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Připravuje se nová společenská událost: Ples města Luhačovice
V  plném proudu jsou přípravy 

na uspořádání Plesu města Luha-
čovice, který se premiérově usku-
teční 18.  ledna 2020 v  kulturním 
domě Elektra. Jak poznamenal sta-
rosta Marian Ležák, ples je pořádán 
se snahou připravit pro místní oby-
vatele akci, kde se společně poba-
víme. „Chceme nabídnout všem 
našim občanům i návštěvníkům vy-
nikající akci s bohatým programem 
ve velkém stylu, ale přitom dostup-
nou pro všechny. Moderovat ji bude 
Mahulena Bočanová a Marek Vašut. 
Plesovou noblesní atmosféru vytvo-
ří klasickými i  filmovými melodie-
mi famózní Prestige Symphony Or-
chestra pod dirigentskou taktovkou 
Josefa Fojty. Zpěvem je doprovodí 
herci Slováckého divadla. Symfoni-
ci se budou na hlavním pódiu v prů-
běhu večera střídat s  kapelou Gol-
den Delicious. Jejím frontmanem je 
zpěvák a  herec Národního divadla 
Brno Tomáš David, velký showman, 

kterého lidé znají i z  jeho působení 
ve zlínském divadle jako představite-
le hlavní role ceněného zbojnického 
muzikálu Malované na skle,“ příblí-
žila program Hana Slováková, ředi-
telka kulturního domu. Kromě zmí-
něných vystupujících se ale během 
plesu představí také řada dalších. Za-
pojí se i  místní kulturní spolky, tak-
že se lidé mohou těšit, že uvidí mezi 
vystupujícími i důvěrně známé tvá-
ře. Podíl místních ale nespočívá pou-
ze v přímé účasti některých občanů 
na programu. „Jsem nadšen, že naši 
myšlenku zavést novou tradici měst-
ského plesu ochotně podpořila celá 
řada firem z našeho města a okolí. Za 
všechny sponzorské dary i  finanční 
podporu velmi děkuji, protože prá-
vě i  jejich zásluhou bude program 
bohatý a  vstupenky v  rozumné ce-
nové relaci. S ohledem na první re-
akce vnímám nadšení a  věřím, že 
podobně velký zájem bude o  sa-
motnou akci také u široké veřejnosti. 

Srdečně na náš nový městský ples 
už teď všechny zvu. Těším se, že se 
s řadou lidí na této akci osobně po-
tkám a  společně si její bohatý pro-
gram užijeme. V rámci akce proběh-
ne i ohodnocení některých občanů 
našeho města za přínos pro Luhačo-
vice,“ poznamenal starosta.

Na novém městském plese ná-
vštěvníky čeká mimo jiné předtan-
čení profesionálních tanečníků, 
cimbálová muzika Malé Zálesí, pě-
vecký sbor Janáček nebo Dívčí sa-
xofonový orchestr. K  vidění bude 
i taneční složka Okrašlovacího spol-
ku Calma zvaná Crazy Flappers, 
mladé místní kapely nebo sportov-
ní sestava medailisty z  mistrovství 
světa v  aerobiku Jáchyma Hanáka 
a  další. Připraven bude kromě růz-
ných vystoupení také raut, fotokou-
tek a štědrá tombola. „Pro tombolu 
máme zajištěny opravdu atraktivní 
ceny, mezi kterými jsou například 
elektrokolo, víkendový rekreační 

pobyt nebo vyhlídkový let po okolí 
města. Zakoupením lístků do tom-
boly lidé navíc přispějí na dobrou 
věc, protože výtěžek půjde pro na-
daci Korunka Luhačovice, která po-
máhá dětem. Akce má tedy i  cha-
ritativní rozměr,“ nastínil Ležák. 
Kromě toho, že Ples města Luhačo-
vice rozšíří kulturní nabídku a zába-
vu pro občany a přispěje na dobro-
činnost, má ještě další přínos. „Díky 
této akci chceme ještě více zviditel-
nit Luhačovice jako významné cen-
trum kultury celého regionu„ uza-
vřel starosta. Brzy bude zveřejněn 
plakát akce s  celým programem 
a v nejbližší době se veřejnost dozví 
také podrobnosti o  prodeji a  ceně 
vstupenek. Určitě je ale dobré už 
teď si zakroužkovat si v  kalendáři 
datum 18. ledna 2020 jako termín, 
kdy celé město bude žít novou spo-
lečenskou událostí – Plesem města 
Luhačovice.

Nikola Synek

Drakiáda přilákala tisíc lidí, viděli leteckou akrobacii i dvouplošník Antonov
Stovky draků na nebi nad lu-

hačovickým letištěm, asi tisícov-
ka účastníků, překrásná ukáz-
ka letadel v  akci i  různé hry pro 
děti organizované DDM Luhačo-
vice a samozřejmě bohatá nabíd-
ka občerstvení pro děti i dospělé. 
To vše nabídla drakiáda, kterou 
pořádal Aeroklub Luhačovice ve 
spolupráci s  místním DDM v  so-
botu 12. října. 

Letošní drakiáda oproti dřívějším 
ročníkům nabídla daleko více podí-
vané na letadla nejen zaparkovaná 
na zemi, ale přímo v akci. „Reagovali 
jsme tak na přání účastníků z loňska, 
kteří si více leteckých ukázek přáli,“ 
poznamenal předseda Aeroklubu 

Luhačovice Miroslav Štrauf. K vidění 
tak bylo mnohé. „Náš člen předvedl 
akrobacii na letadle Christen Eagle, 
k  vidění byl velký douplošník An-
tonov z  padesátých let, také ukáz-
ky větroňů a  větroně s  pomocným 
motorem, ultralighty a  zkrátka vše, 
co jsme měli v hangáru,“ pozname-
nal Štrauf. Nechyběl ani  populární 
letoun Z-37 Čmelák, známý zejména 
jako práškovací letadlo. Do jedno-
ho takovéhoto stroje si také mohli 
účastníci vlézt a  prohlédnout si jej 
opravdu detailně, stejně jako jeden 
z větroňů, kam řada rodičů posadila 
své ratolesti, aby se jejich děti mohly 
na pár okamžiků vcítit do role pilota. 
Krásné byly ale také modely letadel, 

rovněž funkční. Mimo jiné byla před-
vedena se třemi nádhernými make-
tami letounů 1. světové války krásná 
bitevní scéna. Stejně jako byla k vi-
dění letadla různých velikostí, ba-
rev a tvarů, roztodivné byly i draky, 
které po leteckých ukázkách za-
plnily nebe nad luhačovickým le-
tištěm. Některé doma dělané, ně-
které kupované, ale každopádně 
většinou krásně létající do velkých 
výšek. A  to díky příjemnému větří-
ku, který v  jinak počasím skoro let-
ním dni, samozřejmě všichni lidé 
na drakiádě uvítali. Draků byla stej-
ně jako účastníků opravdu spousta. 

„Máme dosavadní rekord. Registro-
vaných draků bylo 325 a celkový po-
čet účastníků odhadujeme na asi 
1000 lidí,“ doplnil Štrauf. Nejúspěš-
nější účastníky s nejkrásnějšími, nej-
lépe létajícími draky čekala odmě-
na, ale drobné ceny byly nachystány 
pro všechny děti, které si přišly v do-
provodu svých blízkých krásnou 
akci užít. Děti potěšil navíc i skákací 
hrad a cukrová vata, dospělí se zas 
mohli osvěžit v příjemném dni třeba 
pivem. Zkrátka, nálada byla výborná 
a akce se setkala s mimořádně pozi-
tivním ohlasem. 

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Svatováclavský jarmark
V  Luhačovicích patří státní svátek 

28. září už tradičně Svatováclavské-
mu jarmarku. 

Také letos si lidé při této akci moh-
li kromě nabídky řemeslných výrob-
ků i  podzimních dekorací užít vý-
borného občerstvení. Nechyběly 
bramboráky, palačinky, frgály, trdel-
níky a řada dalších dobrot a krajových 
specialit. A  nechyběly samozřejmě 
ani různé nápoje, takže mnozí dospě-
lí si rádi dali také třeba medovinu či 
burčák. A co by to bylo za jarmark bez 
doprovodného programu! Tentokrát 

se představilo Divadelní uskupení 
Jaromír Brno s  představením Robin 
Hood. Při něm nechyběl samozřejmě 
Robin Hood ani sličná panna Mariana, 
ale i zlotřilý šerif z Nothinghamu. Ale 
především spousta legrace. Divadlo, 
které pobavilo nejen malé diváky, ale 
mnohokrát rozesmálo i dospělé pub-
likum, bylo v programu jarmarku do-
poledne i  odpoledne. Vtipné skeče 
a dialogy i zapojení diváků do průbě-
hu představení přinesly spoustu zá-
bavy, salvy smíchu i bouřlivý potlesk. 

Nikola Synek
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Do Luhačovic zamířili starostové z celého kraje
Na tři stovky starostů a starostek 

z obcí a měst regionu se sešly v Lu-
hačovicích 10. října na tradičním 
setkání s  vedením Zlínského kra-
je. Akce se po několika letech opět 
vrátila do domu kultury Elektra. Pří-
tomné v  úvodu přivítal za Luhačo-
vice starosta Marian Ležák, který se 
stejně jako místostarosta Jiří Šůs-
tek akce samozřejmě také účastnil. 
Hejtman Jiří Čunek se pak v prvním 
probíraném bodu věnoval tématu 
zdravotnictví. Ale nejen zvažova-
né stavbě nové krajské nemocnice, 
zhodnocen byl celkový stav zajiště-
ní zdravotní péče v  kraji.  Přítomni 
byli i zástupci nemocnic. Jako po ji-
ných tématech následovala i po tom 

úvodním diskuse. Své prezentace 
týkající se dalších oblastí, které jsou 
v  jejich gesci, pak představili i  dal-
ší členové krajské rady. Probíraly se 
tak doprava, sociální oblast, školství, 
vodohospodářksá infrastruktura 
i  kůrovcová kalamita nebo kultura. 
Zástupkyně Českého statistického 
úřadu informovala o přípravě Sčítání 
lidí, domů a bytů 2021. Řešily se i Ná-
rodní programy, o  kterých sdělila 
podrobnosti odbornice z  minister-
stva pro místní rozvoj ČR. Nechybělo 
ani neformální setkání přítomných. 
Podle hejtmana Čunka neztrácí ani 
v době sociálních sítí pořádání akce, 
na níž se potkává vedení kraje se 
starosty, na svém významu. Právě 

naopak. „Když se lidé takto potka-
jí, možná je v interakci napadne da-
leko víc otázek i  odpovědí, které 
bychom měli řešit. Určitě je právě 
proto o  setkání takový zájem,“ po-
znamenal hejtman. Přínos vidí roz-
hodně oboustranný, tedy nejen pro 
pozvané zástupce obcí a měst. Ti to-
tiž mohou mít některé informace 
různě interpretované a ne tedy zce-
la odpovídající tomu, co kraj připra-
vuje. „Starostům proto říkáme, jak 
to je, co plánujeme a co budeme dě-
lat. I pro nás, jako pro vedení Zlínské-
ho kraje, je tak důležité, že můžeme 
s nimi hovořit osobně a jednoduše, 
protože se nás každý hned může ze-
ptat,“ dodal hejtman.  

Význam akce ocenila například 
i  starostka Napajedel Irena Brabco-
vá. „Nejdůležitější je, že se po čase 
opět sejdeme, můžeme si vymě-
nit zkušenosti a  dozvědět se spous-
tu zajímavostí jak z dění na kraji, tak 
i  z  legislativy,“ vyzdvihla Brabcová. 
V podobném duchu setkání hodno-
tí i  starosta městyse Pozlovice Pavel 
Coufalík. „Určitě je dobré se potkat jak 
s okolními starosty, tak i zjistit nové in-
formace, co se týče například zdravot-
nictví ve Zlínském kraji nebo dopravy. 
Jsou to věci, které zajímají naše obča-
ny, takže je dobré být o tom informo-
vaný, aby od nás pak měli lidé infor-
maci z první ruky,“ zhodnotil Coufalík.   

Nikola Synek

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 23. 9. 2019
RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města nabýt do 

vlastnictví města pozemky parc. 
č. 379/22 o  výměře 21 m2, parc. 
č.  379/26 o  výměře 96 m2 a  parc. 
č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. 
Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví města pozemek parc. 
č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú. Lu-
hačovice;

•	 výpověď Smlouvy o  nájmu pro-
storu sloužícího podnikání ze dne 
9. 7. 2018 uzavřené s Nipigon, s. r. o., 

Praha 2, na pronájem objektu bez 
č. p. na pozemku st. pl. 1311 v k. ú. 
Luhačovice za účelem provozování 
bowlingu a hostinské činnosti;

•	 zveřejnění záměru města smě-
nit část pozemku v  majetku měs-
ta parc. č. 1179/4 v  k. ú. Řetechov 
o výměře cca 70 m2 za část pozem-
ku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov 
o  výměře cca 40 m2 za podmínky 
doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků;

•	 zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č.  29/2 v  k. ú. 

Luhačovice v  majetku města pro 
umístění veřejné komunikační sítě 
realizované pod názvem „Metro-
politní optická síť Orthodox – Lu-
hačovice ul. Družstevní, rozšíření“ 
ve prospěch společnosti Orthodox 
networks, s. r. o, Praha 6 – Břevnov, 
za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm 
+ příslušné DPH;

•	 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci „Luhačovice – úprava křižovat-
ky ulice Družstevní“, uzavíraný mezi 
městem Luhačovice a  EUROVIA 
CS, a. s., Praha 1 – Nové Město, zá-
vod Zlín, a pověřila starostu města 

Ing. Mariana Ležáka podpisem do-
datku č. 2 smlouvy o dílo; 

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Skatepark Luhačovice – Vý-
stavba podlahové plochy“, uzavíra-
ný mezi městem Luhačovice a Na-
vláčil stavební firmou, s. r. o., Zlín, 
a pověřila starostu města Ing. Mari-
ana Ležáka podpisem dodatku č. 1 
smlouvy o dílo. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat 

pozemek parc. č. 1591/6 v k. ú. Ře-
techov o výměře 1 048 m2.

Zprávy z 6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 19. 9. 2019
ZML zamítlo:
•	 námitku – požadavek na změnu vy-

užití návrhové plochy OS č. 67 (plo-
chy občanského vybavení – sport) 
na plochu BI (plochy bydlení in-
dividuálního) pozemek parc. č.  p. 
č. 409/35 a část parc. č. 410/10 v k. 
ú. Luhačovice;

•	 námitku – požadavek na změnu 
využití ploch v  lokalitách L01, L02 
(plochy občanského vybavení – ko-
merční zařízení) a lokalitě L03 (plo-
chy občanského vybavení – tělový-
chova a sport) na plochy dopravní 
infrastruktury-letecké dopravy;

•	 námitku – požadavek na změnu 
funkčního využití plochy výroby 
a skladování (VP) na plochu občan-
ské vybavenosti pro komerční vyu-
žití (plocha OV nebo OK). Námitkou 
jsou dotčeny pozemky parc. č.  st. 
828/1,828/2,828/3, 828/4, 828/5, 
828/6, 828/7,828/8, 828/9, 1063, 
1169/1, 1197/2, p. č. 1854/4 vše k. ú. 
Luhačovice.

ZML vydalo:
•	 změnu č. 2 Územního plánu Luha-

čovice.

ZML vzalo na vědomí:
•	 hospodaření příspěvkových organi-

zací města za I. pololetí roku 2019.

ZML schválilo:
•	 finanční limit pro přidělování indi-

viduálních dotací v roce 2020 na zá-
kladě předložených žádostí žadate-
lů v celkové výši 2 900 000 Kč;

•	 hospodaření města Luhačovice za 
I. pololetí roku 2019; 

•	 nákup komunálního stroje v  hod-
notě cca 794 000 Kč bez DPH (včet-
ně příslušenství) Technickým služ-
bám Luhačovice z  fondu investic 
organizace; 

•	 prodej části pozemku parc. 
č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. 
Luhačovice, na kterém se nachází 
železniční přejezd, Správě železnič-
ní dopravní cesty, Praha 1, za cenu 
dle znaleckého posudku a úhradu 
nákladů spojených s převodem;

•	 nabytí do vlastnictví města objek-
tu stavby na pozemku st. pl. 1078 
v k. ú. Luhačovice za cenu 70 000 Kč 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;

•	 nabytí do vlastnictví města části po-
zemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačo-
vice o výměře cca 500 m2 z majetku 
České republiky – Správy železnič-
ní dopravní cesty, státní organiza-
ce, Praha – Nové Město, za cenu dle 
znaleckého posudku a úhradu ná-
kladů spojených s převodem;

•	 nabytí do vlastnictví měs-
ta části pozemku parc. č. 1263 
k. ú. Ludkovice o  výměře cca 
800 m2 z  majetku J. K. za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spo-
jených s převodem;

•	 likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a škod-
ní komise a uložilo vedoucím orga-
nizací provést likvidaci vyřazeného 
majetku;

•	 předání majetku města Luhačovi-
ce k hospodaření Technickým služ-
bám Luhačovice, příspěvkové or-
ganizaci, dle předloženého návrhu; 

•	 předání majetku města Luhačovice 
k  hospodaření Mateřské škole Lu-
hačovice, příspěvkové organizaci, 
dle předloženého návrhu;

•	 podání žádosti o  dotaci z  Progra-
mu regenerace veřejných prostran-
ství na sídlištích na regeneraci síd-
liště Masarykova;

•	 projekt s  názvem „Regenerace 
sídliště Masarykova Luhačovice“ 
a schválilo dofinancování projektu 
z vlastních zdrojů v minimální výši 
50 % uznatelných nákladů a  plné 
výši nákladů neuznatelných;

•	 podání žádosti o dotaci Technický-
mi službami Luhačovice, příspěv-
kovou organizací, z  Národního 

programu Životní prostředí na 
nákup nákladního elektromobi-
lu a  dofinancování projektu z  roz-
počtu města Luhačovice v  roce 
2020;

•	 podání žádosti o dotaci z Národní-
ho programu Životní prostředí na 
nákup elektromotorky a  dofinan-
cování projektu z  rozpočtu města 
Luhačovice v roce 2020;

•	 nabýt do vlastnictví města poze-
mek parc. č. 2064/2 v  k. ú.  Luha-
čovice o výměře 7 306 m2 za cenu 
800 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města bez-
úplatným převodem nemovitou 
věc pozemek parc. č.1360/6 ostat-
ní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. 
Luhačovice z majetku České repub-
liky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových na základě 
Smlouvy o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci. 

ZML neschválilo:
•	 prodej části pozemku parc. 

č.  2486/3 o  výměře cca 178 m2 
v k. ú. Luhačovice.

•	 prodej části pozemku parc. 
č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře cca 1800 m2.



strana 4

rOzhOVOr

Nového starostu luhačovického Sokola si lidé spojují hlavně s házenou. „Víc jsem ale 
v mládí dělal atletiku,“ prozradil Robert Kolařík

V pátek 11. října byl Robert Ko-
lařík zvolen novým starostou TJ 
Sokol Luhačovice. O  tom, jak vidí 
dál fungování této organizace pod 
svým vedením a samozřejmě o há-
zené, které se po léta věnuje, jsme 
se bavili hned v  pondělí. Převzít 
funkci po letos zesnulém Petru Mi-
kulcovi, který vedl Sokol řadu let 
a mnoho pro něj udělal, asi nebu-
de lehké?

Je to tak, Petra Mikulce jsem vní-
mal jako velkou sportovní personu, 
ať už jako aktivního sportovce, který 
sportoval ve třech luhačovických klu-
bech (tenisový klub, Sokol, Slovan), 
nebo následně pak jako vrcholové-
ho pracovníka, který se staral o orga-
nizaci sportu. Mé zvolení bylo vyús-
těním situace, která nastala po jeho 
úmrtí. Kdybych si mohl vybrat, radě-
ji bych se naplno věnoval házené a ve 
výboru Sokola pracoval jako dopo-
sud, ale zvolení nového starosty bylo 
nutné.  

Někdo to zkrátka dělat musí, že?
Není pro výkon funkce starosty TJ 

optimální, zastávat současně i  funk-
ci trenéra a organizačního pracovní-
ka oddílu házené. Petr byl v optimál-
ní pozici, mohl dění v oddílech vnímat 
s určitým nadhledem.

Tím že nevedl oddíl, tréninky, 
tak měl větší možnost věnovat se 
celkově Sokolu…?

Tak jsem to vnímal. Jde o  to, že 
mohu hypoteticky z  pozice starosty 
učinit nějaké rozhodnutí, které může 
být nedobře vnímáno členy z jiného 
oddílu. A  to i  přesto, že bylo demo-
kraticky schváleno výborem TJ. Věřím 
však, že k této situaci nedojde.

Sokolů je teď cca 150, jak bylo 
uvedeno při valné hromadě před 
volbou.

V době konání VH nás bylo skuteč-
ně 158, ale to číslo se ještě může tro-
chu změnit, protože členskou základ-
nu se snažíme neustále rozšiřovat.

Shrňme, čemu se sokolové v Lu-
hačovicích věnují.

Je to házená, kuželky a  všestran-
nost, do které patří naše cvičící ženy. 
Je tu i část oddílu, který vznikl v roce 
2004, ale s  přihlášením béčka mužů 
FK Luhačovice v podstatě zanikl. Tím 
oddílem byla sálová kopaná. Část ně-
kdejších hráčů „sálovky“ i nadále zů-
stala členy Sokola a tito jsou součástí 
všestrannosti.

V začátcích roku 1909 bylo členů 
určitě méně, ne?

V tehdejším hotelu Třeboň v Luha-
čovicích se na ustavující valné hroma-
dě sešlo 84 sokolů, v roce 2009 bylo 
190 členů, což byl zhruba vrchol té 
novodobé historie.

Sokol to měl v historii ale těžké 
podobně jako třeba skauti, pro-
tože byl za totality (ať už nacistic-
ké nebo komunistické) zakazován, 
tříštěn…

Sokolové byli vždy patrioti, ryze 
česká organizace, nehleděli na ně-
jaké politické smýšlení společnosti. 

Více méně byli svobodní v  tom, že 
nešli ani doleva, ani doprava, šli svou 
cestou, což byl pro totalitu problém.

Sám jste se dostal do Sokola 
přes házenou, kterou tu zakládal 
Váš tatínek, ovšem vlastně v době, 
kdy jednota Sokol musela fun-
govat jako Slovan. Jak se sem ten 
sport dostal?

V roce 1958 tu vznikl oddíl házené, 
kdy sem přišlo několik lidí ze západ-
ních Čech. Tito sportovci hráli v  Če-
chách tzv. českou házenou (národní 
házenou). Naznali ale, že budou v Lu-
hačovicích hrát raději světově uzná-
vaný handball.

Ono je víc házených? To jsem 
netušil…

Je česká (národní) házená, která 
má svá pravidla, a dokonce jiné veli-
kosti míče, jinak lajnované hřiště, jiné 
brankoviště, hrají vždy prakticky tři 
proti třem. Při handballu je v poli na 
každé straně šest hráčů. Vrcholem 
české házené bývá utkání Čechy pro-
ti Moravě. My hrajeme ten ve světě 
rozšířený handball.

Od kolika let se mu věnujete Vy?
Tak od 9, 10 let. Tehdy se nezačí-

nalo tak brzy jako dnes, kdy nejmlad-
ší již hrají miniházenou. Asi před 15 
lety přišel Český svaz házené s myš-
lenkou více přiblížit házenou menším 
dětem. Byl to krok dopředu a umož-
nil účast nejmenších, protože se hra-
je jen na polovičním házenkářském 
hřišti. Za mých dětských let se hrála 
jen klasická šestková házená (6 hráčů 
a  brankář). Rozdíl mezi tehdejší mi-
niházenou a házenou byl jen v tom, 
že se snížilo břevno branky z  výšky 
2 metry na 1,7 m. Branka ale zůstala 
stále 3 m  široká. Branky na minihá-
zenou mají v současné době rozměr 
2,4×1,7 m a na výrazně menším hřiš-
ti proti sobě nastupují 4 hráči a bran-
kář. Tato malá házená je pro malé 
a  začínající adepty velmi příjemná. 
V házené se ale podle kategorií také 

liší druhy a velikosti míče. Na minihá-
zenou se používá měkký (soft) míč, na 
házenou jsou pak míče velikosti dle 
příslušné věkové kategorie.

Brácha kdysi jako žák hrál háze-
nou, používali na ruce štěpařský 
vosk. To je i dnes?

Dnes už ne štěpařský vosk, ale po-
dobná sofistikovanější hmota se po-
užívá. Lepidla jsou na bázi kalafuny 
a  vyrábí je věhlasné světové firmy. 
Dováží se až z Dánska a samozřejmě 
je to dražší (smích). Nová lepidla jdou, 
podle výrobců, lépe odstranit z palu-
bovky a z dresů. Ty ale i tak někdy po 
zápase vypadají hrozně.

Jsou tou hmotou „zaflákané“?
Někdy dost. S oním „lepidlem“ na 

rukou netrénovaný člověk míč nedo-
káže pořádně ani odhodit, neví tech-
nicky jak na to. Ale je zase snazší míč 
chytit jednou rukou třeba i na 20 me-
trů. Dnes je tím házená daleko tech-
ničtější, padá i o 15 až 20 branek na zá-
pas víc. Ale není to jen lepidlem.

Co jste měl za pozici v týmu, jako 
mladý hráč?

Hrával jsem na levé straně – to se 
bere z  pohledu útoku. Takže od le-
vého křídla přes levou spojku, až po 
střední spojku.

Kdo dává nejvíc góly?
Je to kolektivní sport, tak jde o při-

pravenost celého týmu. Házená je 
např. proti fotbalu jiná v tom, že se při 
ní hraje zónová obrana. Branky dává 
hráč, který se nejlépe uvolní, má nej-
víc prostoru k proskočení směrem na 
bránu.

Skóruje ale některá ta herní po-
zice nejčastěji?

Hráči v týmu se snaží na sebe na-
vázat obránce a uvolnit tak spoluhrá-
če, aby měl co nejvíce prostoru pro 
skórování. To je cílem většiny kolek-
tivních sportů. Důležitou roli zde však 
hraje i individuální kvalita jedince. 

Vy jste hrál tedy vlevo. To proto, 
že jste pravák?

Ano, je to lepší z důvodu příznivěj-
šího postavení hráče a jeho střelecké 
ruky vůči brance. Leváci hrávají zase 
na pravé straně útoku.

Je výhoda mít leváka v týmu?
Určitě. Má dobře otevřený střelec-

ký úhel, když jde zprava.
Co byly nejlepší Vaše úspěchy, 

když jste hrával?
Úspěchem bylo každé vítězné 

utkání. A  svátkem vždy bylo hrát 
utkání v hale. Byla to jiná doba. Zlín 
hrával tehdy v kraji prim v mužských, 
ženských, dorosteneckých i  žákov-
ských kategoriích. A  hrával nejvyšší 
soutěže.

Vy jste hrával i  za Zlín, že ho 
zmiňujete?

To ne, pravidelně jsme hrávali pro-
ti zlínskému béčku. Za Zlín jsem dělal 
atletiku. Házenou jsem hrál za Luha-
čovice, srdcem jsem byl stále víc Lu-
hačovjan.

A v té atletice šlo o co?
Začínal jsem jako mladší žák na 

krátkých překážkách a  dostal jsem 

se až k půlce, čtvrtce a dlouhým pře-
kážkám (800 m, 400 m a 400 m pře-
kážek).

Co ještě delší tratě?
Běhal jsem i patnáctistovku, asi do 

8. třídy.
Pak zvítězila házená?
Já jsem dělal atletiku ještě na voj-

ně ve VTJ Kutná Hora, což byl záložní 
klub tehdejší armádní Dukly. Soutěži-
li jsme v druhé nejvyšší atletické sou-
těži v zemi. V házené jsem tak vysoko 
jako hráč nedosáhl, hráli jsme krajský 
přebor.

Teď několikátý rok dospělý tým 
házenkářů Luhačovic hraje seve-
romoravskou druhou ligu...

 To je nejvyšší soutěž, ve které kdy 
Luhačovice hrály.

Házená si tu v  některých do-
bách ale neudržela funkční muž-
ský tým, že?

Házenou v  Luhačovicích nehrá-
lo nikdy takové množství hráčů, aby 
si oddíl dokázal poradit s odchodem 
těchto hráčů a  hráček. Většinou to 
bylo v  důsledku odchodu hráčů na 
vojnu či vysokou školu. Velkou roli 
hrálo i hřiště a jeho kvalita. Školní hřiš-
tě tehdy nebylo dobré rozměrově, na 
Radostově se hrálo na silničním asfal-
tu a kvalita jeho povrchu byla před 25 
roky již na hranici regulérnosti. Ale ta-
ková byla prostě doba. Tam jsme hrá-
vali jako žáci, pak i jako muži utkání.

Sokolovna se nevyužívala?
Jen na tréninky, stejně jako tělo-

cvična školy.
Vznik haly SC Radostova v roce 

2002 byl asi pro házenou velký 
krok dopředu?

Obrovský skok, mě osobně to na-
startovalo! Já byl jako projektant 
i profesně u zrodu té budovy. Hala je 
z mého pohledu opravdu hezká, tak 
jsem si říkal: „Byl by to hřích, házenou 
v ní opět neobnovit.“

Házená se tu drží, i  když teď 
v  létě jsem zaznamenal disku-
se na facebooku oddílu, kdy čle-
nové mužského týmu přemíta-
li, jestli budou dál pokračovat 
v  soutěži. Udrží se tato dospělá 
garda hráčů, kteří jsou přes tý-
den většinou rozjetí jako studen-
ti po vysokých školách?

Věřím, že ano, ale já potřebuji 
v první řadě mít jejich zájem. Přihlá-
šení do soutěže, startovné i další po-
platky si žádají peníze. Bylo proto dů-
ležité si ujasnit, jestli do druholigové 
soutěže opět půjdeme.

Jak se Vám na házenou shání 
sponzoři. Oddíl podporuje hlavně 
město, že?

Jsme za to velmi rádi. Ohledně 
sponzorů jde u  týmu naší hráčské 
úrovně v podstatě o  lokální patrioty 
a spíš jde o to, že nám dokážou zapla-
tit třeba dresy. Ale na činnost jako ta-
kovou určitě finance od nich nestačí. 
Pomáhá tedy dotace ze strany měs-
ta, nebýt této podpory, tak by na tom 
zdejší Sokol byl špatně. Také se daří 
získávat prostředky z  Ministerstva 
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školství mládeže a  tělovýchovy 
v  rámci programu „Můj klub“. Pod-
pora přichází od České obce sokol-
ské v rámci podpory družstev mláde-
že a dospělých a v nedávné době to 
byla i podpora z Nadace Synot.

Určitě jsou i členské příspěvky?
Samozřejmě, ale zvýšit je nějak vý-

razně a  snažit se vytáhnout víc pe-
něz z kapes rodičů, to není cesta. Do-
stali bychom se na nižší počet členů. 
Už teď přitom máme problém se-
hnat dostatek dětí. Přeci jen nejsme 
jak město s 30 000 obyvateli a tradi-
ce házené tu není zakotvená tolik jako 
třeba u fotbalu, takže existuje i určitá 
konkurence.

Na co se peníze nejvíc vynaklá-
dají?

Na nájmy a na dopravu. V hale SC 
Radostova platíme velmi příznivou 
cenu. Když ale spočítáme veškeré ná-
klady na tréninky a zápasy, je to roč-
ně částka hrubě přes 100 tisíc. U pr-
voligových a  extraligových klubů je 
to jinak, tam už je to o placení hráčů. 
U nás na amatérské úrovni tyto nákla-
dy nejsou.

Aktuálně si v půli října házenká-
ři Luhačovic v druhé lize stojí jak?

Ve 4. kole jsme s družstvem mužů 
prohráli s  Frýdkem-Místkem B, 
přestože jsme byli spíše favoriti. Ale 
Frýdek hraje extraligu, a tohle je jejich 
rezervní tým, takže se nedalo čekat, 
že to bude jednoduché. Nepoved-
lo se nám vyhrát, takže po 4 kolech 
jsme mezi 12 týmy devátí se 3 body 
– remíza, výhra a  dvě prohry. Druž-
stvo mladších žáků má po 5 kolech ve 
své soutěži 4 body a drží 8. místo ve 
své 2. lize Zlínského kraje, to je mix – 
tým děvčat a chlapců. Zatím mají dvě 
výhry a tři prohry. Když u žáků třeba 
onemocní jeden hráč, který je klíčový, 
hned to je poznat na výsledku. S po-
čtem dětí máme problém jako větši-
na sportovních oddílů.

Jak je nalákat? Děláte nějaké 
nábory?

Budeme dělat nábor, jakmile se 
zhorší počasí a bude možné více zá-
jemců nalákat do haly a  tělocvičny. 
Teď se ještě hrávalo venku (využí-
vá se nové kvalitní hřiště ZŠ). Násled-
ně chceme zkusit objet okolní obce 
a v tamních školách předvést dětem 
miniházenou. Máme dvě nové mobil-
ní branky, tak jim tam náš sport zku-
síme ukázat. Ze spádových obcí pro 
naši ZŠ by k nám mohly dojíždět na 
tréninky a na zápasy. 

Zmínil jste hřiště ZŠ. Bývá ve 
volnu od léta otevřeno i  pro ve-
řejnost, jste jedním z  „klíčníků“, 
kteří zajišťují otevírání a  zamy-
kání hřiště. Zároveň figurujete 
jako člen městské rady, která po-
skytnutí hřiště veřejnosti prosa-
dila. Jak se to osvědčilo?

Čekali jsme, že bude větší zájem. 
Ale nějak se začít musí. Je to lepší než 
nechat hřiště nevyužívané, když škola 
skončí. Systém angažovaných klíční-
ků-dobrovolníků se nám osvědčil. Za 
což jim děkuji.

Problémy tam nenastaly?
Ne, nenastal žádný zásadní pro-

blém. U  vstupu máme vyvěšený 

provozní řád. Důležité bylo hřiště ote-
vřít a před uzamčením zkontrolovat. 
Šlo hlavně o to, aby si o prázdninách 
děcka měla možnost zahrát basket 
nebo cokoliv, tenis. Rada města je na-
kloněná tomu, aby se tu lidé rozvíjeli 
po všech stránkách, nejen děti, spor-
toviště je otevřené pro všechny.

Městským zastupitelem jste byl 
už v  předchozím období, teď jste 
i  radní. Jak práci v  zastupitelstvu 
hodnotíte?

Snažíme se, ale rozvoj města je 
vždycky hodně o penězích. My prostě 
víc jak 20 milionů na investice na rok 
nemáme. Muselo by dojít k nějakému 
přerozdělení daní ze strany státu a po-
dobně, tím jsme dost limitovaní.

Jak vidíte svůj osobní úkol 
v radě města?

Pan starosta mě kdysi představo-
val jako radního Luhačovic pro sport. 
Ono to tak přesně stanoveno není, 
ale asi se z těch všech radních téma-
tu sportu logicky věnuji nejvíc a taky 
to tak beru. Rozhodně chceme po-
moci rozvoji sportu a volnočasových 
aktivit. V  dnešní době vnímám jako 
největší problém, když děti jen sedí 
u computerů a nalívají se k tomu ko-
lou a cpou brambůrkama. Tento kon-
zumní životní styl bohužel společnost 
nejspíše brzy doběhne se všemi s tím 
souvisejícími civilizačními chorobami, 
ale musíme se pokusit to změnit a ta-
kovému vývoji zabránit.

Sokol se o  rozvoj tělesné i  du-
chovní zdatnosti bude v  Luhačo-
vicích snažit už 110 let, které brzy 
oslavíte. Co se chystá?

V sobotu 23. listopadu v 17 hodin 
bude v galerii kulturního domu Elek-
tra slavnostní vernisáž výstavy ke 110 
letům luhačovického Sokola. Výstava 
bude nejen o Sokolu. Bude přibližovat 
110 let tělovýchovy v  Luhačovicích. 
Jsou tedy do ní zainteresovány ostat-
ní sportovní kluby. Slovan, FK Luhačo-
vice a tenisový klub TK 2000.

Slovan je vlastně bratrský klub, 
vzniklý přejmenováním Sokola za 
totality. Ovšem obě jednoty stá-
le spolupracují a jsou i personálně 
propojené, vždyť Petr Mikulec šé-
foval zároveň Sokolu i Slovanu, že?

Po válce s nástupem socialismu So-
kol musel být takto změněn, po revo-
luci se pak v roce 1996 rozhodlo, že ku-
želky a házená se vrátí opět k Sokolu 
a budou dál pracovat na jeho tradici.

Významný je Sokol i pořádáním 
šibřinek a pochováváním basy, bez 
těchto akcí, které se tradičně dělají 
v sokolovně, si mnozí asi dění v Lu-
hačovicích ani neumějí představit.

Přede dveřmi je 80. ročník šibřinek. 
Takovou tradici snad nikde nemají. 
Šibřinky byly pro Sokol a Slovan vždy 
stěžejní kulturní akcí. Ještě před pár 
lety sokolovna při těchto akcích pras-
kala ve švech a lístky byly vyprodané, 
ale v současné době zájem veřejnosti 
trochu opadá. Naší snahou je oslovit 
touto tradiční lidovou veselicí co mož-
ná nejvíce lidí.

Jaké bude téma dalších šibři-
nek?

Něco už se rýsuje, ale ještě to ne-
mohu prozradit. Určitě to bude téma, 

které osloví široké spektrum přízniv-
ců. Věřím, že i  nadcházející šibřinky 
a pochovávání basy se povedou.

Jak hodnotíte sportovní činnost 
Sokola v  posledních letech? Do-
minují hlavně kuželkáři, kteří jsou 
velmi úspěšní v Interlize a vozí me-
daile, házená zase drží druhou ligu. 
Dá se to ještě posunout?

Kuželkáři jsou opravdu velmi 
úspěšní, hrají skvěle nejvyšší soutěž, 
stali se mistry ČR. Bylo by krásné do-
sáhnout ještě vyšších met v  Interli-
ze. Musely by v tom být ale úplně jiné 
peníze, protože slovenské týmy mají 
v  týmech i  reprezentanty Slovinska 
a  Chorvatska. Co se týká házené: Je 
otázka, jestli to jde v kategorii dospě-
lých v nejbližší době ještě někam po-
sunout. Do 1. ligy se zřejmě dostat ne-
dokážeme vzhledem k tomu, že kluci 
studují a jsou rozjetí po školách. 

V čem je největší síla luhačovic-
kého házenkářského týmu?

Máme tým postavený na odcho-
vancích. V letošním roce nám pomá-
hají kluci ze Zlína. Ti, kteří by nedostá-
vali v 1. lize tolik příležitosti. Dohodli 
jsme se se Zlínem na jejich limitova-
ném přestupu a případně hostování. 
To je v současné házené zcela běžné. 
Současně k  nám přišli na hostování 
i dva hráči z Uh. Hradiště, kteří za nás 
hráli v 1. kole Českého poháru. Kuřim 
u Brna nám ale v letošním ročníku Po-
háru vystavila ve 2. kole stopku. V Ku-
řimi je mimo jiné velká stopa luha-
čovické házené. Ve vedení tamního 
klubu jsou dva moji bývalí spoluhráči 
Jiří Mikel a Marek Cienciala. 

Před rokem jste se dostali o kolo 
dál a střetli se tak i s extraligovými 
Hranicemi. Nakonec jste jim podle 
předpokladu podlehli, ale nejpr-
ve jste vstoupili do utkání s vervou 
a šli do vedení. Napadlo Vás, že bys-
te i jako outsideři mohli zvítězit?

Ne, bohužel nenapadlo. Celková 
síla extraligového týmu je nesrovna-
telná. A to nejen z pohledu individu-
alit, hry jeden na jednoho, ale i kom-
binační hry. Věděl jsem bohužel, že 
postupně o  balon začneme častěji 
přicházet a  skórovat se bude hlavně 
do naší branky. Navíc jejich tři nejlep-
ší hráči zůstali sedět na lavičce. Legen-
dárního gólmana Hranic Pepu Kučer-
ku jsem přemlouval, aby šel chytat za 
rozhodnutého stavu aspoň sedmičku. 
Nejspíše nechtěl, aby se případně ne-
zranil při pro něj jasném zápase.

Ale ten výkon první čtvrthodiny 
utkání Vás musel potěšit?

Náš začátek byl suprový, všechny 
to naladilo, tribuna bouřila. Bylo to 
hezké, vedli jsme i 4:1, pak se to srov-
nalo.

Máte sám nějaký házenkářský 
zážitek, ať z  doby, kdy jste hrál, 
nebo z  té trenérské, který je pro 
Vás „nej“?

Každé vítězství je zážitkem, je jed-
no jestli vyhrají dospělí nebo žáci. 
Když ale dokážeme porazit soupeře, 
který je favoritem, tak to jsou ty „top“ 
okamžiky.

Jako trenér sledujete, předpo-
kládám, i v televizi různá meziná-
rodní mistrovství a podobně?

Určitě se podívám rád na extraligo-
vé utkání nebo na Bundesligu.

Další zájmy kromě sportu máte?
Nedostává se moc času, rád si po-

slechnu dobrou hudbu, zajdu do pří-
rody, fyzicky něco udělám na zahrád-
ce u  rodičů. Ideální by pro mě bylo, 
aby měl den tak 48 hodin.

Žijete s přítelkyní, že?
Bydlíme si v klidu v paneláčku i s je-

jími dvěma syny. Oba hrávali házenou, 
ten mladší u ní zůstal a teď hraje za Uh. 
Hradiště.

Kam myslíte, že se Sokol může 
v  Luhačovicích posunout, co je 
nejdůležitější a  co pro to chcete 
udělat?

Hlavní je udržet současné pozice 
a zájem lidí. Vše dnes směřuje ke ko-
merci, zatímco Sokol je taková interní 
klubová záležitost víc o lidech. Je těž-
ší to prosazovat. Sokolu nejvíc láme 
vaz, že je multispolečenská organiza-
ce a všechno to obsáhnout je složité.

Snazší je být jednostranně za-
měřený – lidé přijdou do fitka a nic 
víc od něj nechtějí…

To je trend, lidé jsou individualisté. 
Dnes se všichni poměřují, v čem cho-
dí, čím jezdí, kdo kolik vydělává, za-
tímco sokolský život byl vždy o něčem 
jiném. Víc o přátelství, společných zá-
jmech, propagaci češství, společného 
ducha.

Je asi bez debaty, že jste dobrá 
kamarádská parta, ne?

Je to tak, i když ubývá těch příleži-
tostí se setkávat, tím jak lidé mají stá-
le víc povinností v soukromém a pra-
covním životě. Ano, je to o  té partě. 
Sportovní činnost i práce v Sokolu je 
zkrátka kolektivní záležitost.

Mohlo by pomoci přivést pod 
luhačovický Sokol nějaké moder-
ní sporty?

Možná by to šlo. Mluvil o tom ne-
dávno v  rozhovoru ředitel České 
obce sokolské. Na jedné náborové 
akci chtěli přizvat děti, aby se zabýva-
ly sportovní všestranností. Pak je ale 
napadlo, že to nebude všestrannost, 
ale nabídnou jim věnovat se parku-
ru (skákání a salta přes různé překáž-
ky, zábradlí, zídky…). Nábor byl vel-
mi úspěšný, protože na parkur mladí 
slyší, je to módní záležitost. Musíte 
mít ale někoho, kdo se tomu bude vě-
novat jako trenér, a taky se ten sport 
musí částečně podřídit vizi a poslání 
Sokola.

Myslíte, že právě parkur by se 
tu nechytl? Já v  Luhačovicích ob-
čas viděl kolem Elektry kluky, co se 
tomu věnovali.

Asi by to šlo, jenže jsou to freesty-
lové záležitosti. Kluci se snaží sice na-
učit něco jeden od druhého, ale pře-
devším je nutné se vytáhnou na 
sociálních sítích, kdo který trik doká-
že. A to se úplně neslučuje s původní 
sokolskou myšlenkou (úsměv).

Pokud je to ale jediná cesta, 
možná po ní budete muset stej-
ně jít?

Možná to tak bude, ale chci se sna-
žit stále držet i určité tradice a zkusit 
především podpořit rozvoj sportů, 
které tady už máme.

Nikola Synek
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SpOLEČnOST

NAROZENí 
Laura Bršlicová
Viktor Plášek
Amálie Mikšíková
Sofie Bartošová
Lukáš Gavenda
František Zicha

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
Marie Chytková,  80 let
Aleš Plášek,  46 let
Jaroslava Semelová,  84 let
Hana Jančářová,  76 let
Ludmila Váňová,  90 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

SňATKy
Josef Hubáček a Renata Michálková

Ivo Jakůbek a Marie Fojtáchová
Jan Procházka a Ivana Janíková

Martin Štěpánek a Martina Motyčková

Blahopřejeme.

Konference se věnovala dopravě
V  Luhačovicích se 26. 9. usku-

tečnil ve Společenském domě už 
9.  ročník mezinárodní konference 
zaměřené na dopravu. Setkání řady 
zainteresovaných odborníků i  vý-
znamných politických špiček nazva-
né „Střední Morava – křižovatka do-
pravních a ekonomických zájmů“ se 
tradičně účastní představitelé mi-
nisterstev, krajů z  obou stran čes-
koslovenské hranice, ale také zá-
stupců akademické sféry, ŘSD, SFDI 
a dalších organizací.

V úvodu akce hosty ve městě při-
vítal starosta Luhačovic Marian Le-
žák. Ten poukázal na důležitost té-
matu dopravy také pro samotné 
lázeňské město. „Kromě tří základ-
ních pilířů našeho města, kterými 
jsou léčivé prameny, krásná archi-
tektura a příroda, je tu také čtvrtý, 
kterým je doprava. Její význam je 
pro nás jako pro každé město zá-
sadní. O to více, že jsme město lá-
zeňské, kde se lidé léčí s dýchacími 
potížemi, přitom tu ale máme vý-
znamnou tranzitní dopravu a den-
ně projíždí Luhačovicemi 16 000 
aut, včetně tisíců nákladních vozi-
del. Usilujeme proto ve spolupráci 

se státem a  krajem o  vybudová-
ní obchvatu města. Problematika 
složitého prosazování dopravních 
staveb, které mají sloužit veřejnos-
ti, je mi tedy velmi blízká a  jsem 
rád, že se jim tato konference vě-
nuje,“ poznamenal starosta Mari-
an Ležák.

Konference upozorňuje na to, 
že přestože je na pomezí Moravy 
a  Slovenska i  v  dalších částech ČR 
přichystána řada dopravních sta-
veb, některé z  nich se stále nedaří 
rychle uskutečnit. Nejde přitom ale 

jen o jejich finanční náročnost, dů-
vodem bývají například problémy 
s  výkupem pozemků nebo práv-
ní kroky různých aktivistů, které 
blokují možnost výstavby dálniční 
sítě. Na dopravní dostupnosti je při-
tom závislý ekonomický rozvoj re-
gionů. Vybudování některých do-
pravních staveb může navíc ulevit 
mnoha obyvatelům měst a obcí od 
tranzitní dopravy, pokud budova-
ná komunikace plní funkci doprav-
ního obchvatu těchto sídel. Téma 
rekodifikace stavebního práva jako 

zásadního opatření k  urychlení 
přípravy staveb tak bylo také jed-
nou z  problematik, kterým se le-
tošní konference věnovala. Hlavní 
část programu byla rozdělena na 
dva přednáškové bloky nazvané 
„Naplňování záměrů realizace pri-
oritní sítě dopravní infrastruktury, 
stav přípravy programového obdo-
bí 2020+“ a „Splňuje stav dopravní 
infrastruktury potřeby společnos-
ti?“. Ještě než se tyto přednáškové 
bloky rozběhly, byly na akci předá-
ny symbolicky mapy s vyznačením 
dálničního propojení ČR a  SR, jak 
by mělo po dokončení vypadat. 
Zástupci hospodářských komor je 
předali představitelům Minister-
stva pro místní rozvoj ČR a  Minis-
terstev dopravy ČR a  SR. Závěry 
konference byly na konci akce již 
tradičně zveřejněny v  dokumentu 
Luhačovická výzva, který pouka-
zuje na nejpalčivější problémy sou-
visející s  budováním konkrétních 
dopravních staveb v  současnosti 
a  navrhuje jejich řešení. Více infor-
mací k  akci lze najít na stránkách 
http://konference-morava.cz/.

Nikola Synek

10. listopadu uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil
pan JOSEF HRBÁČEK.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

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

Dne 5. 11. 2019 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí mého manžela, tatínka 
a dědečka
pana ANTONÍNA DOSTÁLKA a na syna ANTONÍNA DOSTÁLKA, vojína.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka Anežka, dcera Marcela s rodinou, vnuci Zdeněk a Filip a syn Kamil.

Dne 30. 11. 2019 uplyne 10 let od úmrtí 
paní LIBUŠE FUGLÍKOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel s dcerami.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 15. 11. vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka
pana JAROSLAVA DIVOKÉHO.
S láskou vzpomínají manželka Milada, dcery Milada a Hana s rodinami.

Vzpomínky a poděkování

Dne 19. 11. 2019 si připomeneme 1. smutné výročí od úmrtí manžela, 
tatínka a dědečka 
pana JOSEFA KLIMEŠE.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
rodina Klimešova

Blahopřání
Dne 8. 11. 2019 oslaví manželé 
Jana a Pavel Pešákovi padesát let 
společného života – zlatou svatbu. 
Další společná léta prožitá ve zdraví a pohodě přejí synové Radek a Marek s rodinami.
Pusu posílají vnoučata Ája, Vašík a Kačenka.
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zprÁVy z MĚSTa

Šíp s Náhlovským pobavili v Elektře
Salvy smíchu z  publika a  spous-

ta vtipných historek a  glos z  pódia 
v podání Karla Šípa a jeho hosta Jo-
sefa Aloise Náhlovského. To nabídl 
program Minipárty, který si užili ná-
vštěvníci vyprodaného představení 
v Elektře 3. října. Rozesmálo je vese-
lé vyprávění o zákulisí Šípova po léta 
mimořádně úspěšného televizního 
pořadu Všechnopárty, ale probírala 
se i další témata. Třeba některé pa-
mátné zájezdy umělců do zahrani-
čí v letech, kdy každý takový výjezd 
byl svátkem, nebo třeba humorné 

zkazky o tom, jak vypadala návštěva 
jedné z prvních striptýzových show 
s socialistickém Československu. 

Karel šíp je stejně jako J. A. Ná-
hlovský matadorem zábavných 
show, vždyť na poli televizní zábavy 
se sám úspěšně pohybuje už něko-
lik desetiletí a  jeho stále populární 
Všehnopárty už se točí nepřetržitě 
14 let. A  jak by Šíp porovnal dneš-
ní svět televizní zábavy s obdobím, 
kdy z  obrazovky zářil v  80. letech 
s Jaroslavem Uhlířem v pořadu Hit-
šaráda?

„Tenkrát byla jedna televize, ta 
konkurence mezi umělci byla větší, 
protože člověk se musel víc prosa-
dit, aby byl lepší než ti druzí. Dneska 
máte tolik televizních kanálů a  kaž-
dá televize by chtěla dělat zábavu, 
takže kolikrát dojde i  na tu méně 
kvalitní a  méně vkusnou. Někdy to 
z  mého pohledu spadne i  pod při-
jatelnou laťku, ale nejsem ten, kte-
rý by to měl hodnotit. To ať hodno-
tí někdo jiný,“ poznamenal Šíp. A čím 
by se měl podle něj vyznačovat ide-
ální moderátor zábavných talkshow? 

„Já mám nejraději takové, kteří si na 
nic nehrají. Kteří se baví s hosty tak, 
jak si představím, že by se spolu bavi-
li v soukromí. Rozumíte, to znamená, 
že tam není žádný hraný prvek. Já to 
mám nejradši a snažím se sám to tak 
dělat. Nic nepředstírám, nedělám ze 
sebe lepšího, než jsem, ani horšího. 
Myslím si, že i diváci to takhle rozlišu-
jou, a komu vyhovuje tenhleten styl, 
tak se na to dívá. Pak jsou lidi, kteří to 
v oblibě nemaj, ale to už je věc kaž-
dého,“ uzavřel Šíp.

Nikola Synek

Zmodernizovaná dětská léčebna Vítkov slavnostně otevřena
Více místa na stravování, prostor-

nější vstupní halu, rozšíření zdra-
votního úseku i  zvýšení kapacity 
o deset lůžek se podařilo realizovat 
během půlroční rekonstrukce v dět-
ské léčebně Vítkov.  

Malí pacienti mají k dispozici pře-
devším prostornější jídelnu, kde se 
kapacita rozšířila z původních 48 na 
82 míst. Výdejna stravy je moderně 
vybavená a odpovídá nejpřísnějším 
normám a hygienickým předpisům. 
Děti a jejich doprovody již využíva-
jí také větší a  komfortnější vstupní 
halu s recepcí a nechybí ani dětský 
koutek, malá prodejna s  denním 
barem, venkovní krytá terasa s po-
sezením a  nové oddělení časování 
procedur. Malí pacienti si mohou 
také užívat větší tepelnou pohodu, 
kterou zajišťuje podlahové vytápě-
ní v jídelně a vstupní hale.

Na úkor jednoho dvoulůžkového 
pokoje se rozšířil i  zdravotní úsek. 
Vybudována byla další pracovna 
pro individuální rehabilitaci v prv-
ním patře, což umožňuje podá-
vat větší množství individuálních 

léčebných procedur. Investice 
směřovaly také do inhalatoria, kte-
ré bylo vybaveno novými ultrazvu-
kovými inhalátory.

Vznikly čtyři nové světlé po-
koje s  kapacitou dvanácti lůžek, 

prostorná tělocvična a  kolárna. 
Změna je patrná na první pohled 
vzhledem k  proskleným balko-
nům a  nové barevnosti fasády, 
kde převládá šedá doplněná čer-
venou. Vítkov získal nejen moder-
ní vzhled, ale i kvalitnější „hotelo-
vé“ služby.

Investovaná částka dosáhla 
42  mil. Kč s  DPH, práce probíhaly 
od listopadu 2018 do června 2019.

V  současné době je po rekon-
strukci v  dětské léčebně Vítkov 
108 lůžek. Celková kapacita dět-
ských léčeben Lázní Luhačovice, 
a. s., je 278 lůžek a řadí se tak k nej-
větším dětským léčebnám v  ČR. 
Všechny pokoje pro děti s dopro-
vodem mají vlastní sociální zaří-
zení. V loňském roce se zde léčilo 
okolo 1800 dětí.

Lázně Luhačovice

SOŠ Luhačovice se stala držitelem 
certifikátu Erasmus+ VET Mobility Charter

Střední odborné škole Luhačo-
vice se podařilo získat Erasmus+ 
Certifikát mobility v  odborném 
vzdělávání a přípravě, o nějž žá-
dala na jaře loňského školní-
ho roku. Zařadila se tak mezi 28 
škol v  České republice, které se 
jím mohou pyšnit, a  současně je 
2. školou Zlínského kraje s tímto 
prestižním certifikátem.

Certifikát je dokladem  vyso-
ké kvality předchozích úspěšně 
realizovaných projektů mobility, 

uznáním snahy o  co nejvyšší míru 
internacionalizace v  rámci vzdělá-
vacího procesu a především oceně-
ním práce zaměstnanců školy, již se 
na předchozích projektech podíle-
li. Patří jim za to velké poděkování.

V budoucnu tak škola bude moci 
pokračovat ve svém úsilí umožnit 
talentovaným žákům všech oborů 
odbornou stáž a  rozvíjet odborné 
a jazykové znalosti a dovednosti pe-
dagogických pracovníků v zahrani-
čí, neboť tento certifikát umožňu-
je svému držiteli být mezinárodně 
aktivní prostřednictvím navazová-
ní kontaktů s ostatními evropskými 
institucemi, propagovat studium ci-
zích jazyků a hledat nové možnos-
ti rozvoje odborného vzdělávání 
a přípravy i za hranicemi České re-
publiky.

SOŠ Luhačovice

Nové ohniště na výletišti
V  pátek 20. září se členové mys-

liveckého spolku Kladná Žilín roz-
hodli, že uskuteční další krok ke 
zvelebení obce. Tentokrát se za-
měřili na dosud chybějící ohniš-
tě na místním výletišti, jak je zde 

nazýván sportovně-kulturní areál. 
Místo určené k  táborákům nebylo 
dosud nijak zpevněné, pouze jaká-
si vyhrazená plocha v  rohu areálu. 
Nyní je vzhled „této plochy“ o  po-
znání lepší. Myslivci místo nejdříve 

uklidili. Poté vyhloubili kruhový zá-
klad, který zpevnili armaturou a be-
tonem, a  to celé olemovali žulový-
mi kostkami a nakonec zaspárovali. 
K  novému ohništi už chybělo jen 
nové posezení. O jeho zhotovení se 

postarali dva místní truhláři, taktéž 
myslivci, kteří jej vyrobili z  masiv-
ních smrkových kmenů. Nezbývá 
než všem zúčastněným poděkovat 
a jít ohniště vyzkoušet.

Vendula Gergelová
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Z MČR přivezli luhačovičtí orienťáci dvě medaile z nejprestižnějších kategorií
Dvakrát na stupních vítězů v nej-

prestižnějších kategoriích! Oddí-
lu orientačního běhu TJ Slovan Lu-
hačovice se podařil skvělý výsledek 
na MČR štafet a MČR klubů, které se 
konaly o víkendu 5. a 6. října v Tisu 
u Blatna.

V  sobotním závodě štafet se 
v  nejprestižnější ženské kategorii 
D21 podařilo získat bronzové me-
daile štafetě ve složení Magdalena 
Hájková, Martina Jirčáková, Vendu-
la Horčičková. Luhačovické trio do-
běhlo v  celkovém čase 114 minut 
38 sekund s odstupem 3:21 na vítě-
ze. Na první příčce se umístil jeden 
z  očekávaných největších favoritů 
– tým OK 99 Hradec Králové, druhá 
doběhla štafeta OK Kamenice. Nut-
no dodat, že nejlepší výkon z  luha-
čovické štafety odvedla V. Horčičko-
vá, která patří dlouhodobě k národní 
reprezentaci a zaběhla na svém úse-
ku vůbec nejlepší ženský čas 34:08. 
Horčičková, která koncem září zís-
kala i  individuální bronz z  MČR na 
klasické trati, přispěla také k  další-
mu luhačovickému úspěchu. Svým 
výkonem v neděli 6. října totiž také 
významně podpořila skvělý luha-
čovický úspěch na MČR klubů, kde 

soutěžila smíšená družstva. Sedmi-
členný tým Luhačovic ve složení Ště-
pán Mudrák, Magdalena Hájková, 
Jonáš Hubáček, Martina Jirčáková, 
Matěj Klusáček, Vendula Horčičko-
vá, Vojtěch Sýkora nedal soupeřům 
rozhodně nic zadarmo a od počátku 
se držel na medailových příčkách. 
I  v  tomto případě ale v  závodě na-
konec zvítězil tým Hradce Králové 
a  jako ve štafetách žen se podařilo 
Luhačovicím doběhnout do cíle na 
třetím místě. Mezi tým Hradce a Lu-
hačovic se tentokrát dokázal vklínit 
celek SK Žabovřesky Brno. Po šestém 

úseku držela dokonce za Luhačovi-
ce Horčičková druhé místo, ovšem 
Sýkoru na poslední části trati dosti-
hl a až v závěrečném spurtu překo-
nal finišman Žabovřesk Minář. I když 
chvílemi šlo pomýšlet i  na stříbro 
pro Luhačovice, jedná se i  v  přípa-
dě bronzové medaile o mimořádně 
vynikající výkon. Nadšení z  výsled-
ku luhačovických reprezentantů tak 
neskrýval šéf luhačovického oddí-
lu orientačního běhu TJ Slovan Lu-
hačovice Libor Slezák. „Všech sedm 
členů družstva dospělých předved-
lo naprosto skvělý výkon bez jediné 

vážnější chybky. Od prvního úseku 
jsme se pohybovali na medailovém 
místě a  konečné třetí místo je na-
prosto vynikající. Vždyť před námi 
doběhla jen družstva OK99 Hra-
dec Králové a brněnské Žabovřesky, 
tedy velmi silné a velké kluby orien-
tačního běhu nabité reprezentanty 
ČR. Tímto umístěním jsme zopako-
vali naše dosavadní maximum, tedy 
rovněž 3. místo družstev dospělých 
z  roku 2016,“ zhodnotil spokojeně 
Slezák. Těšit ho ale mohly i další vý-
sledky na mistrovství v  Tisu u  Blat-
na, které ještě nebyly zmíněny. „Na 
stupních vítězů pak dospělé vystří-
dali veteráni, kde na prvním místě 
doběhlo družstvo DH265 (pětičlen-
né, 2 ženy a tři muži, kdy 265 je mi-
nimální součet věků celého týmu), 
které jasně zvítězilo a  zopakova-
lo tím loňské prvenství v této věko-
vé kategorii,“ poznamenal Slezák. 
Veteránským reprezentantům Lu-
hačovic se přitom dařilo i  v  sobotu 
v štafetách. Tam tříčlenná luhačovic-
ká štafeta v kategorii D165 obsadila 
2. místo, třetí příčka pak patřila luha-
čovické mužské štafetě běžící v kate-
gorii H165. 

Nikola Synek

nOVInKy

Luhačovice vybudují hřiště na pétanque, 
těší se na něj zejména senioři

Nové hřiště na oblíbenou hru pé-
tanque nabídne svým občanům i ši-
roké veřejnosti už brzy město Luha-
čovice. 

„Tak jak připravujeme nové pro-
jekty pro děti a  mládež, chceme 
i pro naše seniory tímto hřištěm roz-
šířit zázemí podporující jejich akti-
vity. Spolek aktivních seniorů mě 
mile překvapil svou celkově aktiv-
ní činností a  zápalem pro hru pé-
tanque. Zároveň si velmi vážím je-
jich součinnosti a  ochoty předvést 
svou hru během prezentace na-
šeho města v  soutěži o  destinaci 
roku EDEN. Líbí se mi jejich přístup 
a nové hřiště jim udělá radost,“ po-
znamenal starosta Marian Ležák. 

Pétanque je velice oblíbenou 
hrou právě u starších generací, pro-
tože je fyzicky nenáročný, vhod-
ný v  podstatě pro každého. „Hřiš-
tě proto bude umístěno u městské 
knihovny, protože v  budově se 
schází luhačovický Spolek aktiv-
ních seniorů, který bude hřiště čas-
to využívat. Se členkami a členy SAS 
jsme řešili, jak by si představova-
li konkrétní umístění hřiště. Kvůli 
plánu realizovat takové sportoviště 
jsme navíc s vedením TS také navští-
vili pétanquová hřiště, která fungu-
jí v některých městech v okolí,“ při-
blížil místostarosta Jiří Šůstek, který 
má v kompetencích majetkové zále-
žitosti města i sociální věci.

Podle informací Technických slu-
žeb Luhačovice, které mají nové 
sportoviště realizovat, by se s reali-
zací mělo začít už brzy a hřiště má 

být hotové koncem října. Vzhle-
dem k  prostorovým možnostem 
u  knihovny bude mít rozměry cca 
4×8 metrů. „To je o něco méně než 
hřiště pro soutěže, ale rekreačním 
účelům to bohatě stačí. Náklady 
na stavbu odhadujeme zhruba na 
něco přes 30 000 Kč,“ doplnil ředitel 
TS Josef Pučalík.

Občané patřící ke starší generaci 
se na nové hřiště pro pétanque už 
velmi těší, jak potvrdila předsed-
kyně Spolku aktivních seniorů Pav-
la Zichová. „Máme z  toho radost. 
Chodíváme někdy sice hrát na pís-
kovou plochu Lázeňského náměstí, 
ale je to dál od centra a navíc tam 
není dostupné zázemí. Když bude 
hřiště u knihovny, můžeme si zajít 
do budovy a  v  klubovně si udělat 
kafe. Domlouvali jsme se ale s  TS, 
že kolem hřiště se samozřejmě roz-
místí taky lavičky, takže vypít si ho 
půjde i  venku při fandění,“ sdělila 
Zichová. Jak dodala, mezi luhačo-
vickými seniory zájem o  hru, zná-
mou kdysi pouze z  francouzských 
filmů, stále stoupá. „Měli jsme jed-
no stálé družstvo na pétanque, 
už máme dvě. Kromě stálých čtyř-
členných týmů se ale zapojují i dal-
ší, takže nás hraje a  fandí třeba 
dvacet,“ dodala předsedkyně SAS. 
Spolek se dlouhodobě účastní 
také různých soutěží v  pétanque. 
„Máme pro družstva i trička se zna-
kem Luhačovic, protože chceme 
naše město dobře reprezentovat,“ 
uzavřela Zichová.

Nikola Synek

Oddíl golfistů
Nově vzniklému oddílu golfistů 

se již blíží konec sezony, tak nadešel 
čas na zhodnocení výsledků v letoš-
ním roce. Oddíl, který vznikl ze stra-
ny nadšených hráčů golfu, se snaží 
ve své činnosti  podporovat zejména 
mladé naděje, z nichž některé již ata-
kují přední příčky celostátních žeb-
říčků.

Mezi největší naděje oddílu pat-
ří 10letý Štěpán Plášek a 14letí Maty-
áš Rumpík a Agáta Křenková. Dojíždě-
jí za golfem do Tréninkového centra 
mládeže ve Slavkově u Brna nebo do 
Ropic, kde trénují až 3× týdně pod ve-
dením profesionálních trenérů. Děti 
se pravidelně účastní turnajů pořá-
daných Českou golfovou federací, ať 
se již jedná o  Moravské túry mláde-
že, Národní golfové túry nebo mis-
trovství České republiky. Právě v něm 
se Křenková vloni umístila v  Liberci 
na 5. místě v kategorii starších žaček, 

Rumpík na 6. místě ve starších žácích 
a  Plášek na 10. místě v  mladších žá-
cích. Díky dobrým výkonům jsou Ma-
tyáš a Agáta členy širšího reprezentač-
ního výběru, Štěpán by jím dozajista 
také byl, ale jeho příliš nízký věk je ten-
tokrát bohužel handicapem. 

V celostátních žebříčcích se Plášek 
v  kategorii mladších žáků do 12 let 
v  letošním roce umístil na 12. místě 
v republice, přičemž ve srovnání 10le-
tých golfistů figuruje na druhém mís-
tě. Rumpík obsadil v kategorii starších 
žáků 10. příčku. Na 9. místě v repub-
lice uzavřela letošní rok Křenková. 
U všech je to posun oproti předcho-
zímu roku.

Golfový oddíl ale nejsou jenom 
děti, máme i  dospělé hráče, kteří 
často vyjíždějí za hrou mimo hra-
nice našeho regionu, neboť v oko-
lí našeho lázeňského města bohu-
žel nemáme žádné standardní 18 
jamkové hřiště, kde bychom pomě-
řili své síly na zelených greenech. 
2× ročně se taktéž vydáváme na 
poznávací túry za krásami českých 
a slovenských hřišť. 

Letos proběhl na hřišti v Ostrožské 
Nové Vsi 1. ročník oddílového přebo-
ru. V náročném počasí vyhrál v kate-
gorii dospělých Pavel Křenek, na dě-
leném druhém místě se pak umístili 
Honza Křenek a Marian Koutný. V ju-
niorské kategorii zvítězil Štěpán Plá-
šek, druhé místo obsadil František 
Poč a  na třetím místě skončil Adam 
Křenek. Turnaje se bohužel nemoh-
li zúčastnit Matyáš Rumpík a  Agáta 
Křenková.

Pavel Křenek
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nOVInKy z MĚSTa

Jáchym Hanák přivezl z Mistrovství světa 2019 ve sportovním aerobiku dva cenné kovy
Na světový šampionát do Leide-

nu se sjela elita sportovního aerobi-
ku z  České republiky, Německa, Itá-
lie, Švýcarska, Belgie, Ruska, Finska, 

Francie, Kypru, Polska, Jihoafrické re-
publiky, Nového Zélandu a Austrálie.

Mezi reprezentanty ČR se nomino-
val i závodník klubu sportovního ae-
robiku ze Zlína, MV TEAM UTB Zlín, 
a domů ze šampionátu přiváží titul VI-
CEMISTRA SVĚTA 2019 kategorii juni-
or muži a titul II. VICEMISTR světa v ka-
tegorii junior duo.

Ve dnech 10. až 12. října 2019 se Já-
chym Hanák v  Holandsku zúčastnil 
mistrovství světa ve sportovním ae-
robiku i přes skutečnost, že nominač-
ní pravidla jsou neúprosná, z každého 
státu, který je registrovaný v meziná-
rodní organizaci FISAF, se na mistrov-
ství světa nominují pouze tři nejlepší 
závodníci ve své kategorii.

Jáchym reprezentoval jak FISAF 
Česká republika, tak Základní školu 
Luhačovice, město Luhačovice, spon-
zora TVD – technická výroba, a.  s., 
Rokytnice a  samozřejmě i  svůj do-
movský klub MV TEAM UTB Zlín.

Závody probíhaly ve čtvrtek a v pá-
tek vyřazovacími koly a  v  sobotu 

finálovým kolem. Jáchym závodil ve 
dvou kategoriích, junioři muži, junio-
ři dua.

Finálové závody probíhaly v sobo-
tu v  podvečer. Jáchym Hanák v  ka-
tegorii junior MUŽI již potřetí obhá-
jil titul VICEMISTR SVĚTA a v kategorii 
DUA společně s Terezkou Sečkařovou 
vybojovali titul II. VICEMISTŘI SVĚTA 
PRO ROK 2019!

Jáchym Hanák se v  letech 2015, 
2016, 2017, 2018 a  2019 nominoval 
na mistroství světa a vždy přivezl ně-
který z cenných kovů. V  letech 2015 
a  2017 to byly medaile zlaté a  tituly 
mistr světa.

Letos měl Jáchym snad nejnároč-
nější sezonu za celou svou závodní ka-
riéru. Jednak u něj na jaře, ještě před 
začátkem závodní sezony v ČR, došlo 
k vážnému zranění kolene. I přes tuto 
komplikaci Jáchym udělal maximum, 
aby nastoupil na nominační závody. 
Postupně doléčil zranění a absolvoval 
všechny povinné nominační závody. 
Na jaře potom mistrovství Evropy, kde 

byl na stříbrném stupínku jak v DUU, 
tak v MUŽÍCH.

Obtížnost této sezony je dána 
i  tím, že v kategorii DUO závodil, na 
rozdíl o dřívějších sezon, proti dvojí-
cím děvčat. Jáchym a  Terezka tvořili 
jedinou smíšenou dvojici závodníků 
v  ČR. Díky důsledné přípravě, dob-
ré životosprávě, kladnému přístu-
pu k  tréninkům a  své lásce k  tomu-
to sportu překonal všechny obtíže 
a  z  mistroství světa s  velkou rados-
tí přivezl dva cenné kovy, stříbro 
a  bronz. Terezka Sečkařová je o  rok 
mladší závodnice, která 3× týdně do-
jíždí na tréninky z Bzence. Je velmi ta-
lentovaná a cílevědomá. Díky profesi-
onálnímu vedení a přístupu trenérky 
tak oba mladí závodníci s přehledem 
obstáli ve velmi silné světové konku-
renci.

Jáchyma letos čekají ještě poslední 
závody této podzimní sezony v  Čes-
kých Budějovicích a následně pak pří-
prava na novou, jarní sezonu.

Mgr. Monika Váňová, trenérka

V zahradě Mateřské školy Luhačovice si děti užily nefalšovaný orienťácký závod
Zajímavou příležitost vyzkou-

šet si závod v  orientačním běhu 
měly 25. září děti, které navštěvují 
Mateřskou školu Luhačovice.

A to nejen jako, měly opravdickou 
mapu, jakou mívají i ti nejlepší orie-
nťáci, a taky elektronický čip, kterým 
se potvrzuje průchod jednotlivých 
kontrol. Na trať se děti z  mateřinky 
vydaly kolem třetí odpoledne spo-
lečně s  maminkou, tatínkem nebo 
třeba prarodiči, podle toho, jak je vy-
zvedávali ze školky. A protože dospě-
lí vyzvedávají v řadě případů předtím 
jejich starší sourozence ze školní dru-
žiny, běželi se svými mladšími souro-
zenci občas také bráška či sestřička, 
kteří už jsou školáci. Ve spoluprá-
ci s  MŠ Luhačovice zajímavou akci 
uspořádal Oddíl orientačního běhu 
TJ Slovan Luhačovice, který patří 
k  nejvyhlášenějším v  rámci celé re-
publiky. Rodiče i  jejich ratolesti zají-
mavý program nadchl. „Krásné je to, 
super akce, užili jsme si to. Běháme tu 
ale jen tak podomácku,“ sdělila na-
příklad s úsměvem jedna z maminek 
Eva Vebrová. Kromě čtyřletého syna, 
který chodí do školky, s sebou měla 
právě i  jeho jedenáctiletého brášku. 
Zatím se v rodině tomuto sportu ne-
věnují. Možná se to ale díky této akci 

změní a  třeba děti k  tomuto sportu 
budou směřovat. „Zvážíme to,“ pře-
mítá maminka malých sourozenců.

S dětmi v  řadě případů ale běželi 
také tatínci. I ty pěkné odpolední zá-
vodění zaujalo.

„Moc se mi to líbilo, je to takové 
zpestření, dostaneme se aspoň tro-
chu ven, takže spokojenost,“ pozna-
menal další z rodičů Michal Janáček. 
Jak dodal, orienťáku se zatím ani je-
jich rodina nevěnuje. Manželka běhá 
normálně, já jsem spíš na kolo, tak-
že orientační běh je pro nás novin-
ka. Ale líbilo se nám to moc,“ pozna-
menal muž. Jeho malý syn, který se 
jmenuje po tatínkovi, byl taky nad-
šený, a  to i  z  toho, že pro děti měli 

organizátoři za absolvování závodu 
připraveny i  různé sladkosti a  dal-
ší drobnosti. „Vyběhal jsem si tu od-
měnu,“ těšilo spokojeného malého 
účastníka.

Že se akce povedla, nezkazila ani 
dešťová přeháňka, která se přihnala 
na Luhačovice. Přišla totiž naštěstí až 
poté, co už odběhla šedesátka rodičů 
spolu se zhruba osmdesátkou dětí. 
Úspěch akce a zájem o ni těšil samo-
zřejmě i organizátory. Hlavním důvo-
dem ke konání nebyl přitom rozhod-
ně nějaký nábor do oddílu, ale spíše 
osvěta.

„Jednak jsme rodičům a  dětem 
chtěli přiblížit orientační běh, chtěli 
jsme, aby se nejmenší děti seznámily 

s tím, že existují mapy, že je v souvis-
losti s nimi dobré vědět, kde je sever. 
Také jim dát zkrátka vědět, že je tu pro 
ně sport nabízející tolik důležitý po-
hyb. To je myšlenka, kterou tu chceme 
propagovat. Proto akci chceme zopa-
kovat znovu v  dubnu, pak zase na 
podzim, aby si děti seznámení s  ori-
entačním během mohly oživit,“ po-
znamenal vedoucí luhačovického ori-
enťáckého oddílu Libor Slezák.

Příprava akce znamenala nejen 
přinést do školkové zahrady speci-
ální kontroly s  typickými „lampion-
ky a  další zařízení na odečítání zá-
vodních čipů. Nutné bylo především 
pořídit mapu, která se zpracováním 
vyrovná profesionálním mapám na 
běžných soutěžích.

„Tuto výukovou mapu jsme vy-
tvořili v rámci projektu Zažij svůj do-
mov, který zaštiťuje Český svaz orien-
tačních sportů a  spolufinancuje ho 
MŠMT a  Evropská unie. Obdobnou 
akci už oddíl dělal v MŠ v sousedních 
Pozlovicích, domlouváme se teď na 
uspořádání takovéhoto minizávodu 
v Loučce a povědomí o našem spor-
tu chceme rozšiřovat podobně i  do 
dalších míst na Luhačovicku,“ uzavřel 
Slezák.

Nikola Synek

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, dovolte mně, abych touto cestou vyjádřila velké poděkování svým jménem, ale hlavně jménem své maminky, za uspořá-

dání „Setkání jubilantů“, které se uskutečnilo 18. září 2019 v Salonku MěDK. Toto posezení mělo vysokou úroveň po všech stránkách. Maminka byla 
nadšená z milého a vstřícného vystupování nejen Vašeho, ale i pana Ing. Šůstka, paní ze sociálního odboru, které se staraly o nákladné občerstvení 
přítomných jubilantů, a tím jste všichni vytvořili příjemnou atmosféru celého odpoledne. Jsem přesvědčená, že nejen pro mou maminku, ale pro 
všechny seniory mají tato setkání velký citový význam a jistě je vždy potěší.

Sledujeme a zajímáme se o dění v Luhačovicích, ať je to kultura, investice, sport, víme, že Vaše práce je velmi náročná, a proto Vám a celému Va-
šemu pracovnímu týmu přejeme zdraví, sílu a energii ke zvládání dalších záměrů a akcí.

Jaroslava Linhartová
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

KuLTuRA

Pátek 1. 11. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Perníková chaloupka / Sváťovo dividlo, 
Litoměřice

Pátek 1. 11. • 19.30 Alexandria, night club 
Procházka slavnými muzikály

Pátek 8. 11. • 19.30 Alexandria, night club 
Lam Trio / Jazzové akustické trio 

Pátek 15. 11. • 19.30 Alexandria, night club 
Houslová show, Jiří Erlebach

Sobota 16. 11. • 20.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Svatohubertská noc

Úterý 19. 11. • 19.00 MěDK Elektra, kinosál
Dialog dvou světů k památce 
výročí sametové revoluce / 
J. Potměšil, V. Návrat, Praha

Pátek 22. 11. • 19.30 Alexandria, night club 
Večer španělských a jihoameric-
kých rytmů a melodií / Účinkují: Mariia 
Mikhailova, flétna, Libor Janeček, kytara

Sobota 23. 11. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers. Rhapsódie v modrém 
pokoji

Pátek 29. 11. • 19.30 Alexandria, night club 
Doktor duší v adventním čase… 
aneb Hudba je lék / Jan Jareš, klavír, zpěv

Sobota 30. 11. • 16.00 kostel svaté Rodiny
Koncert duchovní hudby / G. Valentini: 
Missa Ferdinandi / komorní smíšený sbor 
Canticum Camerale Zlín

KINO

Sobota 2. 11. • 19.00  15

Joker
Krimi USA, 2019, titulky

Pondělí 4. 11. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody
Životopisný VB, 2018, titulky

Úterý 5. 11. • 19.00  
Jiří Bělohlávek. „Když já tak rád 
diriguju…“
Dokumentární ČR, 2019

Čtvrtek 7. 11. • 19.00 
Poslední aristokratka
Komedie ČR, 2019

Pátek 8. 11. • 19.00 
Ženská na vrcholu
Komedie ČR, 2019

Sobota 9. 11. • 19.00 12

Panství Downton
Drama VB, 2019, titulky

Pondělí 11. 11. • 19.00 15

Tenkrát v Hollywoodu
Komedie USA, 2019, titulky

Úterý 12. 11. • 19.00 15

Sólo
Životopisný ČR, 2019, titulky

Středa 13. 11. • 16.00  
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Pátek 15. 11. • 19.00 15

Joker
Krimi USA, 2019, titulky

Sobota 16. 11. • 19.00 
Poslední aristokratka
Komedie ČR, 2019

Neděle 17. 11. • 16.00  
Hurá na pohádky
Animovaný ČR, 2019

Pondělí 18. 11. • 19.00 18

Nabarvené ptáče
Drama ČR, 2019, titulky

Středa 20. 11. • 19.00 12

Masaryk
Životopisný ČR, 2016

Čtvrtek 21. 11. • 19.00 15

Národní třída
Drama ČR, 2019

Pátek 22. 11. • 19.00 15

Amnestie
Drama ČR, 2019

Neděle 24. 11. • 16.00  
Ledové království II
Animovaný USA, 2019

Pondělí 25. 11. • 19.00
Ženská na vrcholu
Komedie ČR, 2019

Úterý 26. 11. • 19.00 12

Schindlerův seznam
Historický USA, 1993, titulky

Sobota 30. 11. • 19.00 12

Vlastníci
Komedie ČR, 2019

AKCE V MUZEU

Neděle 17. 11. • od 9.00 do 17.00 
Sametová neděle v muzeu
Promítání dosud nezveřejněných záběrů 
z průběhu sametové revoluce v Luhačovicích 
v období listopadu a prosince 1989. Nekomento-
vané a neredigované promítání historických 
filmových dokumentů z muzejního archivu bude 
probíhat nonstop. Promítání doplní komorní 
výstava dobových tiskovin.

Luhačovice a Židé
Výstava o historii židovských obyvatel 
a návštěvníků Luhačovic
Existence společenství luhačovických Židů, ať již 
usedlých občanů, či návštěvníků lázní, je téměř 
zapomenuta, stejně jako osudy jednotlivých osob 
a rodin, jež je tvořily. Přece se však v archivech 
podařilo nalézt doklady, které spolu se 
vzpomínkami nejstarších pamětníků z let před 
druhou světovou válkou vypovídají, jakým 
způsobem se v minulosti Židé podíleli na životě 
obce i na rozvoji lázeňství. 
Vernisáž ve čtvrtek 28. 11. 2019  • 18.00 
Výstava potrvá do 19. 4. 2020. Doplní ji programy 
pro školy a přednášky pro veřejnost.

AKCE DDM

Čtvrtek 7. 11. • 18.15–19.15 zámek
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky do 5. 11. 2019, poplatek 50 Kč

Pondělí 11. 11. • 15.30–17.30 tělocvična ZŠ
Ragbíčko
Pro žáky od 3. do 6. třídy, přihlášky týmů 
7 závodníků do 8. 11., poplatek 30 Kč/závodník, 
vstup v čisté obuvi se světlou podrážkou 

Pátek 15. 11. • 19.00 zámek
Muzikoterapie
Přihlášky předem do 14. 11.,  
poplatek 100 Kč/osoba

Sobota 23. 11. • 15.00–18.00 zámek
Zámecký vánoční jarmark
Poplatek od 30 Kč do 150 Kč

KLuB

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

KLuBÍK
Od pondělí do pátku od 9.00 do 11.00,
od 14.00 do 18.00
Členové zdarma, ostatní poplatek 30 Kč

PROGRAMy KLUBíKU
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Jindřiškou 
Mlčkovou, bližší informace na plakátech

Úterý 19. 11. od 10.00
Jóga pro prcky
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.
 4. 11.  Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
 11. 11.  Pověsti z Luhačovického Zálesí
 18. 11.  Posezení u harmoniky
 25. 11.  Adventní věnce a dekorace pro  
  útulnější domov / materiál s sebou

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

PROgRAM SAS

Pondělí 4. 11. • 13.45 z nádraží na hřbitov 
Vzpomínková akce

Čtvrtek 7. 11. • 15.00 klubovna 
Materiál k prezentaci 

Středa 20. 11. • 16.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Setkání seniorů

Pondělí 25. 11. • 8.30 nádraží 
Slovácké divadlo / Přelet nad kukaččím 
hnízdem

Čtvrtek 28. 11. • 15.00 klubovna 
Bazárek 

Úterý 3. 12. • 15.00 MěDK Elektra 
Příprava salonku

Středa 4. 12. • 15.00 MěDK Elektra 
Výroční schůze SAS

AKCE V KNIHOVNĚ

Výstava k 30. výročí sametové revoluce
18. 11. – 23. 11. 2019
Výstava bude doplněna kronikami Luhačovic 
a dobovými předměty. Vstup volný

giovanni Valentini 
(1582–1649)
Missa Ferdinandi 

Komorní smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale ze Zlína vás 
srdečně zve na koncert z  děl dnes již neprávem zapomenutého 
italského barokního skladatele G. Valentiniho, jehož rukopisy jsou 
uloženy v archívu kroměřížského zámku, a jehož Missa Ferdinandi 
a Litaniae zazní v podání sólistů, instrumentalistů a smíšeného pě-
veckého sboru Canticum Camerale pod taktovkou Eduarda Tomaš-
tíka v novodobé historii teprve podruhé. 

Sobota 30. 11. 2019, kostel svaté Rodiny, Luhačovice, 16 hodin.
Vstupné:  120 Kč
Senioři, studenti:  70 Kč
Děti do 12 let:  zdarma

Knihovna – říjen 2019
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme pro Vás připra-

vili výstavu  s názvem 17. listopad 1989.  Výstava mapuje hlavní 
události roku 1989  a  seznámí Vás s  hlavními aktéry tehdejšího 
hektického dění. K  vidění budou reprodukce dobových doku-
mentů, plakátů či fotografií a nabízíme i možnost prohlédnout si 
tehdejší kroniky města Luhačovice z let 1989–1995 či místní Zpra-
vodaje. Dokumenty a kroniky vystavujeme s laskavým svolením 
Státního archivu Zlín –Klečůvka.

Součástí výstavy bude také dobový pokoj s vybavením či origi-
nálními předměty denní potřeby, pocházející ze soukromých sbí-
rek.  Vstup volný. Vzhledem k umístění výstavy bude provoz dět-
ského oddělení omezen. Děkujeme za pochopení.

V rámci této akce budou probíhat také výukové programy pro 
děti ze ZŠ či studenty SOŠ.

Výstava bude otevřena od pondělí 18. 11. do soboty 23. 11. 
v otevírací době knihovny. Ve středu bude otevřeno od 9.00–do 
15.00, v sobotu od 9.00–do 15.00 hod. Bližší informace najdete na 
našich webových stránkách či Facebooku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
M. Mikulcová
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Hledám k pronajmutí byt 1+kk nebo 
1+1 bez realitky. Tel.: 737 004 003.

Otevřeno denně 10-19

čaje    čokoláda    dekorace    delikatesy    kosmetika    vína

Darujte vysnený relax...
Dárkové poukazy nejen k Vánocům

relaxace ve wellness centru
romantická večeře v noblesní Francouzské restauraci

lázeňské či wellness procedury
zkrášlující Spa rituály

permanentky do fi tness a na vibrační plošinu
pobytové balíčky

Dárkový poukaz Vám zašleme poštou nebo e-mailem.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 
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