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Nivničanka oslaví sto let koncertem
V sobotu 26. října v 16 hodin Společenský dům Beseda

Když v roce 1919
spoluzakládal di-
rigent a hudební

skladatel Josef Bartek
muziku nesoucí název
Sbor mladých hudební-
ků, jistě netušil, že se v
kapele vystřídá celá řada
muzikantů, kapelníků a
dirigentů. Nejen proto,
aby oficiálně vznikla de-
chovka s repertoárem
moravských muzikantů,
ale také, aby o sto let
později mohla kapela,
známá už jako Nivni-
čanka, oslavit a zavzpo-

mínat na to nejlepší z
celé své éry. Všichni, kdo
se chtějí k významnému
jubileu připojit, jsou
zváni v sobotu 26. října
zazpívat, zatančit si a
připít minimálně k další
„stovce“ při slavnostním
koncertu v nivnickém
Společenském domě Be-
seda. Akce tam začíná v
16 hodin a kromě osla-
vence, Nivničanky, vy-
stoupí v programu také
Dechovečka mladých
Nivnice a Chrámový sbor
Nivnice. (dit)

poslední rozloučení
ÚTERÝ 22. ŘÍJNA:
Ve farním kostele Nanebevzetí PannyMarie v Neda-
šově: 15.00 Josef Měřička (1946), Nedašova Lhota.

STŘEDA 23. ŘÍJNA:
Ve farním kostele sv. Jakuba Staršího ve Vlčnově:
15.00Marie Mošťková (1939), Vlčnov.Ve farním kostele
Neposkvrněného Početí PannyMarie v Uherském
Brodě: 14.30 Rosalie Slačáková (1925), Havřice.Ve smu-
teční obřadní síni v UherskémBrodě: 15.00 Alenka Še-
dová (1931), Uherský Brod.Ve smuteční obřadní síni
krematoria ve Zlíně: 11.30 Ediltrud Březinová (1937),
Zlín. 12.15 Zdeněk Vašalovský (1953), Zlín.Ve farním
kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně: 13.00 Pavla
Königová (1959), Zlín.

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA:
Ve smuteční obřadní síni v Holešově: 14.30 Eva Buč-
ková (1938), Holešov.Ve farním kostele sv. Andělů
strážných v Nivnici: 16.00Marie Soukeníková (1957),
Nivnice.

ÚTERÝ 29. ŘÍJNA:
Ve smuteční obřadní síni krematoria ve Zlíně: 10.30
Bohuslava Orságová (1936), Zlín.

Za spolupráci děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv. Fili-
pa a Jakuba ve Zlíně, Pohřebním službám Petr Hradil, PO-
SPA Uherský Brod, Konkordia Kroměříž, AMI Zlín, Pieta
Otrokovice a www.smutecnioznameni.eu.

Nejlepší je vlastní zkušenost,
říká držitel ocenění Bílá vrána
Společnost yourchance
ocenila mladé lidi z dět-
ských domovů, zaměst-
nance dětských domovů
a zaměstnavatele, jejichž
přístup stojí za uznání.

PAVEL BOHUN

Uherský Ostroh –Nositelem
letošního ocenění Bílá vrána
pro inspirativní lidi z dět-
ských domovů se stal čtyřia-
dvacetiletý Pavel Lukáš ze
Slovácka. Do Dětského do-
mova v UherskémOstrohu se
dostal před lety společně se
svými dvěma sourozenci po-
té, co jim zemřelamaminka.
Vystudoval Střední zdravot-
nickou školu a dnes pracuje v
kardiovaskulárním centru.
Za jeho dosavadním život-
ním úspěchem přitom není
pouze vlastní snaha a píle,
ale i spousta práce a dřiny li-
dí, kteří jej v životě v dět-
ském domově provázeli a
vkládali do něj svůj čas a na-
děje. Nyní žije zcela samo-
statný život a obrovskou vý-
zvou nyní pro něj je dokončit
vzdělání a zvýšit si takmož-
nost kariérního růstu a lep-

šího uplatnění na trhu práce.
„S úsměvem na tváři dnes
dokážu říct, že poslední noc v
dětském domově jsem prožil
krásně a první noc v novém
bytě byla plná svobody i
strachu. Odchod a vstup do
samostatného života jsem
bral s obrovským respektem,

spoustu věcí před odchodem
jsem si zařídil sám a vyplatilo
se to. Vlastní zkušenost je ta
nejlepší, protože si člověk
časem uvědomí, comohl a
může udělat jinak,“ doplňuje
Pavel Lukáš.
Společnost yourchance

ocenila již pošestémladé lidi

z dětských domovů, zaměst-
nance dětských domovů a
zaměstnavatele, jejichž pří-
stup stojí za uznání. Slav-
nostní udílení cen Bílá vrána
se konalo 15. 10. v Rezidenci
primátora Prahy pod záštitou
primátora hlavníhoměsta
Zdeňka Hřiba.

UZNÁNÍ.Ocenění Bílá vrána obdržel Pavel Lukáš (na snímku druhý zleva), který se svými dvěma sou-
rozenci vyrůstal po smrti maminky v Dětském domově v UherskémOstrohu. Foto: Renata Majvaldová

Pramínek Vítek pro děti. Lázně nedávno
otevřely zrekonstruovanou léčebnu
RENÁTA VEČERKOVÁ

Luhačovice – Větší jídelna,
prostornější vstupní hala,
rozšířený zdravotní úsek a
navýšená ubytovací kapacita
o deset lůžek. Půlroční re-
konstrukce dětské léčebny
Vítkov v Luhačovicích je u
konce. Spolkla více než
42milionů korun. Slavnost-
ního otevření se zúčastnil i
skřítek pramínek Vítek.
„Malí pacienti teďmají k

dispozici více než 80 stravo-
vacíchmíst. Což je dvakrát
tolik než původně,“ uvedl
generální ředitel Lázně Lu-
hačovice Eduard Bláha. Jí-
delnamá také podlahové to-
pení, které zajišťuje dětem
vyšší komfort.
Prostředí určené dětem

oživily barvy, upraveno bylo i
zázemí gastroprovozů, tedy
přípravna a výdej jídel. „Vše
jemoderní a odpovídá nej-
přísnějším normám a hygie-
nickým předpisům,“ doplnil
ředitel. Děti a jejich doprovod
již také využívají větší a
komfortnější vstupní halu s
recepcí a nechybí ani dětský
koutek nebomalá prodejna s
denním barem. „K dispozici
je také venkovní krytá terasa
s posezením a nové oddělení
časování procedur.
„Velice se na novou léčeb-

nu těšíme,“ uvedla Barbora
Slezáčková původem ze Zlí-
na, která nyní bydlí v Brně.
Se svou dcerou do Luhačovic
jezdí každoročně. „Amálka
trpí dýchacími problémy.
Byly jsme tady společně již
čtyřikrát,“ doplnila mamin-

ka. Na úkor jednoho dvou-
lůžkového pokoje se rozšířil i
zdravotní úsek. Vybudována
byla i další pracovna pro in-
dividuální rehabilitaci v prv-
ním patře, což podle slov ře-
ditele zajistí větší množství
léčebných procedur pro jed-
notlivce. „Investice směřo-
valy také do inhalatoria, kte-
ré bylo vybaveno novými ul-

trazvukovými inhalátory,“
doplnil Bláha.
Ve druhé části přístavby

ale vznikly čtyři nové světlé
pokoje s kapacitou dvanácti
lůžek, také prostorná tělo-
cvična a kolárna.

NECHYBĚL SKŘÍTEK
Lázeňská léčba je založena
na využívání účinku zdejších

jedinečnýchminerálních vod
i přírodních klimatických
podmínek. Společně smo-
dernizací tak léčebna získala
i svého patrona pramínka
Vítka. Skřítek u slavnostního
otevření nesměl chybět. S
modrozelenou postavičkou
symbolizující luhačovickou
minerální vodu, která je zá-
kladem zdejší léčby, se bu-
dou děti v prostorách často
potkávat. „Oživil interiér a
dětem se podle prvních re-
akcí líbí,“ komentoval ředitel.
S myšlenkou patrona léčeb-
ny přišla architektkaMirka
Chmelařová a graficky jej
zpracovala MonikaMaštero-
vá.

MODERNIZACEDOKONČENA. „Změna je patrná na první pohled
vzhledem k proskleným balkónům a nové barevnosti fasády. Pře-
vládá šedá doplněná červenou,“ popsal ředitel lázní Luhačovice
Eduard Bláha. Foto: Lázně Luhačovice

Práce namodernizaci
léčebny započaly v lis-
topadu 2018 a trvaly do
června 2019. Nyní je
v dětské léčebně Vítkov
108 lůžek. Celková ka-
pacita dětských léčeben
Lázní Luhačovice je 278
lůžek a řadí se tak k nej-
větším dětským léčeb-
nám v ČR. V loňském
roce se zde léčilo okolo
1800 dětí. Od roku 2013
lázně investovaly do
modernizace dětských
léčeben více než 70mi-
lionů korun. Rekon-
struovalo se i v dětské
léčebněMiramonti, os-
mimilionová částka šla
na koupi vily Vlastimily
architekta Dušana Jur-
koviče, kterou využívají
děti s doprovodem.

Lázně se specializují zejména na nemoci dýchacího ústrojí.
Léčí se zde ale také obezita, nemoci trávicího ústrojí a také
kožní a onkologická onemocnění a to již od 1,5 roku věku s
doprovodem. Délka lázeňské léčby je 28 dní. Děti do 6 let
přijíždějí s doprovodem, většinou s jedním z rodičů. Jejich
pobyt je také plně hrazen pojišťovnou.
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