
LUHAČOVICKÉ NOVINY 1

Luhačovické
Noviny 02

únor 2023, ročník XXX.

Noviny 02
Luhačovické 

únor 2023, ročník XXX.

K  POSLECHU  A  TANCI

DIVADLO NAHODILÝCH OCHOTNÍKŮ

Swingový taneční večer 
s kapelou SwingShower
 

Cimrman / Smoljak / Svěrák
Akt / DNO Vizovice

 

Sobota 18. 2. 2023 / 19.30 hodin 

Pátek 24. 2. 2023 / 19.30 hodin 

Salonek, přízemí KKC Elektra

Sál kina, KKC Elektra

Divadelně zábavná show pro děti. Magické čáry 

a škola kouzel pro děti předškolní i školáky...

Překladatel, spisovatel, herec a vtipný glosátor. 

Průvod maškar, vodění medvěda, šablový tanec

FS Malé Zálesí. Nabídka dobrot, co hrdlo ráčí… 

Neděle 12. 2. 2023 / 16.00 hodin

Pondělí 27. 2. 2023 / 19.30 hodin

Kulturní a kongresové centrum Elektra

Kulturní a kongresové centrum Elektra

Harry Potter / kouzelnická show 

Kouzla z Bradavic

Ivo Šmoldas / Krásný je život 

s humorem

PRO DĚTI

TALKSHOW

TRADICE / STÁNKY

Masopustní jarmark s folklorem
Sobota 11. 2. 2023 / 10–17 hodin 

Před poštou

Zasedání Zastupitelstva
města Luhačovice

Velká zasedací místnost radnice

Čtvrtek 2. 3. / 15.00 hodin
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Luhačovice opět obnoví 
setkání jubilantů
Příjemnou atmosféru a vždy velmi 
pozitivní ohlasy mívalo setkání jubi-
lantů, které pořádalo město Luhačo-
vice od roku 2019. Tradici přerušila 
pandemie covidu-19, nyní se ale vrací. 
„Věříme, že po velmi složitých dvou 
letech bude opětovné setkávání 
s vrstevníky i představiteli města pro 
občany pozitivním impulsem, a těším 
se, že tuto příležitost využijí i jako 
možnost se na cokoli zeptat nebo 
vyjádřit své potřeby,“ řekla předsed-
kyně Komise pro občanské záležitosti 

Adéla Vitteková. Pro jubilanty bude 
vždycky připraveno posezení s ob-
čerstvením a krátkým kulturním 
programem, získají pamětní list 
a malou pozornost. „Po podzimním 
setkání seniorů, ze kterého jsem byl 
nadšen, jsem moc rád, že se opět vrá-
tíme i k této oblíbené tradici. Občané 
našeho města budou moci oslavit 
svá jubilea společně, tím pádem mít 
více příležitostí se potkat, pozdravit, 
pobavit, potěšit i zavzpomínat se 
svými vrstevníky,“ vyzdvihl místosta-
rosta Daniel Mejzlík. Setkání prvních 
jubilantů plánuje město uspořádat již 
v dubnu, konkrétně pro občany, kteří 

letos oslaví 70 let. Další budou násle-
dovat v červenci a v říjnu. Pozvánka 
s přesnými informacemi bude vždy 
zveřejněna na webu města a v Luha-
čovických Novinách.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Vážení a milí Luhačovjané,
mám poprvé tu milou povinnost vás 
úvodníkem pozdravit a zahájit tak 
únorové číslo. Doufám, že jste všichni 
vykročili do nového roku pravou no-
hou a že pro vás bude letošní rok plný 
zdraví, štěstí, úspěchů a splněných 
přání. Kulturně jsme jej nemohli za-
hájit lépe, a to Druhým společenským 

plesem města Luhačovice, který byl vy-
prodán a nesl se v jedinečné atmosféře. 
Tady skutečně pramenila pohoda. Vě-
řím, že další ročník, který se uskuteční 
13. ledna 2024, si nenechají ujít ani le-
tošní „dovolenkáři“ nebo ti, co z jiných 
důvodů nemohli. Máme všichni obrov-
skou radost, že o společenské událos-
ti, kde se Luhačovjané setkávají a mají 
možnost se pobavit a potěšit, je takový 
zájem. Motivuje nás tyto akce dále zlep-
šovat a třeba vymýšlet i nové příleži-
tosti či obnovit ty staré, jako např. Se-
tkání jubilantů, která budou letos hned 
třikrát. Jsme malé město s velkým srd-
cem a toho bychom si měli vážit, hýčkat 
a především využít. Všichni společně 
si tak tvoříme místo, kde je radost žít. 
Za město mohu říct, že rok 2023 začal 

velmi svižným tempem. I přesto, že 
nás čeká nelehké období plné otazní-
ků, nejen kvůli všude zmiňovaným 
energiím, ale také projednávaným le-
gislativním změnám, tak není důvod 
panikařit, ba naopak chystáme spous-
tu velkých projektů a dlouho očekáva-
ných investic, které jsme sepsali v pro-
gramovém prohlášení zveřejněném 
v minulém čísle. Ale u tohoto soupisu 
nekončíme, samozřejmě jsme začali 
pracovat na malých i dlouhodobých 
dílčích změnách. Na závěr bych vám 
chtěl popřát, ať si co nejlépe užijete 
druhou polovinu zimy. Mým osobním 
přáním je, aby se Luhačovice ještě na 
nějakou chvíli zahalily do bíla.

Místostarosta Daniel Mejzlík

V Luhačovicích se uskutečnil Hejtmanský 
den, hovořilo se i o obchvatu 
V Luhačovicích se ve středu 18. ledna 
uskutečnil Hejtmanský den. Dopo-
lední část se konala v Kulturním 
a kongresovém centru Elektra, kde 
se diskutovalo se zástupci samospráv 
z Luhačovicka. V odpolední části se 
pak krajští radní setkali v hotelu 
Alexandria s podnikateli z Luha-
čovicka. Dopolední jednání, které 
zahájil starosta Marian Ležák, od-
startovala debata o odpadovém hos-
podářství. Hovořilo se také o energe-
tice, územním plánování, dotacích, 

podpoře cykloturistiky či rozvoji 
veřejné dopravy a sociální oblasti. 
„Pro nás byla zásadním tématem 
doprava, konkrétně obchvat města, 
jehož technická studie byla dokon-
čena na podzim roku 2022. Zpraco-
vání TS je podpořeno dotací z fondu 
Zlínského kraje. Tímto děkujeme za 
podporu přípravy obchvatu města 
Luhačovice“, řekl starosta.  Zástupci 
města nechyběli ani v odpolední čás-
ti v hotelu Alexandria. „Tady rezono-
valo téma, které doléhá na všechny, 

a to chybějící personál. Bavili jsme 
se také o napojení kraje na dálni-
ci a dostupnost letiště. Diskusi se 
nevyhnuly ani drahé energie, které 
podnikatele dostávají na pokraj ren-
tability“, upřesnil hejtman Zlínského 
kraje Radim Holiš.

Úvodník
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Prvním občánkem roku 
2023 je holčička
Letošním prvním miminkem Luha-
čovic je holčička. Jmenuje se Nela 
Vaškůjová a světlo světa spatřila ve 
zlínské porodnici v pátek 6. ledna 
v 11:48 hod. Holčička vážila 3,24 kg 
a měřila 50 cm.  „Rodičům gratuluji 

a celé rodince přeji jak zdraví, tak co 
nejvíce šťastných a nezapomenutel-
ných chvil. Zároveň jsem rád, že se 
naše město rozrůstá o další občánky 
a že mladí lidé v Luhačovicích zaklá-
dají rodiny. Již teď se těším na další 
vítání občánků, které město pravidel-
ně a rádo organizuje,“ řekl starosta 
Marian Ležák.

S vyřizováním nového 
programu Nová Zelená 
úsporám Light pomáhá 
MAS Luhačovské Zálesí

Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí ČR spustilo 
nový program Nová zelená úsporám 
Light. Určený je pro seniory a do-
mácnosti s nízkými příjmy. Cílem 
je poskytnout prostředky na rychlé 
a snadno realizovatelné renovace 
domů a pomoci těm nejzranitelněj-
ším zvládnout enormní nárůst cen 
energií. Příjem žádostí probíhá již od 
9. ledna 2023. S vyřizováním pomo-
hou pracovníci MAS Luhačovské 
Zálesí, o.p.s. Poradenství je bezplat-
né. Program je určen pro vlastníky 

a spoluvlastníky rodinných domů 
či trvale obývaných rekreačních 
staveb z řad seniorů, občanů pobíra-
jících dávky na bydlení i invalidních 
důchodců 3. stupně. Podmínkou je, 
aby v době podání žádosti byl objekt 
ve vlastnictví žadatelů a ti v něm 
měli současně trvalý pobyt, a to 
déle než od 12. září 2022. Žadatelé 
mohou peníze vynaložit zejména na 
renovace menšího rozsahu. Mohou 
například zateplit fasádu, střechu, 
podlahu nebo strop. Stát přispívá 
také na výměnu oken a vchodových 
dveří. K vyřízení je potřeba zejména 
fotodokumentace před renovací a po 
ní, jednoduchý formulář odborného 
posudku a závěrečná zpráva o reali-
zaci. Zájemce nečeká žádné papírová-
ní, žádost vyplní z pohodlí domova 
přes internet. 

Bližší informace sdělí zájemcům 
pracovníci MAS Luhačovské Zá-
lesí, o.p.s., konkrétně Ing. Tomáš 
Kovařík, tel.: 608197051, e-mail: 
t.kovarik@luhacovskezalesi.cz nebo 
Ing. Marek Prachař, tel.: 775 842 064, 
e-mail: prachar@luhacovskezalesi.cz.
Podrobné informace o programu jsou 
zveřejněny na internetové adrese 
www.novazelenausporam.cz

Tady pramení 
prohlídky
Mezinárodní den průvodců 
opět v Luhačovicích 
21. února 2023

Přijďte si užít procházky a komentova-
né prohlídky Luhačovic a jejich zákoutí.
V rámci Mezinárodního dne průvodců 
se k oslavám letos již podruhé připojí 
i naše město. Průvodci ve spoluprá-
ci s turistickým centrem a Muzeem 
luhačovického Zálesí si na tento den 
připravili několik speciálních prohlíd-
kových okruhů.
Dozvíte se více o luhačovické architek-
tuře, podíváte se na místa, která byste 
sami jen tak nenavštívili. Prohlídka 
Bílá čtvrť spojená s návštěvou interié-
ru Alexandrie a hotelu Radun začíná 
v 15.30 hod. u pošty. Pokud chcete vědět 
více o Pražské čtvrti a lákají vás vnitřní 
prostory Jurkovičovy vily Vlastimily, 
sraz je v 15.00 hod. na zastávce Pražská 

čtvrť. Případně můžete zajít na spe-
ciální Dětskou prohlídku s Muzeem 
luhačovického Zálesí, která láká na život 
na zámku. Začátek je v 15.30 hod. na 
nádvoří. Seznámíte se s historií zámku 
v Luhačovicích, která je spjata s hraběcí 
rodinou Serényiových. Vyzkoušíte si na 
chvilku život zámeckého pána či paní.
Prohlídky trvají hodinu a půl. Cena 
30 Kč/osoba, děti a držitelé karty ob-
čana „Tady pramení výhody“ zdarma. 
Přihlášky na info@luhacovice.eu nebo 
na telefonu 577 133 980. Kapacita ome-
zena, místo je nutné rezervovat.

Rozsáhlá rekonstrukce 
Sokolovny je u konce
Od nového školního roku 
2023/2024 bude sloužit Základní 
umělecké škole, která tady bude 
mít nové zázemí. Žáci ZUŠ se tak 
dočkají odpovídajícího prostředí 
a současně zde zůstane možnost 
využívat tyto prostory pro tradiční 
kulturní akce. Ještě před oficiál-
ním otevřením je v plánu Den 
otevřených dveří. Termín bude co 
nejdříve zveřejněn.
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Tříkrálová sbírka vynesla 
na Luhačovicku přes 
489 tisíc Kč
Tříkrálová sbírka v Luhačovicích 
a okolí v sobotu 7. ledna 2023 vynes-
la 489 400 Kč, v roce 2022 se vybralo 
o 30 tisíc Kč méně. Charita Luhačo-
vice, která sbírku pořádala, je s vý-
sledkem spokojena. Při letošní sbírce 
koledovalo 54 skupinek koledníků, 
někde i se čtyřmi králi. 
„Tříkrálová sbírka se nesla v duchu 
velmi vlídného přijetí lidmi, za což 
všem moc děkujeme. Na začátku nás 
provázely obavy z velké nemocnos-
ti, jak letošní koledování dopadne. 
Nakonec bylo zapojeno více než 

200 koledníků. Nezklamalo ani počasí, 
které nám po celou dobu přálo. Velké 
poděkování patří všem, kteří s námi 
při organizaci tříkrálového koledo-
vání na Luhačovicku spolupracovali. 
Děkujeme všem duchovním správ-
cům farností, obecních úřadů a řadě 
dobrovolníků, kteří se i v letošním 
roce nezištně zapojili,” řekla ředitelka 
Charity Luhačovice Lenka Semelová.  
Všechny sbírkou získané finance jsou 
odeslány na celorepublikový bankovní 
účet a následně jsou podle jasných 
pravidel přerozdělovány, a to dle 
rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR 
a České biskupské konference. V le-
tošním roce bude výtěžek Tříkrálové 
sbírky sloužit k podpoře stávajících 

sociálních služeb Charity Luhačovice, 
a také pro rodiny s dětmi a seniory 
v nepříznivé životní situaci. 
Do konce dubna je stále možné 
přispět on-line na stránkách 
www.trikralovasbirka.cz.  Číslo účtu: 
66008822/0800, jedinečný variabilní 
symbol Charity Luhačovice 777 970 054.

Nad Luhačovicemi 
proletěly dva letouny 
JAS 39 Gripen na počest 
plk. Ing. Josefa Macka

Rodák z Brumova zemřel 6. ledna 
2023, panu plukovníkovi bylo 90 let. 
Veřejnost se s Josefem Mackem 
rozloučila ve středu 17. ledna 2023 ve 
smuteční síni v Luhačovicích. Smu-
tečního obřadu se za město Luhačo-
vice zúčastnil starosta Marian Ležák 
a tajemník František Hubáček.  Pan 
plk. Macek se projevil jako skutečný 
hrdina v těžkých chvílích roku 1968. 
Jako velící důstojník, věrný vždy 
přísaze a službě své vlasti, nechal 
rozmístit autocisterny na přistávací 
dráze žateckého letiště, čímž zabrá-
nil okupačnímu letectvu přistát na 
tehdejší nejdůležitější letecké základ-
ně v ČSSR. Za svůj vlastenecký čin 
byl degradován a vyhozen z armády. 
Práce se mu hledala těžce. V roce 

1972 se jeho rodina přestěhovala do 
Luhačovic, jelikož musela opustit 
vojenský služební byt. Pan Josef si 
hledal práci jako pilot, protože létání 
miloval. Ucházel se o práci v ČSA 
(československých aeroliniích), jako 
zkušební pilot v Moravanu Otrokovi-
ce či jako pilot práškovacího letadla 
v zemědělství. Nikde však nebyl 
přijat, nakonec nastoupil do Komu-
nálních, později Technických služeb 
Luhačovice na pozici provozního 
náměstka, kde byl zaměstnán až do 
svého odchodu do důchodu v roce 
1987. Pan Josef byl mužem obětavým, 
hodným, měl dobré srdce a vždy rád 
ochotně a nezištně pomohl. Dalšími 
jeho vlastnostmi byla cílevědomost, 
ctižádostivost a schopnost nevzdávat 
se osudu, který byl k němu i někdy 
tvrdý. Byl vojákem, který miloval 
především létání, což se mu mohlo 
za mlada stát osudným, neboť při 
jednom instruktorském letu při vý-
uce mladého pilota stíhačce vysadil 

motor, 
takže se 
museli ka-
tapultovat. 
Naštěstí 
nehodu 
přežil jen 
s polá-
manými 
žebry, když 
za noci 
přistál na 
padáku 
v hustém 
lese. Byl také veřejně činný po něko-
lik volebních období jako zastupitel 
v Luhačovicích a jako funkcionář ve 
Svazarmu a v TJ Slovan Luhačovice. 
Pan Josef obdržel státní ocenění: 
medaili Za zásluhy při obraně vlasti 
a medaili Za službu vlasti. V roce 
2018 získal Pamětní odznak armád-
ního generála Karla Janouška. Josef 
byl mužem čestným, s otevřeným 
srdcem. Čest jeho památce. 

V Kladné Žilín se v březnu začne dokončovat 
rekonstrukce chodníků a silnice, vše je závislé na počasí
Rekonstrukce silnice a chodníků za cca 
75 milionů Kč se chýlí ke konci. Část 
stavby, kterou financuje Ředitelství 
silnic Zlínského kraje (silnice, mosty, 
opěrné zdi), už je téměř dokončena. 
U části stavby, jejímž investorem je 
město Luhačovice, zbývá dodláždit 
menší část chodníků, včetně autobu-
sové zastávky u hasičské zbrojnice, 
upravit křižovatku u hasičské zbroj-
nice, osvětlení a povrch „náměstíčka“ 

u zvoničky. V nejnutnějším rozsahu 
budou opraveny stávající zídky podél 
chodníků. Dokončeny budou i někte-
ré vjezdy k domům nebo do bočních 
uliček. Zahájení prací v roce 2023 bude 
závislé na počasí, předpoklad je cca 
v půlce března. Projekt rekonstrukce 
silnice, chodníků, odvodnění a dal-
ších navazujících prací v Kladné Žilín 
je spolufinancován Zlínským krajem 
a také Evropskou unií z prostředků 

Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu.



LUHAČOVICKÉ NOVINY 5

SPOLEČNOST

Benefiční koncert pro 
Dorotku Obadalovou
V neděli 8. ledna 2023 se v kostele 
Svaté Rodiny v Luhačovicích konal
Benefiční koncert Velké újezdské 
scholy věnovaný Dorotce Obadalové 
z Luhačovic. Dorotka už od naro-
zení bojuje s vážnými zdravotními 
potížemi spojenými s Mowat-Willso-
novým syndromem. Jedná se o vel-
mi vzácnou genetickou vadu, kvůli 
které musí mít Dorotka stálou péči 

a množství rehabilitačních cvičení či 
pomůcek. Teď je třeba koupit nový vo-
zíček, jehož náklady činí 102 000 Kč. 
A protože se v kostele sešlo nespočet 
lidí, kteří chtěli Dorotku podpořit, 
vybralo se neskutečných 76 000 Kč. 
Jménem celé rodiny děkuji všem 
dárcům, účinkujícím a organizáto-
rům tohoto úžasného koncertu, který 
tak slavnostně uzavřel letošní dobu 
vánoční.

Lucie Obadalová

Na Druhém 
společenském 
plese města 
Luhačovice 
se lidé skvěle 
bavili a zároveň 
i pomáhali
Skvělá nálada, bohatý program a lá-
kavá tombola. V tomto duchu se nesl 
Druhý společenský ples města Luha-
čovice, který se uskutečnil v sobotu 
14. ledna 2023 v Kulturním a kongre-
sovém centru Elektra. Celým večerem 
provázela moderátorská dvojice Ma-
rek Vašut a Hanka Srncová. Program 
se uskutečnil ve všech sálech a bylo 
vidět, že zájem o ples města byl velký, 
lístky se vyprodaly do posledního 
místa. Zúčastnilo se téměř 600 lidí. 
Nadšený jak z účasti a celého progra-
mu, tak i z neuvěřitelně příjemné ná-
lady, která panovala v průběhu celého 
večera až do následného rána, byl 
i starosta Marian Ležák. „Od zahájení 
byla cítit velká energie, která jednot-
livými sály pulsovala a která všechny 
pohltila. Poděkování si zaslouží za 
organizaci KKC Elektra, za velkou 
podporu sponzoři a za vytvoření 
skvělé atmosféry všichni zúčastnění 
a účinkující. Již nyní se těším, že se 
na příštím plese 13. ledna 2024, opět 
společně setkáme", doplnil starosta 
Luhačovic. 
Spokojenost s organizací a celým 
průběhem akce neskrýval ředitel KKC 
Elektra Jan Zavřel. „Všichni, které 
jsme ohledně sponzorství oslovili, 

byli až na výjimky vstřícní. Letošní 
ples podpořili buď finanční částkou, 
nebo cenou do tomboly. Nakonec se 
i samotného plesu zúčastnili, čehož 
si velmi vážíme. Nově nastartova-
ná spolupráce s restaurací Elektra 
zafungovala velmi dobře, jak ze strany 
šéfkuchaře, který připravil pestrý 
raut, tak ze strany majitele, který se 
postaral o dostatečnou zásobu občer-
stvení. Chtěl bych moc poděkovat ce-
lému týmu KKC Elektra, opět se totiž 
potvrdilo, že jsme skvělý tým, který se 
navzájem dobře doplňuje. Velké podě-
kování patří i městu Luhačovice, které 
celou akci zaštiťuje, za jeho maximál-
ní pomoc.“ dodal Jan Zavřel. V prů-
běhu večera se prodávala tombola, 

jejíž výtěžek šel na konto neziskové 
organizace Korunka pomáhá, která 
celkovou částku 103 500 Kč rozdělila 
mezi tři rodiny. 22 000 Kč dostane Do-
rotka Obadalová na doplatek nového 
vozíku, 50 000 Kč poputuje Jirkovi 
Pařenicovi z Luhačovic a 31 500 Kč 
pomůže rodině šestiletého Matýska 
ze Zlína, kterému byla před Vánocemi 
diagnostikována leukémie. „Všem, 
kteří si tombolu zakoupili, patří velké 
poděkování,“ dodala zakladatelka 
Korunky Veronika Záhorská. Nejhod-
notnější cena tomboly byl televizor od 
města Luhačovice. Výherci, manželé 
Suří, ji nakonec darovali neziskové 
organizaci Korunka pomáhá, která ji 
pak předala Domovu pro seniory.
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Městská plovárna 
svým návštěvníkům 
nabízí několik možností 
výhodnějšího vstupného

Pravidelní návštěvníci mohou využít 
možnosti zakoupit do svého vlast-
nictví „čipové hodinky“ a využít 10% 
slevy proti běžnému vstupnému. Na-
víc proti běžným návštěvníkům čerpá 
abonent kredit po minutách. Prochází 
přímo přes turniket, takže není po-
třeba žádné komunikace s pokladnou.
Další možností je tzv. kreditní banka. 
Jedná se o kartu, kterou je možno do-
bíjet částkou například 300 Kč, 500 Kč, 
1000 Kč atd. My přidáme 10% bonus, 

takže návštěvník má k dispozici kredit 
ve výši 330 Kč, 550 Kč, 1100 Kč atd.
Obě varianty mohou využít také ve 
Sportovním centru Radostova, např. 
na vstup do sauny, badminton, teni-
sový kurt apod.
Pokud má návštěvník zájem o ča-
sově omezenou permanentku a ne-
chce investovat do kreditní banky 
ani čipových hodinek, může využít 
permanentky na 5 nebo 10 vstupů 
na 1 nebo 2 hodiny. Permanentka je 
rovněž zvýhodněna 10% slevou oproti 
běžnému vstupnému.
Od února se navíc Městská plovár-
na i Sportovní centrum Radostova 
zapojují do programu „Tady pramení 
výhody“. Občan Luhačovic bude moct 

po předložení karty výhod čerpat 7% 
slevu z běžného ceníku.
Podrobné informace o provozu, včet-
ně aktuální otevírací doby, ceníku, 
akcích aj. jsou uvedeny na www.
plovarnaluhacovice.cz .

SDH Luhačovice, Polichno i Řetechov si chválí loňský rok
Téměř každý na přelomu roku reka-
pituluje a ani sbory dobrovolných 
hasičů nejsou výjimkou. Začátkem 
ledna se proto sešli na valných hro-
madách jak SDH Luhačovice, tak SDH 
Polichno. Konkrétně hasiči z Luhačovic 
přivítali na výroční schůzi starostu 
Luhačovic Mariana Ležáka, bývalého 
místostarostu Jiřího Šůstka, starostku 
13. okrsku a taky bratry hasiče z Tren-
čianských Teplic. „Začátek loňského 
roku byl ještě poznamenaný covidem, 
nicméně s mladými hasiči jsme tréno-
vali a těšili se, že snad nějaká soutěž 
proběhne. Řady našich mladých spor-
tovců bohužel prořídly, odcházejí pře-
devším starší děti. Musíme vymyslet, 
jak je motivovat, aby zůstávaly. Ale zase 
přišlo hodně malých hasičů a kdykoli 
dostali nějakou medaili, zářili tak, že 
jsme okamžitě pochopili, že to nedělá-
me nadarmo,“ podotýká starosta SDH 
Luhačovice Michal Kubela. On sám za-
čátkem roku změnil funkci u profesio-
nálních hasičů, stal se velitelem stanice 
P1 Luhačovice. A rozhodl se do jejich 
činnosti víc začlenit dobrovolné hasiče, 
především ty starší a ve výjezdu. „To se, 
myslím, povedlo. Máme za sebou třeba 
prověřovací cvičení na zával v Pozlo-
vicích. Velké díky patří hlavně našim 
hasičům, kteří jeli pomoc do Hřenska 
s největším požárem v přírodě v české 
historii. Tito kluci vůbec neváhali, jestli 
dostanou volno v zaměstnání či jestli 
nepřijdou o nějakou zakázku. Sbalili 
se a jeli pomáhat a můžu vám říci, že 
si tam opravdu mákli. Sám jsem tam 

byl, tak vím, o čem mluvím,“ vyzdvi-
huje Michal Kubela. SDH Luhačovice 
během loňska například také vyrazil 
na Mezinárodní setkání dobrovolných 
hasičů z evropských lázeňských měst 
do Rakouska. Za dva roky by měl jet do 
Srbska. „Pokud nám město Luhačovice 
opět přispěje na reprezentaci našeho 
lázeňského města, budeme velice rádi. 
Obzvlášť teď, kdy se všechno neskuteč-
ně zdražilo. Vybavení, poplatky. Je ná-
ročné teď hasiče u tohoto sportu udr-
žet, ale děláme to hlavně pro potěšení 
a lásku k dětem,“ ubezpečuje starosta 
sboru a dodává, že všem obyvatelům 
přeje v rozjíždějícím se roce vše dobré 
a těší se na viděnou na hasičském 
plese. Také SDH Polichno se začátkem 
ledna sešel na valné hromadě, hodno-
til loňský rok a spřádal plány na ten 
letošní. „Děkujeme všem za podporu 
a věříme, že i v tomto roce nás budou 
žáci skvěle reprezentovat, sejdeme se 
na dílničkách, hodové zábavě, letním 
kině, pokud bude zájem, smíšený tým 
už masíruje lýtka na soutěž Grand 
Prix... Bude toho dost, tak nám držte 
pěsti a buďte s námi,“ vyzývá za sbor 
Tomáš Smejkal a děkuje za úspěšný rok 
všem členům SDH Polichno. Loňský 
rok se hodnotil i na valné hromadě 
v Řetechově. „V předešlém roce byla 
zásahová jednotka našeho sboru povo-
lána k výjezdu dvakrát. Vyjížděli jsme 
k požáru motorového vozidla s pří-
střeškem v Řetechově a k zásahu při 
vyproštění osoby uvízlé v jímce“, řekl 
za SDH Zdenek Zábojník. Kromě účasti 

na okolních soutěží pořádal SDH Řete-
chov také mnoho kulturních akcí. Mezi 
ně patří např. již tradiční fašankový 
průvod, každoroční stavění a kácení 
máje nebo srpnové již 7. pivní slavnos-
ti. Nechybělo ani letní kino, které se 
uskutečnilo ve spolupráci s městem 
Luhačovice. V prosinci spolu s míst-
ním osadním výborem zorganizovali 
rozsvěcení vánočního stromku a na 
Silvestra se konal tradiční turnaj mezi 
ženatými a svobodnými pány. „Chtěl 
bych poděkovat všem členům, ale 
především těm, kteří se aktivně snaží 
rozvíjet činnosti našeho sboru, a záro-
veň vám chci popřát do dalšího roku 
vzájemnou toleranci ve vašich rodi-
nách, zdraví, lásku a ať Bůh nad námi 
všemi drží ochranou ruku, abychom 
jako hasiči byli druhým ku pomoci 
i nadále,“ doplnil Zdeněk Zábojník.

Šárka Holubcová
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Divadlo mne vyzývá k improvizaci a tu já mám rád, řekl herec Marek Daniel

Plno lidí ho zná jako Tondu Blaníka. 
Herec Marek Daniel ale třeba skvěle 
ztvárnil i Václava Havla. Poprvé na 
sebe upozornil ve filmu Kolja. 

Jak jste se dostal k herectví, byl to 
sen od dětství?
Myšlenka byla už v dětství, ne že 
bych s tím vyloženě koketoval, že 
bych to jednou v životě měl dělat, 
ale hrál jsem si, převlékal jsem se do 
kostýmů. Zlom nastal v pubertě, kdy 
přišla revoluce a já jsem nechtěl jít 
na vojnu. Ve škole jsem neměl moc 
dobrý prospěch a můj otec, který v té 
době už 20 let pracoval u loutkového 
divadla jako technik, mi řekl: „Když 
nechceš jít na vojnu, tak tady se dělají 
dodatečné přijímačky na vysokou 
školu na loutkoherectví.” Tím, že to 
byly dodatečné přijímačky, dělaly se 
v pozdějším termínu. No a já to zkusil 
a vyšlo to. 

Jak se připravujete na 
vystoupení? Slyšela jsem nějaká 
hlasová cvičení, to vám pomáhá?
To není žádná hlasová rozcvička, to 
je rozcvička dechová a je to nabírání 
energie, když je člověk unavený. A já 

jsem v poslední době hodně unavený, 
takže když si takto zadýchám, dosta-
nu víc energie. 

Co vás víc baví, hrát na jevišti 
nebo před kamerou?
To je těžké na tohle odpovědět, 
vždycky je to od práce a spolutvůrce 
a režiséra, který stojí za kamerou 
a od scénáře… někdy je to příšerná 
práce u televize a někdy je to příšer-
ná práce u divadla. 

Hrát před publikem musí být asi 
víc náročnější vzhledem k tomu, 
že můžete zapomenout text 
a už se zpět nevrátíte. Naopak 
před kamerou to můžete natočit 
několikrát. 
Divadlo mne právě vyzývá k improvi-
zaci a tu já mám rád. 

Stalo se vám někdy, že jste se 
při hře neudržel a začal se smát 
a nedokázal jste to ovládnout?
Mockrát se mi to stalo a tyto situace 
mám docela rád a baví mne, když 
jsou kolem mne lidi, kteří to mají 
taky rádi, protože když je tam jeden 
člověk, který to považuje za nonsens, 

tak je to 
špatně a je to 
takové trapné, 
ale když to 
vezmou diváci 
a vezme to i to 
okolí, tak ne 
že bych tyto 
situace nějak 
uměle vyvo-
lával, i když někdy taky, ale mám to 
moc rád. 

Kolikrát jste navštívil Luhačovice?
Já jsem v Luhačovicích… ani už bych 
nespočítat po kolikáté… asi už po 
patnácté. Jezdím sem rád, neřekl 
bych tomu často, ale vždy jsou to ta-
kové nálety:-). Vždy se tady projdu po 
nejhezčích místech. Ono to tady není 
zas tak velké, ale jednou jsem vzal do 
Luhačovic svoji rodinu – manželku 
i děti, tak jsme si to společně pro-
šli. A když mám čas, tak si zajdu na 
Vincentku. 

Marka Daniela můžete opět vidět 
v Luhačovicích dne 19. 4. 2023 
v Commedia dell‘arte II. – Krize 
identity aneb Mechanická žena.

Práci žáků ZŠ 
v programu Globe ocenil 
Peter Falcon z NASA
V roce 2020 se naše škola zapojila 
do mezinárodního programu Globe. 
Jedná se o dlouhodobý vzdělávací 
program, do kterého je zapojeno více 
než 37 000 škol ze 123 zemí světa. Žáci 
a studenti se zajímají o stav životního 
prostředí, učí se pozorovat přírodu 
kolem sebe a poznávat ji pomocí 
jednoduchých vědeckých postupů. Při 
zpracování dat děti využívají moder-
ní technologie a cizí jazyk. Všechna 
data, která naměří, odesílají do mezi-
národní databáze zpravované NASA. 
Data pak slouží vědcům k ověřování 
různých hypotéz a modelů. V rám-
ci programu je možno se věnovat 
hydrologii, meteorologii, pedologii, 
fenologii, vegetačním pokryvům a ji-
ným přidruženým aktivitám. Úroveň 
náročnosti si může stanovit každá 
škola sama v závislosti na věku dětí. 
Vlastní zkoumání přírody vědeckou 

metodou dětem umožňuje skuteč-
né poznání a pochopení přírodních 
cyklů a souvislostí.     V září 2022 se 
vybraní žáci 6.A zapojili do Podzimní 
Fenologické kampaně programu Glo-
be (Autumn Phenology Campaign of 
the Globe Program). Úkolem bylo po-
zorovat podzimní změnu stromů a pl-
nit postupně jednotlivé aktivity. Ty 
zahrnovaly například výběr stromu, 
určení jeho výšky, zeměpisných sou-
řadnic a nadmořské výšky. Dále výběr 
listů, u kterých sledovali změnu 
barvy až do jejich opadu. Naměřená 
data žáci zpracovali v databázi Data 
Vizualization a pozorování sdíleli na 
Diskusním fóru kampaně, kde psali 
komentáře v angličtině. Fotky pak 
zveřejňovali pomocí aplikace GrowA-
pp. Snaha našich žáků byla oceněna 
na Mezinárodní Virtuál ní Studentské 
konferenci na konci listopadu, kde 
prezentovali svou práci v anglickém 
jazyce. Jednotlivé prezentace pak 
hodnotili známí vědci. Naši žáci 
měli to štěstí, že jim zpětnou vazbu 

poskytl Peter Falcon (NASA Earth Sci-
ence Education and Communication 
Specialist), který pracuje v NASA Jet 
Propulsion Laboratory už více než 22 
let. Mluvil k nim přímo z Los Angeles 
a prací našich dětí byl přímo nadšen. 
Ocenil zejména srovnání pozorování 
s jinými školami, což posunulo práci 
o stupeň výš. Vyjádřil i obdiv, že se 
prezentaci děti naučily tak výborně 
anglicky. Naše škola díky tomuto pro-
jektu obdržela mezinárodní certifikát 
a děti se už těší na jarní pozorování.

Mgr. Hana Herre
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Tady pramení architektura
MUDr. František Veselý

MUDr. Fran-
tišek Veselý 
snil o „velkých 
slovanských 
lázních“. Peč-
livě však také 
hlídal kouzlo 
luhačovického 
údolí, jeho 
intimitu a ryzí 
přirozenost. 
Muž malé po-
stavy s černou bradkou a v černém ob-
leku, který zjevem připomínal berního 
úředníka, stál na samém zrodu akciové 
společnosti Lázně Luhačovice. 
V únoru roku 1902 se stal výkonným 
členem správní rady akciové společ-
nosti Lázní Luhačovice, byl pověřen 
administračním a technickým říze-
ním podniku. Nebylo mu tehdy ani 
čtyřicet let. Dva roky sháněl potřebný 
kapitál pro vytvoření této akciové 

společnosti přes korespondenci, různé 
návštěvy a besedy. K přestavbě lázní 
získal MUDr. Veselý architekta Duša-
na Jurkoviče, ten vytvořil přirozené 
provázání architektury s krajinou. 
Stavby ve stylu lidové secese realizoval 
v letech 1902–1914. Za jeho vedení velmi 
vzrostla návštěvnost Luhačovic a hosté 
se rádi vraceli.
Když začal spolu s architektem Jurko-
vičem budovat ze zchátralých hrabě-
cích lázniček a Luhačovic lázně nové 
a moderní, vtiskl jim architekt opti-
mistický a ryze slovanský ráz. Franti-
šek Veselý je zase naplnil atmosférou 
českého společenského života. V hudeb-
ním salonku na Lázeňském náměstí 
tehdy koncertovali členové orchestru 
plzeňského divadla a hráli zde hudeb-
níci pražského Varieté. 
Dne 6. 1. 2023 by se František Veselý 
dožil 100 let. Muž malé postavy, ale vel-
kých činů, kterému vděčíme za dnešní 
podobu našeho krásného lázeňského 
města. Děkujeme Vám, pane doktore.

Vila pod lipami

V letech 1902–1909 využíval ředitel 
lázní vilku Lipovou jako sezonní byt. 
Adaptaci bytu pro F. Veselého zajišťo-
val na jaře 1902 Dušan Jurkovič. V této 
vile zemřela roku 1907 Veselého první 
manželka Anna, která trpěla srdeční 
chorobou. S druhou ženou, Marií Cal-
mou, zde F. Veselý prožil sezonu 1909. 
Za dobu své existence se vila v cen-
tru území s vyvěrajícími léčivými 
prameny stala svědkem lázeňské-
ho života a řady pozoruhodných 

událostí. Původní budova postavena 
v roce 1669 byl vlastně Slanovodský 
mlýn, kde mlynář Petr Slanovodský 
provozoval mlynářskou živnost. Po 
přestavbě mlýna roku 1883 nasta-
la nová éra, v níž vilku navštívilo 
mnoho osobností moravské a čes-
ké kultury. V počátcích budování 
moderního lázeňství zde ředitel 
F. Veselý hostil své přátele, umělce 
a významné zahraniční hosty. Došlo 
zde také k prvnímu setkání Leoše 
Janáčka s Marií Calmou Veselou.  
Marie Calma Veselá se přičinila 

k tomu, aby byl postaven pomník 
dr. Veselého k prvnímu výročí jeho 
úmrtí v roce 1924. Při jedné z posled-
ních návštěv Luhačovic v roce 1958 si 
na útržek papíru poznamenala slova, 
jež dokreslují její vztah k Veselé-
mu a k Luhačovicím: „Vzpomínám. 
Všude jsi zde Ty, na cestách, v zeleni, 
i v květech, v úsměvech proudících 
z rtů a očí, v svých možných nejkrás-
nějších letech.“ 

Zdroj: Příběhy domů a vil, L. Horňáková, 
B. Petráková 
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Vzpomínky
Letos v únoru uplynulo 
již smutných 20 let, kdy 
nás navždy opustili 
manželé ANTONÍN 
A BOHUMILA KADLČ-
KOVI. S láskou vzpomí-
nají dcera Milena a syn 
Pavel s rodinami.

Dne 16. února uplyne první smutný rok, 
co na věčnost odešla milovaná 
manželka, maminka,
sestra, švagrová, sestřenice a kamarádka 
paní ALENA STOLAŘÍKOVÁ. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 1. 3. 2023 uplyne 13 let od úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana
FRANTIŠKA ANDERSE. S láskou a úctou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka, syn a dcera s rodinami.

ZDENEK HRANČÍK  
*15. 5. 1955, +21. 2. 2016
Tak jak z tvých očí zářila láska 
a dobrota, tak nám budeš chybět do 
konce života. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Dne 11. února uplyne 15 let, kdy nás 
opustil milovaný manžel a tatínek pan 
RENÉ HILLER.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 23. 2. 2023 uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan JINDŘICH KOBIERSKI.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka a děti.

Dne 7. února 2023 by oslavila své 
100. narozeniny paní MARIE 
KOVAŘÍKOVÁ. 19. února 2023 to bude 
12 let, co zemřela. S láskou a vděčností 
vzpomíná dcera Helena a syn Karel 
s rodinou. Děkujeme všem, co vzpome-
nou s námi.

Blahopřání
Dne 21. 1. 2023 oslavila naše maminka 
paní MARIE KRANZOVÁ 
91. narozeniny. Do dalších let jí ze srdce 
přeje celá rodina hlavně zdraví, pohodu 
a stávající vitalitu. Dcera Marie a syn 
Josef s rodinami.

Dne 17. 2. uplyne 
smutný rok, co nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, 
babička paní
DANA FOJTÍKOVÁ 
a 24. 2. dva roky, co 
nás navždy opustil mi-

lovaný tatínek, dědeček pan ZDENĚK FOJTÍK. S láskou 
vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 12. 2. 2023 uplyne 
již 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK 
STOLAŘÍK 
z Řetechova.
Dne 12. 4. 2023 tomu 
bude již 5 let, co 

nás navždy opustila paní JARMILA STOLAŘÍKOVÁ 
z Řetechova. Vzpomínají synové s rodinami.

Společenská 
kronika

Úmrtí
Jana Lekešová 55 let
Anna Zámečníková 93 let
Věra Hamrlová 89 let
Irena Juřičková 87 let
Josef Macek 90 let
Jarmila Havelková 98 let
Karel Kovařík 81 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narození
Michaela Plánková
Adam Živnéř

Viktor Krajča
Nela Vaškůjová 

Blahopřejeme.
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KULTURAKULTURA

Kino

Čtvrtek 2. 2. 2023 / 19:30 hod.
Ostrov
Komedie, dobrodružný, romantický, 
Česko, 2023

Čtvrtek 9. 2. 2023 / 19:30 hod.
Osm hor
Drama, Itálie, Francie, Anglie, 2023

Pátek 10. 2. 2023 / 19:30 hod.
A pak přišla láska
Drama, komedie, Česko, 2022

Sobota 11. 2. 2023 / 
Piargy
Drama, Historický, Slovensko, Česko, 
2023

Úterý 14. 2. 2023 / 19:30 hod.
Babylon
Drama, USA, 2022

Středa 15. 2. 2023 / 19:30 hod.
Buko
Komedie, Drama, Česko, 2022

Čtvrtek 23. 2. 2023 / 19:30 hod. 
Přání k narozeninám
Rodinná komedie, Česko, 2023

Sobota 25. 2. 2023 / 19:30 hod.
Babylon
Drama, USA, 2022

Neděle 26. 2. 2023 / 16:00 hod.
Úžasný Mauric
Animovaný, Dobrodružný, Komedie, 
Rodinný, Velká Británie, Německo, 
2023

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 2. 2. / 15.00 hod.
Schůzka SAS v knihovně

Čtvrtek 9. 2. / 12.25 hod. z AN
Výlet Lipska, přehrada, Bludička, 
vycházka 4 km

Středa 15. 2. / 16.00 hod.
Bio Senior film BUKO
Režie Alice Nellis

Čtvrtek 16. 2. / 13.00 hod.
Vycházka po cyklostezce do Biskupic
Sraz u Domova pro seniory

Čtvrtek 23. 2. / 10.10 hod. z AN
Výlet do Vysokého Pole
Křížová cesta, poutní kaplička
Návrat 13.22

Úterý 28. 2. / 15.40 hod. z AN
Koně se střílejí
Divadlo Zlín / Odjezd z AN

Únorové pondělky pravidelné 
setkání a povídání na klubovně ve 
14.00 hod.

Každou středu od 13.00–14.00 hod. 
Plavání pro seniory na Městské 
plovárně.

Kulturní a kongresové 
centrum Elektra
Pátek 3. 2. 2023 / 20:00 hod.
Ples / Hasičský ples 
Místo konání: sál Rondo
Vstupné: 250 Kč
Hraje dechová hudba Místříňanka, 
bohatá tombola a tradiční guláš.

Sobota 11. 2. 2023 / 10:00–17:00 hod.
Jarmark / Masopustní jarmark
ulice Dr. Veselého, před poštou
Vystoupení členů souboru Malé Zálesí 
– šablový tanec

Sobota 11. 2. 2023 / od 10:00 hod.
Luhačovský fašanek
Masopustní obchůzka městem 
v tradičních i netradičních maskách 
se zastávkami u jednotlivých domů, 
kde skakúni zatančí šablový tanec 
a medvěd si zatančí s hospodyní. 
Obchůzková trasa: Domov pro seni-
ory – ul. Družstevní – ul. Ludkovická 
– ul. V Drahách – ul. Hrazanská – 
ul. Slunná – ul. Nádraží (– ul. Masa-
rykova – ul.  Solné –) ul. Masarykova 
– ul. Krátká

Neděle 12. 2. 2023 / 16:00 hod.
Divadlo dětem / Harry Potter Show
Místo konání: kinosál KKC Elektra
Vstupné: dospělí 240 Kč / děti 190 Kč
Divadelní zábavná kouzelnická show.

Sobota 18. 2. 2023 / 19:30 hod
Taneční večer / Swing Shower
místo konání: salonek KKC
vstupné: 180 Kč 
SwingShower je mladá swingová 

kapela ze Zlínska. Věnuje se zejména 
interpretaci tanečního jazzu a swingu 
z období 20.–40. let XX. století.

Pátek 24. 2. 2023 / 19:30 hod.
Divadlo / Akt / DNO Vizovice
místo konání: kinosál KKC
vstupné: 150 Kč
Další divadelní hra z pera geniálního 
myslitele Járy Cimrmana, kterou ve 
svém volném čase nacvičil divadel-
ní spolek „DIVADLO NAHODILÝCH 
OCHOTNÍKŮ“ (DNO) z Vizovic.

Pondělí 27. 2. 2023 / 19:30 
Talkshow / Ivo Šmoldas - Krásný 
je život
místo konání: kinosál KKC Elektra
vstupné: 250 Kč
Scénárista, překladatel, spisovatel 
a vtipný glosátor opět v Luhačovicích!
Pořad je založený na humorném 
a osobitém vyprávění Ivo Šmoldase, ve 
vyprávění diváci mohou vyslechnout 
i mnoho humorných historek ze sou-
kromého i profesního života. 

Středisko volného času 
Luhačovice
Jarní příměstský tábor
Od 13. 2.–17. 2. 2023,  
od 7.30 15.00 hod.
Příměstský tábor pro žáky od 1. - 4. třídy
Bližší informace na plakátech a www.
svcluhacovice.cz

FREE JUMPING
Úterý 21. 2. 2023, od 16.30–17.30 hod.
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 70,- Kč

Klubík – hrátky s hlínou
Úterý 28. 2. 2023, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 50,- Kč

Dále proběhne:
Dětský karneval Újezd – 4. 2. 2023

Turnaj OFL Elévci – (Veselí nad Mo-
ravou) 25. 2. 2023
Turnaj Zlínské ligy účast muži – 
(Hustopeče nad Bečvou) 
Pozor! Od 2. pololetí se mohou děti 
hlásit do zájmových kroužků, ve kte-
rých jsou volná místa. 
Více info na www.svcluhacovice.eu. 
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Nejpřirozenější rehabilitací je chůze, tento pohyb může 
prospět jako prevence řady zdravotních problémů, říká 
fyzioterapeutka Žaneta Novosádová
Vystudovala Střední zdravotnickou 
školu v Brně, obor Rehabilitace. 
V oboru fyzioterapie pracuje přes 30 
let, začínala v Krajské nemocnici To-
máše Bati ve Zlíně, poté pracovala na 
ambulantní rehabilitaci Sponte Sua 
Zlín, soukromou praxi v Luhačovicích 
provozuje od r. 2013.  Z řady kurzů 
nejvíce využívá metodu L. Mojžíšové, 
Vojtův princip, mobilizace a měkké 
techniky, DNS podle prof. Koláře, 
elektroléčbu, tejpování. A je vidět, že 
se Žaneta Novosádová, která Luhačo-
vickým Novinám poskytla rozhovor, 
neustále vzdělává. V současné době 
studuje tradiční čínskou medicínu, 
fytoterapii a akupunkturu.

Kdy by měl člověk navštívit 
fyzioterapeuta?
Fyzioterapie přichází na řadu tehdy, 
když v našem těle něco nefunguje 
tak, jak má, když se něco odchýlí od 
ideálu, a je jedno, jestli je člověku 
pár měsíců nebo 80 let. Člověk si 
sám může hodně pomoct, ale občas 
potřebuje klíč, někoho, kdo mu řekne, 
jakým způsobem.

Co nejčastěji řešíte?
Nejčastěji přijde pacient s bolestí zad. 
Bolest v kříži – odborně vertebrogen-
ní algický syndrom, je u nás druhým 
nejčastějším důvodem návštěvy 
lékaře i pracovní neschopnosti. Podle 
způsobu života patří mezi nejčastěj-
ší příčiny nedostatek pohybu nebo 
opačně – hodně pohybu v nešikov-
ném provedení, či hodně statického 
zatížení, nárůst obezity. Ale i řada 
jiných příčin: metabolické, imunolo-
gické, hormonální, revmatické a psy-
chosociální.

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií 
a masáží?
Fyzioterapie se zaměřuje na diagnos-
tiku, léčbu a prevenci poruch celého 
pohybového systému, pracuje nejen 
se svaly, ale také s měkkými tkáněmi, 
klouby, kostmi a vnitřními orgány 
a nervovým systémem. V praxi to 
vypadá tak, že přijdete k fyziote-
rapeutovi např. po úrazu kotníku, 
fyzioterapeut vás vyšetří, aby zjistil, 

co bolí, jak bolí, kdy 
se to stalo, potom si 
vás vyšetří aspekčně: 
pohledem a funkč-
ně: bude vás ohýbat 
všemi směry. Násle-
duje zvolení vhodné 
terapie – mobilizace, 
měkké techniky, 
elektroléčba, tejpo-
vání, cviky na doma. 
Když si fyzioterapeut 
neví rady, nebo není 
schopen pomoci, 
odešle nebo doporu-
čí pacienta na další 
vyšetření k lékaři. 
Maséři pracují převážně se svaly s cí-
lem uvolnit svalové napětí, navodit 
relaxaci nebo např. urychlit rege-
neraci svalů po sportovní aktivitě, 
účinek masáží je velice široký, celkově 
zlepšuje tělesnou i duševní kondici, 
člověk se uvolní, odpočine si. Ve vět-
šině případů masáž neovlivní příčinu 
potíží. Bolest se může zmírnit, ale 
dříve nebo později se vrátí, protože se 
nevyřeší to, co ji způsobuje. Pacient je 
pasivní, nechává práci pouze na ma-
sérovi a většinou se na terapii nijak 
nepodílí.

S čím nám fyzioterapeut umí, 
a naopak neumí pomoci?
Fyzioterapeut je schopen nalezený 
problém uvolnit pomocí správně 
zvolené manuální techniky, pro jeho 
úplné odstranění je však nutná spolu-
práce pacienta, dodržení doporuče-
ných cviků, rad, nelze tedy očekávat 
„zázračný hmat“, po kterém problém 
hned zmizí, je nutné si uvědomit, že 
k většině problémů se dopracovává-
me několik let, než vypuknou, a nelze 
čekat, že zmizí po jednom ošetření. 
Fyzioterapeut je schopen vaše tělo 
pomocí speciálních technik naučit 
„znovu nalézt“ fyziologický a zdravý 
pohyb tak, abyste měli radost z pohy-
bu i ze života. Fyzioterapeut neumí 
pomoci pacientům, kteří jsou v léčeb-
ném procesu pasivní, jsou to pacienti, 
kteří své problémy přehazují na bed-
ra jiných se slovy „potřebuju, abyste 
s tím něco udělal.“ Vyléčit pasivního 

pacienta nelze. Jde mu jen  na čas 
nějak ulevit od potíží, bez aktivního 
přístupu se problémy po určité době 
vrátí a s tím i pacient. I přes velký 
pokrok, který fyzioterapie v posled-
ních letech prodělala, neumí pomoci 
tam, kde není vůle a ochota změny.

Jak by měl člověk o sebe dbát, co 
by neměl podcenit?
Stejně jako chodíme pravidelně ke ka-
deřníkovi, na kosmetiku, k zubaři, tak 
bychom mohli zvážit možnost dopřát 
sami sobě a svému tělu pravidelnou 
údržbu.

Nějaké doporučení a rady pro 
všechny – i ty, kteří žádné 
zdravotní problémy nemají?
Existuje spousta činností, které jsou 
náročné na vybavení a podobně, pra-
vým opakem je chůze, která člověku 
pomáhá pro udržení zdraví. Nejpřiro-
zenější rehabilitací je tedy chůze. Ne 
sport, ale chůze. Tento pohyb může 
prospět jako prevence řady zdravot-
ních problémů. Aby byla prospěná, 
mělo by se jednat o svižnou chůzi, 
která zapojuje svaly, a přitom neško-
dí kloubům, správná chůze je velmi 
prospěšná pro snižování hmotnosti, 
aktivuje lymfatický systém, správnou 
funkci střev, prospívá srdci a cévám, 
při chůzi také dochází k masírování 
vnitřních orgánů, posílení kosterního 
svalstva, snižuje se riziko osteoporó-
zy.  A po chůzi nezapomeňte protáh-
nout svaly.
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Informace z knihovny

Vážení čtenáři a návštěvníci naší 
knihovny! Současná doba není nejjed-
nodušší a všeobecné
zdražování se nevyhnulo ani nám. 
S rostoucími náklady na pořízení 
knih, časopisů nebo her jsme od 
1. ledna 2023 přistoupili k úpravě 
ceníku našich služeb. Změnu zazna-
menají uživatelé v produktivním 
věku, u nichž se roční poplatek ze 
100 Kč zvýšil na 160 Kč. Senioři, děti 
a studenti zvýšení poplatků téměř 
nepocítí, z původních 50 Kč se popla-
tek zvýšil na 60 Kč. K navýšení cen 
došlo po dlouhých letech. Děkujeme 
za pochopení, pevně věříme a doufá-
me, že nám zůstanete i nadále věrni 
a budete k nám rádi chodit tak jako 
v předchozích letech. I letos pro vás 
máme přichystanou pestrou nabídku 
nejen klasických (tedy papírových) 
knih, ale nabízíme i možnost výpůj-
ček e-knih. Tuto službu mohou využí-
vat všichni naši registrovaní čtenáři, 
za e-výpůjčky neplatíte ani korunu 
navíc. Jediné omezení je ve výpůjční 
době, kniha vám „vydrží “ ve čtecím 
zařízení 31 dnů, poté se sama smaže. 
Omezení je také v počtu – je možné si 

stáhnout 3 knihy naráz. Pokud máte 
raději mluvené slovo, můžete si u nás 
vybrat z menší kolekce audioknih na 
CD. Nezapomeňme ani na nabídku 
časopisů a novin, kterou jsme vloni 
rozšířili o titul D-test. A aby se děti 
u nás nenudily, vždy na ně čeká vyba-
vený herní koutek s hračkami, pastel-
kami, skládačkami. Domů si můžete 
zapůjčit kouzelnou elektronickou 

Albi tužku s interaktivními knihami, 
případně si vybrat z naší nabídky 
stolních her. Zapůjčení deskových her 
i Albi tužky je také zahrnuto v ceně 
roční registrace. Těšíme se letos na 
vás – vždyť má vyjít zcela nová Morn-
štajnová, Nesbo, Hůlová, Fieldsová...:-) 
Přijďte třeba jen pobýt.

Milana Mikulcová, knihovnice

40. výročí otevření 
pavilonové mateřské 
školy v Luhačovicích
V lednu roku 1983 byla uvedena do 
provozu pavilonová mateřská škola 
v Luhačovicích.
V letošním roce je to tedy již 40 let, co 
děti do této mateřské školy docházejí.
První zmínky o mateřské škole v na-
šem městě jsou z roku 1949, kdy děti 
navštěvovaly mateřskou školu „Na 
zámku“, a to až do roku 1982. Stávající 
pavilonová mateřská škola má čtyři 
budovy. Ve třech pavilonech jsou třídy 
a ve čtvrtém je školní kuchyně a míst-
nost pro pohybové aktivity. V provozu 
je šest běžných tříd, jedna z nich je ur-
čena pro docházku dětí mladších 3 let. 
V současnosti navštěvuje mateřskou 
školu 145 dětí, zejména z Luhačovic 
a spádových obcí. Pracuje zde 25 za-
městnanců. S ohledem na umístění 
v lázeňském městě je naším hlavním 
cílem výchova dětí ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života. V této oblasti rea-
lizujeme projekt otužování, saunování 
a předplaveckou výuku. Paní kuchařky 

dětem vaří podle 
nových zdravých 
receptur. I přes to, 
že je mateřská škola 
v provozu již 40 let, 
jsou všechny třídy 
vybaveny moderním 
nábytkem, který 
odpovídá věku dětí 
a je barevně při-
způsoben každé 
třídě. V posledních 
několika letech 
byla mateřská škola 
postupně modernizována. Všechny 
budovy byly revitalizovány, byly zatep-
leny střechy a fasády budov, vyměně-
na okna a vstupní dveře. Následovala 
rekonstrukce školní kuchyně a byla 
zmodernizována kotelna. Ve dvou 
pavilonech je provedena rekonstrukce 
sociálního zázemí, výdejních kuchy-
něk a jsou položena nová lina. V násle-
dujících letech bychom ve spolupráci 
se zřizovatelem, kterým je město 
Luhačovice, rádi dokončili rekonstruk-
ci pavilonů, zaměřili se na moder-
nizaci školní zahrady a zázemí pro 

zaměstnance. V měsíci únoru oslavuje-
me 40. výročí mateřské školy výstavou 
dětských prací s názvem „Náš les“. 
Rádi bychom na tuto výstavu pozvali 
širokou veřejnost, která může zavzpo-
mínat na své „školkové“ roky. Výstava 
se koná v galerii KKC Elektra od 1. 2. 
do 28. 2. 2023.
I nadále se budeme snažit o to, aby se 
děti v mateřské škole cítily radostně, 
aby byly třídy plné pohody a dětské-
ho smíchu.

Jana Malaníková, ředitelka školy
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Malé ohlédnutí za rokem 2022

Vítání občánků Evropský týden mobility

Divadelní spolek Jednou za rok

Mikulášská jízda v historickém kočáře

Ocenění: Nejkrásnější vánoční strom ve 
Zlínském kraji 1. místo, v celé ČR 3. místo

Drakiáda

Akademie ZŠ

Veselé dýňování v MŠ

Otevírání pramenůNový svozový vůz TS

Kinematograf Bratří Čadíků, 
Luhačovice navštívil Filip Rožek

Kloboukový den

Sázení stromů
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Luhačovičtí kuželkáři byli 
na podzim 2022 úspěšní
Obě luhačovická družstva byla 
v podzimní části soutěžního roční-
ku 2022/2023 úspěšná. A družstvo 
ve 3. lize se umístilo na 2. místě, což 
je na nováčka soutěže velmi pěkné 
umístění. Prohrálo jen oba zápasy 
na těžkých drahách v Ostravě a třetí 
smolně o pouhé 3 kuželky na domá-
cí kuželně s Odrami. Dalších osm 
zápasů bylo vítězných. Cenné byly 
hlavně výhry v Opavě, Prostějově 
a Přerově po výborných výkonech 
téměř všech hráčů. Jarní část sezo-
ny bude o poznání náročnější. Každý 
bod ze 6 utkání venku (Přemyslovi-
ce, Rýmařov, Bohumín, Zábřeh, Šum-
perk a Odry) bude cenný. Na domácí 
kuželně se luhačovické áčko postup-
ně utká – 11. 2. s vedoucí Hlubinou, 
25. 2. s Prostějovem, 11. 3. s Opavou, 
25. 3. s SKK Ostrava a 15. 4. s Pře-
rovem. Začátky všech domácích 
zápasů jsou v 10.00 hodin. B druž-
stvo v Krajské soutěži se umístilo 
na 2. místě. Suverén krajské soutěže 
minulé sezony měl na podzim slabší 
rozjezd. Dvě porážky v průběhu 
prvních tří kol byly ale jediné, které 
béčko (složené výhradně z žen) 

utrpělo. Všech dalších 5 zápasů bylo 
vítězných a znamená po podzi-
mu 2. místo jen 2 body za vedou-
cí Machovou B.  Na jaře se ženy 
doma utkají 21. 1. s Machovou C, 

11. 2. s Bojkovicemi B, 25. 2 s Chropy-
ní a 11. 3. s Hlukem. Začátky zápasů 
jsou ve 14.00 hodin.

Za oddíl kuželek TJ Sokol J. Martinů

Srdečně zveme na přednášku

KOMUNISTÉ A JEJICH
SNAHA O DESTRUKCI
CÍRKVE A CELÉ ZEMĚ
PO ROCE 1948

Děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

PROF. PHDR. STANISLAVA BALÍKA, PH.D.

24. ÚNORA  I 19:00 HOD.
FARNÍ SÁL V LUHAČOVICÍCH 
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KULTURA

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
11.–14. ÚNORA 2023
PŘIJÍMÁME REZERVACE: 577 682 700
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Vyměním zrekonstruovaný 
byt 3+1 ve Zlíně 

za 2+1 v Luhačovicích.

Tel. 605 244 770 

Český zahrádkářský 
svaz Luhačovice hledá 

zaměstnance do 
pěstitelské pálenice. 

Zájemce zaučíme.
Kontakt: 

paní Terezie Bartoníčková 
tel: 603 993 204 


