčka“ tak například v  po-
slední době zavedly společné se-
mináře, kde pomáhají školit své 
kolegyně z  recepcí místních ho-
telů.

Nikola Synek



strana 12

INzErcE

Kamenictví, zednictví
tel.: 776 841 603 – O. Molek

Malířství, natěračství
tel.: 605 349 692 – M. Molek Koupím byt v Luhačovicích 1+1. 

Kontakt.: 775 999 550

s MasterChef dezerty Katky Kolbové
ve Francouzské restauraci

Rezervace: 577 682 700
www.HotelAlexandria.cz

12. května11.30 - 17.00hod.


