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Trasa ptačích krmítek a budek 
byla slavnostně otevřena

Luhačovický Okrašlovací spolek Calma se postaral 
o vytvoření unikátní externí výstavní galerie, tema-
tické pěší stezky ptačích krmítek a budek. Tato byla 
slavnostně otevřena v sobotu 4. května. V originál-
ním programu ptačích slavností bylo možné mimo 
jiné zhlédnout i zajímavou módní přehlídku s tema-
tikou ptáků a peří. 
Trasa začíná u altánu pramene Aloiska, vede k pra-
meni dr. Šťastného přes Lázeňské náměstí k hotelu 
Jestřabí, prameni Ottovka, kostelu sv. Rodiny přes 
ulici Bílá čtvť zpět k prameni Aloiska. Na trase je 
umístěno 46 ptačích budek a krmítek, které vytvořili 
nejen amatérští nadšenci, ale i architekti, výtvarníci, 
školy. Na chodníku po celém okruhu trasy jsou vyzna-
čena místa, kde jsou budky zavěšeny nebo umístěny, 
a tři informační tabule. V orientaci poslouží i tištěná 
mapa.

Letošní slavnost Otevírání pramenů byla ve zname-
ní vytrvalého deště a rozmarů počasí. I když úvodní 
páteční program, ve kterém žáci Základní školy 
v Luhačovicích představili četným divákům i svým 
spolužákům osobnosti z historie Luhačovic, probíhal 
ještě za krásného slunečného počasí. 

Neobyčejně úspěšný koncert s mohutným potleskem 
zažili diváci v pátek večer v kostele svaté Rodiny, kde 
vystoupil smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka a žáci 
základní umělecké školy. V sobotu proběhl jarmark 
a odpolední programy v historickém duchu. Diváci  
ocenili účinkující ze Základní školy v Luhačovicích, 
Okrašlovacího spolku Calma, koncert Melody Gen-
tleman. Velkému zájmu dětí i dospělých se těšily 
hry s domem dětí a mládeže, jednoznačně vedly 
chůdy. Prohlídky kaple svaté Alžběty, kaple svatého 
Josefa, kaple u Augustiniánského domu a kostela 

Otevírání pramenů 
provázel déšť

svaté Rodiny s proškolenými průvodci v rámci pro-
jektu Otevřené brány přilákaly v průběhu dne více 
než 500 zájemců. Večerní beseda u cimbálu měla 
mimořádnou atmosféru a pohodu, zlatou tečku za 
sobotními programy udělal strhující rytmus koncer-
tu Pavla Šporcla a Gipsy way. I přes to, že se počasí 
ani v neděli neumoudřilo a z důvodu vytrvalého deš-
tě průvod prošel po kolonádě a za všechny prameny 
byly symbolicky posvěceny sv. Josef a Vincentka, 
radost ze zpěvu a tance deštivou kolonádu rozehřá-
la. V průvodu byl také zdůrazněn jedinečný odkaz 
kulturního a duchovního dědictví Luhačovic, který 
nám zde zanechali naši předkové v roce oslav 1150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. „Celý 
program slavností, který připravoval organizační tým 
téměř rok, by určitě vypadal lépe venku v rozkvetlých, 
sluncem osvícených lázních, kdybychom nemuseli 
krásné kostýmy a kroje schovávat pod střechu, nicmé-
ně počasí jsme ovlivnit nemohli. Udělali jsme maxi-
mum a žádný program jsme nemuseli zrušit. Zájem 
a pozitivní reakce diváků nám dokázaly, že si odváželi 
krásné zážitky, a my jsme mohli ukázat Luhačovice 
jako ideální místo pro relaxaci duše i těla za každé-
ho počasí. To vše bylo samozřejmě  velmi náročné pro 
všechny účinkující a organizátory, kterým tímto vyslo-
vuji své poděkování a uznání,“ řekla místostarostka 
města Luhačovice Marie Semelová.

Rada města Luhačovice každoročně navštěvuje 
městské části, tak aby byla přímo na místě informo-
vána o dění v obci. V úterý 14. května vyjeli radní do 
Kladné Žilína. Předsedkyně osadního výboru Helena 
Gyuricseková seznámila 20 spoluobčanů s čerpáním 
rozpočtu a uskutečněnými akcemi. Konstatovala, že 
se postupně dobudovává sportoviště, bude se dodě-
lávat a dovybavovat hřiště, proběhla výměna oken 
a dveří v hasičské zbrojnici. Jedním z hlavních témat 
bylo dokončení oprav potoka po povodních. Občané si 
vyslechli pozitivní zprávu, že po jednáních s Povodím 
Moravy bylo přislíbeno započetí oprav v letních měsí-
cích. Další připomínky byly k dopravě, především 
k průjezdu kamionů obcí, v této věci byla zahájena 
jednání s cílem omezit průjezd vozidel nad 22 t vzhle-
dem k nosnosti místního můstku. Podle fi nančních 
možností města se připravuje výměna střechy na 
zastávce a opravy chodníků, na úklid a údržbu obce 
byl vyčleněn jeden pracovník technických služeb. 
Občané byli seznámeni se změnou správce školy 
a knihovnice i s tím, že v obci zůstane i nadále zacho-
vaná škola a děti z Luhačovic tam budou jezdit 
 i nadále. V obci žilo koncem loňského roku 220 oby-
vatel, působí zde SDH Kladná Žilín, Holky v akci 
Kladná Žilín, MS Kladná Žilín. V loňském roce zde 
bylo dokončeno nové výletiště, na jehož vybudování 
se výrazně podíleli občané obce. Uskutečnilo se zde 
mnoho kulturních a společenských akcí: oslavy 600 
let založení obce, vepřové hody, košt slivovice, sta-
vění a kácení máje, dětský den, hody, jarmark, úklid 
obce a další akce.  

Výjezdní rada Kladné Žilíně

Svátek sborového zpěvu 
Luhačovice 2013
festival pěveckých sborů k 1150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje na Moravu

sobota 29. 6. 2013  
Svátek sborového zpěvu – k 1150. výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje
Kostel svaté Rodiny Luhačovice 19.00 hod. slav-
nostní koncert duchovní hudby
Účinkují pěvecké sbory:
SPS Leoše Janáčka Luhačovice, sbormistryně Lud-
mila Staňová
Chrámový pěvecký sbor Slušovice, sbormistr Jiří Šon 
Cantare Slavičín, sbormistryně Anna Frajtová 
Puellae Carminum, sbormistryně Markéta Prouzová 
Coro Laudamus Piešťany, sbormistr Ján Procházka

neděle 30. 6. 2013
Kostel svaté Rodiny 8.30 hod. 
při mši svaté 
Účinkuje: Coro Laudamus Piešťany, sbormistr Ján 
Procházka

Lázeňské náměstí 15.00 hod. 
– promenádní koncert
Coro Laudamus Piešťany, sbormistr Ján Procházka
SPS Leoše Janáčka Luhačovice, sbormistryně Lud-
mila Staňová 



zprávy z radnice .... strana 2

Zprávy ze 7. schůze Rady města 

Luhačovice konané 23. 4. 2013

RML doporučila ZML schválit použití investičního fondu 
Městského domu kultury  Elektra, příspěvkové organiza-
ce, na výměnu 2 ks stávajících hliníkových dveří s nadsvět-
líkem (služební vchody do MěDK a restaurace od rampy). 
RML schválila odpisový plán Městského domu kultu-
ry Elektra, příspěvkové organizace.
RML doporučila ZML schválit bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 2875 o výměře 1 115 m2, pozemek 
parc. č. 14/2 o výměře 231 m2, parc. č. 2841/1 o výměře 
209 m2 a pozemek parc. č. 2841/2 o výměře 238 m2 k. ú. 
Luhačovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova 
pro seniory Luhačovice. (Jedná se o pozemky na křižo-
vatce ulic Družstevní, Ludkovická a V Drahách.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
pozemek parc. č. 498/5 o výměře 375 m2 a část pozem-
ku parc. č. 498/6 o výměře cca 290 m2 k. ú. Luhačovice. 
(Jedná se o pozemky nad garážemi v ulici Úprkova.) 
RML schválila zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku parc. č. 2934/2 o výměře cca 8 m2 k. ú. Luhačo-
vice. (Jedná se o pozemek nad městskou plovárnou.) 
RML doporučila ZML podání žádosti o dotaci z ROP 
Střední Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce 
ul. Dr. Veselého Luhačovice“ zajištění fi nancování 
projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ 
v objemu 38 900 000 Kč v průběhu jeho realizace až do 
jeho fi nančního vypořádání, fi nanční spoluúčast města 
Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých 
výdajů projektu po dobu realizace projektu, každoroční 
zajištění fi nančních prostředků v rozpočtu města na kry-
tí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 
5 let od fi nančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho 
udržitelnosti.
RML schválila zveřejnění záměru města prona-
jmout pozemek parc. č. 1567/10 o výměře 1 230 m2 
k. ú. Řetechov. (Jedná se o pozemek v místní části 
Řetechov.) 
RML schválila zveřejnění záměru města směnit část 
pozemku parc. č. 16 o výměře 220 m2 k. ú. Řetechov.

RML rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 
6 zákona č. 137/2006 Sb. o vyloučení z další účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Ener-
getické úspory MŠ Luhačovice“ uchazeče TZ Therm, 
s. r. o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín Louky, a uchazeče EB 
– stav, s. r. o., Osvobození II. 268, 763 16 Fryšták.
RML schválila účast člena zastupitelstva města Ing. 
Bohuslava Marhoula na zahraniční studijní cestě do 
Slovinska, pořádané Sdružením lázeňských míst ČR 
v termínu 19. 5. – 25. 5. 2013.

ZML schválilo bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 2875 o výměře 1 115 m2, pozemek parc. č. 14/2 
o výměře 231 m2, parc. č. 2841/1 o výměře 209 m2 
a pozemek parc. č. 2841/2 o výměře 238 m2 k. ú. Luha-
čovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro 
seniory Luhačovice. (Jedná se o pozemky na křižovat-
ce ulic Družstevní, Ludkovická a V Drahách.)
ZML schválilo podání žádosti o dotaci z ROP Střed-
ní Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce ul. 
Dr. Veselého Luhačovice“, zajištění fi nancování pro-
jektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ 
v objemu 38 900 000 Kč v průběhu jeho realizace až do 
jeho fi nančního vypořádání, fi nanční spoluúčast města 
Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých 
výdajů projektu po dobu realizace projektu, každoroční 
zajištění fi nančních prostředků v rozpočtu města na kry-

Zprávy z 9. schůze Rady města 

Luhačovice konané 14. 5. 2013

tí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 
5 let od fi nančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho 
udržitelnosti.

Zprávy z 8. schůze Rady města 

Luhačovice konané 6. 5. 2013

vice, 763 26 Luhačovice, ve spolupráci se Sdružením 
obcí Rajecká Dolina a jehož cílem je zachování životního 
prostředí a rozvoj krajiny na území obou regionů. Projekt 
je podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
státního rozpočtu ČR a SR v rámci Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku 
parc. č. 407/4 o výměře cca 130 m2, části pozemku 
parc. č. 2881 o výměře cca 590 m2, části pozemku st. pl. 
230 o výměře cca 40 m2 a pozemku st. pl. 793 o výměře 
11 m2 k. ú. Luhačovice panu Tomáši Hlavičkovi, bytem 
Loučka 74, za cenu 1 000 Kč/m2 za podmínky vybudo-
vání nové opěrné zdi a části odstavné plochy a úhrady 
nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemky 
nad budovou č. p. 137.)
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku parc. 
č. 1864/1 o výměře cca 120 m2 k. ú. Luhačovice spoluvlast-
níkům bytových jednotek domu č. p. 908–910 za cenu 
500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jed-
ná se o pozemek u domu č. p. 908–910 v Zahradní čtvrti.)
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku 
parc. č. 2934/2 o výměře cca 8 m2 k. ú. Luhačovice 
fi rmě VALVE INVEST, s. r. o., U Dvora 213, 687 51 
Nivnice, za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem. (Jedná se o pozemek nad městskou 
plovárnou.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem pozemku parc. č. 1567/10 o výměře 1 230 m2 k. ú. 
Řetechov s panem Viktorem Matulíkem, bytem Fr. For-
mana 41/242, 700 30 Ostrava, na dobu určitou od 15. 
5. 2013 do 31. 5. 2018 za cenu 100 Kč ročně. (Jedná se 
o pozemek v místní části Řetechov.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
část pozemku parc. č. 2194/6  o výměře 25 m2 k. ú. 
Řetechov. (Jedná se o pozemek před Hospůdkou 
u Dubového stolu v místní části Řetechov.)
RML doporučila ZML schválit zřízení bezúplatného věcné-
ho břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 690/7 
ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 2882 k. ú. Luhačo-
vice. (Jedná se o pozemek za restaurací U Šímů.)
RML schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené 
s Lázněmi Luhačovice, a. s., na pronájem části pozem-
ku parc. č. 2443/8 k. ú. Luhačovice o výměře 400 m2 
včetně opěrné zdi k 31. 5. 2013. (Jedná se o pozemek 
v ulici Dr. Veselého.)
RML schválila zrušení výpovědi nájemních smluv s fi r-
mou BELPO PRODUKT, s. r. o., na pronájem části 
pozemku parc. č. 757/6 o výměře 280 m2 a části pozemku 
parc. č. 757/6 o výměře 58 m2, na kterém jsou umístěné 
stánky ESSEX ve vlastnictví nájemce z důvodu uhrazení 
nájemného. 
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí 
komise o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
základního hodnoticího kritéria – nejnižší nabídkové 
ceny – zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce „Energetické 
úspory MŠ Luhačovice“ takto: Pořadí č. 1: SANIZO, 
spol. s r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, 6 628 
433,00 Kč bez DPH; č. 2: UPOSS, spol. s r. o., Uher-
skobrodská 962, 763 26 Luhačovice, 6 911 781,00 Kč 
bez DPH; č. 3: 3V & H, s. r. o., Neradice 2324, 688 
01 Uherský Brod, 6 949 999,00 Kč bez DPH; č. 4: 
ZEVOS, a. s., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, 
7 599 448,00 Kč bez DPH; č. 5: Rovina, a. s., Kromě-
řížská 134, 768 24 Hulín, 7 893 985,00 Kč bez DPH; 
č. 6: FILMONT, s. r. o., Cyrilometodějská 578, 766 01 
Valašské Klobouky, 8 214 798,00 Kč bez DPH.
RML pověřila starostu města PhDr. Františka Hubáčka 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SANI-
ZO, spol. s r. o., v souladu s nabídkou uchazeče.
RML vzala na vědomí informaci Telefónica Czech 
Republic, a. s., o zrušení 3 veřejných telefonních auto-
matů – Dr. Palka Blaho 361 (u inhalatoria), Masaryko-
va 950 (vedle domu kultury), Družstevní 87.
RML schválila zvýšení úplaty na předškolní vzdělání 
v Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové organizaci od 
školního roku 2013/2014 na 500 Kč/měsíc.
RML schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 2+1 
v domě č. p. 636 v majetku města Luhačovice, která 
byla dána městem Luhačovice nájemkyni, Příční č. p. 
636, Luhačovice.

RML vzala na vědomí závěrečný účet města Luhačo-
vice za rok 2012 a doporučila ZML schválit celoroční 
hospodaření a závěrečný účet města Luhačovice za rok 
2012.
RML vzala na vědomí účetní závěrku města Luhačovice 
za rok 2012 a doporučila ZML schválit účetní závěrku 
města Luhačovice za rok 2012. Výsledek hospodaření 
za rok 2012 ve výši 219 338,71 Kč zjištěný dle platných 
právních předpisů v oblasti účetnictví převést do neroz-
děleného zisku minulých účetních období.
RML schválila účetní závěrku příspěvkových orga-
nizací města: Technické služby Luhačovice, Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum 
Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, 
Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže 
Luhačovice, za rok 2012.
RML doporučila ZML schválit převod zisku Základ-
ní školy Luhačovice za rok 2012 ve výši 12 141,22 Kč 
do rezervního fondu organizace, rezervní fond ve výši 
92 000 Kč použít na nákup zimní frézy a majetku dle 
schváleného rozpočtu na rok 2013 ZŠ Luhačovice, 
rezervní fond ve výši 86 000 Kč převést do investičního 
fondu a investiční fond použít na fi nancování údržby 
a oprav majetku dle schváleného rozpočtu na rok 2013 ZŠ 
Luhačovice;  převod zisku Mateřské školy Luhačovice za 
rok 2012 ve výši 20 579,11 Kč do rezervního fondu orga-
nizace. Rezervní fond ve výši ve výši 104 000 Kč použít 
na nákup 3 ks nerezových vozíků a nábytku do V. třídy, 
zbývající část rezervního fondu ve výši 113 000 Kč použít 
na nákup majetku dle schváleného rozpočtu na rok 2013 
MŠ Luhačovice; převod zisku Domu dětí a mládeže Luha-
čovice za rok 2012 ve výši 10 594,08 Kč do rezervního 
fondu organizace; převod zisku Městského domu kultury 
Elektra Luhačovice za rok 2012 ve výši 245 383,84 Kč
 do rezervního fondu. Částku 533 000 Kč z rezervního 
fondu převést do investičního fondu. Částku ve výši 
313 000 Kč z investičního fondu odvést do rozpočtu 
zřizovatele a zbývající část investičního fondu použít na 
výměnu oken v Městském domě kultury Elektra; převod 
zisku Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 
2012 ve výši 271 846,14 Kč do rezervního fondu a část-
ku 168 257,04 Kč z rezervního fondu použít k úhradě 
ztráty z minulých let; převod zisku Technických služeb 
Luhačovice za rok 2012 ve výši 96 059,38 Kč do rezerv-
ního fondu a celou částku z rezervního fondu ve výši 
96 058,38 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let. Část-
ku ve výši 560 000 Kč z investičního fondu TS Luhačovice 
odvést do rozpočtu zřizovatele.
RML uložila ředitelům příspěvkových organizací 
– Technické služby Luhačovice, Sportovní centrum 
Radostova Luhačovice a Městský dům kultury Luha-
čovice – řešit stav pohledávek se splatností do 31. 12. 
2012 a fi nanční komisi předložit zprávu o stavu pohle-
dávek včetně návrhu řešení pohledávek  se splatností 
do 31. 12. 2012 v termínu do 27. 8. 2013. 
RML schválila odpisový plán Technických služeb Luha-
čovice, příspěvkové organizace, dle ČÚS č. 708 pro rok 
2013. 
RML doporučila ZML schválit uzavření Smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 
000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na zabezpeče-
ní akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 
2013.
RML doporučila ZML schválit úhradu minimálně 20 % 
krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
kategorie JPO II v roce 2014 s minimálně 10% podílem 
na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům JPO II 
z rozpočtu města. 
RML schválila změnu odpisového plánu Základní ško-
ly Luhačovice dle ČÚS č. 708 od  1. 1. 2013. 
RML doporučila ZML schválit účast na projektu „Ochra-
na biodiverzity významných ekosystémov regiónov 
Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“, který realizuje 
Mikroregion Luhačovské Zálesí, sídlo Hlavní 51, Pozlo-

Zprávy z 19. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 29. 4. 2013
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Holky v akci

Již několik let působí v Kladné Žilíně občanské sdružení 
Holky v akci. Pořádají střídavě se sborem dobrovol-
ných hasičů každoroční masopustní obchůzky, stavění 
a kácení máje, slet čarodějnic, dětské dny, letní a vánoč-
ní jarmarky, pečují o zeleň v obci. Nezapomínají ani na 
charitativní akce. S klubem seniorů a místním myslivec-
kým sdružením vloni organizovaly velké oslavy k šestis-
tému výročí první zmínky o Žilíně a na tuto tradici chtějí 
i letos navázat setkáním rodáků, seniorů a přátel Kladné 
Žilína na počátku srpna tohoto roku. Děvčata se pravi-
delně scházejí a vyrábějí různé upomínkové předměty 
ze slámy, proutí, papíru, hlíny nebo jiných přírodních 
materiálů. Jejich aktivita je pozoruhodná, podařilo se 
jim výrazně oživit společenský život v této malé vesničce 
a umožnit pravidelné setkávání nejen místních občanů 
všech generací, ale často i jejich hostů z okolních obcí 
regionu, za což jim nepochybně patří naše uznání a díky.
 Senioři z Kladné Žilína

Vždycky mne potěší, pokud se dozvím, že se někdo roz-
hodne udělat něco pro druhé lidi. Snad proto, že to není 
pro dnešní dobu typické. Na počátku letošního května 
o víkendu bylo krásně, komu by se chtělo pracovat. 
Sluníčko zvalo k opalování nebo k procházkám jarní 
přírodou, k sladkému odpočinku. Myslivecké sdružení 
v Kladné Žlíně však mělo jiné plány. S podporou něko-
lika nečlenů, ale zato milovníků přírody, vyrazili všich-
ni od Petrůvky přes Paseky, Sudinku k rybníku do své 
obce a dál až do Přečkovic. Nešlo však o turistickou 
vycházku, ale o úklid okolní přírody od všeho, co do ní 
nepatří. A že toho bylo. V příkopu se našel starý počí-
tač, televizor, plyšové hračky, spousta plastových lahví,  
nedopité lahve od piva, papíry – i úřední, no na si co 
vzpomenete. Tak si říkám, co všechno ta zvěř dokáže 
odhodit. Je velmi zábavné představit si zajíce, jak ve své 
jamce sleduje Večerníček a hned vedle si koloušci na 
počítači hrají  hry. V mlází si divoká prasata dopřávají 
piva a coly a nedopité lahve házejí za hlavu. Ne, oprav-
du nemyslím, že za to může polní zvěř, i když se nad 
tím asi také podivuje. Mohou za to lidé, my všichni. Co 
všechno dokážeme ještě zahodit a ponechat na jiných, 
aby to za nás uklidili. Někdo to nakonec udělat musí, 
jinak bychom se v odpadcích utopili. Tak stejně jako 
vloni, klobouk dolů, páni myslivci, a díky. Stydím se 
za všechny, kteří se takto chovají k přírodě v chráněné 
oblasti Bílé Karpaty. Plné pytle odpadků odvezly hned 
druhý den Technické služby Luhačovice a já bych měl 
pro příště takový návrh. Vystavme všechny ty odpadky 
na návsi, aby si každý vybral ten svůj a zastyděl se. Ten 
nepořádek  přece udělali konkrétní lidé, ale myslivci to 
určitě nebyli. (j. h.)

V družné a příjemné atmosféře se setkali senioři z Klad-
né Žilína a Luhačovický spolek aktivních seniorů. Seni-
orky z Luhačovic se v hojném počtu vydaly ve středu 
15. května do Kladné Žilína. Jednalo se o první z budou-
cích pravidelných setkávání mezi oběma kluby, které se 
příště uskuteční v Luhačovicích a poté opět v Kladné 
Žilíně. 
Hosté si prohlédli klubovnu v místní hasičské zbrojni-
ci, kapličku, historickou zvonici a chloubu obce – nové 
výletiště. Velkému zájmu se těšila i prohlídka místní 
školy, kde je živá kronika obce v podobě pana Bedřicha 
Raka poutavě seznámila s historií obce i školy. Hosté se 
mimo jiné dozvěděli, že hranice mezi obcemi Kladná 
a Žilín vede hasičskou zbrojnicí a kaplička, škola i výle-
tiště jsou v Kladné. 
Jelikož senioři z Kladné Žilína připravují počátkem 
srpna již druhý ročník setkání rodáků a přátel Kladné 
Žilína, jednalo se i o zapojení a možnost spolupráce se 
seniory z Luhačovic.
Luhačovický spolek aktivních seniorů, který spojuje 
50 občanů Luhačovic, vyvíjí aktivní činnost, pořádá 
výlety, vycházky, zájezdy do divadla i do dalších atrak-
tivních míst v okolí, přednášky, posezení v klubovně 
a mnoho dalších akcí.

Novinky z knihovny

V květnových dnech jsme si připomněli ukončení dru-
hé světové války, která ovlivnila osudy mnoha milionů 
lidí. Československo bylo okupováno dlouhých šest let, 
než se dočkalo osvobození Rudou armádou a spojenec-
kými vojsky. Účelem malé výstavy, kterou jsme uspo-
řádali v luhačovické knihovně, bylo nejen připomenout 
tuto tragickou a nelehkou dobu, ale také význam Rudé 
armády a její části rumunské armády, která osvobodila 
Zlínský kraj, a dále významné zdejší rodáky, kteří se 
účastnili odboje proti nacistům.
Z mnoha jmen stojí za zmínku mimo jiné pilot a dlou-
holetý velitel 311. bombardovací perutě RAF Josef 
Šnajdr a velitel 310. stíhací perutě RAF Václav Cukr.
Tato akce vznikla díky nápadu, pomoci a ochotě pana 
J. Koláře, člena Klubu vojenské historie Příbram. 
Vytvořil interaktivní výstavu z vlastní sbírky, na níž si 
děti i dospělí mohli mimo jiné prohlédnout uniformy, 
zbraně a vojenské vybavení ruských i německých vojá-
ků. Exponáty byly zakomponované do jednotlivých 
částí expozice, které simulovaly například ruské váleč-
né tábořiště nebo německé obranné stanoviště v sever-
ní Africe. Dobové obrazy, letáky a fotografi e pomáhaly 
navodit atmosféru tehdejší válečné doby.  
V souvislosti s touto akcí bychom chtěli požádat 
místní pamětníky a občany o zapůjčení jakýchkoliv 
fotografi í týkajících se válečné doby a osvobození 
v Luhačovic a okolí. Rádi bychom je oskenovali 
a vystavili příští rok na výstavě, která by byla zamě-
řena přímo k dění v našem městě.
22. května proběhla beseda s reportérem, lovcem 
nacistů a spisovatelem Stanislavem Motlem. Přednáš-
ka s názvem Vlak do pekla byla obohacena promítáním 
dokumentárního fi lmu a zajímavým vyprávěním.
Srdečně vás zveme 6. 6. do knihovny na besedu se 
spisovatelkou a autorkou knih Vyhnání Gerty Schni-
rch a Žítkovské bohyně Kateřinou Tučkovou. Přesný 
čas přednášky bude uveřejněn na plakátech a na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz. 
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.

 Milana Mikulcová

Komu se nelení v Kladné Žilíně

Významné úspěchy žáků ZŠ Luhačovice

Celostátní soutěž skautských hlídek Litvínov: 1. místo
Matematická olympiáda, okresní fi nále: 
9. ročník, 1. P. Herinek (v krajském fi nále 6. místo)
5. ročník, 6. M. Novosád 
6. ročník, 1. A. Hýsková, 2. J. Hájek
Německá olympiáda, okresní kolo (9. r.): 10. E. Raj-
chlová
Olympiáda z JČ, okresní fi nále (9. r.): 10. P. Herinek
Dějepisná olympiáda, okresní kolo (9. r.):
1. P. Herinek (v krajském kole 6. místo)
Chemická olympiáda, okresní kolo (8.–9. r.):
1. P. Herinek, 7. K. Tomová
Recitace, okrskové kolo 
1. A. Procházková (2. tř.), 2. K. Malotová (6. tř.), 1. M. 
Slovák (8. tř.)
Recitace, okresní fi nále
1. K. Malotová
Okresní kolo biologické olympiády (6.–7. r.):
1. A. Hýsková, 4. K. A. Kuželová
Poznej a chraň, okresní fi nále: 1. ZŠ Luhačovice
Ekologická soutěž EKOUŠ Vsetín: 4. ZŠ Luhačovice
Olympiáda z AJ (MINI FIRST CERTIFICATE) (9. r.): 
5. K. Tomová
Zpěv, okrskové kolo (2.–3. r.):
1. B. Glombíčková, 3. T. Macík
Dopravní výchova, okrskové kolo: 
I. kategorie 3. ZŠ Luhačovice, II. kategorie 2. ZŠ Luha-
čovice
Lidice pro 21. století
K. Kunorzová – postup do celostátního fi nále
Výtvarná soutěž Okno do světa
1. E. Bednaříková (1. r.), 2. R. Kudláček (2. r.), 1. T. Kre-
stová (4. r.), 2. A.. Sklenářová (9. r.)
Zvláštní ocenění – 5. třída za prostorové práce

Mgr. Roman Lebloch

Příjemné setkání

V pondělí 13. května navštívili s blahopřáním ke Dni 
matek představitelé města, pan starosta František 
Hubáček a paní místostarostka Marie Semelová, domov 
pro seniory. Pan starosta také seznámil seniory s novým 
projektem Domova pro seniory v ulici Družstevní, kdy 
předběžný konec realizace je naplánován na rok 2015.
Mezi seniory přišly také děti z Mateřské školy Luhačo-
vice, které předvedly vystoupení plné básniček, říkanek 
a hezkých tanečků. Na závěr předaly děti našim senio-
rům kytičky a dárečky vyrobené dětmi v Mateřské škole 
v Luhačovicích.
Toto ovšem není jediná aktivita, kterou klientům domov 
pro seniory nabízí, některé z dalších možností přiblížila 
Marta Ševčíková, ředitelka tohoto zařízení: „V našem 
domově mají lidé mnoho aktivizačních cvičení, o kte-
ré se starají naše pracovnice tzv. ergoterapeutky, dále 
zde máme fyzioterapeutku, která má rehabilitovat 
a rozpohybovat naše klienty, pokud je to potřeba vzhle-
dem k jejich stavu. Pokud jde o aktivizační činnost, 
organizujeme různé kroužky, například ručních prací, 
a také máme kroužek, kde si povídáme o svých bývalých 
zájmech, prohlížíme si fotografi e. Oblíbený je i kroužek 
zpívání. Ve čtvrtek jedeme s klienty společně se Spol-
kem seniorů na výlet do Vizovic, kde navštívíme lihovar 
R. Jelínka a zámek ve Vizovicích, na který nám přispívá 
město Luhačovice. Klienti si to vždy velice užívají. Dále 
jsme stavěli máj, nyní nastane kácení máje, kdy přijdou 
děti z Mateřské školy Pozlovice, které mají nachystány 
různé aktivity, např. hod na koš. Doufáme, že nám vy-
jde počasí,“ dodala.  Barbora Švehlíková

Návštěva ke Dni matek

114 dětí z okresu Zlín, Kroměříž, Vsetín a letos poprvé 
i Uherské Hradiště přijelo v sobotu 27. dubna do luha-
čovické základní školy změřit své síly v oblastní sou-
těži Zlatá včela Zlínského kraje. Oblastní soutěž pro 
členy zájmových včelařských kroužků při základních 
školách, organizovaná Českým včelařským svazem, je 
vyvrcholením celoroční práce kroužků a příležitostí ke 
srovnání vědomostí členů a výměně zkušeností vedou-
cích. Záštitu nad Zlatou včelou Zlínského kraje převzal 
Stanislav Mišák, hetman Zlínského kraje. Přivítat 
a povzbudit účastníky přijela Milena Kovaříková, člen-
ka Zastupitelstva Zlínského kraje, předsedkyně Výboru 
pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí 
a rozvoj venkova ZZK. Do Luhačovic přijely děti z Bys-
třice pod Hostýnem, Lidečka, Újezda u Valašských 
Klobouk, Slušovic nebo Jasenné. „Děti soutěží v pěti 
disciplínách. Je to všeobecný test, botanika, anatomie, 
pomůcky a včelařská praxe. Pro děti by měla být nejtěžší 
asi praxe, protože teprve začínají včelařit a jsou poma-
lu zasvěcováni do světa včel. Teoretické znalosti se dají 
naučit. Také to, jak má včelař v samotném včelařském 
provozu postupovat, je jednou z nejtěžších věcí,“ uvedl 
Pavel Horák, předseda ZO ČSV Luhačovice, vedoucí 
kroužku mladých včelařů při ZŠ a zároveň jeden z hlav-
ních organizátorů soutěže. Soutěž je vícestupňová. Má 
kolo oblastní, celostátní a mezinárodní. Děti byly roz-
děleny do 21 družstev ve dvou kategoriích – žáci 1.–5. 
ročníku a 6.–9. ročníku.
Nejlepším včelařem starší kategorie oblastního kola 
v Luhačovicích se stal a třípatrový úl si odnesl Mário 
Herák z Ostrožské Nové Vsi. V mladší kategorii nejlépe 
bodoval Vojtěch Dušek z Jasenné, který získal dvoupa-
trový úl. Dalších devět soutěžících v každé kategorii si 
ze soutěže odneslo věcné ceny. Do celonárodního kola, 
které proběhne v Nasavrkách, postoupili pouze sou-
těžící ze starší kategorie. Pět nejlepších a dva náhrad-
níci.
Luhačovickým mladým včelařům se dařilo takto:
Mladší kategorie: 10. Eliška Mališková, 11. Mirek 
Holub, 27. Antonín Novák, 39. Lukáš Fiodor 
Starší kategorie: 23. Radek Holub, 26. Jiří Mališka, 
27. Štěpán Malota, 28. Aleš Bětík 

Olga Skovajsová

Soutěž Zlatá včela v Luhačovicích
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na nová šlapadla vyčlenili půl milionu korun,“ uvedla 
Olga Tkáčová, starostka městyse Pozlovice, a dodala, 
„pamětníci nám plasty nedoporučují, proto bychom 
chtěli nakoupit šlapadla kovová, dvě už máme objed-
nána jako prototypy z Pardubic. Na druhou stranu nám 
fi rmy garantují, že dnes už mají plasty jiné vlastnosti.“
Kapacita přístaviště je 40 míst pro lodě a šlapadla. 
V tuto chvíli je objednáno dalších pět plastových šlapa-
del, z toho jedno se skluzavkou.
„Jsme dodavatelé vodních šlapadel z Itálie. Po konzultaci 
s městysem Pozlovice jsme vytipovali   šlapadla vhodná 
pro tuto lokalitu. Nabízíme šlapadla z moderního mate-
riálu polyetylénu, který má na rozdíl od původních lami-
nátů větší odolnost a pevnost,“ vysvětlil Karel Mucha, 
manažer fi rmy zajišťující šlapadla pro Luhačovickou 
přehradu. Jedná se o materiál z polyetylénu tvořený 
sendvičovou konstrukcí, který obstál ve všech testech.
„Pro větší atraktivnost doporučujeme vybavení šla-
padel například skluzavkami. Veškeré naše výrobky 
jsou homologovány pro EU a jsou maximálně bezpeč-
né. Cena šlapadla se pohybuje od čtyřiceti do sta tisíc 
korun,“ dodal Karel Mucha.
Lodě a šlapadla budou na Luhačovickou přehradu spuš-
těna tak, aby byla při první velké akci, Dětském dni na 
přehradě, plně k dispozici. 

Olga SkovajsováPutovní přehlídka fi lmů 

s Marilyn Monroe

Vážení fi lmoví diváci, na letní měsíce jsme pro vás při-
pravili v kině Elektra putovní přehlídku digitalizova-
ných fi lmů s Marilyn Monroe v hlavní roli. Přehlídka 
je součástí doprovodného programu k mezinárodní 
putovní výstavě Marilyn. Jedinečná expozice zaplní od 
30. května do 20. září reprezentativní prostory Jízdár-
ny Pražského hradu a představí módní ikonu a kultur-
ní fenomén Marylin Monroe prostřednictvím všech 
dostupných materiálů, z nichž mnohé jsou veřejnosti 
zpřístupněny vůbec poprvé. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout nejucelenější kolekci kostýmů a bot z fi l-
mů i z osobního života herečky, sestavenou ze sbírek 
soukromých sběratelů z celého světa, známé i dosud 
nepublikované fotografi e, úryvky z jejích deníků, poezie 
a ukázky z fi lmů, jež jí přinesly věhlas. Diváci s lístkem 
z kina z přehlídkových představení mají vstup na výsta-
vu v Praze zdarma. Přehlídka nabízí slavnou kombi-
naci hudební komedie, parodie na gangsterské fi lmy 
a bláznivé crazy komedie a jednu nejoblíbenějších 
komedií vůbec Někdo to rád horké ve dnech 2. července 
a 6. srpna. Nestárnoucí komedii Páni mají radši blon-
dýnky o prototypu okouzlující sexuální bohyně s plavou 
hřívou, která si získává srdce všech okolních mužů, 
můžete zhlédnout 16. července a 13. srpna. Role roz-
košné naivní blondýnky Lorelei byla Marilyn šita přímo 
na míru. Třetí a poslední fi lm, ve kterém se Marilyn 
představí v úterý 23. července a 20. srpna, klasická 
komedie Slaměný vdovec, obsahuje jeden z nejpro-
slulejších záběrů fi lmových dějin – slavnou scénu MM 
v bílých šatech nad kanálem! Jste srdečně zváni na pře-
hlídku fi lmů do kina Elektra. Regina Bittová

Čarodějnický slet

Na 14. velký čarodějnický slet se malí čarodějové a kou-
zelníci připravovali už dlouho dopředu. Vše vypuklo 
v pátek 26. dubna na tajném čarodějném místě pod lyžař-
ským svahem. Téměř padesátka příznivců her a čarování 
si užila krásný podvečer plný soutěží (házení koštětem, 
závody s pavoukem na hlavě, létání s netopýrem, jízda 
kola s pavoukem), vaření lektvarů a plnění úkolů.
Zatímco loni se vařil lektvar na krásu, letos si malí čaro-
dějové pod dohledem zkušené čarodějnice Kanimůry 
uvařili lektvar splněných přání. Kdo lektvar vypil, získal 
kouzelnou fazolku, kterou si doma zasadí. Až fazolka 
vzklíčí, přání se vyplní. Kanimůra, pod rouškou tmy, 
prozradila ingredience lektvaru – muří nohy, čertova 
paprika, špína z nehtů, žabí fl us a špetka sušených 
hadích ocásků.
 Olga Skovajsová

pro děti a rodiče připravili odpolední Ekoškoličku třídě-
ní odpadu a v podzámecké zahradě probíhal také nauč-
ný program Ekokomu Tonda Obal na cestách, kde děti 
získaly vědomosti, proč vlastně je dobré odpad třídit 
a co nového se z něj může vyrobit. Zapojili jsme se také 
do jarního úklidu města a vyčistili okolí MŠ od odpadků. 
Na tvořivých Eko-dílnách se tentokrát vyrábělo nejen 
z PET lahví, ale byl použit rozmanitý odpadový materiál 
a výrobky byly k vidění na plotě zahrady mateřské školy.
Děti dostaly do podvědomí, jak může člověk přírodu 
chránit, ale jak ji může také ničit. Osvojily si pravidla 
chování v přírodě, seznamovaly se s bylinkami, které 
i letos budou pěstovat na bylinkové zahrádce. Čerstvé 
byliny a bylinné čaje byly po celou dobu zařazeny do 
jídelníčku. 
Děti nakreslily spoustu obrázků, vytvořily plakáty, vyrá-
běly ruční papír, pracovaly se slaným těstem, tvořily 
z přírodnin a výtvory pak vyzdobily svoji třídu nebo šat-
nu. Hravou formou si vytvářely kladný vztah k přírodě 
a k místu, ve kterém žijeme.
Děkujeme všem, kteří společně s námi podpořili světový 
svátek životního prostředí Den Země.

Lenka Vrbová

Výchovný koncert ZUŠ

Výchovný koncert Abeceda slušného chování pro žáky 
1.–3. tříd základní školy se konal v kinosále MěDK 
Elektra v pátek 3. května. Scénář a dramaturgii pořadu 
připravila pedagožka Kamila Sedláčková, účinkovalo 
v něm 20 žáků a 6 pedagogů hudebního oboru ZUŠ 
Luhačovice.
Celý koncert byl koncipován interaktivně. Posluchači byli 
do programu zapojeni jak v hledišti, tak i na podiu. Jed-
notlivé díly koncertu seznamovaly malé žáky zábavnou 
formou jak se chovat slušně při různých příležitostech 
humorně laděným proslovem, hudbou a dramatickými 
scénkami. Na koncertě zazněly mimo jiné i známé písně 
Což takhle dát si špenát, Šaty dělaj člověka, Rychlík do 
Prahy, které děti dobře znaly. Kamila Sedláčková ukon-
čila výchovný koncert těmito slovy: „Víme, že být vlídný 
a slušný k našemu okolí je krásné. Víme, že bychom měli 
být hodní, že bychom neměli druhým zbytečně ubližovat.  
Prostě žijme tak, aby nám tu na světě bylo krásně.“ 
Výchovný koncert ZUŠ Luhačovice ukázal jednu z mála 
cest, jak děti k hudbě přivést, probudit v nich zájem 
a snad i touhu prozkoumat tento druh umění hlouběji.

Intenzivní trénink agility 

DDM Luhačovice otevřel od března 2013 nové zájmové 
kroužky agility. Aby nejen naši členové, ale také další 
zájemci o tento sport se psy měli možnost zlepšit své 
dovednosti, uspořádali jsme intenzivní výcvik.
V sobotu 4. a v neděli 5. května v areálu SC Radostova 
absolvovali přihlášení zájemci z různých míst Moravy 
a Slovenska trénink s Lucií Dostálovou, reprezentantkou 
ČR v agility. Lucie Dostálová se účastnila v roce 2012 
MS agility v Liberci a v soutěži družstev se její družstvo 
umístilo na prvním místě. Na naší intenzivce radou 
a trpělivým vysvětlováním pomohla 23 psovodům s moti-
vací psa, pohybem těla a rukou, navázala na dosažené 
dovednosti psovodů a rozšířila je o další důležité poznat-
ky. Zdůraznila důležitost budování důvěry mezi psovo-
dem a psem. Individuálním přístupem posilovala moti-
vaci a zájem psovodů a zdokonalovala jejich dovednosti 
při vedení psa připravenými parkury. 
Oba dva dny výcviku probíhaly v pozitivní atmosféře, 
účastníci měli možnost navázat kontakty s lidmi stejné-
ho zájmu, vyměnit si zkušenosti. Tento sport je vhodný 
pro zájemce každého věku, ale také pro osoby s pohy-
bovým handicapem. Nejmladší účastník měl 11 let, nej-
starší 70 let a výcviku se účastnila také slečna, která se 
pohybuje na invalidním vozíku.
 Bc. Eva Tomalová, řed. DDM Luhačovice

Ve dnech 8.–19. 4. 2013 byl již druhým rokem v mateř-
ské škole realizován krátkodobý projekt Den Země. 
Děti se přiměřeně věku naučily třídit papír a plast a pro-
střednictvím naučných programů dostaly do podvědomí 
i další třídění: sklo, bioodpad, tetrapaky, směsný. Pomocí 
barev se také orientují, kam který odpad vyhodit. V DDM 

Den Země v mateřské škole

Už brzy se vrátí na Luhačovickou 

přehradu lodě a šlapadla

Dotažení posledních šroubů a přístaviště na Luhačo-
vické přehradě je na vodě. V úterý 23. dubna pracovníci 
fi rmy ze Starého Města repasovali a znovu osadili pří-
staviště. Rekonstrukce přístaviště tak byla dokončena. 
Lodě a šlapadla se na přehradu vrátí po dvou letech, kdy 
byla přehrada čištěna. Původní konstrukce byla repa-
sována, ocelové plováky byly vyplněny polyuretanovou 
pěnou, aby nedocházelo k potopení v případě proděra-
vění. Celá konstrukce je ošetřena speciálními mostními 
barvami.
„Rozpočet činil 700 000 korun, podařilo se nám zajis-
tit spolufi nancování z fondu mikroprojektu – v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Slovenská republika ve výši 90 %. Původ-
ní lodě jsme museli také repasovat, z rozpočtu jsme 

Letní taneční škola Victoria 

v Luhačovicích 30. 6. – 26. 7. 2013

V měsíci červenci bude opět v Luhačovicích Letní ško-
la tance. Letošní 26. ročník zve na kurzy tance všechny 
účastníky předešlých ročníků, ale i nové zájemce. Opět 
jsou připraveny různé taneční žánry se skvělými lek-
tory, kteří se na vás těší. V prvním týdnu od 30. 6. do 
5. 7. si pro vás lektoři nachystali kurzy zumby, kombi-
naci tance, žhavých rytmů a zvýšení svalové zátěže, pro 
jednotlivce latino mix – zábavné taneční cvičení pro 
ženy, dívky i muže, při kterém se odreagujete a načer-
páte energii. Pro páry jsou zde opět párové latini tance 
salsa, bachanta, čača. Souběžně se swingovou hudbou 
ve 20., 30. a 40. letech 20. století se zrodil i nádherný 
swingový tanec, který bude určen pro páry.
V druhém týdnu od 14. do 19. července budou kurzy 
zaměřeny na musical dance, jenž zůstává věrný své-
mu původnímu poslání – plně sloužit muzikálovému 
divadelnímu repertoáru, zatímco jazz dance vstřebává 
neustále nové hudební a taneční styly. V tomto týdnu si 
zatančíte také contemporary dance, street dance, frees-
tyle. 
Od 21. do 26. července si na své přijdou i tempera-
mentnější povahy, které ocení tanec španělských rytmů 
fl amengo a velmi starý tradiční tanec s bohatou histo-
rií tančený v arabském světě – orientální tanec. Další 
perský tanec si  zamilujete hned, jak se s ním setkáte; 
krásné pózy, jemné točky a krokové variace plné žen-
skosti a rafi nované stylizace, velmi jemná taneční forma 
orientálního tance známá ve světě jako „balet Orientu“. 
Již tradičně zde budou i lekce egyptského orientálního 
tance.
Během tanečních kurzů můžete ve volných chvílích 
obdivovat malé lázeňské městečko, Jurkovičovy stav-
by, ochutnávat lázeňské oplatky a minerální prameny. 
Zapůjčit si kolo a projet se kolem přehrady. Zaplavat si 
na městské plovárně, která je v blízkosti MěDK Elektra, 
kde na vás čekají rekreační bazén, plavecký bazén, divo-
ká řeka a hlavně venkovní opalovací terasy. V hotelu Ale-
xandria je možné navštívit veřejnosti přístupný bazén ve 
stylu římských lázní. V kině Elektra budou do programu 
zařazeny projekce s taneční tematikou.
Koho láká taneční pohyb, určitě v Luhačovicích prožije 
příjemnou aktivní dovolenou. 
A pokud ještě váháte, můžete přijet, vyzkoušet si 
hodinu zdarma a rozhodnout se. Pokud jste místní, 
neváhejte a přijďte vyzkoušet i vy některý z tanců. 
I pro vás bude platit hodina kteréhokoliv tance zdarma, 
než se sami přesvědčíte, že tanec a léto k sobě zkrátka 
patří.

Regina Bittová
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Michal je už pravidelným účastníkem vyhlášení spor-
tovců Luhačovic. V roce 2012 přestoupil do kategorie 
juniorů. Začátek závodní sezony ještě trávil na ročním 
studijně-tréninkovém pobytu ve Švédsku, ale hlavní 
závody už absolvoval zase doma. Pochlubit se může 
ziskem zlaté medaile z MČR na krátké trati, bronz pak 
získal na MČR ve sprintu a v celkovém hodnocení Celo-
státního žebříčku H20 skončil na druhém místě. Za 
Českou republiku běžel také v červenci 2012 v Košicích 
na mistrovství světa juniorů, kde v individuálním závo-
dě na klasické trati doběhl na krásném devátém místě 
a ve štafetách obsadil v dresu ČR čtvrté místo. Pochopi-
telně je také členem reprezentačního družstva juniorů 
ČR pro rok 2013. Michal se za rok 2012 dostal také do 
nominace 15 nejlepších sportovců Zlínského kraje. 
Jakub Křenek, junior oddílu lyžování, TJ Slovan 
Luhačovice.                   
Jakub se věnuje skicrosu. Jeho největším úspěchem je 
účast na mistrovství světa juniorů v italském Valma-
lencu, kde obsadil 42. místo. V seriálu závodů FIS se 
v Karolínce umístil na 12. a 17. příčce. Zúčastnil se 
reprezentačního soustředění v Rakousku.
Tomáš Molek, dorostenec oddílu kuželek, TJ Sokol 
Luhačovice.                     
Tomáš je hráčem dorosteneckého družstva, které v kva-
lifi kační skupině Zlínského kraje o mistra ČR obsadilo 
celkové 4. místo. Tím si družstvo luhačovického doros-
tu zajistilo postup do vyřazovacích bojů o mistra ČR. 
Na mistrovství republiky obsadil v soutěži jednotlivců 
6. místo s průměrem 514 sražených kuželek na zápas. 
Na přeboru Zlínského kraje jednotlivců obsadil ve své 
kategorii 2. místo. Pro své dlouhodobě stabilní výsledky 
je ve svém dorosteneckém věku stálým členem divizního 
družstva dospělých.
Štěpán Mudrák, dorostenec oddílu orientačního 
běhu, TJ Slovan Luhačovice.                
Štěpán v roce 2012 startoval druhým rokem v mladším 
dorostu, tedy ve věkové kategorii H16. Zde jasně potvr-
dil roli nejlepšího českého mladšího dorostence, jasně 
vyhrál Celostátní žebříček a ze závodů MČR si přive-
zl dvě stříbra (ze sprintu a ze závodu na krátké trati) 
a zlatou medaili ze závodu na klasické trati. Společně 
s Vojtou Sýkorou a Jonášem Hubáčkem navíc vyhrá-
li domácí šampionát dorosteneckých štafet. Českou 
republiku pak reprezentoval na ME dorostu ve Francii, 
kde získal v závodě štafet bronzovou medaili. Štěpán 
je rovněž velkým univerzálem v orientačních sportech. 
V závodní sezoně 2012 stačil mimo zmiňovaných čtyř 
medailí z pěšího OB získat taky stříbro z MČR MTBO 
(orientační závody na horských kolech) a rovněž se stal 
mistrem ČR v LOB (lyžařský orientační běh).  
Daniel Orlita, dorostenec tenisového klubu, TK 2000 
Luhačovice.                      
Dan je sice dorostenec, ale již velmi úspěšný hráč 
družstva dospělých luhačovického klubu. V sezoně 
2012 svými vynikajícími výsledky významně pomo-
hl k postupu do 1. třídy a tím i k návratu klubu mezi 
krajskou elitu. V současné době, již jako člen tenisové 
akademie TK Agrofert Prostějov, dosahoval především 
významných úspěchů na mezinárodní i republikové 
úrovni: v dorostu pod 16 let skončil jako 3. V Evropě 
vyhrál tři evropské turnaje ve dvouhře a 1 ve čtyřhře. 
3× byl na těchto evropských turnajích dvouhry poražen 
a až ve fi nále na evropském Masters do 16 let se probo-
joval do fi nále a vyhrál Jihomoravský přebor do 18 let.
Tadeáš Sek, žák oddílu házené, TJ Sokol Luhačovi-
ce.   
Tadeáš nastupuje pravidelně k utkáním v Miniházené 
4+1 a k utkáním mladších žáků ve Zlínské lize. V obou 
kategoriích patří k obávaným střelcům ze střední vzdá-
lenosti. Vyniká jak v útoku, tak i v obraně. Výrazně se 
podílí na úspěších družstva nejmladších luhačovických 
házenkářů. 
Vojtěch Sýkora, žák oddílu orientačního běhu, 
TJ Slovan Luhačovice. 
Vojta byl v roce 2012 druhým rokem starší žák. Suve-
rénně opět vyhrál Moravsko-slezský žebříček katego-
rie H14. Už během roku 2012 nastupoval k některým 
závodům jednotlivců štafet za dorostence, když v šesti 
startech na MČR a Celostátního žebříčku mladších 

V pátek dne 19. dubna se v sokolovně uskutečnila Val-
ná hromada TJ Slovanu, kde byli vyhlášeni nejlepší 
sportovci místních sportovních klubů za rok 2012.

Jednotlivci 
Jiří Čech, junior oddílu lyžování, TJ Slovan Luhačo-
vice.
Jirka se stal juniorským mistrem ČR. V závodě FIS ve 
Špindlerově Mlýně obsadil v malém fi nále 6. místo. 
Absolvoval 4 závody světového poháru, bohužel bez 
umístění. Na evropském poháru ve Francii zajel 3. mís-
to. Vrcholem bylo juniorské MS ve Valmalencu v Itálii, 
kde docílil zatím svého největšího sportovního úspě-
chu. Vybojoval čtvrté místo a od bronzu jej dělily pouhé 
2 setiny vteřiny.
Tomáš Hruboš, žák fotbalového klubu, FK Luhačo-
vice.                             
Tomáš je jedním z největších talentů za poslední roky. 
I přes velmi mladý věk je jako hráč vybaven neuvěřitel-
nou technikou vedení míče. Hraje na postu záložníka 
nebo útočníka. Již od přípravkového věku hrál zápasy 
žáků s kluky výrazně staršími. Vzhledem k jeho obrov-
skému talentu o něj svedli boj ligové týmy Zlína a Slo-
vácka. V současné době je již hráčem 1. FC Slovácko.
Jonáš Hubáček, dorostenec oddílu orientačního běhu 
TJ Slovan Luhačovice.                
V roce 2012 Jonáš potvrdil svoje postavení v českém ori-
entačním běhu. Jako starší dorostenec vyhrál Celostát-
ní žebříček kategorie H18 a ziskem tří zlatých medailí 
z individuálních závodů MČR (ve sprintu, v závodě na 
krátké i klasické trati) a rovněž ziskem zlata z MČR 
štafet se stal se čtyřmi zlaty z MČR nejúspěšnějším 
závodníkem OB v ČR co do počtu získaných medai-
lí. Tyto výsledky znamenaly jasnou nominaci na ME 
dorostu do Francie, odtud si přivezl rovněž bronzovou 
medaili ze závodu štafet.
Michal Hubáček, junior oddílu orientačního běhu, TJ 
Slovan Luhačovice.              

Cyklovýjezd

V pátek 3. května se uskutečnil II. ročník Cyklovýjez-
du kolem Luhačovic s profesionálním průvodcem. 
Tato akce se koná s cílem představení Luhačovic 
a okolí jako místa vhodného pro aktivní odpočinek 
a především pro dnes tak populární cykloturistiku. 
Cyklisté mají možnost výběru od náročnějších tras, 
které vedou nezpevněnými terény, odměněnými 
krásnými výhledy, až po nenáročné stezky v okolí 
přehrady a do Biskupic, které vedou po rovině a jsou 
vhodné i pro bruslaře. Vybrané trasy v okolí Luha-
čovic najdete na: http://resort-luhacovice.cz/how-
cmsms-works/na-kole.html.

dorostenců skončil vždy mezi 11. až 17. místem. Ve šta-
fetách dorostenců nastupoval střídavě v závodech Čes-
kého poháru, ale to nejlepší si nechal na závěr sezony na 
MČR štafet, když na druhém úseku zaběhl nejrychlejší 
čas a celá štafeta v cíli třetího úseku slavila zisk zlatých 
medailí na rok 2012.
Barbora Šuráňová, žákyně oddílu házené, TJ Sokol 
Luhačovice.           
Bára nastupuje pravidelně k utkáním v Miniházené 
4+1 a k utkáním mladších žáků ve Zlínské lize. V  tom-
to družstvu startují společně děvčata a chlapci. Vyniká 
rychlou kličkou s přesným zakončením z hranice bran-
koviště a pozornou obranou. Společně s Tadeášem patří 
k herním pilířům luhačovických nejmladších družstev. 
David Šůstek, junior cyklistického oddílu, TJ Slovan 
Luhačovice.                                                   
David jezdí sjezdy na kole, kterému se říká Hardtail. Ve 
své kategorii si v loňském roce vyjel hned několik medailí. 
V seriálu závodů WBS, který se jel na sedm kol, vyhrál 
celkově bronz. V Moravsko-slovenském poháru, kde 
se jelo šest závodů v České i Slovenské republice, opět 
celkově skončil třetí a v jednotlivých závodech vyhrál 
2 stříbrné medaile. Ze Slovenského poháru v Donova-
lech a Bachledově dolině si přivezl zlato a z Kubínské 
hoľe bronz. 
Jiří Umlauf, junior cyklistického oddílu, TJ Slovan 
Luhačovice.                        
Jirka se v roce 2012 prezentoval výbornými výkony. 
V závodě dvojic Podravka okolo Zlína obsadili společně 
s Kamilem Semelou 2. místo. V závodě Oderská mlýni-
ce České spořitelny 12. místo. Vrcholným výkonem bylo 
suverénní 1. místo v závodě 24 hodin kolem Lysé hory. 
Závod byl pořádán jako mistrovství ČR v horském ultra-
maratonu jednotlivců. (Vítěz za 24 hodin absolvoval 
9 uzavřených okruhů a 9× vystoupal na Lysou horu.) 
Johan Vavrys, junior oddílu orientačního běhu, 
TJ Slovan Luhačovice.                  
Johan se zapojil po necelém ročním pobytu ve švédském 
Hallsbergu do závodní sezony 2012 koncem května. 
Závodil prvním rokem v juniorské kategorii a celou 
sezonu běhal velmi vysoký standard. V Celostátním 
žebříčku doběhl 3× na čtvrtém místě a jednou jedenác-
tý, na závodech MČR postupně obsadil 11. místo ve 
sprintu, páté místo na krátké trati a sedmé v závodě na 
klasické trati. Celkově to znamenalo sice sedmé místo 
v Celostátním žebříčku, ale hlavně zaslouženou nomi-
naci na světový šampionát juniorů 2012. 
Barbara Vavrysová, dorostenka oddílu orientačního 
běhu, TJ Slovan Luhačovice.       
Bára v roce 2012 přestoupila do kategorie mladších 
dorostenek – D16. Po vyrovnaných výkonech během 
první půlky závodní sezony, byla průběžně na pátém 
místě v Celostátním žebříčku, k čemuž přidala krásné 
páté místo na MČR ve sprintu v Děčíně. Na ME dorostu 
do Francie se sice nenominovala, zato poctivě trénova-
la a výborně jí vyšla podzimní část sezony. Třetí a páté 
místo ve dvou závodech Celostátního žebříčku a hlav-
ně vítězství a zisk zlaté medaile na MČR na klasické 
trati mladších dorostenek pro rok 2012, což společně 
znamenalo posun na konečné třetí místo Celostátního 
žebříčku D16. 

Družstva a kolektivy
Družstvo dorostenců oddílu orientačního běhu: 
Štěpán Mudrák, Jan Slíva, Vojtěch Sýkora, Jonáš 
Hubáček, TJ Slovan Luhačovice.  
Toto kvarteto se postaralo v roce 2012 o třetí místo 
v celkovém hodnocení Českého poháru štafet, když ve 
dvou závodech žebříčku doběhli čtvrtí, ve dvou na dru-
hém místě a jednou byli pro nedodržení všech pravidel 
bohužel diskvalifi kováni. Vše si ale vynahradili v závě-
rečním závodě, což bylo MČR ve štafetách. Do boje 
o mistrovské medaile oddíl nasadil trojici Štěpán Mud-
rák, Vojta Sýkora a Jonáš Hubáček. Systémem start–cíl 
tato trojice vítězně proběhla v Moravském krasu poblíž 
vesnice Březina u Křtin celou trať a s více jak dvouminu-
tovým náskokem získala titul MČR ve štafetách doros-
tenců pro rok 2012.

Všem oceněným gratulujeme.

Orientační běh

V sobotu 20. dubna se v Dolním Bousově za účasti 
více než 300 závodníků běželo první letošní MČR 
v nočním orientačním běhu. Z osmi sad medailí 
putovala jedna sada do Luhačovic. Zlato získala 
s pětiminutovým náskokem mladší dorostenka Bára 
Vavrysová (kategorie D16), stříbro dovezl v kategorii 
H20 Michal Hubáček (v této kategorii získal skvělé 
páté místo i Johan Vavrys) a bronzovou medaili vybo-
joval v kategorii H16 Vojtěch Sýkora.
Podobná situace, ovšem s jiným pořadím medailí, 
se opakovala  8. května na mistrovství ČR, tentokrát 
v disciplíně zvané sprint. Mladší dorostenec Vojtěch 
Sýkora dosáhl na svou první individuální zlatou 
medaili, v kategorii mladších dorostenek získala stří-
brnou medaili Barbara Vavrysová a v kategorii junio-
rů Michal Hubáček získal medaili bronzovou.
Všem medailistům gratulujeme.
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Společenská kronika

Narození
Šimon Janiga
Ema Šnajdarová
Ema Kozubíková
Natálie Miková
Vilém Konečný
Karolína Štenclová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Milan Vajdík a Veronika Baráková
Blahopřejeme.

Zlaté svatby
Zdeněk a Danuše Fojtíkovi
Oldřich a Bohumila Šedivkovi
Otakar a Ludmila Běťákovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
Ludmila Bubláková  87 let
Jaroslav Hnilička 80 let
Anna Vrbová   92 let
Jana Polová 93 let
Marie Vlčková  90 let
Ludmila Raková  85 let
Jaroslav Divoký  80 let
Antonína Malíková 88 let
Marie Kročová 90 let
Antonín Kocián 80 let
Ludmila Lukašíková 87 let
Jaroslava Černocká 86 let
Rudolf Mlčůch 87 let
Ladislav Konečný 86 let
Božena Zichová 89 let
Zdena Zápecová 86 let
Alois Dubec 90 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Milan Hýsek 76 let
Řežábková Ludmila 88 let 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společen-
ské kronice, sdělte to prosím do redakce LN 
(tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Vzpomínka
Dne 2. června vzpomínáme 
na manžela, tatínka a dědečka 
pana Miroslava Kafku, učitele 
zdejší školy, který by se dožil 80 let. 
Uplynulo již smutných 21 let 
od chvíle, kdy nás opustil.

Zároveň se svým synem 
Miroslavem v tento den slavívala 
narozeniny maminka a babička 
paní učitelka Karla Kafková. 
Opustila nás v roce 1979 
ve věku 70 let. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka a rodiny Kafkova a Koutná.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY 
LUHAČOVICE

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
PROBĚHNOU V TÝDNU 

OD 3. 6. DO 7. 6. 2013 (14.00 – 17.00 HOD.) 
V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
v měsíci červnu na tyto programy: 

V Ý S T A V Y 
Naši pěvci –  Odborná přírodovědná 

ilustrace Pavla Procházky 
a
Příběhy krajiny a malířů Luhačovic 
Pouze do 10. června 2013 bude v muzeu vysta-
veno dílo Antonína Slavíčka Slunce v lese 
z roku 1898, které vzniklo v Luhačovicích. 
Proto vás zveme ve čtvrtek 6. června 2013 od 
16.00 hodin na Rozloučení se Sluncem v lese 
a přednášku k výstavě. Vystoupí PhDr. Ludvík 
Ševeček.

Vzpomínka
Dne 21. května 2013 uplynulo 
20 let od smrti našeho tatínka,
pana Jana Sochora.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dcera Soňa s manželem a syn Jan s rodinou.

Vzpomínka
Dne 15. 6. 2013 by oslavila své 
60. narozeniny naše maminka 
paní Jarmila Valeriánová 

a 7. 5. 2013 uplynulo 10 let, kdy 
navždy odešel i její manžel, 
náš tatínek pan František Valerián.

S láskou vzpomíná maminka 
a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. 6. uplyne 9 let, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, 
tatínek a dědeček 
pan MUDr. Miroslav Horský.
S láskou stále vzpomínají 
manželka Květa a dcery Eva a Mirka s rodinami. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 22. 6. uplyne smutných 10 let, 
co nás navždy opustil manžel 
a tatínek pan Miroslav Blahut. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Irena a syn Petr.

Vzpomínka
Dne 29. 6. uplyne 30 let od smrti 
pana Ing. Miroslava Svobody.
 S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.  

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 24. června uplynuly 4 roky, 
co nás navždy opustil můj drahý 
a obětavý manžel, starostlivý tatínek 
a dědeček pan Jiří Semela.  

S láskou vděčností a úctou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Módní přehlídka 

ve znamení přátelství a pomoci

Korunka Luhačovice ve spolupráci s hokejovým 
týmem PSG Zlín a řetězcem lázeňských hotelů ROYAL 
SPA, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanisla-
va Mišáka, uspořádala v pátek 24. května už dvanác-
tý ročník charitativní módní přehlídky – Luhačovice 
– město zdraví a módy.
Páteční módní přehlídce předcházel bazar oblečení. 
Po celý čtvrteční den se v kulturním domě Elektra 
prodávalo oblečení. Prodej věcí obnošených i nových 
(ještě s visačkou), vynesl neuvěřitelných 50 700 korun. 
Finance z charitativního bazaru byly na půl rozděleny 
mezi Emmu Koptákovou dívenku s autismem a psy-
chomotorickou retardací. Druhý díl patřil Vaškovi 
Herzingerovi, který se po pádu z výšky, ze dne na den, 
stal člověkem ochrnutým na celé tělo, odkázaným na 
elektrický invalidní vozík a pomoc druhých. Jeho snem 
je pořídit si auto upravené pro kvadruplegiky (speciál-
ně upravené auto stojí zhruba 600 000 korun).

Václav Herzinger byl hlavní osobou i na pátečním slav-
nostním večeru, kde se rozdávaly i peníze utržené z pro-
deje panenky Korunky, výtěžek ze vstupného, fi nanční 
dary od sponzorů. Deset tisíc korun předal zastupitel 
Zlínského kraje Libor Lukáš, který je věrným podporo-
vatelem a přítelem Korunky Luhačovice.
50 tisíc korun získal Kojenecký ústav ve Valašském 
Meziříčí, 30 tisíc Dětský domov Vizovice, Anetka Mar-
tinková dostala 35 tisíc na invalidní vozík, Romanka 
Šáchová 25 tisíc na naslouchadlo.
Módní přehlídka pořádaná Korunkou Luhačovice je 
vždy plná překvapení. Ve dvouhodinovém programu 
se představili Adriana a Luděk Sobotovi, Josef Alois 
Náhlovský, Felix Slováček, Pavel Nový, Josef Pavlu-
šík - vítěz ČeskoSlovensko má talent. Hru světel a tmy 
rozehrál Alex Dowis, který získal 2. místo v soutěži 
ČeskoSlovensko má talent. Večerem provázel skvělý 
Martin Dejdar.
Kolekce módy letošního léta představila Pavlína Pav-
líčková P.P. Mode, mladičká návrhářka Miriam Janáso-
vá. Diváky nejvíce zaujala kolekce naší přední módní 
návrhářky Beaty Rajské, která se do Luhačovic vrací 
opakovaně.

Olga Skovajsová
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Stavební fi rma „Poluss“ 
sídlo v Luhačovicích. 
Provádí:  • zateplení bytů

• rekonstrukce bytů

• provedení zámkové dlažby

Mobil: 603 827 853, pevná linka: 577 336 523 

Ztráty a nálezy 2013
leden: kufr, březen: bunda, 
květen: kolo, mobilní telefon. 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Hotel v Luhačovicích hledá vhodného 
kandidáta na pozici Údržbáře se zaměřením na 

elektro (praxe elektrikáře min. 3 roky podmínkou). 
Tel. kontakt: 721 111 999  

Jak si správně 
napustit bazén?
Při teplých letních dnech se doporučuje dodržovat pitný 
režim, ale vůbec nejpříjemnější je osvěžit se v bazénu. 
Zájmem každého majitele bazénu je mít v bazénu prů-
zračnou vodu bez jakýchkoliv nečistot. Jak na to? Chce-
te-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, 
hlavně napouštějte pomalu a mimo špičku! Tedy v noci 
nebo během poledních hodin.
Při rychlém a prudkém napouštění bazénů, dochází 
 k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vodovod-
ní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn 
vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovod-
ní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“.  Kromě zakalení 
vody, může dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se 
mohou současně projevit i u jiných odběratelů. 
„Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen 
napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale navíc může 
způsobit zakalení vody i svým sousedům. Častým důsled-
kem je pak zabarvené prádlo v pračce,“ vysvětluje možné 
nepříjemnosti Markéta Bártová, tisková mluvčí společ-
nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Napouštění 
bazénu můžete kdykoliv konzultovat s pracovníky call 
centra nebo dispečinku na zákaznické lince 840 668 668.
Zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní 
vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody cister-
nou od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
Máte-li zájem objednat napuštění bazénu pomocí auto-
cisterny, informace o této službě najdete v rubrice Služby 
na www.smv.cz, případně Vám kontakty sdělí operátorky 
zákaznické linky na telefonu 840 668 668.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 840 668 668, www.smv.cz

Provádíme všechny malířské práce, 
interiér, exteriér.

Kontakt: 605 571 154

Prostory k pronájmu v centru Luhačovic.
Vhodné k provozu manikúry, pedikúry. 

Kontakt: 603 289 980



V hlavní roli Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina 
Kornová a další.  
 MěDK Elektra sál Rondo 
Středa 26. 6. 
Akademie ZŠ
 MěDK Elektra sál Rondo 
Čtvrtek 27. 6.   19.00
Dechová hudba Svatobořáci z Mistřína
 MěDK Elektra sál Rondo  
Čtvrtek 27. 6. 15.00
Příběhy malířů krajiny Luhačovic / Přednáška PhDr. 
B. Petrákové
 Společenský dům

Sobota 29. 6.   19.00
Svátek sborového zpěvu k 1150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje / slavnostní koncert duchovní hudby
 Kostel svaté Rodiny 

Od 30. 6. do  5. 7.   
Letní škola tance Victoria 2013
(1. týden zumba, solo latino mix, salsa pro páry, swingové tance)
 MěDK Elektra sál Rondo    

28. – 30. 6. LUHOVANÝ VINCENT 
Multižánrový festival, Info.: www.luhovanyvincent.cz 

KOLONÁDNÍ KONCERTY LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ
Sobota 1. 6. 12.30
Cantate, přehlídka duchovních písní 
Neděle 2. 6. 16.00
KK / C. a K. dychový komorný orchester z Bratislavy 
Neděle 9. 6. 16.00
KK / Big Band Zlín pod vedením Vladimíra Morávka
Středa 12. 6.  16.00
KK / Posádková hudba Olomouc
Neděle 16. 6. 16.00
KK / Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic
Pátek 21. 6. 16.00
KK / Ozvěny Kunovského léta
Neděle 23. 6.  16.00
KK / Zlínské jazzové smyčce ZUŠ Morava
Neděle 30. 6. 15.00
KK / PS Leoše Janáčka a PS Coro Laudamus

Sobota 1. 6. 18.00
Záznamy oper z Metropolitní opery New York 
Bohema / Giacomo Puccini, Dirigent: Nicola Luisotti, 
Účinkují: Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta, Ramón 
Vargas, Ludovic Tézier, Délka: 3 h 7 m (2x přestávka), 
české titulky, na místě 300 Kč, zlevněné vstupné v před-
prodeji 250 Kč, ZTP, důchodci od 60let a studenti.
Neděle 2. 6.     17.00 
Království lesních strážců / Animovaný, USA 2013 
Středa 5. 6.    19.30
Gambit / Komedie, USA 2012
Čtvrtek 6. 6., sobota 29. 6.    19.30 
Velký Gatsby / Romantický, USA 2013 
Pátek 7. 6., neděle 16. 6.     19.30
Šmejdi / Dokumentární, ČR 2013, senioři nad 65 let 
vstup zdarma, ostatní 80 Kč 
Sobota 8. 6., pondělí 17. 6., pondělí 24. 6., pátek 28. 6.  19.30 
Babovřesky / Komedie, ČR 2013
Neděle 9. 6., pátek 21. 6.    17.00
Star Trek: Do temnoty / Dobrodružný, USA 2013
Neděle 16. 6.    17.00
Kovář z Podlesí / Animovaný, ČR 2013
Středa 19. 6.     19.30
Rozkoš v oblacích / Komedie, Španělsko 2013
Čtvrtek 20. 6.       19.30
Terapie láskou / Komedie, USA 2012 
Neděle 23. 6., pátek 28. 6.    17.00
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
Animovaný, Španělsko 2012
Pondělí 24.6.    10.00
Pí a jeho život, školní představení pro ZŠ
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 kam v Luhačovicích  
3. – 8. 6. KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ  
Setkání řezbářských mistrů v Luhačovicích s tématem 
Pramen života a krása umění. Hudební altán u Jestřabí 
Pondělí 3. 6. 14.00
Zahájení / Dixieland Band Jazzzubs Zlín
Úterý 4. 6. 15.00
Cimbálová muzika Ženičky
Středa 5. 6. 15.00
Stanley´s Dixie Street Band
Čtvrtek 6. 6. 15.00
Cimbálová muzika Olšava
Pátek 7. 6. 15.00
Country kapela Přátelé
Sobota 8. 6. 15.00
Vernisáž / Dixieland Band Jazzzubs Zlín
Středa 5. 6.  19.00
Koncert žáků ZUŠ Luhačovice, taneční obor
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 6. 6. 19.30
Koncert muzikálových duetů, P. Břínková a J. Ježek
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 6. 6.    19.00
Dechová hudba Stříbrňanka ze Stříbrnic
 MěDK Elektra sál Rondo    
Pátek 7. 6.     16.00 
Akademie DDM
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 7. 6. 19.30
Chlapec, který viděl pravdu
Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Účinkuje: Gabriela Filippi
 Lázeňské divadlo

Sobota 8. 6. 19.30
Na drátě je klokan / komedie v podání DS Jiří v Podě-
bradech, kde v hlavní roli nepraktického velvyslance 
pohostinsky účinkuje populární herec, člen činohry 
Národního divadla Igor Bareš
 Sál Rondo MěDK Elektra

Středa 12. 6. 19.00
Koncert žáků ZUŠ Luhačovice, hudební obor
 Lázeňské divadlo

13. – 15. 6. LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST 
aneb Setkání ochotnických divadelních souborů v Lázeň-
ském divadle
Čtvrtek 13. 6. 19.30
Luhanovela aneb Jak José Armandovi ukradli sombrero
Divadelní soubor Jednou za rok? Luhačovice
Pátek 14. 6. 19.30
Všetko o ženách / Miro Gavran
Trenčianské hradné divadlo Trenčín
Sobota 15. 6. 19.30
Dady box / Ludvík Pivoňka
Divadlo Post skriptum, Praha
Sobota 15. 6. 13.30
TOUR DE KIDS 2013 
Akce pro rodiny s dětmi! Cyklozávody pro děti s programem.
 Lázeňské náměstí

Středa 19. 6. 18.00
Koncert žáků ZUŠ Luhačovice, hudební obor
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 20. 6. 15.00
SLAVNOSTNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT HUDBY 
HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR s ukázkami čestné 
jednotky Hradní stráže
Lázeňské náměstí (v případě nepříznivého počasí v MěDK Elektra) 

Pátek 21. 6.     19.00
Surf / Eva a Vašek
 MěDK Elektra sál Rondo 

Sobota 22. 6.  19.30
MUDr. Jan Cimický, CSc., vzpomíná na slavné spiso-
vatele, básníky a herce u nás a ve Francii.
 LH Palace, kavárna 
Úterý 25. 6.    19.00 
Komedie / Sborovna

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, 
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědný redaktor a autor nepodepsaných článků:  Hana Slováková. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 3. 6. 2013.

Kino Elektra Sobota 1. 6. 10.00  u hotelu Vega
Den dětí 
V případě deštivého počasí se akce uskuteční v neděli 2. 6. 
od 14.00 v zámecké zahradě.

Pátek 7. 6. 16.00 kinosál MěDK Elektra
8. Zámecká akademie 
Vystoupí děti MŠ Luhačovice a kroužky DDM Luhačovice, 
UV show. Vstupné: 30 Kč / dospělí, děti zdarma.

Úterý 11. 6. 16.00 zámecká zahrada
Zahrada naruby
S sebou: špekáček + chleba, pití, chuť soutěžit, talisman 
nebo maskota.

Pátek 14. 6. 16.00 zámecká zahrada
Ples princů a princezen
Poplatek: 20 Kč / dítě, v případě deštivého počasí je akce 
přeložena na 21. 6.

Sobota 29. 6. 14.00 kynologické cvičiště ZKO Biskupice
Hafani bafani
Přihlášky do 26. 6. V případě nepříznivého počasí je akce 
přeložena na neděli 30. 6. od 10.00 hod.

KLUB K
X–BOX v Klubu, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00 do 16.00 hod., rezervace předem.

Bližší informace najdete na podrobných plakátech 
tel.: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM květen

Čtvrtek 6. června 18.00
Kateřina Tučková, autorka knihy 
Žítkovské bohyně spisovatelka a kurátorka 

Akce v knihovně

Program SAS 
4. 6. 14.00 sraz na nádraží, U Jána 14.15
 Výlet  cyklostezka
10. 6.  sraz na nádraží 8.00
 Divadlo Uh. Hradiště / Nájemníci 
11. 6. 15.00 / Posezení v klubovně
18. 6. 15.00 / Posezení v klubovně
25. 6. 16.00 / Táborák u paní Nakládalové
2. 7. 15.00 / Posezení v klubovně
6. 8. 15.00 / Posezení v klubovně

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
3. 6. Letní recepty 
5. 6. STRAHOV / posezení s kytarou 
10. 6. Keramická dílna
12. 6. STRAHOV / Procházka okolo přehrady
17. 6. Sváteční slovo / P. Václav Fojtík 
19. 6. STRAHOV / Výlet na Provodov s P. Václavem 
 Fojtíkem / přihlášky do 15. 6.
24. 6. Ruské kuželky  
26. 6.  Multifunkční centrum městyse Pozlovice 

/ řemesla našich předků / Lucie Skládalová
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Středa 26. 6.     19.30
No / Historický, Francie 2012 
Luhovaný Vincent / Terasa městské plovárny
Čtvrtek  27. 6.      21.30
Big Lebowski / Komedie, USA 1998
Neděle 30. 6.      21.30
Legenda o Kašparu Hauserovi / Drama, Itálie 2012 


