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V srpnu 1968 nastala doba potem-
nění pro naši republiku a v srpnu 1969 
úplné zatmění. Vpád vojsk a okupace 
Československa poznamenal zásad-
ně naši historii a  povahu celé spo-
lečnosti.  Vytratily se zbytky svobo-
dy, slušnosti, lidskosti a  vzdělanosti. 
Vládli lidé opojení mocí, bezcharak-
terní a nevzdělaní. Ničili vše a všech-
ny, kteří jakkoli projevovali jiný názor. 
Bylo to strašné. Dnes si stále silněji 
uvědomujeme, že každého z  nás ta 
doba okradla o 50 let slušného živo-
ta. Ne ta doba, ale lidé, kteří vládli či 
přisluhovali režimu. Následky této ne-
svobody si s sebou neseme dodnes – 
výsledky posledních voleb ukazují, že 

mnozí z  nás neumí být zodpovědně 
svobodní, ukrývají se za rádoby osob-
nosti, o kterých si myslí, že za ně něco 
vyřeší.  A opět se objevují přízraky ne-
svobody a arogance moci.

Ale taky se konečně začínají ozývat 
a projevovat mladí, kteří si uvědomu-
jí zrůdnost dob minulých, souvislosti 
historických událostí, a tím se jim daří 
lépe porozumět i událostem součas-
ným. A takové porozumění nás může 
vést ke skutečné změně. 

Je dobré si připomínat dobu, pro 
mnohé, nedávnou. Ať už vidí kontext 
zrůdnosti té doby ve filmech, (Pelíš-
ky jsou v  tomto jedinečné), či v  do-
kumentech o  životě populárních 

osobností (Marta Kubišová by moh-
la vyprávět) a  uvědomit si, že toto 
všechno může potkat každého z nás. 
Okupace nebyla jen někde, byla tady, 
dotkla se života každého z nás a po-
znamenala negativně životy mno-
hých místních, ať už v  nemožnos-
ti cestovat, svobodně vyznávat víru, 
studovat, či daleko smutnější, trestá-
ní nevinných v žalářích. 

Nezapomínejme, protože se nevě-
domost může obrátit proti nám. Díky 
všem, kteří si přišli připomenout udá-
losti neblahých let 1968–69 na setká-
ní v Luhačovicích 21. srpna svobodné-
ho roku 2019.

Vedení města

ˇ
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Akademie Václava Hudečka má letos hned dva vítěze

Na letošním závěrečném Gala-
koncertu s  vyhlášením nejlepších 
účastníků XXIII. Akademie Václa-
va Hudečka čekalo všechny přítom-
né překvapení. Kvůli srovnatelnému 
výkonu dvou nejlepších účastníků 
byli 9. srpna v Elektře vítězové vyhlá-
šeni totiž hned dva. Jednak se mohl 
radovat Matteo Hager, který studuje  
Gymnázium a  Hudební školu hl. m. 
Prahy a  je i  laureátem letošního VII. 
ročníku Mezinárodní soutěže PhDr. 
Josefa Micky. Zároveň se další šťast-
nou vítězkou ovšem stala Kateřina 
Krejčová, studentka Hudební a  ta-
neční fakulty AMU a členka Orchest-
rální akademie České filharmonie, 
houslistka, která tvoří s předloňskou 
vítězkou Akademie VH Leškovou 
houslové duo Agape. Oba – Hager 
i Krejčová si tak podělili i hlavní cenu 
pro vítěze AVH. Zatímco Hager zís-
kal nové mistrovské housle, jeho 
kolegyně brala druhou, neméně 
atraktivní část ceny pro vítěze, a sice 

možnost účasti na šňůře koncertů se 
samotným mistrem Hudečkem. 

 Nadšení tak rozhodně neskrýva-
la ani Krejčová. „Cítím se krásně, je to 
největší odměna pro mě za celou tu 
patnáctiletou práci, co hraji na hous-
le,“ sdělila mladá muzikantka. Na 
Hudečkovu Akademii jezdila řadu 
let. „Letos jsem tu už po osmé, což 
je vlastně větší část života, co hraju 
na housle,“ podotkla Krejčová. Vlo-
ni získala na AVH už druhou cenu – 
mistrovský smyčec. Že si tentokrát 
neodváží housle, ji prý ale nemr-
zí. „Vůbec ne, protože sama nástroj 
mám a pro mě je mnohem cenněj-
ší hraní s panem Hudečkem. Nástro-
jů je hodně, ale příležitostí, obzvláš-
tě potkat se na pódiu s tak skvělým 
houslistou a  mým vzorem, je málo,  
takže je to pro mě neskutečné. Vztah 
má i k jiné než vážné hudbě. „Inspi-
ruje a  zajímá mě, ale je pravda, že 
třeba popová hudba mi tolik neří-
ká, mám ale ráda třeba jazz nebo ku-
bánskou hudbu. Ale z 90 % se věnuji 
vážné hudbě, protože toho v ní chci 

stihnout tolik, že se to snad za celý ži-
vot ani stihnout nedá,“ dodala vítěz-
ka. Jak jinak než skvěle letošní ročník 
AVH hodnotil i druhý z vítězů Matteo 
Hager. Jak sdělil i na letošní akademii 
se mu cvičilo, zkoušelo a učilo  výteč-
ně. „ Ohromně, protože všude okolo 
sebe jsem měl houslisty, kteří jsou mi 
velkou inspirací a vzorem, mezi nimi 
je i  spousta kamarádů, což je velmi 
motivující.“

A co říká na svůj nový nástroj, kte-
rý vyrobil pro letošního vítěze mistr 
houslař Jaroslav Kohout? „Na první 
poslech jsem se do těch houslí fakt 
zamiloval, moc se mi líbí zvuk na 
géčku, na dalších strunách taky, ale 
tam je nejvíc slyšet, jak ohromný je 
to nástroj,“ popsal mladý muzikant. 
„Myslím, že jsem v životě na lepší ná-
stroj ani nešáhl. Já hrál dosud jen na 
školou zapůjčené nástroje, a pokud 
bych to měl přirovnat ke značkám 
aut, tak ty nové housle jsou úplné 
Ferrari,“ pousmál se šťastný majitel 
nového nástroje. 

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Nejznámější luhačovický pramen je opět přístupný veřejnosti

Od 12. srpna je možné se opět 
napít nejznámějšího luhačovického 
pramene Vincentky přímo u zdroje 
ve stejnojmenné hale, kde byla do-
končena téměř rok trvající rekon-
strukce. 

„V hale budou i po otevření pro-
bíhat dokončovací práce. Jedná se 
především o  restaurování čtrnác-
ti sloupů z umělého mramoru, kde 
vzhledem ke speciální technolo-
gii nelze nic uspěchat. Naší snahou 
však bylo halu otevřít co nejdříve,“ 
říká MUDr. Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a. s.

„Architektonicky hodnotná hala 
působí nyní mnohem světleji, je 
vzdušná a  barevně sladěná jako 

před sedmdesáti lety, kdy byla po-
stavena. Hosté se mohou těšit i na 
stálou interaktivní expozici o  vzni-
ku a  významu luhačovických mi-
nerálních vod, která bude na ocho-
zu haly k vidění už v průběhu září. 
Hala je i  tradičním místem pro po-
řádání kulturních a  společenských 
akcí. První z nich bude vernisáž vý-
stavy v rámci festivalu Divadelní Lu-
hačovice již 18. srpna,“ dodává Edu-
ard Bláha. 

Pro zlepšení a zkvalitnění klima-
tu v hale byla instalována moderní 
vzduchotechnika. Na své místo byl 
po přeleštění znovu vrácen původ-
ní výdejní pult z  kubánského mra-
moru. Nově instalované osvětlení 

ve stropních podhledech zajistí, že 
ani v podvečer nebo brzo ráno ne-
bude prostor působit tmavě. Tech-
nickou zajímavostí je, že pro údrž-
bu a čistění prostoru mezi střechou 
a  podhledy je k  dispozici speciální 
posuvný vozík, který však návštěv-
níci při běžném provozu neuvidí. 

Mezi Halou Vincentka a  galerií 
vznikl otevřený průchod do klidové 
zóny s  veřejnými toaletami, které 
jsou nyní také plně v provozu. Mezi 
nimi a galerií se nacházejí do zeleně 
zasazené lavičky a fontána. 

Celá rekonstrukce zahrnuje kro-
mě Haly Vincentka také přiléhající 
kolonádu. Otevření Haly Vincentka 
je završením první části rekonstruk-
ce. Se zpřístupněním kolonády se 
počítá v listopadu 2019.

Většinu nákladů z  investice pře-
sahující sto milionů korun kryje do-
tace z  evropských zdrojů. Lázeň-
ská kolonáda s  Halou Vincentka 
patří mezi kulturní památky Čes-
ké republiky. Obnova těchto ob-
jektů je další etapou v  systematic-
kém rozvoji a  údržbě lázeňského 
areálu, který představuje okolo 20 
hektarů plných zeleně a  ceněných 
staveb. Celý lázeňský areál je od 
roku 2006 nominován na zápis do 

seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO. 

Otevírací doba Haly Vincentka
S  ohledem na dokončova-

cí práce a  instalaci expozice bude 
v srpnu následující otevírací doba: 

pondělí–pátek 10.00–17.30 hod. 
sobota–neděle 8.00–17.30 hod. 
Od září se bude otevírací doba 

upravovat. 
Pronájem obchodních prostor 

na kolonádě 
K dlouhodobému pronájmu na-

bízíme od listopadu 2019 na kolo-
nádě exkluzivní zrekonstruované 
prostory 20 nebo 40 m2 s výlohou 
a  samostatným vchodem. Umís-
tění je na nejprestižnějším frek-
ventovaném místě v Luhačovicích 
s  celoročním provozem. Návštěv-
nost lázeňského areálu, jehož sou-
částí je i kolonáda a Hala Vincent-
ka, je téměř jeden milion osob za 
rok. Do prostor vybíráme vhodné 
originální či regionální prodejny, 
značkové butiky a  zapomenout 
nechceme ani na menší gastro-
nomické provozy, jako je vinoté-
ka, tapas bar, creperie nebo třeba 
čajovna, aby prostory kolonády 
opravdu ožily.  

Lázně Luhačovice

Hasiči absolvovali 
výcvik s letounem 
určeným pro letecké 
hašení

V  půli srpna probíhaly na území 
Zlínského kraje výcviky hasičů s  le-
tounem zařazeným v ČR do systému 
letecké hasičské služby. Jedno ze cvi-
čení proběhlo také na letišti Aeroklu-
bu Luhačovice, a to 14. srpna. Hasiči 
cvičili řadu věcí, jako různá pravidla 
pohybu na letištní ploše. Zejména šlo 
ale o natrénování plnění nádrží leta-
dla z hasičských cisteren. 

„Letecká hasičská služba je urče-
na zejména k  leteckému hašení roz-
sáhlých požárů v přírodním prostředí 
a často také v nepřístupném terénu. 
Pro území Zlínského kraje je k  letec-
kému hašení primárně určen vrtul-
ník Bell 412 Letecké služby Policie ČR 
s dislokací v Brně (ve zkušebním reži-
mu v Ostravě) a letoun An-2 ‚Andula‘ 
soukromého leteckého provozovate-
le s dislokací v Jihlavě. Právě s  tímto 
strojem a jeho piloty hasiči nyní cvi-
čí,“ informoval kpt. Ing. Tomáš Bártek, 
specialista v oblasti IZS a řízení jedno-
tek PO.

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

V Luhačovicích bude mít veřejnost k dispozici bezplatné 
wifi pointy

Nově veřejnost bude mít mož-
nost využít v lázeňském městě bez-
platně na několika veřejných pro-
stranstvích bezdrátové připojení 
k internetu. 

„Chceme návštěvníkům i  obča-
nům poskytovat stále více mož-
ností vyžití, ale také lepší zázemí. 
K  tomu v  dnešní době bezesporu 
patří i  možnost připojit se k  inter-
netu pomocí wifi. 

Domluvili jsme se proto se spo-
lečností, která pro nás zajišťu-
je internetové připojení všech 
městských organizací optickým 
kabelem, aby byly v  ulicích zří-
zeny i  bezplatné wifi pointy pro 

veřejnost,“ informoval starosta Lu-
hačovic Marian Ležák. Služba byla 
již spuštěna a  bude postupně do-
plněno i značení. 

„Wifi pointy budou označeny 
v  nejbližších dnech přímo na ve-
řejných prostranstvích, Technic-
ké služby zde nastříkají na chod-
ník označení daného bodu, v jehož 
okolí se půjde zdarma připojit. Jsou 
to nejdůležitější místa, jako nádra-
ží i  s okolím, parkoviště za nákup-
ním střediskem (Alfamarket), pro-
stranství u pošty i radnice a nábřeží 
u  sídla městské policie,“ nastínil 
starosta. „K poskytnutí služby vyu-
žijeme naše stávající vysílače, které 

máme už zřízeny také pro komerč-
ní využití,“ doplnil za společnost, 
která vše technicky zajistí, spolu-
majitel firmy Orthodox networks, 
s. r. o., Radim Suchánek. „Věřím, 
že službu obyvatelé i  turisté vel-
mi ocení. 

Pokud se tento předpoklad po-
tvrdí, budeme uvažovat i  o  rozší-
ření o  další body na území měs-
ta,“ dodal závěrem starosta Ležák. 
V daných bodech si tak lidé budou 
moci do svého chytrého telefonu 
například také snadno stáhnout 
nový unikátní zážitkový audioprů-
vodce Zvuková mapa Luhačovic. 

Nikola Synek

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 15. 7. 2019
RML schválila:
•	 zřízení služby Senior taxi Luhačo-

vice od 1. 9. 2019; 
•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-

vání části pozemku parc. č. 757/6 
v  k. ú. Luhačovice o  výměře cca 
260 m2 se společností Luhadent, 
s.  r. o., Luhačovice, Nádražní 282, 
za účelem parkování osobních vo-
zidel za cenu 20 000 Kč + DPH/rok 
na dobu neurčitou od 1. 8. 2019;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 780/15, 780/20, 
784/4, 786/15, 786/41 a  786/31 
v k. ú. Luhačovice v majetku měs-
ta pro stavbu rekonstrukce ply-
novodu „REKO MS Luhačovice – 
V  hoře – Komenského, Výsluní,“ 
ve prospěch firmy GasNet, s. r. o.,  
Ústí nad Labem, za jednorázo-
vou úplatu 200 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví města část pozem-
ku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice 
o výměře cca 800 m2;

•	 zpracování studie výstavby ro-
dinných domů na pozemcích 
v  majetku města parc. č. 1326/9, 
1326/10 a  1326/15 v  k. ú. Luha-
čovice;

•	 uzavření dohody o  společném 
postupu přípravy a realizace stav-
by „Silnice II/496: Kladná – Ži-
lín“ č. SML/0359/19 mezi Ředi-
telstvím silnic Zlínského kraje, 

příspěvkovou organizací, a  měs-
tem Luhačovice;

•	 uzavření Smlouvy o  poskytnu-
tí dotace mezi Zlínským krajem 
a  městem Luhačovice na ná-
kup dopravního automobilu pro 
JPO V Polichno v roce 2019 v rám-
ci spolufinancování Programu MV 
– GŘ HZS ČR „Dotace pro jednot-
ky SDH obcí“;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 460/10, 2442/5, 
2445/11, 2709, st. 641, 2441/3, 
450/15, 450/43, 2442/2, 2866, 
576/6, 450/29, 450/45, 2442/14, 
2442/15, 2442/7, 560/12 a 2442/1 
v  k. ú. Luhačovice v  majetku 
města pro umístění veřejné ko-
munikační sítě realizované pod 
názvem „AVONET telekomuni-
kační vedení Luhačovice, ul. Sol-
né“ ve prospěch firmy AVONET, 
s. r. o., Luhačovice, za jednorázo-
vou úplatu 200 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 vypsání podlimitní veřejné zakáz-
ky „Výměna zdroje tepla v budově 
MŠ Luhačovice“.

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 396/11 k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 1800 m2.

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Luhačovice – nákup do-
pravního automobilu pro Jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů 
Polichno“ takto: 1.  TECHSPORT, 
s.  r. o., Brno, nabídková cena 
včetně DPH 986  150 Kč, 2. PRO-
GRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o., 
Masojedy, nabídková cena včet-
ně DPH 1 069 803 Kč, 3. THT Po-
lička, s. r.  o., Polička, nabídková 
cena včetně DPH 1 322 530  Kč, 
4. AUTO IN, s. r. o., Pardubice, 
nabídková cena včetně DPH 
1 341 527 Kč, a pověřila starostu 
města Ing. Mariana Ležáka pod-
pisem smlouvy o  dílo s  vybra-
ným dodavatelem TECHSPORT, 
s.  r. o., Brno, v  souladu s  nabíd-
kou dodavatele;

•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Luhačovice – zateplení 
a hydroizolace střech ZŠ Luhačo-
vice“ takto: 1. SANIZO, spol. s r. o., 
Uherský Brod, nabídková cena 
bez DPH 2 372 982 Kč, 2. Vlasti-
mil Fišer – INPOS Zlín, nabídková 
cena bez DPH 2 777 120 Kč, 3. 3V 
& H, s. r. o., Uherský Brod, nabíd-
ková cena bez DPH 2 849 999 Kč, 
a  pověřila starostu města Ing. 
Mariana Ležáka podpisem 
smlouvy o  dílo s  vybraným do-
davatelem SANIZO, spol. s  r. o., 
Uherský Brod, v souladu s nabíd-
kou dodavatele;

•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Skatepark Luhačovi-
ce – výstavba podlahové plochy“ 
takto: 1. Navláčil stavební firma, 
s. r. o., Zlín, nabídková cena včet-
ně DPH 1 428 400,16 Kč, 2. IDS Va-
lašské Meziříčí, spol. s r. o., nabíd-
ková cena včetně DPH 1 440 251 
Kč, a pověřila starostu města Ing. 
Mariana Ležáka podpisem smlou-
vy o  dílo s  vybraným dodavate-
lem Navláčil stavební firma, s. r. o., 
Zlín, v souladu s nabídkou doda-
vatele;

•	 o výběru dodavatele Zdeněk Ko-
tyza – PARKPILOT, Kostelec nad 
Orlicí, na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Skatepark Luhačo-
vice – dodávka překážek“ na zá-
kladě výsledku posouzení splnění 
podmínek účasti ve výběrovém 
řízení a  pověřila starostu města 
Ing. Mariana Ležáka podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným doda-
vatelem;

•	 o  zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s  názvem „Vý-
měna zdroje tepla v  budově MŠ 
Luhačovice“ s  odůvodněním, že 
na straně zadavatele se v průbě-
hu zadávacího řízení vyskytly dů-
vody hodné zvláštního zřetele, 
pro které nelze po zadavateli po-
žadovat, aby v  zadávacím řízení 
pokračoval.

Zprávy z 14. 
schůze Rady města 
Luhačovice, která se 
konala 12. 8. 2019
RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve 

výši 1000 Kč Středisku rané péče 
EDUCO Zlín, z. s., na podporu čin-
nosti pro klienta z Luhačovic;

•	 uzavření Smlouvy o  dílo s  Ing. 
Adolfem Jebavým na vypracování 
„Studie vybrané cyklotrasy v  Lu-
hačovicích“ a  související inženýr-
ské činnosti;

•	 uzavření Smlouvy o  výpůjčce na 
část pozemku parc. č.  st. 229/1 
v  k. ú. Luhačovice se spoluvlast-
níky pozemku – společností Q-
-trend CZ, s.  r.  o., Praha 1, a  Ing. 
Karlem Peltsarszkým, Vsetín; 

•	 uzavření dohody s  Povodím Mo-
ravy, s. p. - „Souhlas s realizací vý-
sadby zeleně“ v rámci revitalizace 
sídliště Masarykova.

RML rozhodla:
•	 o výběru dodavatele FLEA, s. r. o., 

Tachov, na veřejnou zakázku „Vý-
měna zdroje tepla v  budově MŠ 
Luhačovice“ a  pověřila starostu 
města Ing. Mariana Ležáka pod-
pisem smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem.

Pamětní jabloň u radnice už má krásná 
jablíčka, vypadá teď docela jako strom 
ve znaku města

Okrasné jabloni, která byla 
vloni zasazena u luhačovické 
radnice u příležitosti oslav stého 
výročí založení Československa, 
se urodily krásné plody.

Stromek je tak v těchto dnech ob-
sypán malými červenými jablíčky 

a je jako jabloň zobrazená na měst-
ské vlajce, která se větrem třepo-
tá opodál před radnicí. Právě pro-
to, že město má strom ve znaku, se 
vloni Luhačovice rozhodly při osla-
vách výročí, vysadit tehdy okrasnou 
jabloň.
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Chceme nově vydat zpěvník dětských písní, říká vedoucí folklorního souboru Malé 
Zálesí Alena Slámová

Už řadu let vede Alena Slámo-
vá soubor Malé Zálesí, který kaž-
doročně prezentuje luhačovický 
folklor veřejnosti. Jednak na růz-
ných pódiových vystoupeních při 
jarmarcích a  festivalech ve městě 
i jinde, ale v Luhačovicích také při 
fašankové obchůzce nebo při vy-
nášení Mořeny. Jak jste se k folklo-
ru vůbec dostala Vy sama – bylo to 
už od mala?

Ano, dostala jsem se k němu přes 
housle, na které od dětství hraji. Když 
jsem byla na základce tak v  6. třídě, 
zakládala se v ZUŠce cimbálovka. Za-
čali jsme s ní tehdy hrát taneční sku-
pině, kterou vedla ještě paní Haluzo-
vá (legendární zakladatelka souboru). 
Pro mě to byla taková ta zlatá cesto-
vatelská éra Zálesí, kdy jsme jezdi-
li hodně i na zájezdy po Evropě – do 
Holandska, Švýcarska, Francie… Bylo 
to po revoluci, měli jsme radost, že 
se může svobodně jezdit po světě, 
se Zálesím jsme vyjížděli snad každý 
rok. Paní Haluzová byla ještě plná sil 
a bylo to skvělé.

To jste jezdili po festivalech, 
chápu to dobře?

Nejen. Třeba v Holandsku byl do-
mluvený zájezd, kdy jsme bydleli 
v rodinách, měli jsme tam vystoupe-
ní v  kostelech, domovech důchod-
ců…  I  nějaké místní přehlídky, ale 
ne přímo folklorní festivaly. Ubyto-
vání v rodinách po dvou po třech při-
nášelo spousty zážitků, ve 13 poprvé 
v zahraničí… A museli jsme se zkou-
šet nějak domluvit. Holanďané byli 
ale velmi příjemní. I jinde to bylo moc 
fajn, třeba ve Švýcarsku.

Co ta Francie?
Tam jsme byli už přímo na folklor-

ním festivalu, velmi významném. Za-
hraniční účastníci byli jen tři – národní 
soubor z  Filipín, skupina z  Japonska 
a Malé Zálesí z Luhačovic. 

Odmala tedy chodíte i  v  kroji, 
který k  folklorním vystoupením 
patří?

Ano, ale kroj se od období, kdy 
jsem v Zálesí začala, trochu změnil. Za 
paní Haluzové odpovídaly kroje pod-
mínkám, které umožňovaly jejich po-
řízení. Pak vedla soubor asi 10 let paní 
Petráková, současná vedoucí místní-
ho muzea, za té se změnil i náš oděv. 

Ona se věnuje historicky věr-
ným rekonstrukcím krojů, takže to 
bylo asi dobře, ne?

Bylo to velmi dobře, protože ten 
kroj je velmi krásný a pohodlný. To je 
pro nás lepší. Kroj, který jsme použí-
vali předtím, mají dodnes na Bojkov-
sku, ale ten luhačovický máme samo-
zřejmě radši. I delší sukně, které má, 
jsou pohodlnější, kroj je o  něco víc 
bezúdržbový (smích).

Na kolik ten kompletní ženský 
záleský kroj vyjde?

Asi na 20 tisíc i s botičkama. Muž-
ský kroj podobně. Patří k  chudším 
krojům, které nejsou tak vyšívané. 
Když si ale vezmete svatební variantu, 
která je zdobnější, tak se vzhledem 

k výšivkám bude pohybovat cenově 
daleko výš. 

V  horkém počasí to v  těch kro-
jích není asi jednoduché?

Luhačovický kroj je ale pořád ješ-
tě dobrý, třeba kousek vedle v Újezd-
ci mají součástí kroje i speciální vlně-
né ponožky nebo punčocháče, což je 
v létě dost náročné. Nebo vysoké čiž-
my, my máme pro děvčata červené 
nízké botičky. Stejně když jsou taková 
horka, raději dětem dovolím, aby vy-
stupovaly bosky tak, jak dřív děti lítaly 
v létě po loukách. I kluci mají letnější 
verzi kroje. Náš kroj je ale jinak poho-
dlný. I v zimě se pod něj dá dobře ob-
léct, říkám: „Dejte si hlavně termo-
prádlo, ať nezmrznete…“

Co máte Vy sama nejoblíbenější 
z těch folklorních písniček?

Tím, že jsem muzikant, tak to mám 
ovlivněné tím, že od počátku jsme 
čerpali ze zpěvníku pana Černíka 
a také z velké publikace Luhačovské 
Zálesí od etnografa Antonína Václaví-

ka. Tam je tolik krásných písniček! Za-
čali jsme z Černíkova zpěvníku i dělat 
nahrávky písniček, je jich tolik krás-
ných, že si tím záleský region oprav-
du zamilujete. Je jich moc, které mám 
ráda.

Co Vy a  jiná hudba moderněj-
ších stylů?

Ráda poslouchám jazz, swing, teď 
díky dětem máme doma oblíbenou 
Hudbu vesmírnou, což je ale trochu 
spojené s  folklorem. Na Slovensku 
mají soutěž Zem zpieva. Ve velkém 
stylu spolu soupeří nejen folklorní 
soubory, ale i menší skupiny, jednot-
livci. Je to skoro taková „Superstar“, 
postupují nejlepší účastníci z jednot-
livých regionů a  pak je 12 finalistů. 
A tu finálovou show, uváděla skupin-
ka mladých muzikantů, kteří si říkají 
Hudba vesmírná. Takoví napůl rapeři, 
mají výborné texty. 

Líbí se Vám tedy prolínání žán-
rů?

Je to pěkné a  třeba nedávno to 
platilo i pro koncert Janka Ledeckého 
tady v Luhačovicích, který se mi moc 
líbil. Hlavně mám ráda, když je zpěvák 
i dobrý muzikant. To mě nadchne, ať 
jde o kohokoliv. Výborný byl Ledecký, 
ale i to, co předváděli jeho kolegové, 
bylo úžasné. 

Co housle, na které hrajete. Ba-
vily Vás vždy, nebo to bylo i  nao-
pak?

Ze začátku mě nebavily, až pak 
s  cimbálovkou. Někoho nástroj baví 
od malička a  dělá to s  chutí hned. 
Možná je to ovlivněné i nějakým vzo-
rem. Teď nám hodně dětí ze soubo-
ru chodí i na housle do ZUŠky, mož-
ná i dík mému příkladu, což je radost. 
Teď hlavně ale pomáhá, že tady na 
ZUŠce jsou dva skvělí mladí učitelé, 
kteří jinak hrají i ve zlínské Filharmo-
nii Bohuslava Martinů. Myslím, že je 
to pro všechny žáky velká inspirace. 
Já měla obrovské štěstí, že jak se teh-
dy založila dětská cimbálovka, zauja-
lo mě to, vytvořili jsme výbornou par-
tu a hrajeme spolu rádi dodnes.

To je ale těžké tak dlouhodobě 
udržet, že?

Tím, jak jsou Luhačovice malé měs-
to, spousta lidí, co pak studuje v Pra-
ze nebo v Brně se už nevrátí. Tak do-
padla i naše muzika, jediná já se sem 

vrátila, ostatní zůstali v  Brně. Stej-
ný osud potkal i  tu muziku o  gene-
raci mladší od nás, taky jsou všichni 
v Brně a sejde se to tu jen občas. Proto 
teď zakládáme zase dětskou muziku, 
abychom tu něco měli, když máme 
vystoupení. 

Máte tam toho nadějného malé-
ho cimbalistu, že?

To je Tomášek Janoušek a ten cim-
bál miluje, půjde teď do 4. třídy. I kvů-
li němu jsme si říkali, že tu malou 
cimbálovku je potřeba založit. Hra-
jí tam naši starší tanečníci, taky můj 
syn Šimon, kluci z jejich taneční sku-
piny, jsou tam tři houslisté, Tomášek 
na cimbál, přidávají se postupně dal-
ší z taneční skupiny, kteří hrají i na ně-
jaké nástroje. 

Celkově je to aktuálně s  těmi 
cimbálovkami tedy jak?

Jsou tři. Jednak ta naše nejstar-
ší muzika, ale potkáme se jen tak tři-
krát do roka na luhačovických ak-
cích. Snažíme se sejít na Folklorních 
lázních, Velikonočním jarmarku, plus 
nějaký vánoční koncert. Festival Pís-
ní a  tancem je dětský, hrajeme tam 
s tou dětskou muzičkou, na Otevírání 
pramenů hraje zase ta mladší muzika. 
Někdy hrajeme dohromady. S  dět-
skou muzičkou nám teď pomůže paní 

učitelka, která učí na cimbál v ZUŠce. 
Na spolupráci s ní se moc těším. 

Myslíte si, že i  těm nejmladším 
vznikne ta skvělá parta jako vám 
před lety?

Pevně věřím, že to tak bude. Je to 
motivace, proč to dělat. Aby zase oni 
měli nějakou partu svých kamará-
dů…

V souboru jste už pěknou řádku 
let, jak dlouho vlastně?

Už tak 24 let. A pořád z toho mám 
radost. Soubor jsem začala vést před 
asi 11 lety, kdy jsme se přestěhovali 
zpátky do Luhačovic, syn měl 3 roky. 
Tou dobou skupinka tak malých dětí 
v souboru nebyla, tak jsem si říkala, že 
ji i kvůli synovi začnu vést. Ho to až tak 
nebavilo, ale dodnes tančí a už ani ne-
protestuje (smích). 

Před návratem jste byla kde? 
V Olomouci. Tam jsme se potkali na 

škole s manželem. On je teď nákupčí 
v Autopalu, kde jsem 4 roky taky pra-
covala. Autopal v Hluku vyrábí chladi-
če a další věci pro auta, má asi 1000 
zaměstnanců. Já tam dělala v logisti-
ce. Dělám teď ale už půl roku ve Zlí-
ně obchodního analytika, kancelář 
máme v  nové centrále na zlínském 
Obchodním domě. Před zaměstná-
ním mám za sebou studia aplikova-
né matematiky v ekonomii, to právě 
v Olomouci na Přírodovědecké fakul-
tě UP, pak ještě marketing v Ostravě.

Já Vás tipoval spíš na učitelku 
i  v  souvislosti s  uměním a  folklo-
rem, jemuž se věnujete.

Je právě fajn, že u  mé práce člo-
věk přemýšlí, co jak má fungovat 
a folklor je od toho opravdu vzdále-
ný a  je pak dobrým odreagováním 
ve volném čase. Ve stejné práci jsem 
i  s  Karlem Ročákem, s  jeho ženou 
Marcelkou, za svobodna Semelo-
vou, kteří se mnou vedou i folklorní 
soubor Malé Zálesí. Je nás teď v Ma-
lém Zálesí nějakých 8 vedoucích ve 
třech skupinách – po dvou třech ve-
doucích na jednu, což je potřeba. Ji-
nak by se to asi nezvládalo.

Chystáte v  souboru různá pás-
ma. Kam na ně chodíte?

Máme trochu výhodu v tom, že po 
paní Haluzové zůstala pásma, která 
můžeme použít, když nevíme, co no-
vého bychom nazkoušeli. Část se tedy 
opakuje. Používáme i něco z dob paní 
Petrákové, něco vymýšlíme sami úpl-
ně nově, všechno se ale čerpá z míst-
ního regionu – písniček, říkadel a tan-
ců z Luhačovského Zálesí, z Václavíka 
a Černíka. Vybírají se témata vhodná 
pro děti a těch není zas tolik.

Která například?
Typicky výroční obyčeje, hry na 

louce, pastva, dětské hry. Děti dřív 
vlastně, aspoň ty malé, ani netančily, 
neměly klasické párové tance. Snaží-
me se s nimi proto předvádět různé 
obyčeje, dětské hry, říkadla, zpěvy… 
Je to takový mix všeho. Něco pře-
vezmeme, něco vymyslíme. Já se to 
pásmo snažím přizpůsobit vždy kon-
krétním dětem. 
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V čem?
Třeba máme téma „kravařky“. 

I když jsem začínala toto téma i kdy-
si s tou skupinou před jedenácti lety, 
s  dnešní skupinou to děláme tro-
chu jinak. Použijeme stejné písničky, 
ale poskládáme to tak, aby to zvlád-
li z hlediska choreografie, když už se 
někteří zlepší, přidáme do toho třeba 
nějaký tanec. 

Každoročně na jaře vynášíte 
taky Mořenu, symbol zimy, pověz-
te o tom, prosím.

Je to typický výroční obyčej. Pás-
mo jsme jako soubor tančili už kdy-
si s paní Haluzovou. Tehdy se ale Mo-
řena nechodívala házet do vody, bylo 
to secvičené jen jako pódiové vy-
stoupení. Myslím, že se začalo s prů-
vodem a házením Mořeny do vody až 
za vedení Blanky Petrákové. My v tom 
pak pokračovali. Blanka byla ve vede-
ní výborná tím, že začala reálně ob-
novovat právě výroční obyčeje. I  fa-
šankovou obchůzku. Začaly se sem 
vracet zvyky, typické pro Zálesí, jak to 
tu kdysi dřív bývalo. 

Z fašanku se stala krásná obno-
vená tradice, přibývá i účastníků?

Hlavně přibývá zastávek. Ten prů-
vod je tak zhruba stejný, ovlivňuje 
to i  termín jarních prázdnin. Vychá-
zívá nás i 40, úplně všechna zastave-
ní ale dojde třeba 10 lidí, postupně 
se účastníci odpojují. Mám radost ze 
všech účinkujících, dodržují se i  tra-
diční masky, i  když letos jsme měli 
i  téma cirkus zároveň pro dětské 
šibřinky, takže tam byly i masky žiraf, 
což bylo takové zpestření průvodu. 

Mně se líbí, když to ozvlášt-
ní i  moderní masky. Třeba když 
s vámi jel na kolečkových bruslích 
dospělý účastník jako Sáblíková, 
to bylo vtipné. 

Snažíme se ale vždy mít i  několik 
tradičních masek – kominík, kaprál, 
samozřejmě medvěd. Trasu ani ne-
směřujeme nějak víc k  lázeňskému 
areálu, chceme totiž u fašanku dodr-
žet, že je to hlavně lokální záležitost, 
chodí se „dědinou“ mimo lázeňské 
hosty, po rodinách, které na nás če-
kají s nasmaženýma koblihama, se sli-
vovicou a slaninou. Těch předdomlu-
vených zastávek je už tak 13 nebo 14, 
a když někdo není doma, pošlou tře-
ba aspoň po někom tu slaninu. 

Na fašanku jste někdy měla 
masku pavouka, kdy jste měla na 
rukou zavěšené jakoby další dvoje 
pavoučí „ruce“. Jak moc to kompli-
kuje hru na housle?

Je to v pohodě. Kdesi jsem podob-
ný kostým viděla a řekla si, že si tako-
vý musím ušít. Poprvé jsem v  něm 
myslím byla zrovna jako těhotná, tak 
v něm ani nebylo tak vidět to bříško…

Už jste zmínila potomstvo, kolik 
dětí máte?

Šimona, ten bude mít 14, pak dvě 
holky, ta nejmladší má 7. Všichni jsou 
v souboru, nemají ani moc na výběr. 
No, u nás je to něco za něco. Syn cel-
kem aktivně dělá orienťák, tak když 
chce jezdit po závodech, musí trochu 
na oplátku i na ty akce se souborem.

Vy orienťák děláte ale taky, že?
Já se ale přidala až k dětem. Začala 

jsem, když jsme syna doprovázeli na 
závody. Když už jsme tam byli, tak 
jsme běhali taky. Už běháme úplně 
celá rodina – i manžel a holky. Někdy 
jedem přímo ze závodů vystupovat.

Co vy a  závody? Umísťujete se 
dobře?

Já ne. Teda dostala jsem jednu me-
daili na štěpánském běhu v Pozlovi-
cích, ale bylo to za nejlepší kostým. Ne 
za pavouka, ale byli jsme převlečení 
za slepice. Děti v orienťáku ale úspě-
chy mají, já to dělám pro radost, pro 
pohyb. Ale uchvátilo nás to všechny, 
tak teď musíme dost volit termíny, 
skloubit folklorní akce a spoustu zá-
vodů, hlavně synových.

Myslíte, že on u folklóru vydrží. 
Není právě ve věku, kdy se to láme?

U něj ta doba byla spíš tak v 10 le-
tech. Hodně do folkloru nechtěl, ale 
byl postavený před hotovou věc: 
Chceš dělat orienťák, budeš chodit 
taky do Zálesí… Nějak to vzal, už dis-
kuse nejsou. Navíc je už i pro něj Zále-
sí ta parta kamarádů. Dokonce se sám 
rozhodl po dokončení cyklu pokračo-
vat teď dál i na housle v ZUŠce.

Co Vás osobně nejvíc zajímá ze 
zahraničního folkloru?

Jedni z nejlepších jsou Slováci. Ten 
folklor je neskutečný. Na druhou stra-
nu je to u  nich trochu moc „sparta-
kiáda“, maličké děti už tančí párové 
tance, je to hodně dril. To Zálesí je po-
vahou takové klidnější, tance nejsou 
tak rychlé. 

Co něco exotičtějšího? Mě se líbí 
třeba, aspoň hudebně, balkánský 
folklor…

Mám ráda temperamentní tance, 
třeba i Maďaři mají takové svižné, Ru-
muni také, ale Řecko či Chorvatsko 
v tomto tolik nemusím. Mají skupino-
vé tance, kdy se všichni drží za ruce 
a různě popochází v kruzích. Je to zas 
ale pěkné na pohled dík pestrým kro-
jům, které mají.

Jak složité je přizpůsobit 
folklorní vystoupení pódiu? Třeba 
tomu venkovnímu v  luhačovické 
ulici Dr. Veselého, které je oprav-
du maličkaté…?

Snažím se variabilitu už děti učit 
na zkouškách. Když víme, že jarmark 
je na maličkém pódiu u pošty, nalaj-
nujeme si to při zkouškách a ty nástu-
py podle toho zkoušíme. Letos jsme 
měli i nácvik mokré varianty vystou-
pení v kostele na Otevírání pramenů, 
kdy hrozilo, že se kvůli počasí nepů-
jde průvod. To tam musela být speci-
ální zkouška, protože šlo o úplně něco 
jiného, než na co jsme byli připraveni. 
Ale průvod pak naštěstí šel.

Co chystáte v Malém Zálesí no-
vého?

Nápadů je hodně. I z těch obyčejů 
by se daly udělat další akce, „choze-
ní s létečkem“, nebo se chodívávalo 
na Květnou neděli, ale na to už ne-
máme kapacitu. Co ale teď chceme, 
je vydat Záleský zpěvník dětských 
písniček, což by byla i  taková po-
můcka pro rodiče dětí, které chodí 
do souboru. Mohly by se tak písnič-
ky od dětí dostat víc do rodin. Zpěv-
ník bych chtěla zároveň nahrát v au-
dio verzi. To ale musím přemluvit 

naši dospěláckou muziku, aby se to 
povedlo. 

S kolegy z muziky se vídáte pra-
videlně na akci Folklorní lázně, ty 
jsou jen pár let. Jak vznikly?

Akci jsme vymysleli pro radost, je 
to taková odměna dětem za práci 
v souboru. Je ale zároveň určena širo-
ké veřejnosti. Spolupracuji v mojí sku-
pině s Kačkou Pírkovou, která učí na 
speciální škole v Uh. Brodě a je výtvar-
ně nadaná, tak jsou s tím spojené vý-
tvarné dílničky. Tvoří se, a přitom hra-
je cimbálovka.

Součástí bývají i pěvecké dílny, 
jak moc se do nich zapojí skutečně 
veřejnost?

Moc ne, spíš jen členové a známí. 
Lidé se i bojí jít si tam něco vytvořit vý-
tvarně, že je to jen pro děti. Někdy se 
ale objeví lázeňští hosté, kteří vezmou 
jehlu a bavlnku a jdou s námi vyšívat, 
vrací se k řemeslům a je to hezké. Ně-
kdy učíme i tanečky a letos se vyrábě-
ly jednoduché hudební nástroje, jako 
ozvučná dřívka nebo famfrnoch. 

To je takový ten bubínek s trčí-
cím provázkem, na který se tahá-
ním hraje, že?

Vyráběli jsme verzi, kdy to byl hli-
něný květináč obalený koženkou 
a žíně byly jen umělé, ale když se za 
ně navlhčené tahalo, vydávalo to 
onen dunivý zvuk. Famfrnoch vyrá-
bělo tak 30 dětí a pak všichni s rados-
tí společně s cimbálovkou hráli. To si 
pak člověk říká, že to má smysl. 

Jsou nástroje u  cimbálovky 
přesně dané, nebo to je, jak se to 
sejde…?

Ideální složení je cimbál, nejmíň 
jedny housle primáše, ideálně ještě 
další dvoje, klarinet, kontry na hous-
le (hrají jen na 2 struny) nebo na violu 
a basa. Existují obměny, třeba v Liptá-
le na Valašsku tam mají i příčné flét-
ny. Tím, že nemáme u dětské muzičky 
plné složení, tak nám na basu hostu-
je někdy ochotně jeden z tatínků. Ale 
doplňujeme to třeba i tím, že ostatní 
děti hrají na různé triangly, na skleně-
né lahve a tak.

Měli jste i  krásně secvičenou 
skladbu, kdy skupina dětí hrála 
lžičkami na plecháčky, to byl hez-
ký nápad. Zpět ale k  cimbálu, jak 
složité je brát ho na festivaly?

Většinou hostitel cimbál zajišťuje. 
I  my tu cimbál půjčujeme ostatním 
souborům. Když se ale jede někam 
dál a  s  pořadatelem to domluvené 
není, raději se do autobusu cimbál 
naloží. Což je komplikace, protože 
cimbál se pak těžko ladí.

Není snaha víc obnovit i  ty za-
hraniční zájezdy, jak to bývalo za 
paní Haluzové?

Je to o čase i o organizaci, protože 
to není jednoduché uspořádat. Jedna 
věc jsou kontakty, které se i dají zís-
kat. Tak 4 roky zpět jsme byli s jednou 
dětskou skupinou v Polsku a jen ta ko-
munikace s organizátory zabrala půl 
roku. Na zahraniční festival musíte 
mít program aspoň na hodinu v kuse 
a vypilovaný, což znamená víc zkou-
šek. Snažíme se i tak jednou za pár let 
to zahraničí dát, aspoň 1× ročně tu-
zemský festival, ale třeba i tři. 

Co letos?
Ještě v srpnu jedem s dětmi na fes-

tival do Frenštátu, dospělá skupina 
má v  srpnu vystoupení v  Napajed-
lích, na podzim drobnější vystoupe-
ní v Luhačovicích. Je 110 let založení 
Sokola, kam jsme pozvaní zazpívat. 
Pak chystáme větší vánoční koncert 
ve spolupráci s  kulturním domem, 
kdy v Elektře vystoupíme se známou 
cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou 
a Michalem Smetankou, slovenským 
multiinstrumentalistou. Připravit se 
na vánoční koncert znamená začít už 
v říjnu. 

Co když děti onemocní?
Připravujeme alternace, i když one-

mocní sólisti, musí se to nějak zvlád-
nout. Nejhorší alternativa je, když 
onemocním já, na to alternace není… 
Chyběla jsem ale na vystoupení za-
tím, snad jen když jsem byla v porod-
nici. Hrála jsem dokonce večer před 
porodem na jedné akci v Olomouci. 
Skončili jsme o půlnoci, šli spát a ve tři 
se jelo rodit (smích). 

V Olomouci jste ale byla v jiném 
souboru, ne?

Tam v  rámci studií fungoval sou-
bor Krajina. Byla v něm i spousta ka-
marádů, které jsem znala z  gymplu 
v  Brodě, kde jsem při studiích byla 
v souboru Jakub. V Olomouci jsem se 
naučila nejen hrát, ale dostala se víc 
i k  folklornímu tanci, což mi teď po-
máhá ve vedení dětské skupiny. 

Skupina by asi nemohla být bez 
přízně rodičů dětí, že?

Bez podpory rodičů by to nešlo. 
Taky nažehlit kroje je složité. Když ně-
kdo jde na fotbal, má dres a kopačky 
a hotovo. Na Otevírání pramenů, když 
žehlím 4 kroje pro mě a děti, je to ná-
ročné, i to česání děvčat zabere fůru 
času. Rodiče jsou ale výborní. Když 
dítě přivedou vzorně oblečené, nače-
sané, je to největší pomoc. O soubor 
je pořád dost velký zájem, teď máme 
v dětských skupinách od 3 do 15 let 
asi 50 dětí, což mi přijde na Luhačovi-
ce neskutečné množství. 

Když tento rozhovor vyjde, 
bude září, kdy se dělají nábory do 
různých zájmových činností. Máte 
nějaké datum, kdy bude něco ta-
kového u vás?

My se teď přes školní rok schází-
me tři skupiny v Elektře a v sokolov-
ně. Dvě se schází v  úterky od 5 ho-
din, jedna v pátek. Teď se ty časy ale 
možná upraví, protože se má stěho-
vat DDM, a nevíme, jestli nebudeme 
muset sladit termíny. Nábor se bude 
vypisovat až po zářiovém festivalu 
Písní a tancem. 

Co předvedete na zmíněném 
festivale?

Letos bude velké téma výročí An-
tonína Václavíka, k  tomu se chysta-
jí programy, hosty budou soubory, 
které mají vztah právě k  Václavíko-
vi. My konkrétně budeme prezento-
vat výroční obyčeje, které vychází z, 
jak já říkám „záleské bible“, tedy Vác-
lavíkovy publikace Luhačovské Zále-
sí. Takže zvyky jako fašank, vynášení 
Mořeny a další, ale v tom pódiovém 
zpracování. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky a poděkování

NAROZeNí 
Adina Gbelcová 
Nela Fagulcová 
Nela Bajzová 
Richard Peška 
Karin Chytilová 
Helena Čermáková
Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Ztráty a nálezy 2018-2019       
Prosinec, finanční hotovost, leden, francouzská hůl, deštník, 

černý batoh, sportovní taška, varná konvice, červen, 
telefon, klíče, zapalovač, červenec, koženková bunda.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Václav Číhal 72 let
Anděla Konečná 94 let
Ludmila Hándlová 79 let
František Dynka 91 let
Jaroslav Galuška 89 let
Alois Dubec 96 let
Anna Hůrková 79 let
Jaroslav Vítek 67 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Dne 26. 8. 2019 uplynulo 7 let, co navždy odešla naše drahá maminka, 
babička, prababička
paní MARIE JELÍNKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera Marie, synové Karel a Jan s rodinami.

Dne 10. 9. 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí mého manžela a našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka 
pana JOSEFA KRANZE.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 3. 8. 2019 jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka
STANISLAVA MIKULČÍKA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Ludmila, dcery Věra a Alena, vnoučata a pravnoučata

Jen hořící svíci Ti můžeme na hrob dát, tiše se pomodlit a s láskou vzpomínat.
Dne 21. 9. 2019 uplynou dva roky, co nás navždy opustila
paní DAGMAR HUBÁČKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel František, synové František a Petr a dcera Dagmar s rodinami 
a ostatní příbuzní a známí

Dne 15. 9. 2019 je to 1 rok, kdy zemřel 
pan VLADIMÍR MARTINEC.
S láskou, smutkem, lítostí vzpomínáme na Laďu, který nás měl tak moc rád. 
Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi.
Partnerka Dajka, dcera Gábina, syn Vladan, vnučky Adélka a Terezka

Dne 30. září uplyne 8 let, kdy nás opustila 
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel s rodinou. Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky 
zůstanou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

11. 9. 2019 už budou 2 roky, kdy nám moc chybí 
pan MIROSLAV JANČA. 
Kdo ho znal, vzpomene s námi. Sestry Věra a Hana s rodinami

SňATKy 
JUDr. Brian Weller a Kateřina Lipinská
Pavel Holík a erika Pavlišová
Blahopřejeme.

Anketa městu potvrdila, že Luhačovjané si rozhodně letní kino přejí
Vedení Luhačovic chce zřídit pro 

příští rok letní kino a  rozšířit tak na-
bídku kulturního vyžití ve městě. Aby 
ale mělo větší přehled o  tom, zda si 
lidé letní kino opravdu přejí, byla kon-
cem července na oficiálním faceboo-
kovém profilu města (luhacovice.cz) 
spuštěna anketa na toto téma. 

„Myslím si, že letní kino tu dlouho-
době chybí, a  pro příští sezonu by-
chom ho rádi nějakým způsobem ve-
řejnosti nabídli. Chtěli jsme ale mít 
jistotu, že o tyto projekce bude zájem. 
Během pár dnů hlasovalo celkem 524 
občanů, což je počet desetiny všech 
obyvatel města, a až na úplné výjim-
ky byli v podstatě všichni pro zřízení 
letního kina v  Luhačovicích. Celých 

97  % bylo pro kino, jen tři procenta 
proti. Výsledky ankety nám tak zce-
la jasně zobrazily nadšení veřejnos-
ti pro tuto myšlenku a  mimořádná 
účast lidí v anketě nás velmi mile pře-
kvapila,“ informoval starosta města 
Marian Ležák. 

Lidé se vyjadřovali hojně také v ko-
mentářích k anketě. Navrhovali napří-
klad lokality, kde by kino mohlo pravi-
delně promítat. „Uváděna byla místa 
jako terasa městské plovárny, kterou 
už k  projekcím v  minulosti využíval 
festival Luhovaný Vincent, venkovní 
areál Sportovního centra Radostova, 
ale například i  Sluneční lázně a  dal-
ší místa v  lázních,“ komentoval sta-
rosta. Jednotlivé lokality chce vedení 

města pečlivě zvážit, a to s přihlédnu-
tím k  různým faktorům. „Jednak jde 
o to, zda jsou navržené plochy v ma-
jetku města, důležitá je dostupnost 
pro občany i  návštěvníky, ale třeba 
také zázemí v lokalitě. Musíme v sou-
vislosti s  letním kinem samozřejmě 
myslet na takové věci, jako jsou mož-
nosti zajištění občerstvení návštěv-
níků, nebo zda jsou tu k  dispozici 
toalety a  další věci,“ vysvětlil Ležák. 
„Myslím, že vzhledem k výsledku an-
kety a  rostoucí popularitě venkov-
ních projekcí se už nebudeme pří-
liš bavit o tom, jestli letní kino zřídit, 
ale spíše kde přesně a v jakém režimu 
bude fungovat. Půjde i o to rozhod-
nout, zda bude výhodnější promítací 

plátno a další technické věci pořizo-
vat na stálo, nebo pro danou sezonu 
vyzkoušet nasmlouvat zapůjčení zaří-
zení,“ dodal starosta.

O  tom, jak by si vše představova-
li občané, se s  nimi ale vedení měs-
ta chce rozhodně ještě bavit. „Příle-
žitost vyjádřit svůj názor budou mít 
lidé v dalším setkání z už započaté sé-
rie veřejných besed. Nejbližší, která 
se uskuteční v září, chceme věnovat 
právě rozvoji kultury ve městě, včet-
ně otázky letního kina. Věřím, že mož-
nost probrat tyto věci osobně lidé vy-
užijí se stejným nadšením, jako se 
zapojili do zmiňované ankety,“ uza-
vřel Ležák.

Nikola Synek

Kotlíkové dotace
Zlínský kraj vyhlašuje Program 

výměny zdrojů tepla v domácnos-
tech Zlínského kraje III 10. září 
2019 a  elektronický příjem žá-
dostí o poskytnutí dotace spus-
tí 15. října 2019 v 8.00 hod. 

Pro potenciální žadatele pro-
běhnou konzultační dny, na nichž 
odpovědní pracovníci Krajského 
úřadu Zlínského kraje, v  jejichž 

gesci je agenda „kotlíkových do-
tací“, poradí s  přípravou žádosti 
o poskytnutí dotace. 

Konzultační dny nabízí ve Va-
lašských Kloboukách 16. 9. 2019 
(Valašské Podnikatelské cent-
rum, Reprezentační sál, Smetano-
va 10  808), ve Vsetíně 18. 9. 2019 
(Městský úřad Vsetín, zaseda-
cí místnost č. 123, Svárov 1080), 

v  Kroměříži 25. 9. 2019 (radni-
ce, velká zasedací místnost, Vel-
ké náměstí 115/1) a  v  Uherském 
Hradišti 26. 9. 2019 (Klub kultury, 
malý sál, Hradební 1198),  vždy od 
10.00 do 18.00 hod. po předcho-
zí registraci od 2. 9. 2019 na adre-
se www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas 
může být upraven dle požadavků 
na registrace). 21. 9. 2019 mohou 

žadatelé o „kotlíkové dotace“ vy-
užít informačního stánku na Dni 
Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV IN-
STITUT). S dotazy se obracejte na 
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Kon-
zultaci je samozřejmě možné vy-
užít na Krajském úřadě Zlínského 
kraje, Odboru strategického roz-
voje kraje.

Magdalena Blahová
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Fotbalistům se vstup do sezony vydařil
V  sobotu 10. srpna se domácími 

utkáními rozjely fotbalové soutě-
že, které hrají áčko a béčko FK Luha-
čovice. Áčko v rámci Krajského pře-
boru porazilo soupeře ze Slušovic. 
Tým,  který do přeboru postoupil 
z nižší soutěže, se aktivitě Luhačovic 
bránil pozornou obranou s cílem vy-
užít brejkové situace. Vstřelení gólu 
se ale dočkali jen aktivnější domácí. 
Z několika slibných šancí luhačovic-
kého týmu ovšem vyšla jediná, i když 
vítězná, trefa Viacheslava Bykhov-
ského. Tento mladík z Ukrajiny, kte-
rý hrával doma v Oděse a v poslední 
době za U19 ve Zlíně, pro tuto sezo-
nu posílil tým FK Luhačovice. V prv-
ním zápase v dresu Luhačovic v rám-
ci KP si tak lepší vizitku než vítěznou 
trefu nemohl přát. Po dopoledním 
zápase áčka se pokusil úspěch na-
podobit v  odpoledním utkání také 
B-tým. Domácí rezervu po přeřaze-
ní do 1. B třídy skupiny B čekal silný 
soupeř, a to Veselá, a utkání v úpor-
ném vedru, plné zvratů. Ze začátku 

se domácím dařilo skvěle, když po 
trefách Hyžíka a Horáčka Luhačovice 
vedly už 2:0. Jenomže soupeř napjal 
všechny síly a  v  utkání přišel obrat. 
Po jednom obdrženém góle v  prv-
ním poločase a dalších dvou ve dru-
hém poločase se do vedení dostal 
soupeř a  Luhačovice pak trefou Je-
línka zachraňovaly na poslední chvíli 
dobrý výsledek. Chuť si domácí tým 
spravil v  penaltovém rozstřelu, kte-
rý následoval po nerozhodném sta-
vu 3:3 v základní hrací době. Hostům 
pak v  pokutových kopech selhali 
střelci ve 4. a 5. sérii, kdy se naopak 
domácí kanonýři nemýlili. Bod navíc 
tak zůstal v Luhačovicích. 

První zápas sezony odehráli 
o  stejném víkendu také dorosten-
ci, kteří se letos vrátili do  Krajské-
ho přeboru dorostu. Díky úspěšné-
mu prvnímu utkání získali tři body 
na půdě Rožnova pod Radhoštěm, 
který podlehl luhačovickým mla-
dým talentům 1:3.

Nikola Synek

Luhačovičtí fotbalisté aktivně uklízí sportovní areál a opravují tribuny, město je 
podporuje

Fotbalisté FK Luhačovice se bě-
hem prázdnin pustili nejen do tré-
ninku na přicházející novou sezonu, 
ale také do zvelebování sportoviště, 
které využívají. „Uskutečnily se už tři 
brigády, měla být i čtvrtá, ale vyhnal 
nás déšť,“ informoval trenér FK Luha-
čovice Jan Jelínek. Důvodem k akti-
vitě bylo, že používáním a hlavně vli-
vy počasí některé části venkovního 
areálu Sportovního centra Radosto-
va, které fotbalistům poskytuje zá-
zemí, už začínaly být ve špatném 
stavu. „Domluvili jsme se proto s ve-
dením města, že společně s pomocí 
Technických služeb s tím něco udě-
láme. Demontovali jsme už zrezavě-
lé nepotřebné hrazení poblíž beto-
nové plochy, demontovat se začala 
nekrytá tribuna u  hřiště s  umělým 
trávníkem, protože dřevěné stupně 
na kovové konstrukci byly ztrouch-
nivělé a její používání už nebylo bez-
pečné,“ poznamenal Jelínek. V  plá-
nu jsou během srpna další brigády. 
„Chtěli bychom natřít krytou beto-
novou tribunu u  umělky. Rozebíra-
né tribuny s kovovou konstrukcí zva-
žujeme opravit a  přesunout k  hřišti 
s travnatým povrchem, protože tam 

pořádné hlediště dlouhodobě chy-
bí,“ dodal Jelínek. Sejít se na brigá-
dy nebyl problém. „Pracovali jsme 
totiž vždycky po tréninku. Zapojilo 
se tak mezi deseti a dvaceti účastní-
ky, hráči áčka, béčka i dorostu a sa-
mozřejmě také trenéři,“ nastínil Jelí-
nek. Část práce je tak už hotová, teď 
je řada i na Technických službách Lu-
hačovice. „Na sloupy odstraněného 
oplocení nebo přesun konstrukce 
tribuny bude už potřeba technika,“ 
vysvětlil trenér. 

Že se ke zlepšení stavu sportoviš-
tě, které fotbalisté využívají, členo-
vé klubu takto postavili, velmi vítá 

starosta města Marian Ležák. „Je to 
další z naštěstí stále přibývajících ak-
tivit občanů, kteří pochopili, že měs-
to může opravdu vzkvétat, jen po-
kud o  to projeví zájem i  sami jeho 
obyvatelé. Podobné brigády jako 
město vítáme a  nabízíme při nich 
technickou a  materiální pomoc,“ 
sdělil starosta Ležák. Pokud se zá-
jmové sdružení jako fotbalový klub 
prezentuje i  takovouto aktivitou, je 
pak podle něj samozřejmě jasné, že 
se to může odrazit i na podpoře ta-
kového sdružení ze strany města. 
„Aktuálně proto radnice velmi in-
tenzivně hledá cesty, jak financovat 

vznik nové tribuny u  travnaté plo-
chy, kde dosud pohodlné posezení 
pro diváky fotbalových zápasů chy-
bí,“ dodal Ležák. 

Věří, že tento příklad aktivity na-
víc bude motivovat i  další občany. 
„Je výborné, jak se zapojili fotbalis-
té. Navázali tak i na brigádu obyva-
tel místní části Kladná Žilín, kde se 
rozhodli zkrášlit veřejná prostran-
ství v  obci, nebo na nedávnou ak-
tivitu skupiny dětí, které se s  pod-
porou města a  dospělých rozhodly 
natřít plot u svého oblíbeného hřiště 
na Zahradní. Pokud si vezmou ostat-
ní lidé takové akce za příklad a  ne-
budou čekat jen, že město s omeze-
ným rozpočtem vše zařídí, bude se 
nám tu všem žít daleko lépe a Luha-
čovice budou o to více vzkvétat,“ věří 
starosta. Ujistil také, že město je při-
praveno podpořit všechny podob-
né snahy něco zlepšit. „Kdo by chtěl 
také přiložit ruku k dílu, stačí, aby se 
obrátil na vedení města nebo v míst-
ních částech na osadní výbor. Urči-
tě se rádi domluvíme na tom, jak by 
šlo s  podobnou akcí pomoci,“ uza-
vřel starosta. 

Nikola Synek

Fotbalové Luhačovice vyhrály opět Lázeňský pohár, potřetí v řadě

„Vítej zlatý hattricku! Potřetí 
za sebou jsme dokázali obhájit 

Lázeňský pohár!“ Takto radost-
ně mohl zhodnotit klub FK Luha-
čovice na svém facebooku účast 
na tradiční letní fotbalové akci, 
při které se střetávají fotbalové 
týmy z  různých lázeňských míst 
Česka.

Tento oblíbený turnaj v  kopa-
né hostily letos 20. a 21. července 
Konstantinovy Lázně. Luhačovický 
tým letos nedal soupeřům žádnou 

šanci. V  prvním zápase smetl do-
mácí fotbalisty 3:0. I přes vylouče-
ní Milana Zmeškala dokázali Luha-
čovičtí v deseti vybojovat vítězství 
i  nad Klimkovicemi (1:0). Kraso-
jízdu ve své skupině pak zakonči-
lo opět vítězství nad Velichovkami 
(2:0). Skupinu tak Luhačovice vy-
hrály s plným počtem bodů a po-
stavily se v  neděli ve finále nej-
lepšímu z  druhé skupiny, týmu 

Železnice. I  ten dokázali fotbalis-
té FK Luhačovice zdolat (2:0). Po-
třetí v řadě tak dosáhli na celkové 
vítězství a  zisk Lázeňského pohá-
ru! Ke všemu je nutno dodat, že po 
celý turnaj Luhačovičtí neobdrže-
li do své sítě jedinou branku. Není 
proto divu, že nejlepším branká-
řem turnaje se stal gólman Luha-
čovic Michal Švec. 

Nikola Synek

Desátý ročník LCE triatlonu vyhrál mezi muži 
Kolárik, z žen byla nejrychlejší Macková

Sobota 3. srpna patřila v  Luha-
čovicích a  okolí už 10. ročníku tra-
dičního LCE triatlonu, který pořá-
dá luhačovický oddíl orientačního 
běhu. Jako vždy se startovalo pla-
veckou částí na rybníce Křešov, od-
tud pak pokračovali účastníci na ko-
lech přes Petrůvku nad Luhačovice. 
Ženská kratší trať měla depo na Ov-
čírně, muži sjížděli s koly až k Rados-
tovu, odkud v běžecké části vystou-
pali zpět na hřeben. Společný cíl byl 
po doběhu v kolibě U Luxů v Újezdci. 

Mužskou kategorii vyhrál Tomáš 
Kolárik z  SK OB Zlín, druhý byl Ma-
rek Cahel a třetí doběhl Miroslav Pi-
lát. „Počasí vyšlo úžasně, jen byl tro-
chu protivítr na Petrůvce na kolech, 
jinak úplně super. V předchozích roč-
nících bývalo hrozné vedro, ale letos 
se fakt běželo dobře,“ zhodnotil zá-
vod Kolárik. V ženách zvítězila Petra 
Macková před Bárou Píšovou a Kat-
kou Nevěřilovou. Závod pro nejlep-
ší z  účastnic ale nebyl jednoduchý.  

„Celý běh byla krize. To mi prostě při-
šlo, že jdu krokem, že nemůžu zrych-
lit, a cítila jsem se špatně. Ale mám 
v sobě něco, nějaký motor, který mě 
pořád žene, takže bych se na to ne-
vykašlala, i když to bylo fakt nároč-
né,“ zhodnotila svou účast Macko-
vá. Kratší trať ovšem absolvovali 
mimo žen a dívek tradičně i někteří 
muži a chlapci. Mezi nimi i čtrnácti-
letý Šimon Sláma, který přes svůj věk 
porazil na této trati i nejlepší účast-
nice. Uvidíme, kdo uspěje za rok při 
už jedenáctém ročníku závodu a jak 
se bude účastníkům příště na tra-
ti dařit. Nejrychlejší mužský čas byl 
1:47:20, nejrychlejší z  žen Macko-
vá absolvovala kratší trať za 1:58:02, 
mladý Šimon Sláma byl v  cíli zhru-
ba o tři čtvrtě minuty před ní. Celko-
vě přivítal jubilejní ročník dvacítku 
účastnic a  účastníků různého věku, 
což z daleka nebylo nejvíc za histo-
rii akce. 

Nikola Synek
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Mladá Luhačovjanka začínala s biologií na místní ZŠ, teď přivezla stříbro z 30. ročníku 
Mezinárodní biologické olympiády 

Nadšená mladá bioložka Anna 
Hýsková z  Luhačovic zaznamena-
la vynikající úspěch na mezinárod-
ním poli. Ve dnech 14.–21. července 
se účastnila v  maďarském Szege-
du International Biology Olympiad 
(IBO) a  dovezla z  ní dokonce stříbr-
nou medaili. 

Znalosti na IBO musela prokázat 
nejen teoreticky, ale prakticky, tře-
ba i  sestavením elektrického člán-
ku pomocí kvasinek nebo preparací 
zvířecí tkáně. Na akci, které se účast-
nilo 285 studentů ze 78 zemí světa, 
se ovšem musela probojovat. Ces-
ta osmnáctileté Luhačovjanky, která 
je v současnosti studentkou gymná-
zia v Uherském Brodě, nebyla jedno-
duchá. „Nejprve jsem vyhrála škol-
ní kolo biologické olympiády, pak 
skončila druhá v krajském kole a tak 
si zajistila postup do celostátního 
kola,“ nastínila Hýsková. V  celostát-
ním kole se jí rovněž dařilo, vybojo-
vala deváté místo. „Díky tomu jsem 
se dostala mezi 12 nejlepších, kteří 
mohli absolvovat akci, které se říká 
„nalejvárna“. Je to týden zdokonalo-
vání vědomostí na Univerzitě Karlo-
vě. Na základě výsledků různých tes-
tů jsem tam pak byla vyhodnocena 
mezi čtyřmi nejlepšími, kteří moh-
li do Maďarska na IBO jet,“ popsala 
úspěšná bioložka. Do Szegedu tak 
mířila jako jediná ze Zlínského kraje. 

Na samotné mezinárodní olym-
piádě je čekaly dva soutěžní dny, ale 
také krásné zahájení, bohatý dopro-
vodný program a  samozřejmě na 
konci oficiální vyhlášení výsledků. 
„Soutěžní dny byly úterý a  čtvrtek. 
V  prvním případě šlo o  čtyři prak-
tické úkoly. Například jsme určovali 

traviny podle zadaného klíče nebo 
jsme pitvali části zvířat. Dostali jsme 
kuřecí křídla a krk, věnovali jsme se 
stavbě jejich těla z  hlediska kostí, 
svalů a nervů. Museli jsme třeba vy-
preparovat obratel nebo nerv,“ vy-
kreslila Hýsková. Další úkoly byly 
také zajímavé. „Sestavovali jsme 
elektrický článek pomocí kvasinek, 
pracovali v  biologickém informač-

ním programu a dělali související vý-
počty,“ přiblížila účastnice IBO. Díky 
výsledkům se tak dostala mezi sku-
pinu medailistů. „Deset procent nej-
lepších má zlatou medaili, dalších 
20 % nejúspěšnějších stříbro a násle-
dujících 30 % procent bronz. Celko-
vě jsem byla na 53. místě. Oceněných 
je tedy na IBO hodně,“ upozornila 
skromně dívka. Velmi úspěšná čes-
ká výprava si tak přivezla bronz a tři 
stříbra. Všichni medailisté mohou 

být na mezinárodní úspěch velmi 
hrdí. „Netušila jsem, že se mi podaří 
takový výsledek, a při vyhlášení jsem 
tak byla hodně překvapená, ale měla 
jsem opravdu velkou radost,“ po-
dotkla Hýsková. Velmi ji těšil ale i po-
byt na akci. „Podívali jsme se do ter-
málních lázní, do Budapešti nebo do 
místního národního parku a  sezná-
mila jsem se se spoustou skvělých 

mladých lidí z  celého světa,“ zhod-
notila mladá Luhačovjanka. Pro bio-
logii je nadšená od dětství. „Začalo 
to asi tím, že jsem v 6. třídě poprvé 
dělala na luhačovické ZŠ biologic-
kou olympiádu,“ zavzpomínala. Od 
té doby se její zájem o biologii stále 
rozšiřuje, a to nejen studiem na gym-
náziu. „Mám ráda tzv. „bílou“ biolo-
gii, která se věnuje zkoumání spíše 
na buněčné nebo molekulární úrov-
ni, než tzv. „zelenou biologii“, která 

se zabývá třeba ekologií nebo sys-
tematikou rostlin a živočichů. Dělám 
už i výzkum, jezdím na stáž na Uni-
verzitu Palackého do Olomouce, kde 
se pod vedením profesora Martina 
Fellnera věnuji molekulární fyziolo-
gii rostlin,“ objasnila Hýsková. V no-
vém školním roce ji čeká 4. ročník 
a maturita. Po ní by se chtěla logic-
ky věnovat právě oboru, ve kterém 
už teď vyniká. „Chci studovat expe-
rimentální biologii, nejspíš v  Praze 
nebo Brně, a věnovat se výzkumu,“ 
naznačila mladá bioložka. I když čas-
to nejsou u nás pro vědu zdaleka ta-
kové podmínky, jaké by být mohly, je 
i podle výsledků na IBO jasné, že Čes-
ko má biologii, jakožto vědeckému 
oboru, co nabídnout. „Na IBO býva-
jí hodně úspěšné asijské státy nebo 
USA, z Evropy se řadíme k těm nejú-
spěšnějším. My jsme na IBO byli srov-
natelní s  Ruskem, porazili jsme na-
příklad Německo,“ shrnula Hýsková. 
Mimo biologii má ráda samozřejmě 
přírodu, také ale běhání a skauting.

O  tom, že biologie je v  Česku 
dlouhodobě na vysoké úrovni, ho-
voří i  to, že současná mezinárod-
ní olympiáda IBO vznikla na zákla-
dě československo-polských klání 
v  biologii na konci 80. let. Na zá-
kladě toho založilo ve spolupráci 
s UNESCO soutěž IBO 6 evropských 
zemí, a  to na popud tehdejší čes-
koslovenské iniciativy. První ročník 
IBO se tak konal právě v  Českoslo-
vensku, v Olomouci. Další informa-
ce a výsledky z letošní akce jsou na 
www.ibo2019.org.

Fotografie k článku (zdroj: organi-
zátoři IBO a český tým na IBO)

Nikola Synek

NOVINKY

Dobrovolníci jsou velkou pomocí pro klienty 
domova pro seniory

Dokud můžeme sami chodit, 
málokdy si uvědomíme, jak moc 
vzácná může být třeba taková jed-
na procházka do lázní na kafíčko… 
Imobilní klienti Domova pro senio-
ry Luhačovice to ví moc dobře, pro-
to pro ně byl tento letní den velkým 
svátkem. S pomocí dobrovolnic Evy 
a Jany Skovajsových ze Slavičína se 
několik našich klientek mohlo vy-
pravit na vozíčcích na procházku 
naším krásným lázeňským městeč-
kem. Eva s  Janou doplnily chybějí-
cí „ruce“, a tak jsme mohli vyrazit ve 
větším počtu. 

Celou skupinku doprovázel i  ca-
nisterapeutický pes Charlie, který 
právě se svou paničkou Evou do-
chází pravidelně dělat radost našim 
klientům. Díky finanční pomoci od 
města Luhačovice může canistera-
pie, se kterou máme dlouhodobě 
velmi pozitivní zkušenosti, v našem 
domově probíhat pravidelně. 

Pomoc dobrovolníků je důleži-
tou součástí naší práce. Pracovníci 

domova plní každý den velké množ-
ství úkolů při poskytování služeb 
všem našim čtyřiceti klientům, ne-
zbývá tedy tolik času na individuál-
ní činnosti, jako jsou například po-
vídání, předčítání, procházky, hraní 
společenských her atp. Budeme vel-
mi rádi, pokud se najdou další noví 
dobrovolníci ochotní věnovat na-
šim klientům svůj čas. Dobrovol-
níkem se může stát téměř kdokoli 
starší 15 let.

V  případě zájmu o  dobrovolnic-
tví se ozvěte na e-mail socialnipe-
ce@dsluhacovice.cz nebo telefonní 
číslo 730 584 438, rádi vám sdělíme 
veškeré informace, případně vás 
provedeme domovem, abyste měli 
představu, jak to u nás vypadá. Více 
informací o dobrovolnictví nalezne-
te také na našich webových strán-
kách: www.dsluhacovice.cz. Orga-
nizací zaštiťující naše dobrovolníky 
je Charita Luhačovice.

Adéla Vitteková, instruktor-
ka sociální péče DS Luhačovice

Burza neziskových organizací 
a sociálních služeb

Pátek 6. září od 9.00 do 15.00 budova knihovny
Sekce sociálních služeb

•	Charita Luhačovice / Charitní pečovatelská služba a další služby
•	Domov pro seniory Luhačovice / Pobytová služba poskytující 

služby sociální péče seniorům 
•	Chráněné	bydlení	/	Pobytová	služba	pro	zdravotně	postižené	

Sekce neziskových služeb
•	Dlouhá cesta, z. s. / „Pomoc pro všechny, kteří přežili své děti“
•	Svaz tělesně postižených v ČR z. s., okresní organizace Zlín
•	Poradenské centrum ZeBRA / Odborné sociální poradenství 
•	Dětské centrum Zlín, p. o. / Sociálně aktivizační služba pro rodi-

ny s dětmi 
•	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. / 

Poradenské centrum, Intervenční centrum, Centrum náhradní rodin-
né péče 

Hlavní společná prezentace organizací proběhne od 10.00 do 
12.00 hodin. Můžete se zeptat na vše, co vás zajímá. Další infor-
mace poskytneme na čísle 604 148 416.

Akce je pořádána při příležitosti 15. výročí založení Charity Luha-
čovice
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Turisté vzali Luhačovice útokem: infocentrum hlásilo 500 návštěvníků denně, hoteliéři 
plnou kapacitu

Luhačovice v  létě zažívaly vel-
ký nápor návštěvníků. I  na běž-
ně hojně navštěvované lázeňské 
město byl jejich příliv nevídaný. 
Na první pohled to bylo zřejmé 
z  návštěvnosti místního infocen-
tra, které v  druhé půli července 
hlásilo: „Denně teď máme u  nás 
až kolem 500 návštěvníků. Tako-
vý nápor jsme snad nezažili, a  to 
v posledních letech počet turistů, 
kteří k  nám chodí, stále stoupá,“ 
informovala Terezie Bartoníčko-
vá z městského turistického infor-
mačního centra, které funguje při 
domu kultury Elektra.  

Plnou vytíženost hlásil největší 
z poskytovatelů ubytování, akcio-
vá společnost Lázně Luhačovice, 
která nabízí na 1300 lůžek v  řadě 
různých hotelových zařízení. „Je-
deme na plno a  dá se říct, že ka-
pacita je plně vyprodaná. Místa 
lze sice občas i  tak sehnat, ale je 
to v  případech, že někdo na ob-
jednaný pobyt z nějakých důvodů 
nedorazí nebo objednávku těsně 
před nástupem stornuje,“ pozna-
menal Jiří Dědek, výkonný ředitel 
Lázní Luhačovice, a. s.  Jak je tedy 
patrné, zájem nijak negativně ne-
ovlivnila ani letošní oprava známé 
luhačovické kolonády. 

Vyprodáno měli tou dobou 
také v  hotelu Pohoda u  Luhačo-
vické přehrady, který disponuje 
183 lůžky. „Až na úplné výjimky, 
kdy se občas objeví třeba jeden 
volný pokoj, je zcela vyprodáno, 
a to v podstatě až do konce prázd-
nin. Nenabízíme proto už ani žád-
né last moment pobyty, zkrátka 
máme úplně plno,“ přiblížil ředitel 

hotelu Josef Michálek. Že jsou Lu-
hačovice plné turistů, je podle něj 
výsledkem usilovné spolupráce. 
„Radnice i  podnikatelé se spojili 
k  intenzivní propagaci luhačovic-
kého regionu a příval návštěvníků 
dokazuje, že to přináší ovoce,“ po-
znamenal Michálek. 

Vytížení kapacit hlásily na do-
taz redakce pětadvacátého čer-
vence i  další poskytovatelé uby-
tování. „Úplně vyprodáno jsme 
měli tento týden a  také před 14 
dny,“ poznamenala třeba provoz-
ní vedoucí hotelu Ambra Anna 
Návojová. Ani když jsou u nich ak-
tuálně nějaké volné pokoje, ne-
mohou se prý ale radovat všich-
ni zájemci. „Volné jsou případně 
pouze menší pokoje, vícelůžkové 
apartmány, které tak rády využí-
vají rodiny s  dětmi, jsou plně vy-
tížené,“ sdělila Návojová. Dodala, 
že Ambra má 54 pokojů s cca 110 
lůžky (někde jsou navíc možnos-
ti přistýlek). Plno hlásí třeba i dal-
ší z velkých zařízení, Lázeňský lé-
čebný dům Praha. „Volných míst 
máme teď velmi málo,“ potvrdi-
la tou dobou také majitelka Anna 
Kneblová. Lidé odjinud, kteří si 
v létě rádi Luhačovic užívají a ne-
měli ubytování zatím zajištěno, si 
úplně zoufat ale ani tak nemuseli. 
Z větších hotelů, které jsme oslo-
vili, nám potvrdila ne tak zane-
dbatelnou část volné kapacity ře-
ditelka hotelu Harmonie Martina 
Valčíková. Nutno ovšem dodat, že 
vyprodat tento hotel do posled-
ního místečka se obvykle nestá-
vá, vždyť budovy Harmonie I. 
a II. nad Luhačovickou přehradou 

skýtají dohromady kapacitu přes 
500 lůžek. 

Zcela zaplněnou kapacitu na-
opak hlásil koncem července tře-
ba i jeden z menších podniků, a to 
Penzion Monika v samotném cen-
tru Luhačovic. Šestici pokojů s cel-
kově 17 lůžky měli zaplněnu na 
celé léto „Nejbližší termín, kdy je 
něco volné, máme 25. srpna,“ po-
psala provozovatelka penzionu 
Iveta Jahodová. Jiný penzion, Po-
mněnka, hlásil i  v  půlce prázdnin 
ještě pár míst volných, jak sdělila 
vedoucí tamní recepce Markéta 
Plášková. „Někdy lidé pobyt zruší, 
tak teď máme 4 pokoje volné,“ po-
znamenala Plášková. 

Kdo si pokoj neobjednal pře-
dem, ubytování tak nemusel hle-
dat snadno. Pomoci se v  tom tu-
ristům snaží samozřejmě právě 
městské infocentrum. „Prosíme 
hoteliéry a majitele penzionů, aby 
nám recepce hlásily, jestli mají ak-
tuálně volnou kapacitu. Právě díky 
aktuálním informacím o  volných 
ubytovacích kapacitách můžeme 
pak lépe pomoci uspokojit poža-
davky návštěvníků i  na posled-
ní chvíli,“ doplnila za luhačovické 
íčko Terezie Bartoníčková.

Připomenula ale také důvody, 
proč do města lidé mají stále více 
důvodů zavítat, a  to díky projek-
tům které vznikly díky výrazné 
podpoře města. „K atraktivitě Lu-
hačovic toto léto přispívá i  nový 
zážitkový audioprůvodce Zvuko-
vá mapa Luhačovic promlouvají-
cí hlasy známých herců nebo rov-
něž pro tyto prázdniny spuštěný 
projekt „Hurá ven!“ Ten zas nabízí 

zajímavé vyžití hlavně pro rodiny 
s  dětmi na různých místech měs-
ta,“ naznačila Bartoníčková. Mimo 
to se v  místním muzeu například 
děti zase mohou zapojit do sou-
těže vyhlášené ČT Déčko. Dlou-
hodobě návštěvníky bezesporu 
do Luhačovic lákají kromě lázeň-
ských pramenů a úžasné atmosfé-
ry místa také skvělé služby hotelů 
i bohatý kulturní život. Samozřej-
mostí řady hotelů jsou wellness 
služby, často nechybí půjčování 
kol a koloběžek přímo v hotelech 
a  hosté vědí, že se budou v  Lu-
hačovicích bavit. Kromě toho, že 
není problém si v  Luhačovicích 
zajít „na taneček“ třeba do hote-
lu Litovel nebo do Elektry, lázeň-
ské město nabízí pravidelně celou 
řadu kvalitních kulturních progra-
mů, úspěšnou akci střídá hned 
další, festival se střídá s jiným fes-
tivalem. Není divu, že lákají velké 
počty návštěvníků. 

Příliv hostů do lázeňského měs-
ta těší starostu města Mariana Le-
žáka. „Zájem návštěvníků jen po-
tvrzuje, že Luhačovice jsou a vždy 
budou perlou Moravy. Přízně tu-
ristů si velmi vážíme a  snažíme 
se stále zlepšovat ve městě růz-
né služby a  dělat Luhačovice ješ-
tě atraktivnějšími. Připravujeme 
proto řadu dalších projektů, jako 
rozšíření odstavných parkova-
cích ploch, bezplatné wifi zóny, 
obnovu zeleně a realizaci nových 
sportovních události, které přida-
jí další důvody k návštěvě našeho 
krásného města,“ poznamenal Le-
žák.

Nikola Synek

Pytlový svoz plastů a tetrapackových obalů v rodinných domech 
na území města

Upozorňujeme občany, že mají 
možnost pytlového svozu plasto-
vého odpadu a  tetrapackových 
obalů. Tento typ svozu se týká 
všech rodinných domů na území 
města, především však lokalit, kde 
je nedostatek prostoru pro umís-
tění dalších popelnic a kontejnerů 
nebo jsou špatně přístupné svo-
zové technice. Podnikatelé a firmy 
mohou uvedenou formu svozu 
plastů využívat na základě smlou-
vy a zpoplatnění příslušné služby.                                                                                     
Svoz probíhá tak, že měsíc je plas-
tový odpad soustřeďován v  pyt-
lích doma a  vždy první úterý 
v  měsíci od 6.00 hodin je připra-
ven ke svozu. Od obsluhy svozové-
ho vozu pak obdržíte tolik žlutých 
pytlů, kolik připravíte ke svozu. 

První pytle k zahájení svozu zís-
káte buď v  sídle Technických slu-
žeb (6.00–14.30 hod.), na sběr-
ném dvoře v  jeho otevíracích 
hodinách nebo je obdržíte na 

základě žádosti formou SMS na 
tel. 724  651 034 nebo mailem 
na adresu odpady@tsluhacovi-
ce.cz. Do zprávy nezapomeňte 
uvést číslo popisné. 

Na uvedené kontakty může-
te dát vědět, pokud nádoby na 
jakékoliv tříděné odpady ve va-
šem okolí začaly být nedostaču-
jící a je potřeba je posílit.

Informace ke třídění plastů:
1. Dokonalá čistota plastových 

obalů není vyžadována, ale není 
dobré, aby obsahovaly zbytky jíd-
la. Obaly od šamponů, krémů, avi-
váží apod. není třeba vymývat. 
Velkým problémem při recykla-
ci je mastnota – pokud nechce-
te láhev od oleje vymývat teplou 
vodou a saponátem, rovnou ji vy-
hoďte do směsného odpadu.

2. Obalový polystyren nebo 
boxy na jídlo patří do plastového 
odpadu, stavební polystyren je 

třeba odvézt na sběrný dvůr, má 
jiné složení.

3. Kompozitní obaly neboli te-
trapacky (např. krabice od mléka, 
džusů apod.) patří do žlutých pyt-
lů nebo popelnic. Pokud jich máte 
víc, rádi vám přidělíme oranžový 
pytel, který pak můžete odevzdat 
na sběrném dvoře nebo jednou 
za čtvrtletí při svozu (první úterý 
v březnu, červnu, září a prosinci).

4. Do nádob na plasty nepatří 
obaly od žíravin, barev a jiných ne-
bezpečných látek, ty si převezme-
me na sběrném dvoře. Plastovým 
odpadem také nejsou podlahové 
krytiny nebo novodurové trubky.

Děkujeme za spolupráci při tří-
dění odpadu.

Technické služby Luhačovice
Středisko odpady
Tel.: 724 651 034
Mail: odpady@tsluhacovice.cz

Dne 10. srpna se uskuteč-
nila taneční zábava v  obci 
Kladná Žilín se skupinou 
Profilrock. Sice počasí ná-
vštěvníkům a  pořadatelům 
oblíbené kapely moc ne-
přálo, ale i  přes to se na-
šlo 102 odvážných rockerů, 
kteří si užili tanec v kapkách 
deště. I  přes déšť můžeme 
tuto taneční zábavu hod-
notit jako vydařenou. Sešli 
se mladí i  ti dříve narození 
u krásné rockové hudby, co 
víc si přát. 

Tímto bych chtěl podě-
kovat všem fanouškům sku-
piny Profilrock za přízeň. 
Velké poděkování patří též 
SDH Kladná Žilín a  osadní-
mu výboru za pořádání této 
akce. Takže, rockeři, příští 
ro(c)k zase v Kladné Žilínu.
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KULTURA

Pondělí 2. 9. • 19.30 MěDK Elektra, sál Rondo
Čtyři dohody / Jaroslav Dušek

Úterý 3. 9. • 19.30 MěDK Elektra, sál Rondo
Pátá dohoda / Jaroslav Dušek

DNY SLOVENSKÉ KULTURY  
4.–7 . 9. 
Středa 4. • 9. 14.00 
Po stopách Dušana Jurkoviče / 
Tematická procházka po místech, která jsou úzce 
spjatá s legendou české a slovenské architektury
Středa 4. 9. • 15.00 Lázeňské náměstí 
Slavnostní odhalení lavičky dr. 
Františka Veselého
Středa 4. 9. • 19.30 MěDK Elektra, kinosál 
Trhlina, thriller
Čtvrtek 5. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Mandarinková izba / Hrají: Maroš 
Kramár, Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková, Bibiana 
Ondrejková
Pátek 6. 9. • 19.30 MěDK Elektra, kinosál 
Michal Smetanka / ryzí folklorní program 
postavený na původních písních, které se váží 
k pastýřské kultuře
Sobota 7. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Funny Fellows – Melody perkelt / 
Humorná hudební mozaika skupiny Funny 
Fellows a hosty Csongorem Kassaiem a Janikou 
Kolářovou
Neděle 8. 9. • 15.00 Lázeňské náměstí 
Kloboukový den
Luhačovický okrašlovací spolek Calma a Jazzzubs
Pátek 13. 9. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Surf eva a Vašek

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH 
SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM 
12.–15. 9.
Čtvrtek 12. 9. • 17.00 knihovna Luhačovice 
Literárně dramatický večer
Pátek 13. 9. • 17.00 náměstí městyse 
Pozlovice 
Vitajte u nás
Sobota 14. 9. • 14.30 Lázeňské náměstí 
Snění / věnováno památce básníka Jana 
Skácela
Neděle 15. 9. • 10.15 kostel sv. Rodiny 
Slavnostní mše svatá s děkováním 
za úrodu
Neděle 15. 9. • 14.15 od pošty 
Krojový průvod
Neděle 15. 9. • 15.00 Lázeňské náměstí 
Dva životy, jeden svět aneb Místa 
mého života / věnováno památce Antonína 
Václavíka a Karla Pavlištíka
Úterý 17. 9. • 19.30 MěDK Elektra, kinosál 
3 strážníci
Úterý 24. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Žena, která uvařila svého manžela 
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar 
Brancuzský

Středa 25. 9. • 19.30 MěDK Elektra, sál Rondo
Minipárty s Karlem Šípem 
a hostem J. A. Náhlovským

Pátek 27. 9. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Mistříňanka

Sobota 28. 9. • 19.30 MěDK Elektra, kinosál
Kubo / Komenský ochotnický spolek/Komňa

Kolonádní koncerty / Lázeňské náměstí
Neděle 1. 9.  • 15.00  Akvarel, taneční 
orchestr
Čtvrtek 5. 9.  • 16.00  DFS Malý Vtáčník
Pátek 6. 9.  • 16.00  Folklorní soubor Máj

KINO

Neděle 1. 9. • 17.00  
Toy Story 4. Příběh hraček
Animovaný USA, 2019

Pondělí 2. 9. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Středa 4. 9. • 19.30 12
Trhlina 
Doprovodný program Dny slovenské kultury
Thriller Slovensko, 2019 

Sobota 7. 9. • 19.30 15
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie USA, 2019, titulky

Pondělí 9. 9. • 19.30  12
Bohemian Rhapsody   
Životopisný VB, 2018, titulky

Úterý 10. 9. • 19.30 
Já, Maria Callas 
Dokumentární Francie, 2017, titulky 

Středa 11. 9. • 16.00  12
Skleněný pokoj
Drama ČR, 2019 

Čtvrtek 12. 9. • 19.30 12
Přes prsty 
MFF Karlovy Vary v našem kině
Komedie ČR, 2019

Sobota 14. 9. • 19.30 
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Pondělí 16. 9. • 19.30  15
Mrtví neumírají  
Komedie USA, 2019, titulky

Středa 18. 9. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 19. 9. • 19.30 15
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie USA, 2019, titulky

Pátek 20. 9. • 19.30  12
Bohemian Rhapsody   
Životopisný VB, 2018, titulky

Sobota 21. 9. • 19.30  12
Přes prsty
MFF Karlovy Vary v našem kině
Komedie ČR, 2019 

Pondělí 23. 9. • 13.30
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Animovaný ČR, 2019

Úterý 24. 9. • 19.30 
Pavarotti
Dokumentární VB, 2019, titulky

Čtvrtek 26. 9. • 19.30 
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Pátek 27. 9. • 19.30  12
Přes prsty
MFF Karlovy Vary v našem kině
Komedie ČR, 2019 

Sobota 29. 9. • 16.00 
Hodinářův učeň
Pohádka ČR, 2019

Pondělí 30. 9. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

AKCe V MUZeU

Sobota 14. 9. • 15.00  
Setkání na Starém Světlově
Přednáška památkáře Radima Vrly na zřícenině 
hradu Starý Světlov, spojená s opékáním 
špekáčků. Sraz na místě.

Čtvrtek 19. 9. • 17.00 
Nepostavené Jurkovičovy 
Luhačovice
Přednáška Blanky Petrákové a Ondřeje Hudečka 
o architektonické soutěži na regulaci lázeňského 
středu v roce 1903 a o vzniku virtuální prohlídky 
nerealizovaných plánů. Přednáška se mimořádně 
koná v budově Městské knihovny Luhačovice.

AKCE DDM

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Čtvrtek 12. 9. • První pomoc, beseda (žáci 
6. tříd) 

Čtvrtek 12. 9. • 7.30 Charita 
Odběry glykémie a měření tlaku
Čtvrtek 12. 9. • zámecká zahrada 
Závody s koloběžkami a odrážed-
ly, jízda ve šlapacích autíčkách 
pro rodiče s dětmi a žáky 1.–5. tříd, náhradní 
termín 13. 9. 

Pátek 13. 9. • Experimentování s alkoholem, 
beseda (žáci 7. tříd) 

Pondělí 16. 9. • Prevence úrazů, beseda (žáci 
8. tříd)

Pondělí 16. 9., úterý 17. 9. • 8.30 – 14.30 
respirium ZŠ Luhačovice
Výstava modelového kolejiště
pro děti MŠ, žáky ZŠ a veřejnost 

Úterý 17. 9. • 9.00 – 11.45 
Ukázky práce složek IZS, agility 
a mladých hasičů 
pro MŠ, ZŠ, klienty Charity Luhačovice, veřejnost

Středa 18. 9. • Prvňáčci na přechodech 
a dopravní výukový program, žáci 1. tříd 

Středa 18. 9. • Beseda o knihách s dopravní 
tematikou (žáci 2. a 3. tříd) 

Středa 18. 9. • Prohlídka hasičské zbrojnice 
a policie ČR (MŠ)

Čtvrtek 19. 9. • Výukový program s dopravní 
tématikou na mobilním dopravním hřišti 
(MŠ)

Čtvrtek 19. 9. • Sportovně dopravní program 
(ŠD) 

Pátek 20. 9.•Výukový program dopravní 
výchova a jízdy zručnosti (ZŠ Biskupice) 

Pátek 20. 9. • Beseda zaměřená na 
myslivost, les, ochranu přírody, péče o zvěř 
a ukázky práce se psy (žáci 5. tříd) 

Sobota 21. 9. neděle 22. 9. zámecká zahrada 
Dopravní hřiště pro veřejnost

Neděle 22. 9. • 15.00 – 18.00 
Sportovně-dopravní program 
15.30 Cyklovýjezd se starostou
TRASA: Družstevní ulice za Pálenicí, Biskupice, 
letiště, Řetechov, Pozlovice, přehrada, restaurace 
MaT
Zapůjčení kol zdarma, zapůjčení také elektrokol, 
rezervace v Bifu do 20. 9., cyklistické přilby vlastní. 
Za deštivého počasí zrušeno. 

Úterý 24. 9. • Výukový program dopravní 
výchova a jízdy zručnosti na mobilním 
dopravním hřišti (žáci 4. tříd)

Středa 25. 9. • Výukový program dopravní 
výchova a jízdy zručnosti na mobilním 
dopravním hřišti (ZŠ Pozlovice, Dolní Lhota) 

Čtvrtek 26. 9. • Výukový program s dopravní 
tematikou na mobilním dopravním hřišti (MŠ 
Pozlovice) 

Další akce: probíhá ZÁPIS DO KROUŽKŮ, přihlášky 
elektronicky, informace a aktuální nabídka www.
ddmluhacovice.cz. Seznamovací program pro žáky 
6. tříd ZŠ Luhačovice.

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech. Tel.: 577 131 686, 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.
 2. 9.  Cvičení nejen pro seniory
 9. 9.   Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
 16. 9.  Turnaj v Člověče, nezlob se!
 23. 9.  Baťovský prodavač / M. Mikulcová,  
  beseda o T. Baťovi
 30. 9. Bezpečnost na cestách, beseda  
  s městskou policií

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

PROgRAM SAS

Čtvrtek 5. 9. • 15.00 klubovna  
registrace zájemců na zájezd do 
Val. Mez.
16.00 Výtvarné techniky /paní Karlíková

Pondělí 9. 9. • 8.30 nádraží 
Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště / Chicago

Úterý 10. 9. • 8.00 nádraží    
Valašské Meziříčí / autobusový zájezd

Čtvrtek 26. 9. • 13.20 nádraží    
autobusem na Petrůvku, posezení 
u vleku

AKCE V KNIHOVNĚ

Pondělí 9. 9. 18.00 
České tajemno / Arnošt Vašíček, záhadolog, 
spisovatel a cestovatel
Vstup 50 Kč, rezervace míst info@knihovna-luha-
covice.cz 

Čtvrtek 12. 9. od 17.00  do 21.00 
Živé příběhy, literárně dramatický večer 
nejen pro děti, beseda s autorem dětských knih, 
divadelní představení, táborák, výtvarné dílny
tel. 577 132 235

Knihovna září 2019
Prázdniny uběhly jako voda, přichází podzim a s ním začátek no-

vého školního roku. Dovolujeme si Vám opět nabídnout službu oba-
lování knih, sešitů a učebnic všech i atypických formátů přesně na 
míru. Můžete přijít kdykoliv během otevírací doby knihovny. Vzhle-
dem ke zkušenostem z předchozích let Vás prosíme o trpělivost, ne-
lze vždy obalit učebnice či sešity na počkání!

V  pondělí 9. 9. Vás zveme na přednášku záhadologa, spisovate-
le a cestovatele Arnošta Vašíčka České tajemno. Pokud Vás zajíma-
jí neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy či překvapivé hypotézy týkající 
se naší Země, bude tato akce určena právě Vám. Začínáme v 18 ho-
din, vstupné 50 Kč.

V rámci festivalu MFDFS Písní a tancem pořádáme ve čtvrtek 12. 9. 
v knihovně literárně dramatický večer nejen pro děti. Setkání začí-
ná v 17 hodin a bude zde připraveno divadelní představení, beseda 
s  Honzou Svitákem, autorem dětských knih, vyhlášení výsledků li-
terární soutěže na téma Pověst z Luhačovského Zálesí, těšit se mů-
žete na tvořivé dílny pro děti, prohlídku knihovny či táborák. Akce 
je zdarma.

Bližší informace o  dění v  knihovně získáte na našich webových 
stránkách a Facebooku.

M. Mikulcová
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Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 

bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 
kvalifikovaných lékařů 

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. července do 30. září

Lékař na telefonu 24/7

HLEDÁM BYT 3+1 NEBO 2+1, 
MŮŽE BÝT I K REKONSTRUKCI. 

TEL.: 604 517 862
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se saunovými ceremoniály
vždy v pátek otevřeno do 23.00 hodin

NOČNÍ WELLNESS

Cena vstupu: 500 Kč / 2 hodiny
                           600 Kč / 3 hodiny

Ke vstupu od 20.00 hodin je pro Vás připravena sklenka sektu.

Wellness centrum v hotelu Alexandria je přístupné dospělým a dětem od 12 let.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
Masarykova 567, 763 26 Luhačovice

Optický internet
Sprint + SledovaniTV
do konce roku
ZDARMA

Internet od 259 Kč měsíčně

Aktivace 
zdarma

Moderní 
zákaznické 

konto

Slevy za 
doporučení

Akce platí pro nové zákazníky při podpisu smlouvy
s minimální dobou trvání 24 měsíců do 30. 11. 2019.www.avonet.cz 575 575 801

Jazyková škola VYVA
v Uherském Brodě a v Luhačovicích

SPOJTE SE S NÁMI A PŘIHLASTE SE, BUDEME SE TĚŠIT
www.studiovyva.cz
jsvyva@gmail.com
605 286 223
facebook.com/skolavyva


