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ZPRÁVY Z MĚSTA

Vítání občánků se 
v Luhačovicích stalo 
tradicí, starosta přivítal 
14 dětí

Vítání občánků se v Luhačovicích 
stalo tradicí. V pátek 7. října starosta 
přivítal v obřadní síni celkem 14 dětí, 
z toho 9 chlapečků a 5 holčiček.
Samotný ceremoniál, který se opět 
nesl ve velmi příjemné atmosféře, 
začal ve 13.00 a pak ve 13.30. Rodiče se 
s dětmi v náručí usadili do obřadní 
síně, poté je přivítal starosta Marian 
Ležák. Popřál všem rodinám a malým 
občánkům Luhačovic hlavně zdraví, 
štěstí a hodně trpělivosti do dalšího 
života. Rodiče pak dostali od pana 

starosty pamětní list a maminky 
kytičku. Poté se podepsali do Pamětní 
knihy. „Pro děti jsme měli připraveny 
ponožky a osušku s kapucí s logem 
města Luhačovice,“ řekla Jana Gazdo-
vá z evidence obyvatel. Součástí pro-
gramu bylo i vystoupení dětí z Ma-
teřské školy z Luhačovic. Na závěr 
se každá rodina mohla s miminkem 
vyfotit u přichystané kolébky. Letos 
se jedná o druhé vítání občánků, 
první se uskutečnilo v dubnu. V této 
souvislosti si mohli rodiče, kteří byli 
pozváni na slavnostní vítání občánků 
22. dubna, zasadit svůj strom. Rodiče, 
kteří tuto nabídku využili, se tak stali 
patronem nově zasazeného stromu, 
jenž si sami pojmenovali a nyní o něj 
pečují.

Starostou Luhačovic se 
opět stal Marian Ležák
Město Luhačovice povede v příštích 
4 letech opět starosta Marian Ležák. 
Zvolilo ho nové zastupitelstvo ve 
složení PRO Luhačovice, ODS, STAN, 
Nezávislí, KDU-ČSL a Přísaha. Staros-
tou se stal podruhé v řadě. Marian Le-
žák získal při volbě starosty 20 hlasů, 
1 zastupitel se omluvil. „I když se dle 
zvyklostí řeší koalice a opozice, nerad 
bych rozděloval zastupitelstvo na ně-
jaké tábory. Vnímám, že všem subjek-
tům v zastupitelstvu záleží na rozvoji 
Luhačovic. Všichni máme společné 
cíle, na kterých budeme pracovat 
v pohodovém a přátelském duchu bez 
ohledu na “značku”, pod kterou jsme 
kandidovali,” řekl Marian Ležák.
Jak mezi zastupiteli PRO Luhačovice, 
STAN, ODS, Nezávislí, tak i mezi zastu-
piteli KDU-ČSL a Přísahy jsou podle 
něj kvalitní lidé a líbí se mu složení 
zastupitelstva. „Vnímám velkou zodpo-
vědnost, kterou nám voliči vyjádřili ve 
volbách. Důležitým úkolem je jedno-
značně stabilita města i přes nárůst 
cen energií a s ním spojeným dopadem 
na služby, které město poskytuje v ob-
lasti školství, kultury, sportu i sociální 
sféry. Tento fakt bereme velmi zodpo-
vědně a vnímáme to jako zásadní pri-
oritu nového zastupitelstva. Rád bych 
zdůraznil, že si vážím důvěry, kterou 
jsem od voličů i zastupitelů opakovaně 
dostal, a budu se snažit pokračovat 
v trendu i cílech rozvíjet naše město. 
Znovuzvolení vnímám jako velkou 

poctu,” dodal starosta Marian Ležák.
Zastupitelstvo města tvoří 21 členů, kte-
ří na prvním zasedání složili slib. Místo-
starostou byl zvolen Daniel Mejzlík.
Po ustavujícím zasedání Zastupitel-
stva je již známé i nové složení rady 
města, která se skládá ze 7 zástupců 
koalice. Rada města Luhačovice má 
toto složení: Ing. Marian Ležák – 
(starosta), Daniel Mejzlík – (místosta-
rosta), Josef Michálek, Mgr. Marek 
Nesázal, Monika Slováková, JUDr. Jiří 
Zicha, Ph.D., Robert Kolařík.

Zastupiteli se stali:
PRO Luhačovice: Ing. Marian Ležák, 
Daniel Mejzlík, Mgr. Marek Nesázal, 
Josef Michálek, MUDr. David Rum-
pík, Ph.D., Ing. Karel Gergela, Adéla 
Vitteková, Mgr. Patrik Hetmer, Tomáš 
Smejkal, Radim Kopunec. ODS: Stani-
slav Duháň, Monika Slováková. STAN: 
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Mgr. Eva Toma-
lová, NEZ: Robert Kolařík, Ing. Martin 
Plášek. KDU-ČSL: Mgr. Mgr. Přemysl 
Janík, Mgr. Lenka Semelová, DiS., Mgr. 
Markéta Prouzová, Bc. Michal Kubela. 
Přísaha: Mgr. Roman Lebloch.

Zastupitelstvo zvolilo předsedy 
a členy výborů:
Kontrolní výbor: Mgr. Roman Lebloch 
(předseda), Mgr. Radek Bednařík, 
Ing. Petra Goněcová, Ing. Michal Kola-
řík, Bc. Michal Kubela. 
Finanční výbor: Mgr. Mgr. Přemysl 
Janík (předseda), Ing. Jaroslav Hubáček, 
Ing. Jan Křenek, Mgr. Dalibor Liška, 
MUDr. David Rumpík, Ph.D., Mgr. Lenka 

Semelová, DiS., Ing. Libor Slezák
Stavební výbor: Ing. Martin Plášek 
(předseda), Bc. Jan Buberník, Zdeněk 
Linhart, Jaroslav Pančocha, Jan Zavřel

Zastupitelstvo se uskutečnilo v po-
hodové atmosféře. Starosta Marian 
Ležák na závěr poděkoval již bývalému 
místostarostovi Jiřímu Šůstkovi za do-
savadní práci a popřál novým zastu-
pitelům hodně elánu do následujícího 
čtyřletého období.
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Nový vůz pomáhá 
zefektivnit svoz odpadu
V ulicích Luhačovic jezdí nový vůz 
pro svoz odpadu. Ten stávající totiž 
po téměř dvaceti letech dosloužil. 
Jeho nástupce za skoro pět milionů 
korun si technické služby nechaly 
upravit přesně pro své potřeby podle 
specifik lázeňského města.
„Nároky na svoz a rozšiřování třídění 
odpadu se neustále zvyšují, i to byl 
důvod k nákupu komunálního vozi-
dla,“ vysvětluje ředitel Technických 
služeb Luhačovice Josef Pučalík.
Jde konkrétně o vůz na třínápravo-
vém podvozku MAN se dvěma hna-
cími nápravami a lisovací nástavbou 
objemu 18m3, což je o dvacet procent 
víc než u stávajícího vozidla.

„Zároveň je to limitní rozměrová hod-
nota pro průjezd vozidla po relativně 
úzkých cestách v Luhačovicích. 
Nástavba má univerzální dělený vyklá-
pěč nádob, který může obsluha nezá-
visle ovládat z obou stran vozidla. Další 
specifickou úpravou pro naše podmín-
ky je otevírací zadní čelo nástavby, kde 
lze v případě potřeby
nakladačem naložit z překladiště volně 
ložený tříděný odpad,“ popisuje Josef 
Pučalík. Vůz podle něj splňuje současné 
požadavky na sběr a svoz odpadu jak 
po stránce provozně technické, tak po 
stránce ekologické. Nyní se do něj bude 
ještě instalovat monitorovací a evi-
denční zařízení, které pomůže ještě 
více zefektivnit svoz odpadu.

Šárka Holubcová

V Kladné Žilín pokračují práce 
na rekonstrukci silnice a chodníků 
V místní části Kladná Žilín pokračují 
rozsáhlé stavební práce související 
s rekonstrukcí silnice, chodníků, vjez-
dů, odvodnění, opěrných zdí a mostů. 
Revitalizace je ve spolupráci dvou 
investorů – Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje a města Luhačovice. Podrob-
nosti a odpovědi na dotazy se místní 
občané dozvěděli na schůzce přímo 
v místní části v úterý 11. 10. 2022, a to 
od zástupců investorů a zhotovitele 
stavby. Aktuálně jsou náročné práce 
na největší opěrné zdi ve svahu pod 
hasičskou zbrojnicí. Dle informací od 
zhotovitele je počítáno s úpravou po-
vrchů silnice tak, aby mohla probíhat 

zimní údržba. Dotčené chodníky 
by do konce tohoto roku měly být 
předlážděné cca ze 70 %, samozřejmě 
v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách. Finální práce a dokončení 
se předpokládá na jaře příštího roku. 
Navíc oproti plánovanému rozsahu 
stavby bude položen nový asfaltový 
povrch i na „náměstíčku“ u zvonič-
ky a v nejnutnějším rozsahu budou 
opraveny i stávající zídky podél chod-
níků. Děkujeme místním obyvatelům 
za trpělivost a dodržování nutných 
omezení na staveništi.

Odbor správy majetku

Dostávejte aktuální 
zprávy z radnice, 
stáhněte si aplikaci města
Pomocí aplikace můžete dostávat 
všechny aktuální informace z webu 
města do svých mobilních telefo-
nů a tabletů. Zde jsou zveřejňovány 
termíny přerušení dodávek elektrické 
energie, plynu, uzavírky komunikací, 
výstražné zprávy týkající se počasí 
a další důležité údaje. Aplikace je 
zdarma a stáhnout si ji můžete po-
mocí odkazů nebo QR kódů.



4 LUHAČOVICKÉ NOVINY

ROZHOVOR

Základní škola bude mít novou 
družinu i upravenou zahradu 
Kdybychom nahlédli do statistik, které 
ukazují úspěšnost v přijímacích zkouš-
kách na střední školy, mezi nejlepšími 
základními školami z celé republiky 
bychom našli i tu luhačovickou. Zdejší 
deváťáci jsou v českém jazyce cca 
12 % nad průměrem České republiky 
a v matematice dokonce 14 %. Podle ře-
ditele Základní školy Luhačovice Pavla 
Kurtina tkví úspěch hlavně v neustá-
lém vzdělávání pedagogů. 

Dobrá škola nemůže fungovat 
bez dobrých učitelů. Jak je 
podporujete v profesním rozvoji?
Vedení školy klade velký důraz na 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Kantořina není zakon-
zervovaná věda, naopak se neustále 
vyvíjí a modernizuje. Jen v minulém 
školním roce absolvovali kolegové více 
než 150 seminářů, webinářů či školení.

Aktuálně se školy vyrovnávají 
s příchodem ukrajinských žáků. Jak 
to v tomto směru vypadá u vás?
V tomto školním roce čelíme velkému 
nárustu počtu dětí v naší škole, a to 
nejen kvůli nástupu dětí z Ukrajiny. 
Také počty prvňáčků a žáků 6. ročníku 
se zvýšily. V tuto chvíli má škola téměř 
580 žáků. Pokračující ozbrojený konflikt 
na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk 
Ruské federace přivedl do naší školy 
více než 50 ukrajinských dětí. Z hlediska 
poměrného počtu je naše škola v rámci 
Zlínského kraje jednou z nejobsazeněj-
ších. Tato situace představuje velkou 
zátěž pro pedagogy i vedení školy. 
Okamžitě jsme zahájili výuku českého 
jazyka pro cizince, připravili adaptač-
ní programy a díky finanční pomoci 
zřizovatele jsme zajistili ukrajinskou 
pedagožku, která nesmírně pomáhá 
dětem v jejich tíživé životní situaci. 

Když jste zmínil zřizovatele, jak 
funguje spolupráce s městem 
Luhačovice?
Nadále probíhají pravidelné schůzky 
vedení školy a vedení města Luhačovi-
ce, které se konají minimálně jednou 
za měsíc. Komunikace mezi školou 
a zřizovatelem tak probíhá dle našich 
představ. Ze strany zřizovatele je 

patrný velký zájem 
podporovat rozvoj 
a modernizaci školy. 

Spustili jste 
v poslední době 
nějaké novinky?
Výraznou novinkou 
je zavedení přístu-
pového čipového 
systému jak ve 
škole, tak ve školní 
družině. Pomocí čipových karet mo-
hou děti i učitelé vstupovat nejen do 
školy, karty slouží také k objednávání 
a vyzvedávání stravy ve školní jídel-
ně. Třetím rokem pak škola pracuje 
s jednotným informačním systémem 
EduPage. Práce s ním se stala samo-
zřejmostí jak pro vyučující, tak pro 
rodiče. Nejen jim, ale i starším žákům 
výrazně ulehčil práci i domácí přípra-
vu. Na základě zpětné vazby ze strany 
rodičů lze konstatovat, že vnější vní-
mání školy je na velmi dobré úrovni.

Čekají školu nějaké větší 
investice?
V současné době se snažíme maximál-
ně čerpat zdroje fondů EU a různých 
grantů, a to i díky podpoře zřizovatele. 
Připravujeme rekonstrukci spojovací-
ho krčku do školní jídelny, komplexní 
rekonstrukci školní družiny, úpravu 
zahrady a areálu školní družiny a re-
konstrukci cvičné kuchyně. Dokončenu 
máme obměnu dveří po celé budově 
či nábytku v kabinetech, také jsme 
modernizovali digitální technologie. 
Stran celkové vybavenosti se však škola 
i nadále potýká s mnoha problémy. 

Jaké problémy máte na mysli?
Jedná se zejména o zničenou a nebez-
pečnou podlahovou krytinu v kmeno-
vých třídách, stejně jako jejich celkové 
vybavení. Dlouhodobým problémům 
čelí také školní kuchyně, kde jsou 
větší část školního roku nevyhovující 
pracovní podmínky, hlavně zastaralý 
systém vzduchotechniky. Problém 
kuchyně a jídelny je i prostorový – 
po přestěhování všech tříd do hlavní 
budovy jsou školní jídelna i školní 
kuchyně nesmírně přetíženy.

Máte i několik speciálních tříd, 
můžete nám je představit?
Na druhém stupni dlouhodobě exi-
stují dvě třídy s rozšířenou výukou. 
„Studijní třída“ s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných oborů 
a „Třída v pohybu“ s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy. V tomto škol-
ním roce již nebyla otevřena „Třída 
v pohybu“ pro žáky 6. ročníku, a to 
z důvodu nezájmu dětí i rodičů. Přesto 
jsme právě do všech tříd 6. ročníku 
zařadili hodinu tělesné výchovy navíc, 
protože zejména v současné době děti 
pohyb potřebují.

Děláte něco navíc i pro nadané 
žáky nebo ty se speciálními 
potřebami?
Ano, v tomto školním roce jsme opět 
posílili model péče o žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, 
žáky ohrožené školním neúspěchem 
i talentované žáky, který byl výrazně 
restrukturalizován v minulém obdo-
bí. Naše školní poradenské pracoviště 
tak už třetím rokem vykazuje velmi 
vysokou úroveň kvality práce.

Loni na škole vznikl Žákovský 
parlament. Co je jeho cílem?
Především zapojit větší množství žáků 
do života školy a zpříjemnit prostředí 
ve škole. Žáci jsou vedeni k přebírání 
odpovědnosti za svou práci i za své 
chování. Učí se plánovat si úkoly, pra-
covat ve skupině a rozvíjet prezentač-
ní a diskusní dovednosti, orientovat se 
v problematických situacích a hledat 
vlastní řešení. Členové mají možnost 
vyjádřit se ke každodennímu chodu 
školy a své náměty komunikovat 
s vedením školy.
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Tady pramení architektura
Vila Vlasta

Vila, honosné sídlo, kasino, sana-
torium, nemocnice nebo dětská 
léčebna? Komu a čemu vlastně slou-
žila tato mohutná novorenesanční 
stavba z roku 1903?
Zadavatelem a původní majitel stavby 
byl Ing. Osvald Životský, známý brněn-
ský projektant, podnikatel a stavitel 
železničních drah, jehož „erb“ zde 
pozorný pozorovatel také najde. 
Za svůj život vystavěl přes 1000 kilo-
metrů železnic. V Brně se Životský stý-
kal s českými vlastenci v Klubu přátel 
umění. Zde se spřátelil také 
s MUDr. Františkem Veselým, zaklada-
telem Akciové společnosti lázní Luha-
čovických a ředitelem lázní, s Leošem 
Janáčkem a dalšími brněnskými 
vlastenci. Veselý jej pozval do Luhačo-
vic, kde se stal Životský akcionářem 
lázeňské akciové společnosti, nechal si 
zde postavit vilu a přispěl i k vybudo-
vání železniční přípojky z Újezdce do 
Luhačovic. 
V době, kdy O. Životský plnil pověření 
rakouské vlády na stavbě jižní dráhy 
v Srbsku, byl představen srbskému 
královskému páru. Prvním manželem 
srbské královny byl stavební inženýr 
českého původu Svetozár Mašín. Krá-
lovna Draga projevila přání přijet do 
Luhačovic. Z toho důvodu Životský při 
projektování své luhačovické vily při-
způsobil plány tomu, aby mohla hostit 
i srbskou královskou rodinu. Interiér 
vily byl luxusně vybaven nákladným 
historizujícím nábytkem, plyšovými 
koberci, plastikami a křišťálovými 
lustry. Královna Draga však byla se 
svým manželem Alexandrem I. Obre-
novićem zavražděna v Bělehradě při 
důstojnickém puči v květnu 1903 a vila 
Vlasta se její návštěvy nedočkala. 
Ing. Osvald Životský zemřel ve své 
luhačovické vile dne 21. května 1920 ve 
věku 88 let. V závěti odkázal Životský 
vilu Vlastu Spolku českých spisovate-
lů. Závěť však zůstala nepodepsána. 
Vilu odkoupila v dražbě od dědi-
ců lázeňská akciová společnost za 
701 000 korun s inventářem a vel-
kou zahradou se skleníkem. Byl zde 
zřízen bar s kasinem a pořádaly se 
atraktivní zábavní programy. V areálu 
vily vznikla konírna s jízdárnou, byly 
přistavěny seníky, provozovaly se zde 

oblíbené jízdy na oslících. V roce 1930 
bylo kasino zrušeno a z vily se stalo 
Lázeňské sanatorium. Ve Vlastě byly 
nabízeny lázeňské procedury využí-
vající přírodního léčivého pramene 
Aloisky. Za války byla vila obsazena 
německými pacienty. Od roku 1951 
do nedávné doby sloužila vila jako 
škola pro I. dětskou léčebnu, umístě-
nou v Radunu, aby děti během léčení 
nezameškaly školní učivo.  Počátkem 
roku 1954 vila začala sloužit nejen 
jako škola, ale i jako dětská léčebna. 
V Radunu a ve Vlastě, které tvořily 
I. dětskou léčebnu, byly léčeny děti od 
5 do 9 let. V roce 1996 ve vile natočil 
režisér Jan Hřebejk televizní seriál 
z prostředí dětské ozdravovny „Kde 
padají hvězdy“. Dnes vila Vlasta slouží 
jako ubytovna zaměstnanců lázní. 

Jarmila Ďurďová 
Zdroj: Příběhy domů a vil / B.Petráková, 
L.Horňáková



6 LUHAČOVICKÉ NOVINY

SPOLEČNOST

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, 
ale dlouho nepobyde...
Listopad je předposledním, jedenáctým 
měsícem roku, během kterého si připo-
mínáme mnoho zajímavých událostí. 
1. 11. slavíme svátek Všech svatých, 
2. 11. Památku zesnulých, 11. 11. očekává-
me příjezd svatého Martina na bílém 
koni, 17. 11. si připomínáme Den boje za 
svobodu a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva i další světové dny. 
28. 11. je první adventní neděle. Název 
měsíce listopad je odvozen od padání 
listí, které je v toto roční období ve 
středoevropských přírodních podmín-
kách typické. Právě tento měsíc nám 
přináší mnoho významných dnů a le-
tos také na jeho konci zahájíme advent.

Svatomartinská vína
Svatomartinská vína jsou první vína 
nového ročníku. Jedná se o vína 
svěží a ovocitá, která sice zrála 
pouhých několik týdnů, ale za tuto 
dobu už stačila získat svůj osobitý 
charakter. Vinaři doporučují, aby 
se mladá vína vypila do Velikonoc, 
do kdy si uchovávají svou příjem-
nou svěžest. Aby mohlo nést víno 
značku Svatomartinské, musí být 

vyrobeno z hroznů odrůd Müller 
Thurgau, Veltlínské červené rané, 
od roku 2010 také Muškát moravský 
(bílá vína), Modrý Portugal a Svato-
vavřinecké (růžová a červená vína) 
a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe 
(růžová vína) na území České repub-
liky a projít hodnocením nezávislé 
komise. K popíjení a prodeji Svato-
martinského vína se váže několik 

pravidel. Svatomartinská vína by 
se neměla otevřít dříve než 11. 11. 
v 11.00 hod. Víno se nalévá vždy 
z lahve a nikdy ze sudu. Na etiketě 
musí být vždy logo Svatomartinské-
ho vína, tj. značka se sv. Martinem 
na bílém koni. Každá lahev musí být 
opatřena předepsanou záklopkou 
(která je pro všechny vinaře stejná) 
s nápisem Svatomartinské a datem 
ročníku na hrdle lahve.

Jiří Oksner, prodejce vín

Víte, jak připravit 
zahradu na zimu? 
ZO Českého zahrádkářského svazu 
Luhačovice doporučuje: 
- shrabejte listí a posekejte trávník 
- kompostujte listí a ukliďte 
 opadané větve
- zryjte a zarovnejte záhony 
- ostříhejte růže, živý plot 
 i bylinkovou zahrádku
- zazimujte rostliny v truhlících 
 do sucha a chladu 
- zbylou vodou v nádržích zalijte 

rostliny 
- vypněte přívod vody 
- ukliďte hadice i zahradní nábytek, 

nářadí očistěte a naolejujte 
 a přichystejte ptačí krmítka
 ptačí krmítka.
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Den seniorů se slavil 
i v Luhačovicích, klienti poslali 
přání mladším generacím
1. října oslavili naši rodiče, prarodiče, 
maminky, tatínci, babičky a dědečkové 
svůj svátek. Tento den je totiž Meziná-
rodní den seniorů, který ukazuje na 
to, že bychom si měli uvědomit, s čím 
se musí potýkat.  Jedná se o mnoho 
překážek a schody do obchodního 
domu jsou v některých případech tím 
nejmenším. V mládí si nikdo z nás neu-
vědomuje a ani nepřipouští, že jednou 
budeme všichni staří. V domově pro 
seniory v Luhačovicích v rámci Dne 
seniorů, týdne sociálních služeb a záro-
veň i 7. výročí přestěhování se do nové 
budovy, připravili pro své klienty pose-
zení u cimbálové muziky Denica ze Zlí-
na s občerstvením, které se uskutečnilo 
14. 10. 2022. „Toto kulturní vystoupení 
bylo financováno Městem Luhačovice, 
kterému za to velmi děkujeme,“ dodala 
Adéla Vitteková, instruktorka sociální 
péče. A co by naši milovaní vzkázali 
mladé generaci? Tady jsou odpovědi. 

Květa 86 let
Ve svém životě nezapomínej na radost. 
Bez ní je život prázdný a nenaplněný. 
Co nejčastěji ji daruj někomu jinému, 
vrátí se ti pro radost tvoji. 

Jana 78 let
Vzájemně si pomáhejte a buďte ohle-
duplní k postiženým lidem.

Jiřina 82 let
Aby další generace žily v míru.

Jiřina 92 let

…aby slunce 
života neza-
stínil žádný 
mrak a v těžké 
životní situa-
ci překonejte 
každý strach.

Mária 81 let

Udržovat 
zdravé mezilid-
ské vztahy, více 
tolerance 
a pochopení 
mezi lidmi. 

Oldřich 86 let

Mějte se rádi, 
žijte v klidu 
a užívejte 
života plnými 
doušky. 

Marie 83 let

Každý by měl 
žít tak, aby se 
nemusel za nic 
stydět a měl 
čisté svědomí. 

Marie 77 let

Cti otce svého 
i matku svou. 
Boží požehnání 
ti bude odmě-
nou. 

Památka zesnulých
V dušičkovém období navštěvujeme 
hřbitovy. Procházíme podzimní příro-
dou, která je překrásně zbarvena, občas 
nás ještě příjemně zahřeje slunce. Někdy 
je krajina zahalena v mlze anebo už 
pociťujeme chlad blížící se zimy. Hroby 
našich blízkých jsou ozdobeny květina-
mi a na většině z nich září mihotavá 
světla rozžatých svící. Je to zvláštní čas. 
Prolíná se krása přírody a nazdobených 
hrobů i bolest nad ztrátou našich blíz-
kých. Temnota smrti i tichá manifestace 
světel. Tento dušičkový čas nás nutí 
přemýšlet i nad tím, s čím se jednou 
každý setkáme a někdy se to slovo bo-
jíme i vyslovit. Smrt. Ano, slyšíme o ní 
ze sdělovacích prostředků skoro pořád, 
má různé podoby, někdy si z ní děláme 
legraci – když se nás netýká. Ale když se 

dotkne našich blízkých anebo projde ko-
lem nás, tak pocítíme absolutní bezmoc. 
A přece památka zesnulých – dušičky – 
nejsou o bezmoci, ale o naději. Všechny 
ty květiny, pomníky a svíce, všichni ti 
lidé, kteří procházejí hřbitovem a vzpo-
mínají v tichu na své blízké anebo se 
za ně modlí. To vše ukazuje k naději, že 
láska je silnější než smrt. Nevíme, jak 
to slovy vyjádřit, ale v tom podzimním 
tichu můžeme vnímat, že věci jsou ještě 
jinak, než jak je vidíme očima. Líbí se mi 
slova, která napsal portugalský básník 
Fernando Pessoa. „Všichni víme, že ze-
mřeme, všichni cítíme, že nezemřeme.“ 
„Máte strach ze smrti?“ zeptal se 
jeden novinář Matky Terezy. Otázka ji 
překvapila. Na okamžik se mu zadívala 
do očí, a pak se rozesmála. „Ne, vůbec,“ 

prohlásila. „Umřít znamená vrátit se 
domů. Copak máte strach vrátit se 
domů ke svým drahým? Tam nahoře 
najdu Ježíše a všechny lidi, kterým 
jsem se v tomto životě snažila dát lásku. 
Sejdu se tam s dětmi, které jsem se 
pokoušela zachránit a které mi umřely 
v náručí a považovaly mě přitom 
za svou maminku. 
Najdu tam všechny chudé, kterým 
jsem pomohla, umírající, kteří vydechli 
naposledy v domě v Kalkatě. Budou 
tam prostě všichni lidé, kteří mi na této 
zemi byli drazí. 
Takže to bude nádherné setkání, nemy-
slíte?“ Oči se jí při těch slovech třpytily 
překvapivým klidem a štěstím.

P. Jan Ston
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Podle Honzy Čenského jsou 
Luhačovice nejkrásnější lázně…
Povídání s vynikajícím hercem, mo-
derátorem a princem z pohádek se 
uskutečnilo v 19. srpna v Kulturním 
a Kongresovém centru.  Jan Čenský, 
který letos v květnu oslavil 61 let, je 
stále plný energie a humoru. V roz-
hovoru pro Luhačovické Noviny se 
rozpovídal i o tom, jak se natáčela 
pohádka Princové jsou na draka. 

Kterou pohádku jste natáčel jako 
první a na kterou máte nejlepší 
vzpomínku?
Moje první pohádka byla Bílá ko-
čička s Terezkou Pokornou, do které 
jsem se pak zamiloval. Nejraději ale 
vzpomínám na pohádku Princové 
jsou na draka. To byla taková spon-
tánní akce. Jirka Adamec za námi 
přišel a zeptal se, zda nechceme 
natočit nějakou pohádku. Vzhledem 
k tomu, že to zasahovalo do prázd-
nin, moc nám to nevyhovovalo. 
Nakonec jsme souhlasili a natáčení 
mělo takovou zvláštní atmosféru, 
pohádka se natočila za 3 odpoledne. 
Což bylo snad zapsáno do Guinesso-
vy knihy rekordů… Tato pohádka již 
oslavila 40 let. 

Pohádku Princové jsou na draka 
milují jak dospělí, tak děti, proč si 
myslíte, že je tak oblíbená?
No je to rozhodně i kvůli písničkám. 
Například skladba Dělání, dělání má 
nejenom skvělou hudbu, ale text je 
velmi působivý a hlavně pravdivý. 
Když je člověk smutný a něco ho 
trápí, měl by začít něco dělat, a to 
ho rozveselí. Prostě dělání, všechny 
smutky zahání…

V této pohádce i zpíváte, jak je to 
u Vás se zpěvem?
No já vůbec nezpívám, necpu se mezi 
zpěváky, protože nejsem zpěvák, ale 
paradoxně teď jsem byl obsazen do 
muzikálu, což je úplně zvláštní, ale 
to je asi taková doba. Ti, co to neumí, 
tak v tom vynikají….Hraje se mnou 
Hanka Křížková, která je špičko-
vá zpěvačka, ale v tomto muzikálu 
nezazpívá ani jednu skladbu a já 
tam zpívám čtyři, no to je opravdu 
absurdní:-). 

O který muzikál se jedná?
Láska nebeská, kde jsou písně Wal-
demara Matušky. Zkoušeli jsme ho 
v době lockdownu a dlouho se to 
připravovalo a prodlužovalo a režisér 
Zdeněk Zelenka to pak zakonzervoval 
a po půl roce byl překvapený, že si nic 
nepamatujeme:-). Nakonec to dopad-
lo dobře a úžasné je, když diváci po 

třech hodinách muzikálů stojí a zpí-
vají. To byl pro mne opravdu zážitek. 

Do Luhačovic jezdíte často, máte 
odtud spoustu zážitků, které 
místo je Vaším nejoblíbenějším? 
Luhačovice jsou pro mne nejhezčí láz-
ně. Jezdili jsme na festival do Karlo-
vých Varů, do Mariánských lázní, ale 
Luhačovice jsou top. Je to teda pro 
nás trochu exotika, protože jsou od 
nás nejdál, ale tady je to jak z první 
republiky. Ty tenisové kurty, ty staré 
dřevěné tribuny, to je opravdu nádhe-
ra. A lidi se tady chovají k sobě hezky. 
Na nic si nikdo nehraje. Znám Jezírko 
lásky a znám ho dobře i v zimě 
a skvělé bylo, když jsem tady bruslil. 
Pak jsem jel na běžkách, bohužel jsem 
si je poškrábal, protože nahoře sníh 
byl a když jsem sjížděl dolů najel jsem 
na kameny a běžky si úplně zničil. 
Jediné, co mi teda nechutná, i když 
vím, že je to zdravé, jsou místní 
prameny. Pro mne je to prostě taková 
pachuť. Vím, že Vincentka pomáhá, 
ale pro mne je to utrpení. Nezvládám 
ji ani inhalovat. Někdo ale říká, že se 
na to dá zvyknout, a dokonce se mu 
po tom stýská…
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Vzpomínky
Dne 2. listopadu uplynou 3 roky od 
chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
MILADA PERSONOVÁ. S láskou 
vzpomínají dcery a vnoučata. Děkujeme 
za tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 19. 11. 2022 uplyne 30 let, kdy nás 
navždy opustil pan ZDENĚK JUŘICA.
S láskou a úctou vzpomíná bratr 
a sestry s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Smutný je domov, když ho opustil ten, 
kdo ho budoval, rád v něm žil 
a pracoval. Dne 15. 11. uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás opustil můj manžel, 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan JAROSLAV DIVOKÝ. S láskou 
vzpomínají manželka Milada, dcery 
Milada a Hana s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 31. 10. bylo tomu rok, co zemřel můj 
milovaný manžel a náš tatínek 
MILOSLAV KMENT. S láskou vzpomínají 
manželka Marie a děti s rodinami.

 28. 11. 2022 uplyne 25 let, kdy nás navždy 
opustil pan ZDENĚK STAŠEK. S láskou 
stále vzpomínají manželka Marie, dcera 
Hana s rodinou a syn Pavel.

Dne 4. 10. 2022 by se naše maminka 
MARIE MÁČALOVÁ dožila 100 let 
a dne 7. 9. 2022 uplynulo 25 let, co nás 
opustil náš tatínek STANISLAV 
MÁČALA. S láskou vzpomínají děti 
s rodinami. Děkujeme všem, co 
vzpomenou s námi. 

Blahopřání
Dne 4. 11. 2022 oslaví 80 let paní 
BOŽENA JUŘÍKOVÁ.  Hodně zdraví, 
štěstí a lásky Ti ze srdce přejí tvůj Jarda 
a děti Danka, Jarek a Romča s rodinami.

Dne 11. 6. 2022 by se naše 
maminka ANEŽKA 
ZÁHOROVSKÁ 
a 28. 10. 2022 náš tatínek 
JOSEF ZÁHOROVSKÝ 
dožili 90 let. S úctou 
a láskou vzpomínají děti 
s rodinami. Děkujeme 
všem, co vzpomenou s námi.

Dne 24. 11. uplyne již 
1 rok, co nás navždy 
opustila naše maminka 
a babička, paní MARIE 
SKOVAJSOVÁ. Pan 
MIROSLAV SKOVAJSA, 
náš tatínek a dědeček, by 
se 19. 11. dožil 78 let. 
Opustil nás před 15 lety. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera Dagmar 
s rodinou.

Společenská kronika

Úmrtí
Stanislav Pochylý 91 let
Josef Boráň 80 let
Jiří Hledík 71 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narození
Antonín Zápeca
Elen Švachová

Alex Chalupa

Blahopřejeme.

Pozvánka na valnou hromadu

Honební starosta HS Luhačovice svolává řádnou valnou 
hromadu svých členů na 8. 11. 2022 ve 14.00 konanou 
v salonku restaurace U Koňa, Družstevní 142, Luhačovice. 
Ing. Martin Pavlíček, starosta HS
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Kino

Čtvrtek 3. 11. • 19.30 
Vstupenka do ráje 
Komedie, romantický, USA 2022

Pátek 4. 11. • 19.30
Buko
Komedie, drama, Česko 2022

Sobota 5. 11. 2022 • 19.30 
Za vším hledej ženu
Komedie, drama, Česko 2022

Neděle 6. 11. 2022 • 16.00
Princ Mamánek
Pohádka, Česko 2022

Sobota 10. 11. • 19.30
Jan Žižka
Životopisný, historický, akční, Česko 
2022

Pátek 11. 11. • 19.30
Spolu
Drama, Česko 2022

Středa 16. 11. • 19.30
Hádkovi 
Komedie, Česko 2022

Pátek 18. 11. • 19.30
Grand Prix
Komedie, Drama, Česko 2022

Sobota 19. 11. • 19.30 
Trojúhelník smutku
Drama / komedie, Švédsko, Francie, 
Velká Británie, Německo 2022

Čtvrtek 24. 11. • 19.30
Buko 
Komedie, drama, Česko 2022

Pátek 25. 11. • 19.30
Za vším hledej ženu
Komedie, drama, Česko 2022

Neděle 27. 11. • 16.00
Princezna zakletá v čase
Pohádka, Česko 2019

SVČ Luhačovice

AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Probíhá přihlašování do kroužků: 
www.svcluhacovice.cz

Klubík – canisterapie
Úterý 8. 11. 2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
50 Kč

Lampionový průvod
Pátek 11. 11. 2022, od 17.00 hod.
Lampiony za doprovodu ohňových 
loučí vyjdou ze SVČ

Free jumping
Úterý 15. 11. 2022, od 16.30 hod.
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně / Poplatek 70 Kč

Vánoční tvořivý jarmark
Sobota 19. 11. 2022 
od 14.00-17.00 hod.
Bližší informace na plakátech

Klubík – vánoční tvořeníčko
Úterý 22. 11. 2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 50 Kč

Zlínská liga mužů ve florbalu
6. 11. 2022, SH Slavičín
26. 11. 2022, SH Hustopeče nad Bečvou

Orelská florbalová liga 
mladších žáků
27. 11. 2022, 10.30-15.00 hod.- SH Husto-
peče nad Bečvou

Kulturní a kongresové 
centrum Elektra
čtvrtek 3. 11. 2022 / 19:00 hod.
Taneční zábava / Mistříňanka

sobota 12. 11. 2022 / 19:00 hod.
Taneční večer / Swing Shower
místo konání: salonek KD

pátek 25. 11. 2022 / 16:00 hod.
Scénické čtení / Z pohádek 
Miloše Macourka – Žlutá bunda 
s pokaženým zipem

Středa 30. 11. 2022 / 16:00 hod.
Den pro seniory z Luhačovic 
a přidružených obcí

Kulturní a kongresové centrum 
Elektra, sál Rondo
Program: vyhodnocení nejlepší za-
hrádky a předzahrádky, vystoupí děti 
z MŠ, ZUŠ, FS Malé Zálesí, tanečníci 
The Crazy Flappers, PS Janáček

Spolek aktivních seniorů

Každé pondělí odpoledne již od 
14.00 hod společná schůzka s ká-
vou / pleteme a tvoříme v klubovně 
Městské knihovny.

Čtvrtek 3. 11. / 15.00 pravidelná 
schůzka v knihovně

Čtvrtek 10. 11. / 14.30 Výroční schů-
ze v KKC Elektra, salonek KB

Úterý 15. 11. / 17.00 Divadlo ZLÍN 
MARY PAGE MARLOWE, odj. 15.40

Čtvrtek 17. 11. / Uh.Brod Muzeum 
J.A.Komenského, nová expozi-
ce,odj. 8.31

Čtvrtek 24. 11. / Staré Město u Uh. 
Hradiště Cyrilometodějské cent-
rum, nová expozice , odj. 8.31

Čtvrtek 1. 12. / pravidelná schůzka 
v klubovně

Čtvrtek 8. 12. / Podhradí – Koudel-
kův statek
bus 12.40
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Koncert  
The Backwards World 
Beatles show

10. 12. 2022 v 19:00
Kulturní a kongresové centrum Elektra
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapo-
menutelných hitů pro několik generací fanoušků 
Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertu
kapely The Backwards.

Snad jen v Luhačovicích 
by se něco takového 
mohlo stát!

Úspěšná série literárních pobytů 
v Luhačovicích pořádaných Nadač-
ním fondem Pramen Luhačovice letos 
pokračuje již třetím rokem. Prvními 
z pěti rezidentů, kteří pobývají na 
zámku v Luhačovicích, aby se věnova-
li své tvorbě, je autorská dvojice Šes-
ták-Strnadová. Petr Šesták je fotograf 
a autor tří prozaických knih, Adéla 
Strnadová malířka a kreslířka. Jejich 
společným cílem bylo v Luhačovicích 
vytvořit komiksovou knihu zachycují-
cí mizející genius loci vináren a vino-
ték. Jak na svůj pobyt vzpomínají?

Jak se vám v Luhačovicích líbilo, 
pracovalo a pobývalo na zámku?
Petr: Zámek mezi paneláky, lázeň-
ské architektonické klenoty, křepčí-
cí senioři v Elektře, Obětová hora, 
Jezírko lásky a další podivné místní 
názvy, jedna skvělá kavárna a ze 
země tekoucí minerálka, kterou si 
v Praze musíme chodit kupovat do 
sámošky. Luhačovice rozhodně mají 
svého ducha. Pro tvůrčí práci to není 
vždy ideální, když je místo rezidence 
zajímavé, člověka to odvádí a chce 
poznávat. Ale snažili jsme se to nějak 
rozumně nakombinovat.

Pracovali jste na nějakém 
konkrétním výstupu? Jakém?
Adéla: S Petrem jsme oba v nějakém 
životním období pracovali ve vinár-
ně. Za den potkáte tolik lidí, že se 
nejde vyhnout drobným konverzacím 
a vznikají zde mikropříběhy. Petr 

začal tyto situace zapisovat a vznikly 
z toho jakési vinárenské momentky. 
V lockdownu nebyl pro mě doma pro-
stor malovat velká plátna, a tak jsme 
společně začali Petrovy texty zpraco-
vávat v komiksové podobě.
Petr: Takže když jsme se tu místních 
ptali, kdeže je v Luhačovicích nějaká 
zajímavá vinárna, šlo samozřejmě 
o čistě pracovní dotaz. Mám pocit, že 
takové ty klasické, dnes už mizející, 
vinné šenky jsou dost specifickým 
prostředím, které ještě není umělecky 
moc zpracováno. Na rozdíl třeba od 
plebejské hospody nebo intelektuálské 
kavárny, ty mají v české kultuře silnou 
pozici.

Co vás překvapilo?
Petr: Mile mě překvapilo, jak si lázeň-
ský pobyt užívají důchodci. Je skvělé, 
že večer vyrážejí do podniků na „živou 
muziku“, flirtují spolu a rozjíždějí to na 
parketu. Normalizace u nás vychovala 
generace lidí zalezlých doma u televiz-
ních obrazovek. Dnešní společnost si 
zvykla seniory odsouvat na okraj, vlast-
ně je ve veřejném prostoru nevidět. 
Jednou jsem byl v Bruselu v hospodě 
a překvapila mě ta věková směsice, 
která se tam sešla. Obyčejná hospoda, 
kam se chodí na pivo. V průběhu veče-
ra paní kolem pětašedesáti vyskočila 
na stůl a tančila. Všichni okolo tleskali 
a povzbuzovali ji. Scénka u nás těžko 
představitelná. Snad jen v Luhačovicích 
by se něco takového mohlo stát!

Jak vám tady plyne čas?
Petr: Na rezidenci je pomalost důležitá. 
Pokud jste nervózní, že nic nestihnete 
a nevyužijete ten vymezený čas naplno, 
tak se vám potom o to hůř tvoří. Pro mě 

je na podobných pobytech hodně důle-
žitá možnost vyrazit do krajiny, chodit, 
nemuset být ve střehu, ze které strany 
vás sejme auto a neslyšet hluk motorů, 
jen se kochat krajinou a třídit si myš-
lenky. K tomu jsou lázně a komponova-
ná krajina v okolí naprosto ideální.

A jaký dojem na vás udělaly lázně?
Adéla: Ocenili jsme krásnou architek-
turu zasazenou v půvabné krajině. Ba-
vilo nás zastavovat se u míst, kde byly 
štítky s QR kódy a poslouchat na místě 
krátké povídky ze Zvukové mapy Luha-
čovic. Je to skvělý projekt. Také se nám 
líbily různě pojaté ptačí budky rozmís-
těné po lázních. Já jsem byla nadšená 
z Bílé čtvrti, jen mě mrzelo, jak se ráz 
ulice změnil k horšímu. Místo původ-
ního stromořadí tam dnes parkují auta 
a některé domy byly necitlivě zreno-
vovány. Naopak třeba rekonstrukce 
Radunu se myslím povedla.

Magdaléna Hruška, Nadační fond Pramen 
Luhačovice
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Zálesáčci 5–8 let
každý pátek 16.30–17.30 h
SVČ Luhačovice, klubovna č. 3
vedoucí Šárka Janoušková
+420 605 527 357
Malé Zálesí 8–14 let
úterý 16.50–18:30 h
MěDK Elektra Luhačovice
vedoucí Alena Slámová
+420 605 426 363

Záleská chasa 15–99 let
pátek 17.45–20.00 h
SVČ Luhačovice, klubovna č.3
vedoucí Marcela Ročáková
+420 607 006 628
Muzika 10–99 let
Po domluvě
Alena Slámová
+420 605 426 363

Napište nám na mail (malezalesi@seznam.cz) nebo
zavolejte na telefonní čísla. Těšíme se na Vás!

Nábor nových členů do folklorního 
souboru Malé Zálesí
Malušata 3,5–5 let
1×za 14 dní
(1. zkouška 14. 10)
15.30–16.20
SVČ Luhačovice, klubovna č. 3
vedoucí Alena Slámová
+420 605 426 363

Výlet hasičů do 
Archeoskanzenu 
Modrá…
Na svatého Václava ve středu 28. 9. 2022 
ráno se u hasičské zbrojnice začali schá-
zet mladí i starší hasiči. Naplánovali jsme 
si totiž společný výlet na Modrou u Ve-
lehradu a společný výšlap na rozhlednu 
Salaš. Tentokrát nám počasí přálo, sice 
trošku chladno, ale i tak to vypadalo na 
pěkný den. 
Autobus přijel na dohodnutý čas, rychle 
jsme nastoupili a ujížděli směrem Uher-
ské Hradiště. Po cestě panovala veselá 
nálada a všichni se těšili, co nás čeká.
Po více jak půl hodince jsme dorazili 
k Archeoskanzenu Modrá. 
Naše první kroky vedly do jedinečného 
areálu Živá voda, kde se nachází také 
podvodní tunel, který je 3,5 metru pod 
vodní hladinou. Paní průvodkyně nás 
seznámila s lokalitou a s tím, co vše 
můžeme vidět. Pak jsme se všichni na 
vlastní oči vydali sledovat podvodní svět 
s živočichy a rostlinami z řeky Moravy.

Venkovní areál nám nabídl podzimní po-
hled na charakteristické rostliny, dřeviny 
a byliny moravského biotopu. Součástí 
areálu je i naučná trasa s pratury, kteří 
patřili po tisíce let k původním druhům 
v Evropě. 
Další součástí tohoto zajímavého místa 
je skanzen, který představuje ideální 
podobu slovanského opevněného sídliště 
z doby Velké Moravy. Tento historicky 
zajímavý objekt slouží k představě o tom, 
jak se tenkrát žilo. 
Kdo chtěl, měl možnost si vlastníma 
rukama, za pomoci uměleckého kováře 
vyzkoušet, jak se kuje železo na kovadli-
ně, a vyrobit si srdíčko na památku. 
Po malé svačince jsme naskákali do au-
tobusu a odjeli do malebné vesnice Salaš, 
kde se nacházel další cíl našeho výletu: 
rozhledna Salaš postavená v nadmoř-
ské výšce 366 metrů a nabízející krásný 
výhled na pohoří Chřibů. 
Po náročném výšlapu do prudkého 
kopce (zejména pro ty, co nesli na zádech 
dřevo na opékání buřtů), se před námi 
objevila rozhledna v celé své kráse. 

Samozřejmě každý z nás se chtěl podívat 
až na vrchol a poctivě si vyšlapal 112 
schodů.
U rozhledny se nachází velké kryté ohni-
ště, kde jsme si jako prémii opekli buřty 
a na závěr si udělali společné foto.
V pozdních odpoledních hodinách jsme 
se všichni šťastní a najedení vrátili zpát-
ky do Luhačovic. 

Za SDH Luhačovice Eva Fialová

Městská knihovna vás 
zve na přednášku „Byliny 
pro podzimní problémy“ 
V úterý 22. 11. 2022 v 17.00 hodin se 
v knihovně bude konat přednáška 
bylinkáře a léčitele pana Stanisla-
va Zábojníka Byliny pro podzimní 

problémy. Besedy s panem Zábojní-
kem se u nás dlouhodobě těší velké 
oblibě. Návštěvníci získají cenné rady, 
jak si sám pomocí bylinek či akupre-
sury vypomoci při lehčích virózách 
a onemocněních, které sebou tak 
často chladné počasí přináší. Dopo-
ručujeme zápisník a psací potřeby. 

Rezervace míst na akci lze telefonicky 
577 132 235, e-mailem: info@knihov-
na-luhacovice.cz, nebo na FB. Vstupné 
symbolických 40 Kč. Bližší informace 
o dění v knihovně získáte na našich 
webových stránkách.

Milana Mikulcová, knihovnice 
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Důležitá telefonní čísla
MUDr. Aleš Jirátko
Gynekolog
Út 08:00-16:00
St 13:00-16:00
Pá 07:00-11:00
Nábřeží 971
Tel.: 577 133 764

MUDr. Jaroslav Kudrna
Gynekolog 
Po 07:30-12:00 
Út 07:30-15:00
St 13:00-17:00 
Čt 07:30-12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 470

MUDr. Helena Lutrová
Praktický lékař
Po, Út, Čt, Pá 07:15-12:15
St 08:00-11:30
Hotel Palace
Tel.: 577 681 297

MUDr. Karel Malík
Interní lékař
Po, St, Pá 07:00-13:00
Út, Čt 12:00-18:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 722

MUDr. Pavel Bárek
Praktický lékař
Po 07:00-13:00 
Út 12:00-17:00
St, Čt, Pá 07:00-13:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 777

MUDr. Stanislav Pochylý
Praktický lékař
Po 12:00-17:00, 
Út-Pá 07:00-13:00
Masarykova 315
Tel.: 577 330 740

MUDr. Helena Hauerlandová
Praktický lékař
Po, Út, Čt, Pá 07:00-13:00
St 12:00-18:00
Masarykova 315 
Tel.: 577 133 478

MUDr. Zbyněk Kůřil
Urologická ambulance
Čt 07:00-12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 440

MUDr. Vladimír Vondrák
Chirurgicko-traumatol. 
ordinace
Po 13:30-18:00
St 08:00-14:00
Pá 13:30-16:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 440

MUDr. Jitka Kandrnálová
Praktický lékař pro děti 
a dorost
Po 07:30-13:30 
Út 7:30-15:00
St 07:30-12:30 
Čt 11:00-18:00
Pá 07:30-12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 131 055, 603 504 619

MUDr. Věra Rajchlová
Praktický lékař pro děti 
a dorost
Po, Čt 07:30-13:30 
Út 11:00-18:00
St 07:30-13:30 
Pá 07:30-12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 132 411

MUDr. Jitka 
Slezáková, s. r. o.
Zubní lékař
Po-Čt 07:30-15:00 
Pá 07:30-12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 466

PureDent
-MDDr. David Petrů
Zubní lékař
Nádražní 282
Tel.: 577 981 338

Stomatologie Dékány
Zubní lékař
MDDr. Gabriel Dékány
Po, Čt 07:00-15:00 
Út 07:00-17:00
St 07:00-14:00 
Pá 07:00-13:00
Zahradní čtvrť 1110
Tel.: 777 669 498

LuhaDent
Zubní lékař
MUDr. Martin Zicha
Po-Čt 07:30-16:00 
Pá 07:30-13:00
Nádražní 282
Tel.: 577 132 808, 577 133 657

MUDr. Andrea Vargová
Ušní, nosní, 
krční ambulance
Út 08:30-12:00 13:00-17:00
St 08:00-12:30 
Pá 08:00-12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 133 012

MUDr. Pavla 
Dostálková Vyoralová
Oční lékař
Út, Čt 07:00-14:00 
Pá 07:00-12:00
Bety Smetanové 393 
(Hradčany)
Tel.: 577 132 463

Mgr. Milan Hon
Klinická psychologie
St 07:30-14:00
Masarykova 315
Tel.: 608 850 996

MUDr. Daniela Barošová
Dermatolog
Pá 07:00-13:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 470

ALIAVET
-Veterinární služba
MVDr. Petr Mlček,
Po-Pá 09:00-11:00 a 14:00-18:00
Masarykova 336
Tel.: 731 570 167, 577 131 438

Lékárna Benu
Po-Pá 07:15-17:30 
So 08:00-11:30
Masarykova 185
Tel.: 577 131 301

Lékárna Dr. Max
Po-Pá 07:30-18:00 
So 07:30-12:00
Masarykova 200
Tel.: 577 131 352
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Florbalisté SVČ Luhačovice poprvé hráli 
v dresech s identitou města
V sobotu 22. října se v SC Radostova 
uskutečnilo 4. kolo Zlínské ligy mužů 
ve florbale. Domácí tým nastoupil 
proti FBK SPARTK HLUK C. Utkání 
skončilo výsledkem 2 : 8. V dalším zá-
pase florbalisté Luhačovic nastoupili 
proti FBK URUZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. 
Opět nesmírně těžké utkání domácí 
tentokrát vyhráli 5 : 3. Připsali si tak 
alespoň tři body do celkové tabulky 
soutěže. Hráči SVČ Luhačovice poprvé 
hráli v dresech s identitou města 
Luhačovice. „Po zápase nás navštívil 
starosta Marian Ležák a nové dresy 
pokřtil Vincentkou. Atmosféra byla 
nádherná, tento moment s námi slavi-
li i fanoušci v kabině. Nádherná byla 
podpora z tribuny, kde nám fandili 
rodiny, přátelé a děti z luhačovického 
florbalu“, dodal trenér Jan Tomala.

Jáchym Hanák – 
dvojnásobný mistr České 
republiky ve sportovním 
aerobiku

První říjnový víkend probíhalo 
v Brně Mistrovství České republiky 
ve sportovním aerobiku. O tituly zde 
bojovala špička závodnic a závodníků 
z klubů napříč celé České republiky.
Po pěti letech se podařilo Jáchymovi 
Hanákovi, který závodí za klub MV 
TEAM UTB Zlín, vybojovat v kategorii 
adult duo titul nejcennější, mistr Čes-
ké republiky. V této kategorii jsou už 
třetím rokem stabilním závodním pá-
rem s Aničkou Mackovou z Fryštáku.
Jáchym si velmi váží i prvenství a ti-
tulu mistr ČR v kategorii adult muži, 
který obhájil z minulého roku.
Závody Mistroství ČR probíha-
jí dvoukolově. První závodní kola 

probíhala v sobotu. Finálové zápole-
ní pro postupující ze základních kol 
pak v neděli. Starty závodnic a zá-
vodníků v kategorii adult uzavíraly 
celé mistrovství a vítězové své pohá-
ry zvedli nad hlavu v podvečerních 
hodinách.
Jáchym samostatně a potom v páru 
s Aničkou se letos nominovali i na 
Mistrovství světa, které bude probí-
hat 4. a 5. listopadu v Ostravě. To je 
poprvé za celou závodní karieru Já-
chyma Hanáka, kdy bude Mistroství 
světa ve sportovním aerobiku „tak 
blízko“. (Svůj první titul mistra světa 
si přivezl v roce 2015 z Martiniku.)
Jáchyma a Aničku trénuje 
Mgr. Monika Váňová, zakladatelka 
klubu MV TEAM UTB Zlín, což je 
jeden z nejúspěšnějších klubů spor-
tovního aerobiku v ČR. Všechny své 
svěřence vždy perfektně připraví na 
všechny závodní starty.

Jáchym závodí za dlouholeté podpory 
společnosti TVD, a.s., Rokytnice, měs-
ta Luhačovice a Zlínského kraje. 

Monika Váňová, trenérka

Děti z Mateřské školy si vyzkoušely orientační běh
Oddíl orientačního běhu TJ Slovan 
Luhačovice ve spolupráci s Mateřskou 
školou pořádali v úterý 4. 10. 2022 
Kufrování. Na zahradě MŠ si téměř 
50 dětí za pomoci rodičů vyzkoušelo 

orientační běh podle mapy. Na kaž-
dého účastníka čekala v cíli medaile 
a malá odměna. Nejlepší čas zaběhli 
Jan Mrnuštík, Matyáš Máčala a Zuzana 
Maňasová. Gratulujeme! Radost jsme 

ale měli především z pohybu a z toho, 
že i naše nejmladší děti si mohly vy-
zkoušet tuto sportovní disciplínu.

Jana Malaníková, ředitelka MŠ Luhačovice
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DUŠAN SAMO JURKOVIČ
ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ
6. 10. 2022 – 8. 10. 2023
www.muzeum-zlin.cz

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 
MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

DOUČOVÁNÍ A VÝUKA 
ANGLIČTINY

individuální přístup. 
Info na tel.: 602 752 208

KOSMETIKA - BROW STYLIST
Vila Věra pasáž, Dr. Veselého 1066

Luhačovice 763 26, Tel.: 605 565 897

• Úprava a barvení a řas 
• Laminace obočí
• Lifting řas
• Epilace teplým voskem
• Profesionální kosmetika
• Omlazení na počkání
• Dárkové poukazy
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DARUJTE
VYSNĚNÝ RELAX

jedinečně wellness centrum
wellness masáže a exkluzivní spa rituály

romantický zážitek ve Francouzské restauraci

Více inspirace na vánoční dárky na
www.HotelAlexandria.cz

více inspirace na vánoční dárky
www.HotelAlexandria.cz
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