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Luhačovická 
divadelní sešlost 

Dalším novým projektem společnosti Lázně Luha-
čovice, a. s., (po Setkání řezbářských mistrů) letoš-
ního Luhačovického kulturního léta byla přehlídka 
ochotnických divadelních souborů s názvem Luha-
čovická divadelní sešlost. Uskutečnila se v Lázeň-
ském divadle ve dnech 13.–15. června 2013.
Na první ročník přehlídky byly pozvány tři diva-
delní soubory, které zastupovaly Čechy, Moravu 
a Slovensko. Jako první se představil ve čtvrtek 13. 6. 
soubor z Luhačovic Jednou za rok?, jenž po 5 letech 
uvedl v nově obnovené premiéře svoji hru Luhano-
vela aneb Jak José Armandovi ukradli sombrero. 
V pátek 14. 6. hostovalo v Lázeňském divadle Tren-
čianske Hradné Divadlo s představením chorvatské-
ho autora Miro Gavrana Všetko o ženách. Přehlídku 
uzavřel divadelní soubor Post scriptum z Prahy 
s komedií volně inspirovanou Ženitbou N. V. Gogola 
To jsi teda přehnal.
Z řad lázeňských hostů byl o všechna představe-
ní velký zájem. Pořadatelé připravili na přehlídku 
malou diváckou anketu, ve které hosté zhodnoti-
li jednotlivá představení. Jako nejúspěšnější byla 
vyhodnocena komedie To jsi teda přehnal souboru 
Post scriptum.
Vzhledem k zájmu a úspěšnosti přehlídky se před-
pokládá, že na červen roku 2014 bude vyhlášen 
její další ročník. Snahou pořadatele je nový projekt 
nejen udržet, ale dále jej rozvíjet, aby se stal obdob-
nou tradicí jako například Festival Janáček a Luha-
čovice, Akademie Václava Hudečka nebo Divadelní 
Luhačovice.

Milena Hrbáčová, kulturní manažerka

Také v letošním roce bude dominantou Luhačo-
vického kulturního léta Festival Janáček a Luha-
čovice, kterému opakovaně poskytla záštitu paní 
Livia Klausová. Hudební festival, jenž vstupuje do 
svého 22. ročníku, se řadí k prestižním hudebním 
festivalům České republiky a je vnímán jako pocta 
proslulému hudebnímu skladateli Leoši Janáčko-
vi, kterému byly Luhačovice tolik blízké. Světová 
hudební veřejnost si letos připomíná 85. výročí od 
Mistrova úmrtí.
Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční za účas-
ti čestných hostů a Fanfárového dechového orches-
tru Brno pod vedením Aleše Podařila v pondělí 
15. 7. 2013 v 16.30 hodin již tradičně u busty Leo-
še Janáčka pod Lázeňským divadlem.
Zahajovací koncert (15. 7.) v Městském domě 
kultury Elektra bude patřit Filharmonii Bohuslava 
Martinů, v jejímž podání zazní pod taktovkou hos-
tujícího dirigenta Tomáše Braunera tolik známé 
a žádané Dvořákovy Slovanské tance a Janáčkovy 
Lašské tance. Při koncertu se rovněž představí se 
skladbou C. Saint- Saënse mladý nadějný sólista 
– houslista Jan Mráček, nejmladší laureát v histo-
rii Pražského jara 2010. 
Při následujících čtyřech koncertech, které budou 
mít svoje místo v Lázeňském divadle, vystoupí 
přední světově proslulí sólisté a interpreti: feno-
menální hornista Radek Baborák se svými kolegy 
– souborem Baborák Ensemble a předním klaví-
ristou Karlem Košárkem (16. 7.), německá hous-
listka vyznamenaná řadou ocenění Sophia Jaffé 
(17. 7.), jež oslňuje publikum dokonalou techni-
kou a hlubokou emocionální výpovědí, vynikající 
jazzman, fl étnista a skladatel Jiří Stivín & Bela-
dona Quartet (18. 7.) a v neposlední řadě známý 
slovenský tenor koncertující v mnoha světových 
koncertních síních a operních scénách Miroslav 
Dvorský, který svým recitálem světových písní 
a árií (19. 7.) letošní 22. ročník Festivalu Janáček 
a Luhačovice ukončí. 
Součástí programu týdenního festivalu je dopro-
vodný program, do kterého je zahrnuta přednáš-
ka muzikologa a skladatele prof. Miloše Štědroně, 
CSc., jenž přiblíží osobnost a dílo Leoše Janáč-
ka. Termín přednášky je čtvrtek 18. 7. od 15.00 
hodin v Lázeňském divadle. V pátek odpoledne 
19. 7. bude doprovázet PhDr. Blanka Petráková 
a Luhačovický okrašlovací spolek Calma zájemce 
o historii pobytů Mistra Janáčka v Luhačovicích 
při společné vycházce Po zarostlém chodníčku Leo-
še Janáčka. 
Více informací k festivalu je k dispozici na strán-
kách www.lazneluhacovice.cz/janacek 

Milena Hrbáčová,
kulturní manažerka

Festival Janáček 
a Luhačovice Pramen života a krása umění bylo tématem první-

ho setkání řezbářských mistrů Martina Cigánka, 
Petra Eschlera, Zdeňka Matyáše, Marie Pecháč-
kové, Jaroslava Pecháčka, Antonína Suchana, 
Josefa Šlégra a studentů Střední odborné školy 
v Luhačovicích Martina Bořuty, Davida Fendricze 
a Tomáše Naňáka ve dnech 3. až. 8. června v parku 
u Jestřabí, které pořádala akciová společnost Láz-
ně Luhačovice s podporou Lesů České republiky. 
„Pokud pomineme počasí, které nám moc nepřá-
lo, tak to byl nádherný týden,“ zhodnotila Milena 
Hrbáčová, kulturní manažerka Lázní Luhačovice, 
a. s.
Mezi hotovými sochaři a řezbáři se neztratil 
ani student 3. ročníku SOŠ Luhačovice Martin 
Bořuta, kterému se jeho dílo natolik povedlo, že 
nakonec místo původně plánovaných sedmi soch 
zůstane v Luhačovicích osm. „Já to vnímám jako 
velkou zkušenost do dalšího života a řezbařiny. 
Pramen života si představuji jako ženu, prameny 
vlasů jsou prameny vody a ještě tady vnímám hud-
bu Janáčka, to jsou housle. Moc mi to dalo, poznal 
jsem nové lidi, nadchlo mne to a získal jsem novou 
motivaci k dalšímu studiu,“ řekl nadaný student 
Martin Bořuta. Krásné sochy vyrobené z dubové-
ho dřeva se nyní musí po dešti vysušit, napustit 
a natřít a již koncem tohoto týdne by měly kráš-
lit luhačovickou kolonádu. Pokud je chcete vidět 
všechny pohromadě, neváhejte. Jak nám dále sdě-
lila kulturní manažerka: „Pokud se najde někdo, 
kdo by si rád vyzdobil některou z těchto soch atri-
um, zahradu či jiný prostor, může mne kontakto-
vat. Díla jsou prodejná v cenové relaci od 18 000 
do 36 000 Kč.“    

Krása v dřevě ukrytá
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Zprávy z 10. schůze Rady města 

Luhačovice konané 5. 6. 2013

RML schválila Směrnici o odpisování dlouhodobého 
majetku Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace dle ČÚS č. 708. 
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku parc. č. 498/5 o výměře cca 100 m2 
k. ú. Luhačovice na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/
rok. (Jedná se o pozemek nad garážemi v ulici Úpr-
kova.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku parc. č. 498/5 o výměře cca 275 m2 a části 
pozemku parc. č. 498/6 o výměře cca 290 m2 k. ú. Luha-
čovice se Společenstvím vlastníků jednotek domu A. Sla-
víčka 807 na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/rok. (Jedná 
se o pozemky nad garážemi v ulici Úprkova.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku parc. č. 2194/6 o výměře 25 m2 
k. ú. Řetechov s Jiřím Galetkou za účelem vybudování 
mobilního venkovního posezení (zahrádky) před Hos-
půdkou u Dubového stolu na dobu neurčitou za cenu 
3 000 Kč/rok. (Jedná se o pozemek před Hospůdkou 
u Dubového stolu v místní části Řetechov.)
RML schválila umístění sídla fi rmy MEDICASE, s. r. o., 
na adrese Masarykova 315, Luhačovice. (Budova zdra-
votního střediska.) 
RML schválila pořádání závodu horských kol na 
pozemcích města parc. č. 2078/3, 2431/4, 2079/10, 
2077/1 a 2077/6 k. ú. Luhačovice 16. 6. 2013. (Jedná 
se o pozemky u hřbitova.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
nebytové prostory v objektu č. p. 298 o celkové výměře 
260 m2 a suterén a přilehlé plochy k objektu na pozemku 
parc. č. 363/1 na dobu určitou 15 let za účelem provozo-
vání prodejny a servisu jízdních kol. (Jedná se o objekt 
s prodejnou sportovního zboží a cykloservisem v ulici 
Nádražní.)
RML schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
ze dne 15. 9. 2004 na užívání bytu o 2 pokojích, kuchy-
ni a příslušenství v přízemí domu č. p. 864, ul. Druž-
stevní v Luhačovicích na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
RML schválila zaslání výzvy na podání nabídky na 
zakázku „Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Školní 811“ 
v rámci otevřeného podlimitního řízení fi rmám: Filmont, 
s. r. o., Valašské Klobouky, Sanizo, spol. s r. o., Uherský 
Brod, TZ THERM s. r. o., Zlín, Louky, Zevos, a. s., Uher-
ské Hradiště, 3V&H, s. r. o., Uherský Brod.     
RML schválila přechod nájemní smlouvy na užívání 
bytu v domě č. p. 1 Polichno na základě § 708 Občan-
ského zákoníku. (Jedná se byt v budově bývalé školy.) 
RML doporučila ZML schválit uzavření Dohody o part-
nerství mezi městem Luhačovice a Zlínským krajem 
k projektu „KORIS – Komplexní odbavovací, řídicí 
a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“.
RML schválila zveřejnění záměru města prodat poze-
mek parc. č. 2441/6 k. ú. Luhačovice o výměře 39 m². 
(Jedná se o pozemek u č. p. 332.) 
RML schválila s účinností od 1. 7. 2013 ceny za nájem 
hrobových míst na veřejném pohřebišti v Luhačovicích 
a služby spojené s nájmem: hrobové místo (místo v urno-
vém háji) 25 Kč / 1 m2 / 1 rok (nájem)+ 150 Kč / 1 rok 
(služby). (Ceny za nájem hrobových míst užívaných 
na základě smluv uzavřených do 30. 6. 2013 zůstávají 
v původní výši do uplynutí doby v těchto smlouvách uve-
dených.)
RML schválila přijetí fi nančního účelového daru ve 
výši 50 000 Kč pro Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice, příspěvkovou organizaci, od Lesů Čes-
ké republiky, s. p., na základě darovací smlouvy na 
podporu zajištění kombinovaných tréninků mládeže 
a mimoškolní sportovní činnost mládeže.
RML vzala na vědomí žádost občanského sdružení 
Luhovaný Vincent o promítání v provizorním letním 
kině na terase městské plovárny v rámci festivalu Luho-
vaný Vincent a souhlasí s tímto za podmínky dodržení 
příslušných hygienických norem, zejména týkajících se 
hluku.

Zprávy z 9. schůze Rady města 

Luhačovice konané 14. 5. 2013

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 spojených s převodem. 
(Jedná se o pozemek nad městskou plovárnou.)
ZML schválila zřízení bezúplatného věcného břemene 
práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 690/7 ve pro-
spěch vlastníků pozemku parc. č. 2882 k. ú. Luhačovi-
ce. (Jedná se o pozemek za restaurací u Šímů.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 2486/13 k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění zařízení distribuční soustavy 
– realizované pod názvem „Luhačovice, Mlýnská, 
Lisoněk, kab. NN“, spočívající v umístění nového 
zemního vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON Česká 
republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 3 125 Kč 
+ příslušné DPH. (Jedná se o pozemek v ulici Mlýn-
ská.)
ZML schválilo povolení průjezdu rychlostní zkoušky 
automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín 31. 8. 
2013 přes území města Luhačovice dle předložené 
mapy.

ZML schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet 
města Luhačovice za rok 2012, a to bez výhrad. 
ZML schválilo účetní závěrku města Luhačovice za 
rok 2012. Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 
219 338,71 Kč zjištěný dle platných právních před-
pisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného 
zisku minulých účetních období.
ZML schválilo převod zisku Základní školy Luhačo-
vice za rok 2012 ve výši 12 141,22 Kč do rezervního 
fondu organizace, rezervní fond ve výši 46 000 Kč 
použít na nákup zimní frézy a majetku dle schvále-
ného 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 
organizace. Rezervní fond ve výši 104 000 Kč použít 
na nákup 3 ks nerezových vozíků a nábytku do V. tří-
dy, 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 Luhačovice za rok 2012 ve výši 10 594,08 Kč
 do rezervního fondu organizace, převod zisku Měst-
ského domu kultury Elektra Luhačovice za rok 2012 
ve výši 245 383,84 Kč do rezervního fondu. Částku 
ve výši 533 000 Kč z rezervního fondu převést do 
investičního fondu. Částku ve výši 313 000 Kč z inves-
tičního fondu odvést do rozpočtu zřizovatele a zbý-
vající část investičního fondu použít na výměnu oken 
v Městském domě kultury Elektra, převod zisku Spor-
tovního centra Radostova Luhačovice za rok 2012 
ve výši 271 846,14 Kč do rezervního fondu a částku 
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. 
Částku ve výši 560 000 Kč z investičního fondu TS 
Luhačovice odvést do rozpočtu zřizovatele.
ZML schválilo použití investičního fondu Městské-
ho domu kultury Elektra, příspěvkové organizace, 
v hodnotě do výše 120 000 Kč bez DPH na výměnu 
2 ks stávajících hliníkových dveří s nadsvětlíkem 
(služební vchody do MěDK a restaurace od rampy).
ZML schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Zlín-
ského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
kategorie JPO II v roce 2013.
ZML schválilo úhradu minimálně 20% krytí nákla-
dů na zabezpečení akceschopnosti jednotky kate-
gorie JPO II v roce 2014 s minimálně 10% podílem 
na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům JPO 
II z rozpočtu města.
ZML schválilo účast na projektu „Ochrana biodiverzi-
ty významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina 
a Luhačovské Zálesí“, který realizuje Mikroregion 
Luhačovské Zálesí, sídlo Hlavní 51, Pozlovice, 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 pod-
pořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, stát-
ního rozpočtu ČR a SR v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013.
ZML schválilo nabýt do vlastnictví bezúplatně for-
mou daru pozemek parc. č. 2434/8 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 254 m2. (Jedná se o pozemek v oblasti 
„Ovčírna“.) 
ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 1864/1 
o výměře cca 120 m2 k. ú. Luhačovice spoluvlastníkům 
bytových jednotek domu č. p. 908–910 za cenu 500 Kč/
m2 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná 
se o pozemek u domu č. p. 908–910 v Zahradní čtvrti.)
ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 2934/2 

Oprava mostu, vozovky a autobusových 

zastávek v místní části Polichno

Ředitelství silnic Zlínského kraje chce s pracemi na 
opravě mostu, vozovky a autobusových zastávek v míst-
ní části Polichno začít 1. července. Náročná rekonstruk-
ce si vyžádá zhruba 15 milionů korun. Práce potrvají do 
konce října.
„Důvodem je velmi špatný stav mostovky. Most v obci 
je velmi široký a postupně dochází k tomu, že nedilatu-
je. Jsou tam velké problémy s hydroizolací,“ uvedl Bro-
nislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Celý most bude pomocí těžké techniky vyzdvihnut asi 
o jeden metr. Při zdvihnutí se upraví opěry v mostu. 
Následně se opravená mostovka vrátí zpět. V době 
oprav se bude jezdit krátkou objížďkou v obci, kde bude 
provoz směrován na místní komunikaci. V místě, kde 
je lávka, bude vybudováno nové mostní provizorium. 
Průjezd bude jednosměrný a doprava bude řízena svě-
telnou signalizací. Tranzitní a nákladní doprava bude 
zcela odkloněna.
„V Polichně budou vybudovány dvě nové autobusové 
zastávky. Zastávka směrem na Luhačovice bude posu-
nuta zhruba o 80 metrů ve směru do Luhačovic. S pře-
chodem pro chodce se nepočítá, ale bude zde místo pro 
přecházení. Při vjezdu do Polichna bude opraveno 400 
metrů vozovky,“ vysvětlil Bronislav Malý.
Město se podílí na této akci tím, že bude realizovat 
a fi nancovat nástupiště zastávek, opěrnou zídku u jed-
né ze zastávek, napojení místních komunikací, veškeré 
chodníky a osvětlení místa pro přecházející, vše v rozsa-
hu zhruba 2,4 mil. Kč.
Všechny tyto doplňkové práce budou sloužit především 
k posílení bezpečnosti na této velmi frekventované 
komunikaci.

Olga Skovajsová

Uzavření průjezdu ulicí Rumunská

Od konce měsíce května je uzavřen průjezd ulicí 
Rumunskou. Investorem celé akce je JMP Net, s. r. o., 
Brno, který provádí výměnu plynovodního řadu a také 
jednotlivých přípojek. Po provedení těchto prací zajis-
tí investor předláždění ulice Rumunské. Konec této 
investiční akce je plánován na poslední týden v měsíci 
červenci.

Ztráty a nálezy 2013

leden: kufr, březen: bunda, květen: kolo, 
mobilní telefon, červen: řetízek, klíče, brašna. 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.
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Ambra hotelem roku

Dne 30. května 2013 proběhlo ve Velkém sále Paláce 
Lucerny v Praze slavnostní vyhlášení výsledků druhého 
ročníku soutěže Czech Hotel Awards – Hotel roku 2013, 
která se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj 
České republiky pana Kamila Jankovského.
Soutěž byla přehlídkou hotelů, které nabízejí nejkva-
litnější služby, a kladla si za cíl zmapovat a zviditelnit 
nejlepší hotely v České republice. Celkem se soutěže 
zúčastnilo přes 200 hotelů z celé České republiky a klání 
probíhalo v 5 kategoriích. 
Wellness hotel Rezidence Ambra**** Luhačovice se 
umístil v kategorii hotel 4* opět na 1. místě ve Zlín-
ském kraji a stvrdil tím své vítězství z roku 2012. Tým 
pracovníků hotelu děkuje všem za podporu a přízeň po 
celou dobu soutěže.   

Dne 20. 5. 2013 dopoledne se v lese nad pramenem 
Ottovka uskutečnil ve spolupráci s Lesní správou 
v Luhačovicích další ročník přírodovědné soutěže Lesní 
olympiáda pro žáky Základní školy  Luhačovice.
Tříčlenná družstva žáků jednotlivých tříd 4. až 8. roč-
níků byla postupně vysílána po stejných časových 
intervalech na označenou trasu lesem, kde na pěti sta-
novištích plnila úkoly z oblastí byliny a houby, savci 
a ptáci, stromy a keře, ekologie a ochrana prostředí, 
ryby a obojživelníci. Na jednotlivých stanovištích byli 
rozmístěni žáci VII. A, kteří soutěžícím družstvům 
zapisovali do karet body dle jejich odpovědí. Nakonec 
zástupci Lesní správy v Luhačovicích, paní Ing. Heral-
tová a pan Ing. Veverka, předali odměny prvním třem 
družstvům s nejvyšším počtem dosažených bodů z kate-
gorie mladších i starších žáků.
V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo třídy 
VI. C ve složení Hana Haničincová, Michaela Šebáková 
a Jiří Mališka. V kategorii starších žáků 1. místo obsadi-
lo družstvo výběrové třídy VI. A se žáky Annou Hýsko-
vou, Alešem Bětíkem a Davidem Kocmanem.
Závěrem bych chtěla poděkovat Lesní správě v Luhačo-
vicích za pomoc při organizaci této žáky oblíbené Les-
ní olympiády i za ceny pro nejlepší družstva, které jim 
věnovala.   Mgr. Valéria Baniová

Základní umělecká škola v Luhačovicích pořádala již 
tradiční absolventský koncert žáků I. a II. stupně studia 
hudebního oboru ve středu 19. června v Lázeňském 
divadle. 
Na koncertě zazněly hudební skladby L. Cohena, 
B. Martinů, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších. 
V letošním roce ukončí studium I. a II. stupně hudeb-
ního oboru celkem 26 žáků. Někteří se za dobu studia 
na ZUŠ Luhačovice zúčastnili okresních, krajských 
i celostátního kola soutěží a dosáhli zde velmi pěkných 
umístění. Velmi úspěšní byli kytaristé Eliška Skovajso-
vá a Štěpán Slovák, kteří v soutěži získali v krajských 
kolech 1. místa a postoupili až do celostátního kola. 
Houslista Jan Vopařil získal v krajském kole 3. místo 
a jako člen Barokního souboru ZUŠ Luhačovice získal 
v krajském kole 1. místo. Trumpetista Jaroslav Janoš 
získal v okresním kole 2. místo, klavírista Matěj Žáček 
obsadil v okresním kole 2. místo a klavírista Martin 
Šenovský 3. místo.
Absolventi I. stupně: Jaroslav Janoš a Filip Tarabus 
– trubka, Aneta Beníčková, Kateřina Kunorzová – elek-
tronické klávesové nástroje, učitel Zdeněk Gahura.    
Tereza Dostálková, Nikola Petrášová, Martin Šenov-
ský, Tereza Tkadlecová a Jana Velísková – klavír, uči-
telka Eva Pešková. Jan Černocký, Renata Hanousková, 
Monika Mikšíková – kytara, učitel Dan Burda. Martin 
Hubík a Tomáš Uličník – elektronické klávesové nástro-
je, učitel Jiří Drga. Jaroslav Janoš, Matěj Žáček, Petr 
Umlauf – klavír, učitelka Drahomíra Kuncová. Klára 
Kurtinová – elektronické klávesové nástroje, Kristián 
Martinec – klarinet, učitel Milan Slovák. Eliška Sko-
vajsová a Štěpán Slovák – kytara, učitelka Kamila Sed-
láčková. Veronika Šmotková – klavír, učitelka Jaroslava 
Švehlíková. Jan Vopařil – housle, učitel Jiří Sládek.
Absolventi II. stupně: Adéla Matulová – klavír, Vero-
nika Špitálníková – elektronické klávesové nástroje, 
učitelka Drahomíra Kuncová. Vít Miškařík – varhany 
učitel Jiří Drga.

pracuje 12 plně kvalifi kovaných učitelek. Při zápisu do 
mateřské školy nebylo již třetím rokem vyhověno všem 
žádostem. V letošním roce nebyly přijaty 3 děti. Žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou vyhodnoceny 
podle stanovených kritérii. Přednostně jsou přijímány 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky, děti, které se podrobily řádnému očkování, 
a děti s trvalým bydlištěm v Luhačovicích, spádových 
obcích a v Pozlovicích. Žádosti jsou seřazeny podle data 
narození dítěte, od nejstaršího po nejmladší, a přijato je 
tolik dětí, kolik umožní kapacita školy.
Mnozí z nás už možná zapomněli, jak probíhá takový 
den v mateřské školce?
Děti se scházejí od 6.00 hodin, dle potřeb rodičů, pro-
bíhá spontánní hra, individuální práce s dětmi. Od 8.30 
hod. pracují učitelky s dětmi v řízených činnostech. To 
znamená, že společně cvičí, zpívají, malují, povídají si, 
poslouchají pohádky apod. Od 9.15 do 9.30 hod. probíhá 
hygiena a ovocná přesnídávka. Od 9.30 hod. se děti chys-
tají na pobyt venku, ze kterého se vracejí v 11.30 hodin 
na oběd. Po jídle následuje hygiena, čištění zubů, otužo-
vání a odpočinek na lehátku, jehož délka se přizpůsobuje 
individuálním potřebám dětí. V 14.30 hod. dostávají děti 
odpolední svačinku a až do odchodu domů probíhají 
odpolední zájmové činnosti a volné hry.
Pořádáte ve školce v průběhu roku nějaké akce, 
můžete vzpomenout třeba ty neoblíbenější?
Během školního roku jsou realizovány krátkodobé pro-
jekty – Týden mobility, Masopust, Den země, Lázeňství, 
Pes, aneb máme se ho bát? Z dlouhodobých projektů 
realizujeme projekt Otužování a saunování, Předplavec-
kou výuku a Čištění zubů. Dále jsou ve třídách pořádány 
každý měsíc společné akce pro děti a jejich rodiče, jejichž 
náplň vychází z témat integrovaných bloků plánovaných 
v jednotlivých třídách. Společně pořádáme pro děti diva-
delní představení, návštěvy muzea, knihovny, ZŠ, DDM 
a spolupracujeme s dalšími organizacemi města. Jsou 
pořádány tvořivé dílny – dýňování, velikonoční a vánoční 
tvoření. Pro děti odcházející do ZŠ je pořádána noc v MŠ 
a pasování na školáky. O všech akcích je veřejnost 
informována na webových stránkách školy www.
ms.luhacovice.cz a jsou zde umístěny i fotografi e z jed-
notlivých akcí.
K 30. výročí dostane mateřská škola dárek v podo-
bě nového zateplení. Co všechno se bude opravovat 
a v jaké fi nanční hodnotě?
Budou zatepleny obvodové zdi všech budov školy, budou 
vyměněna všechna okna včetně vnitřních i venkovních 
parapetů a venkovní dveře. Zatepleny budou ploché stře-
chy pavilonů. Všechny práce jsou vyčísleny na 8 milionů 
korun. Tato částka je dotována na základě žádosti zřizo-
vatele ve výši 4,26 milionu korun z Operačního programu 
Životní prostředí.
Ohrozí nějak plánované opravy provoz budovy nebo 
zahrady? 
Všechny práce budou prováděny, kromě uzavření školy, 
při běžném provozu. V době uzavření bude provede-
na zejména výměna oken ve školní jídelně a ve čtyřech 
třídách. S realizační fi rmou bylo jednáno o dodržování 
všech zásad bezpečnosti dětí. V době prováděných pra-
cí bude zahrada mateřské školy pro veřejnost uzavřena 
a provoz zahrady při provozu školy bude řešen operativně 
podle harmonogramu prováděných prací.

Lesní olympiáda 2013 

Dům dětí a mládeže Luhačovice 

bude slavit narozeniny.

K příležitosti 30. výročí založení organizace Dům dětí 
a mládeže Luhačovice se pokusíme s Vaší pomocí o zápis do 
knihy rekordů „Největší počet klíčů na jednom místě“.  
Proč právě klíče? Protože DDM Luhačovice sídlí v zám-
ku a ke každému zámku patří klíč. Klíč je pro nás sym-
bolem otevřených dveří pro všechny, nové cesty k zábavě 
a poznání, kamarádství a společných zážitků, ke spoko-
jenosti. Přijďte i vy přispět svými klíči k získání rekordu. 
Klíčů musíme společně s Vámi nasbírat nejméně 3000 ks. 
Je jedno, jaké budou – staré, nové, velké, malé, historické, 
od auta …, ale počítejte s tím, že už se k Vám nevrátí. 
Přijďte s námi oslavit 30. výročí založení našeho domu dětí 

Koncert ZUŠ Luhačovice 

v Lázeňském divadle

O Mateřské škole v Luhačovicích, která oslavila 30. výro-
čí otevření pavilonové budovy, jsme hovořili s její ředitel-
kou Janou Malaníkovou.
Všechna města nyní řeší problémy s umístěním dětí 
v mateřských školách, jak je to v Luhačovicích?
V současné době je kapacita mateřské školy zcela naplně-
na, je zapsáno 154 dětí. Jsou rozděleny do pěti běžných 
tříd a jedné třídy pro děti s vadami výslovnosti. S dětmi 

Počasí tomu mnohdy neodpovídá, ale doba prázdnin 
a dovolených je tady.
Květen a červen byl v MŠ tradičně plný akcí pro děti.
Ve třídách proběhly besídky ke Dni matek. Děti na nich 
předvedly, co se během roku naučily a s malým dáreč-
kem popřály maminkám k svátku.
V rámci učebního celku „Lázeňství“ navštívily starší 
děti plnírnu Vincentky. Malou láhev Vincentky si odnes-
ly domů všechny děti navštěvující MŠ jako sponzorský 
dar od majitelů plnírny.
Proběhlo společné fotografování dětí a focení předško-
láků na tablo, které bylo umístěno v prodejně knih.
Na závěr předplavecké výuky se uskutečnila soutěž 
„Plaváček“, kde se naše děti umístily na pěkném třetím 
místě ve družstvech i v jednotlivcích.

Ukončení školního roku 

v mateřské škole 

Předškoláci si vyzkoušeli nanečisto úlohu prvňáčků, 
když si s vlastní aktovkou poseděli ve školní lavici, poví-
dali si s paní učitelkou z 1. třídy a ukázali, jak jsou na 
školu připraveni.
Zaměstnanci DDM připravili pro předškoláky soutěži-
vé a hravé dopoledne v zámecké zahradě.
U příležitosti 30. výročí otevření pavilonové MŠ proběh-
la 7. června na školní zahradě oslava spojená s oslavou 
Dne dětí. Čtvrtá a šestá třída předvedly krátké taneční 
vystoupení. Díky sponzorům z řad rodičů a podnikatelů 
byly zajištěny pro děti atrakce v podobě skákacího hra-
du, kolotoče, cyklistické překážkové dráhy, projížďky 
na koni. Oslavu provázeli dva profesionální klauni, kte-
ří dětem tvarovali balónky. Všichni účastníci měli mož-
nost nahlédnout do starých fotokronik. Děti dostaly na 
památku drobný dárek, bylo pro ně připraveno občerst-
vení a pití. Příjemnou atmosféru dotvářela veselá hud-
ba z reproduktorů. Akce se zúčastnili pozvaní hosté. 
Oslava se vydařila díky krásnému, slunečnému počasí, 
panovala zde příjemná atmosféra. Děti byly nadšené 
a ze strany rodičů přicházely velmi kladné ohlasy.
Na rozloučenou s předškoláky připravily učitelky ve 
spolupráci se ZŠ atletický trojboj, kde si děti poměřily 
své síly v běhu, skoku a hodu do dálky. Za odměnu zís-
kaly diplom. Následovalo opékání špekáčků na zahradě 
MŠ a zpívání s kytarou. Noc strávily děti s kamarády 
a svými učitelkami ve školce, kde usínaly plné dojmů 
a nezapomenutelných zážitků.
Pasování na školáky proběhlo letos ve spolupráci s rodi-
či, kteří ochotně pro děti zajistili divadlo s klaunem 
i občerstvení.
Na závěr školního roku se všechny děti zapojily do pro-
jektu „Pes – aneb máme se ho bát?“ Paní učitelka z MŠ 
se svým canisterapeutickým psem děti seznámila se 
zásadami při styku s cizím psem, který je doprovázen 
majitelem nebo se volně pohybuje v okolí.
Fotodokumentaci z jednotlivých akcí může veřejnost 
sledovat na stránkách www.ms.luhacovice.cz. 
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem dětem i jejich 
rodičům příjemnou dovolenou. Helena Konečná

Mateřská škola
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tvoří vůbec největší komplex památek, který se zachoval. 
Původně tu stálo 15 realizovaných Jurkovičových staveb, 
dnes je jich pouze 8. My můžeme jen litovat, že se nepoda-
řilo uskutečnit všechny představy a vize, které si Jurkovič 
naplánoval.
„Je to stvrzení dobrých vztahů s rodinou Jurkovičovou. 
Volbu umístit Velké křišťálové srdce u nás v Luhačovi-
cích bereme jako velkou poctu, protože těch míst, která 
se věnují Jurkovičovu odkazu nejen v České republice, ale 
i na Slovensku, je celá řada,“ vysvětlila Blanka Petráková, 
ředitelka Muzea luhačovického Zálesí.
Komorní slavnosti byla přítomna i Ladislava Horňáko-
vá, která se odkazu Dušana Jurkoviče věnuje od 80. let 
20. století. Byla první kurátorkou, která se odvážila vyslo-
vit nahlas Jurkovičovo jméno a uspořádat mu výstavu ještě 
v polovině 80. let, což tehdy nebylo příliš žádoucí. Rodina 
Jurkovičova byla komunistickým režimem dána na dlou-
hou dobu do klatby. Ladislava Horňáková měla to štěstí, 
že mluvila se syny Dušana Jurkoviče. Nejvíce pak byla 
v kontaktu s nejmladším synem Pavlem, otcem Kataríny 
Salayové Jurkovičové. Velké křišťálové srdce je předáváno 
od roku 2004. Získaly ho takové osobnosti, jako je Robert 
Schuman, Albert Einstein nebo Nicholas G. Winton.

Olga SkovajsováŠance pro osoby zdravotně postižené 

a znevýhodněné

Činnost Svazu tělesně postižených v České republice, 
o. s., okresní organizace Zlín hájí specifi cké potřeby 
nejen svých členů, ale i ostatních potřebných. U každé-
ho klienta se snaží najít účinné řešení při uplatňování 
jeho práv, zejména zajištěním pomoci při vyřizování 
běžných záležitostí a problémů souvisejících s tělesným 
postižením. Jednou z aktuálních priorit je realizace pro-
jektu „Šance na aktivní život“. 
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s, okres-
ní organizace Hodonín zahájil v únoru 2013 v regionu 
Zlín  realizaci projektu „Šance na aktivní život“. Projekt 
je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravot-
ním postižením (OZP), klientům přispěje k získání nebo 
udržení pracovního místa. V rámci projektu budou pro-
bíhat tyto aktivity – motivace a aktivizace cílové skupiny, 
mapování pracovních možností a předpokladů, bilanční 
diagnostika, rekvalifi kace klientů, rozvoj a nácvik pra-
covních dovedností, umístění klientů na pracovní místa 
a práce se zaměstnavateli. Po celou dobu budou mít kli-
enti k dispozici poradenství a individuální podporu, mož-
nost využití počítače – např. pro vyhledávání zaměstnání, 
informací, zpracování CV. Projekt probíhá do ledna 2015. 
Naším cílem je nejen zvýšení zaměstnatelnosti, ale také 
integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na 
těchto kontaktech: Alena Merhautová, STP v ČR, o. s., 
okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348, Zlín 5, telefon: 
728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz. 
Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

a mládeže v sobotu 7. 9. 2013 od 14.00 hod. v zámecké 
zahradě. Tento den také proběhne pokus o zapsání do 
knihy rekordů a počítání klíčů od 14.00 do 16.30 hod. 
V případě deštivého počasí se program oslav bude konat 
v sále Rondo MěDK Elektra.  Kdo se nebude moci zúčast-
nit naší oslavy, ale bude chtít podpořit náš pokus o zápis 
do knihy rekordů, může klíče přinést do DDM Luhačovi-
ce v týdnu od 2. do 6. 9. 2013.
Pokud bude rekordní pokus úspěšný, bude zaregistrován 
do České databanky rekordů.
Program oslav 30. výročí založení organizace Dům 
dětí a mládeže Luhačovice
od 14.00 hod. – slavnostní zahájení, vystoupení a zahá-
jení pokusu o zapsání do knihy rekordů – „Největší počet 
klíčů na jednom místě“, počítání klíčů (vezměte s sebou 
klíče, které již nepotřebujete)
od 14.20 hod. – Den otevřených dveří, promítání foto-
grafi í, prohlížení kronik, rozdávání brožurek, balónků, 
výrobní, ukázkové a soutěžní dílničky  
od 16.00 hod. – vystoupení souboru Malé Zálesí
od 16.30 hod. – vypuštění nafouklých balónků se vzka-
zem, ukončení počítání klíčů
od 16.45 hod. – společenské setkání – Raut pro bývalé 
i současné zaměstnance a pozvané hosty

Bc. Eva Tomalová

ve Starém Městě jsme šli po nově vybudované poutní 
stezce, kterou lemovaly sochařské výjevy dvaceti tajem-
ství růžence. Někteří se k nám připojili i na kolech, tak se 
nás na Velehradě sešlo přes osmdesát poutníků. 
V deset hodin jsme se sešli na mši svaté. Po ní jsme na-
vštívili hřbitov, kde odpočívá pater Rudolf Vašíček, kte-
rý sloužil v luhačovické farnosti v osmdesátých letech 
minulého století. Náš další program probíhal v přilehlé 
obci Modrá, kde jsme navštívili archeoskanzen a vodní 
svět Živá voda. Po občerstvení na Stojanově následoval 
odpolední program ve velehradské bazilice. Do komen-
tované prohlídky s průvodcem se aktivně zapojily i děti. 
Seznámily se s bohatou historií stavby a nejhodnotněj-
šími částmi výzdoby. Nadšeni ze zážitků byli i rodiče 
a dospělí doprovázející děti. 
Po náročném celodenním programu doprovázeným 
teplým počasím jsme se přesunuli autobusem zpět na 
vlakové nádraží. Našli se však i zdatnější poutníci, kteří 
šli z Velehradu zpět na vlak pěšky.
Byl to příjemně strávený den a již nyní se těšíme zase za 
rok na další setkání. Karel Adámek

Novinky z knihovny

„Započínám já své věci, né zlú mocú, ale Božú mocú, 
s Krista Pána dopomocú, rekni mi, vosku vosčíčku, copak 
je s Dorlú Dorličkú, s dívkú švarnú, čo s ňou bolo, čo s ňou 
bude, rekni mi, jako sa jí povede na zdraví, ščastí, Božím 
požehnání. Zaklínam ju s Bohom prvýkrát ...“ Když se 
tato slova starého magického kopaničářského zaklíná-
ní rozlehla 6. 6. v podvečerních hodinách knihovnou 
v Luhačovicích, ocitlo se všech 110 návštěvníků besedy 
se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou alespoň v duchu na 
malebných Moravských Kopanicích, místě, kde léta pro-
vozovaly své léčitelské a věštecké umění žítkovské bohyně. 
A nemluvilo se jen o žítkovských bohyních, ale také o prv-
ní vynikající autorčině beletristické knize Vyhnání Gerty 
Schnirch, která se dotýká stále bolavého tématu pováleč-
ného odsunu Němců z Československa., v tomto případě 
konkrétně z Brna. Jak řekla sama spisovatelka „Smyslem 
této knihy není vyvrátit ani zvážit míru provinění, obha-
jovat ani soudit. Je to příběh jednotlivce, který byl obětí 
války.“ Nám nezbývá, než poděkovat Kateřině Tučkové 
a všem přítomným za krásný emotivní večer a Charitě Sva-
té rodiny a vedení DDM Luhačovice za zapůjčení plátna 
a projektoru, bez nichž bychom se neobešli.
Rytíři a krásné dvorní paní v dobových historických kostý-
mech přivítali děti z prvních tříd 12. 6. v respiriu základní 
školy. Společně s hodonínskou skupinou historického 
šermu a tance Monarchia jsme již potřetí pasovali děti 
do řádu čtenářského. Všechny děti poklekaly s veškerou 
vážností před rytíře, který je mečem a kouzelnou pasova-
cí formulí pasovat na čtenáře. Každý pasovaný dostal na 
památku knihu a roční vstup do knihovny zdarma. Pří-
tomné rodiče, děti i učitele pozdravil krátkým projevem 
také ředitel školy Mgr. Roman Lebloch. Velmi nás těší, že 
se z této události stává tradice a děkujeme skupině Monar-
chia za čas a ochotu, s jakou přistupují k této akci.
Blíží se letní prázdniny, a proto všem našim čtenářům 
a návštěvníkům oznamujeme, že během tohoto období se 
otevírací doba knihovny nemění a bude otevřeno stejně 
jako v ostatních měsících. Jak říká klasik: „nejhlubší poži-
tek z prázdnin je právě libost z nemusení, je to veliká roz-
koš svobody“. Milana Mikulcová  

Slavíme významné jubilem. Je tomu letos právě 1150 let 
od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pro-
to Charita Svaté rodiny Luhačovice a Římskokatolická 
farnost Luhačovice pozvala děti, tříkrálové koledníčky, 
jejich asistenty a kamarády na dětskou pouť na Velehrad. 
Naše pouť začala v sobotu 15. června na vlakovém nádraží 
v Luhačovicích. Cestou do Starého Města se k nám připo-
jili poutníci z Polichna a Biskupic. Od železniční stanice 

Pouť dětí na Velehrad

Vnučka Dušana Jurkoviče předala 

muzeu Velké křišťálové srdce

Slavnostní atmosféra panovala v pátek 24. května v luha-
čovickém muzeu. Vnučka architekta Dušana Jurkoviče 
Katarína Salayová Jurkovičová v doprovodu bývalé slo-
venské velvyslankyně ve Vídni Daniely Rozgoňové pře-
dala ředitelce muzea Blance Petrákové Velké křišťálové 
srdce. Společnost Ferdinanda Martinenga spolu s Panev-
ropskou unií udělila toto prestižní ocenění za rok 2011 in 
memoriam významným evropským osobnostem Dušanu 
Jurkovičovi, Pavlu Blahovi a Janku Blahovi. Rodina Jur-
kovičova věnovala Křišťálové srdce Muzeu luhačovic-
kého Zálesí za péči o Jurkovičův odkaz. „Myslím si, že 
tady je to správné místo, protože Pavol Blaho a Dušan 
Jurkovič tady nejvíce spolupracovali. Když jsme spolu 
s Blahovými dostali toto unikátní ocenění, tak vnučka 
doktora Blaha srdce věnovala skalickému muzeu. Já 
a moje sestřenice jsme se rozhodly přivézt srdce sem, 
protože sem patří,“ uvedla dojatá Katarína Salayová 
Jurkovičová, vnučka Dušana Jurkoviče. Luhačovice 

Zálesáčci na Podluží

V neděli 16. června vystoupilo 15 dětí (od 4 do 9 let) 
nejmenší skupiny Zálesáčci folklorního souboru Malé 
Zálesí pod vedením Aleny Kotišové a Kateřiny Pírkové 
společně se 7 muzikanty cimbálové muziky ZUŠ Luha-
čovice pod vedením učitele Jiřího Sládka v obci Starý 
Podvorov na Festivalu dětských souborů pod názvem 
„Dětské krojované hody“. Všechny hostující soubory, kte-
ré se přijely na dětské hody prezentovat, našly své dočas-
né zázemí v místní mateřské a základní škole. Nejmenší 
účinkující, za vydatné pomoci ochotných rodičů, trpělivě 
a s úsměvem snášeli v horkém odpoledni pracné oblékání 
do naškrobených či složitě vrstvených krojů.
Slavnostní zahájení festivalu začalo společným průvodem 
souborů obcí. Diváci měli jedinečnou příležitost seznámit 
se s pestrostí dětských krojů různých území, např. Podluží, 
Kyjova, Nivnice atd. Následovalo požádání starostky obce 
o povolení konání dětských hodů a na venkovním zastře-
šeném pódiu kulturního areálu se v jednotlivých progra-
mech spolu s domácím souborem Kordulka prezentovalo 
celkem 7 souborů zejména z Moravy a jeden ze Slovenska. 
Mezi jednotlivými bloky programu byl vyhrazen čas na 
lidovou tancovačku při dechové hudbě, kterou si v párech 
dětští krojovaní diváci i účinkující spontánně užívali. To, 
že tak malým tanečníkům nejsou cizí taneční kroky polky 
a valčíku, je opravdu víc než obdivuhodné.
Malé Zálesí vystoupilo s pásmem Na pastvě, kdy děti 
představují hry na louce s pasením krav, které se neobejde 
bez pokřikování z kopce na kopec, říkadel a tanců. V dru-
hém pásmu U mlynáře přiblížily mletí, přesívání mouky, 
stavění pece, pečení chleba, a i když se nějaký bochníček 
nepovede, zamísí si na nový a společně si u práce zatancují 
a zazpívají.
Vedoucí souboru Alena Kotišová zhodnotila účast na festi-
valu těmito slovy: „Vážím si všech pozvání a nabídek, které 
dostáváme, protože každé vystoupení, navíc v jiném prostře-
dí, přináší malým členům našeho souboru sbírání cenných 
zkušeností. Nejen pro skupinu, jednotlivce, hudebníky, ale 
i pro maminky, které obětavě pomáhají, je každé vystoupe-
ní velmi motivační. Těšíme se na další zájezd do Fryštáku, 
kam jsme pozváni k dalšímu účinkování na Farmářské 
trhy.“ Jaké má Alena Kotišová další plány se Zálesáčky? 
„S blížícím se podzimním výročím 50 let založení souboru 
plánuji o letních prázdninách začátkem srpna soustředění 
formou příměstského tábora. Na tomto soustředění bych 
chtěla nastudovat, samozřejmě podle možností, alespoň 
částečně nové pásmo k nadcházejícímu výročí souboru. 
Doufám, že se nám to povede a děti v poklidné atmosféře 
prázdnin bez školních povinností načerpají novou chuť, 
zájem a elán do další tvořivosti, protože právě ony patří 
k hlavním nositelům současného folkloru,“ vyslovila nahlas 
své přání vedoucí souboru a všem příznivcům folkloru tak 
vyslala vzkaz, že stále je na co se těšit! 

Regina Bittová
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Uskutečnil se čtrnáctý ročník 

pivního maratonu Krügl Cup

Veselý. Tito borci obdrželi poukaz na 30litrový soudek 
11° uherskobrodského Patriota a bezplatné vstupy na 
pivní koupel, které věnoval do soutěže Wellness hotel 
Ambra. Na třetím místě se v čase 2 hodiny a 59 minut 
umístil tým ve složení Jaromír Rapant, Pavel Fojtů a Jan 
Kučera. I pro tento tým byly připraveny odměny – 15lit-
rový soudek 11° uherskobrodského Patriota a bezplat-
ný vstup do wellness světa Wellness hotelu Pohoda 
v Pozlovicích.
Povinností se v oblasti kultury a sportu stalo širší zapo-
jení sociálních médií. Kromě facebookové podpory (již 
čtvrtý rok) organizátoři opět s předstihem připravili 
kompletní trasu Krügl Cupu v geolokační aplikaci four-
square. Toto propojení umožnilo soutěžícím informovat 
se v průběhu závodu o aktuální pivní stanici, čepova-
ném pivu a zbývající vzdálenosti do konce trasy přímo 
online na svých mobilních telefonech. Naoplátku mohli 
uživatelé nahrávat fotografi e přímo z terénu a zachytit 
tak unikátní atmosféru závodu takřka okamžitě.
„Pokud máme bilancovat, tak letošní ročník řadíme 
účastí k těm slabším. Atmosféra a nadšení účastníků 
bylo však strhující, což vyvážilo slabší účast. Již nyní se 
těšíme na patnáctý ročník Krügl Cupu, který se bude tra-
dičně konat v první polovině června 2014. Zároveň tímto 
děkujeme všem sponzorům – Pivovaru Uherský Brod, 
organizátorům Prague Beer Marathonu, Wellness hote-
lům Ambra a Pohoda, poskytovateli vysokorychlostního 
internetového připojení Orthodox Networks a Infoserve-
ru Luhačovice a okolí www.luhacovice.com,“ shrnul za 
pořadatele Jiří Eischmann.
Veškeré informace, fotografi e, videa a diskuze jsou čte-
nářům dostupné na ofi ciálním webu www.kruglcup.cz.
 Tomáš Vlk (redakčně kráceno)

V sobotu 8. června se konal čtrnáctý ročník tradičního 
luhačovického pivního maratonu Krügl Cup. Jak tomu 
již bývá zvykem, počasí opět nepřálo, nicméně i přes 
prudký déšt se do boje vydalo 32 odvážlivců, kteří dali 
dohromady 7 smíšených týmů. Smutnou zprávou je 
klesající zájem u místních pivních sportovců, kteří byli 
letos drtivě zastíněni těmi přespolními. Nejpočetněj-
ším týmem byla dvanáctičlenná skupina z Prahy, která 
si víkend v Luhačovicích náramně užila a už se těší na 
další ročník.
Malá připomínka toho, o co vlastně v této soutěži jde. 
„Jedná se rytířskou soutěž, kde hlavním cílem je vypít 
v 15 různých stanicích 15 malých piv, a to v sedě a pokud 
možno na zahrádce. Samozřejmostí je pestrý pivní mix, 
neboť není možné ani žádoucí nabídnout v každé stani-
ci stejnou značku a stupeň piva. Letos se nám podařilo 
zajistit rekordních 14 různých značek. Mezi ty nejza-
jímavější patřily bezesporu Perun 10° ve Sportbaru 
u Suchánků nebo hlinecký Rychtář 11° v posezení na teni-
sových kurtech,“ upřesnil za organizační tým Tomáš Vlk. 
Po úvodním seznámení s pravidly bylo samotné klání 
odstartováno krátce po 14. hodině spoluorganizujícím 
Jiřím Eischmannem, a to tradičně na zahrádce restau-
race MAT. Závodníci pokračovali přes dědinu, město, 
lázeňské centrum až do Pozlovic na fotbalové hřiště, 
kde byla poslední patnáctá zastávka. Soutežní trať měři-
la úctyhodných 8 kilometrů a překonala tak i loňský 
a předloňský ročník, které (dočasně) vytvořily rekordy 
v délce trati. Organizátoři neměli s letošními soutěží-
cími žádné slitování a kromě pořádné porce kilometrů 
pro ně připravili hned dvě horské stoupačky – výběh 
do Sportbistra Radostova a vinárny Révi. Místní znal-
ci by jistě navrhli přímý přeběh mezi oběma stanicemi, 
nicméně v důsledku průtrže mračen a vložení tří stanic 
mezi dědinu a město by to nebyla dobrá volba.
Pro týmy na prvních třech místech byly opět nachystá-
ny kvalitní odměny. V úctyhodném čase 1 hodina a 56 
minut do cíle doběhli Dominik Novosád, Martin Coufa-
lík, Libor Palán a Ladislav Gajdůšek, kteří tak obhájili 
loňské vítězství. Odměnou jim byl již klasický 50litrový 
soudek 11° uherskobrodského Patriota od Pivovaru 
Uherský Brod, který je již stabilním sponzorem pivního 
maratonu, a dále pak poukaz v hodnotě 6 tisíc korun 
na bezplatnou účast šesti závodníků na podzimním 
partnerském pivním maratonu v Praze - Prague Beer 
Marathonu. Na druhém místě se v čase 2 hodiny a 50 
minut umístila skupina ve složení Lukáš Petula a Lukáš 

Májový turnaj žen v kuželkách

Ve dnech 23.–25. 5. 2013 pořádaly ženy kuželkářského 
oddílu TJ Sokol Luhačovice 14. ročník Májového tur-
naje žen. Konal se na 4dráhové kuželně SC Radosto-
va a hrálo se podle pravidel ČKA, celkem 120 hodů 
sdružených. Zúčastnit se mohly hráčky registrované 
i kuželkářské amatérky. Konečný počet hráček byl 58, 
což svědčí o popularitě turnaje. Do lázeňského města 
přijely hráčky z Rosic, Zlína, Vsetína, Brna, Otroko-
vic, Valašského Meziříčí, Hluku, Slavičína, Pozlovic, 
Horního Benešova a Rýmařova. V turnaji byly zastou-
peny i zahraniční hráčky z Piešťan a Staré Turé. Celkem 
odehrálo 5 amatérek a 53 hráček registrovaných. Za 
celou historii turnaje byly letošní výkony nejvyšší. Mezi 
registrovanými hráčkami se na prvním místě umístila 
Andrea Axmanová z Rosic výkonem 614 poražených 
kuželek. Druhé místo patřilo hráčce Zlína Martině 
Zimákové s výkonem 592 poražených kuželek a třetí 
místo obsadila opět hráčka Zlína Bohdana Jankových 
výkonem 570 poražených kuželek. Z amatérek podala 
nejlepší výkon Martina Matulíková z Pozlovic výkonem 
479 poražených kuželek. Doufáme, že se všechny hráč-
ky budou do Luhačovic rády vracet, a to nejen za spor-
tem, ale i za krásami města. V příštím roce bude pořádán 
jubilejní 15. ročník turnaje.

Kuželkářky TJ Sokol Luhačovice

už jen mistr z Náchoda nám dokázal vzít bod, všechny 
ostatní zápasy jsme vyhráli. Z venkovních utkání jsme 
nebodovali jen s Kolínem a Valašským Meziříčím. Nejvíc 
si cením zisku bodu, který jsme přivezli z kuželny Slavoje 
Praha, i když tam jsme právě v závěru přišli o vítězství. 
Důležité byly i body z Vrchlabí a Jihlavy. Tento ročník byl 
herně velmi vyrovnaný, svědčí o tom i pouhých pět bodů 
rozdílu mezi družstvy na druhém a osmém místě. Toto 
neplatí pro mistrovské družstvo z Náchoda, které si titul 
s dostatečným bodovým náskokem zajistilo již několik 
kol před závěrem.  
Úspěšnou sezonu s celkovým umístěním na 3. místě ode-
hrálo i družstvo ‚B‘ v Jihomoravské divizi. Určitě k tomu 
pomohly stabilní výkony Jirky Konečného a celkově 
dobrá herní pohoda zbytku družstva. Konečně to byla 
sezona, kdy družstvo ‚B‘ mohlo hrát v klidu a nebylo ve 
stresu z případné obavy ze sestupu. Družstvo žen, hrají-
cí 2. ligu, určitě nebude na tuto sezonu vzpomínat jako 
na úspěšnou, skončilo totiž na posledním místě. Vzhle-
dem k tomu, že nikdo nesestupuje, zůstávají i pro příští 
ročník v této soutěži, a tak jim přejme, aby v další sezoně 
bojovaly o umístění ve středu tabulky.  
O družstvech mužů i žen jsem již mluvil, je třeba vzpo-
menout i družstvo dorostu, které bojovalo v I. lize. I když 
se do závěrečného fi nále neprobojovalo, tak to rozhodně 
nebyla špatná sezona. Výkony hlavně Tomáše Molka 
jsou jistým příslibem do budoucnosti. Musím vzpome-
nout i soutěže jednotlivců, kterých se naše hráčky a hráči 
zúčastnili. Medailové umístění v mistrovství kraje nám 
vybojoval Michal Markus, který zvítězil v mužské kate-
gorii a postoupil na mistrovství republiky do Rosic. Zde 
se po dvoukolovém fi nále celkově umístil na velmi hez-
kém 7. místě. V seniorkách obsadila Hanka Konečná 
3. a Lidka Pančochová 5. místo a vybojovaly si postup 
na mistrovství republiky. To se hrálo na těžké kuželně 
v Podbořanech, kde obě hráčky zabojovaly a obsadily 
ve fi nále: Hanka 8. a Lidka 12. místo. V dorostenecké 
kategorii skončil Tomáš Molek na 3. místě a následně 
na mistrovství republiky vybojoval 21. místo. Takže bych 
tuto sezonu celkově hodnotil jako úspěšnou.
Je třeba poděkovat všem hráčům, velký podíl na zdár-
ném průběhu sezony mají vedoucí družstev a určitě nej-
větší zásluhu na chodu oddílu má předseda Petr Kudlá-
ček, který nejenže v současné době zajišťuje celkový chod 
kuželny, ale ještě je platným hráčem družstva mužů 
a vede naše dorostence. To je nejenom důležité pro fungo-
vání oddílu, ale velmi záslužné pro budoucnost kuželek 
v Luhačovicích.   
Nejdůležitějším úkolem oddílového výboru je udržet 
a stabilizovat kádr pro I. ligu. Chceme dát možnost mla-
dým a perspektivním, ale musí být u nich vidět chuť do 
kuželek. Popřípadě doplnit soupisky družstev vytipova-
nými vhodnými hráči z jiných oddílů. 
Kuželky jsou krásná hra a v Luhačovicích mají velkou 
a dlouhou tradici, máme jednu z nejlepších kuželen, 
a tak bude třeba dál hledat nové, nadšené kuželkáře, 
kteří nejen najdou radost v tomto sportu, ale budou 
s hrdostí kuželky a Luhačovice reprezentovat.“ 

Olga Skovajsová 

Ohlédnutí za právě skončenou 

kuželkářskou sezonou

Vlastimil Červenka, organizační pracovník a vedoucí 
družstva mužů, hodnotil sezonu luhačovických hrá-
čů v I. lize mužů, II. lize žen a v Jihomoravské divizi. 
Pochválil také naše dorostence.
„Jarní část ligových soutěží jsme zahájili v sobotu 
12. ledna. Družstvo mužů hostilo kuželkáře z TJ Tře-
bíč. Někteří hráči byli zřejmě ještě ve vánoční euforii, 
neodehráli zápas s potřebným nasazením, a tak jsme 
dost nešťastně prohráli o 8 kuželek. Možná právě tyto 
body nás v konečném účtování stály medailové umístění. 
Pověstný kalich hořkosti jsme museli vypít ještě ve dvou 
dalších utkáních, kdy jsme ještě pár hodů před koncem 
měli jasné vítězství, ale nakonec jsme opět prohráli o pár 
kuželek, a tak jsme získali jen po bodu za remízy. Další 
zbytečně ztracené dva body. V dalších kolech jsme ale 
zlepšenou hrou nad soupeřem začali vyhrávat a postup-
ně se dostali z pásma sestupu, po podzimní části jsme 
se nacházeli na nelichotivém 9. místě, až na konečné 
5. místo. Z tohoto hlediska se jeví jarní část jako úspěš-
ná. Hodně napínavé utkání s dramatickým koncem pro 
domácí jsme odehráli v posledním 22. kole v Jihlavě, kde 
jsme nakonec dokázali vyhrát o 4 kuželky, a tím jsme 
domácí odsoudili k sestupu do II. ligy.
Pro první ligu mužů máme jen úzký kádr a je problém 
ho doplnit při zranění některého z hráčů. Oporou svý-
mi kvalitními výkony byl Michal Markus, který v utkání 
proti mužstvu Dačic dosáhl vůbec nejvyššího výkonu 
v tomto ročníku, když porazil 667 kuželek. Dobrou 
sezonu odehrál i Jirka Mrlík, který až do svého zranění 
patřil k nejlepším hráčům ligy. Následný herní výpadek 
ho ale připravil o kvalitní umístění v pořadí hráčů s nej-
vyšším počtem vítězných zápasů. Jirka Staněk, Pavel 
Kubálek, Radek Polách i Jirka Kudláček střídali kvalit-
ní výkony s průměrnými a určitě sami nebyli s některý-
mi zápasy spokojeni. Pokud ale některý z hráčů zahrál 
slabší výkon, tak naštěstí dokázali ostatní tuto ztrátu 
nahradit. Myslím si, že jako kolektiv mužstvo odehrálo 
dobrou sezonu.
Naše kuželna je na každý zápas velmi dobře připrave-
na, proto si k nám všichni rádi jezdí zahrát. Svou ‚pada-
vostí‘ kuželek patří k nejlepším v lize. V jarní části jsme 
doma neuspěli v již vzpomínaném zápase s Třebíčí a pak 

Výsledky sportovních soutěží 

ZŠ Luhačovice

Okresní fi nále halové kopané: 4. místo

Memoriál M. Lásky v basketbalu Uherský Brod: 2. místo

Valašská sportovní liga: atletika I. – 1. místo
atletika starší – 1. místo
Celkové umístění ve Valašské sportovní lize – 6. místo

Atletický čtyřboj – okresní fi nále: 1. stupeň – 1. místo
6.–7. ročník chlapci – 1. místo (krajské fi nále 2. místo)
dívky – 5. místo
8.–9. ročník chlapci – 1. místo (krajské fi nále 4. místo)
dívky – 2. místo (krajské fi nále 5. místo)

Republikové fi nále škol v orientačním běhu: 6. místo
Mgr. Roman Lebloch
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Společenská kronika

Narození
Lubomír Navrátil
Olívie  Kúdelová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Martin  Šabo a Martina Chlebková
Radek Hřib a Lucie Kostelanská
Josef Vaculčík a Helena Vavrysová
Blahopřejeme.

Diamantová svatba
Růžena a Vlastislav Mikulčíkovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
Antonín Semela  87 let
Vlasta Knollová 86 let
Petřík Jiří   80 let
Marie Marečková 94 let
Olga Tobolová  80 let
Karla Zemková  80 let
Anděla Konečná   89 let
Ludmila Bradáčová 92 let
Zdeňka Konečná 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Yveta Minaříková 50 let
Karel Skovajsa 76 let
Miroslav Hubáček 71 let
Marie Ševčíková 88 let
Ludvík Olejník 77 let
Marie Pecháčková 84 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 3. 7. 2013 uplynulo již 9 let, 
kdy nás navždy opustil 
pan Alois Chmela. 
Za vzpomínku všem, 
kdo ho znali, děkuje manželka 
Marie a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. července uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
František Talaš. 

Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Proč jsem musel zemřít ještě mlád,
když jsem Vás měl všechny tak rád.
Dne 11. července 2013 to je 25 let, 
co nás náhle a nečekaně opustil můj 
manžel, náš tatínek a dědeček 
pan Zdeněk Boráň z Řetechova.
Za vzpomínku děkují manželka Ludmila, dcery 
Bronislava, Renata a Marcela s rodinami a syn 
Zdeněk s rodinou.

Harmonogram svozu odpadu 

II. pololetí  2013 

Zbytkový odpad / kontejnery 1 100 l 
(vždy v pátek mimo 4. 7.) 
4. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 
30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 
18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 
6. 12., 13. 12., 20. 12 ., 27. 12.                                   

Zbytkový odpad / nádoby 120 a 240 l
Trasa: od vesnice po nádraží + Malá Kamenná
(vždy v pondělí, mimo 29. 10.)                        
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 
26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 
21. 10., 29. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 
9. 12., 16. 12., 23. 12., 30. 12.

Trasa: od nádraží po Pražskou čtvrť 
(vždy v úterý, mimo 23. 12.)                
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 
8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 
10., 29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 
12., 17. 12., 23. 12., 31.12. 
 

Obce / nádoby 110 l 
(vždy ve středu, mimo 27. 12.)
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 
28. 10., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 
16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 
27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 27. 12. 
Sběr nebezpečných odpadů pro občany integrovaných 
obcí proběhne mobilním způsobem v září. 

Papír / nádoby a kontejnery 
(čtvrtek 14 denní svoz)
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 
24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19.12.
                        

Sklo / nádoby a kontejnery 
(čtvrtek měsíční svoz)
11. 7., 8. 8., 5. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.                           

Plasty / pytle a kontejnery 
(první úterý v měsíci)
2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3.12.

Nápojové kartony / pytle 
(vždy první úterý v měsíci, čtvrtletní svoz)
3. 9. a 3. 12.  
Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty) rozmístěné 
v Luhačovicích a integrovaných obcích budou v průbě-
hu II. pololetí vyváženy nad rámec svozových dnů dle 
vzniklé  potřeby.  

Sezonní přistavení velkokapacitních kontejnerů
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pra-
covníka TS a ještě týž den budou odvezeny. Sestava 
3 kontejnerů slouží pro uložení  velkoobjemového odpa-
du, který svým rozměrem přesahuje  možnosti popelni-
ce, dřeva a železa.  Ostatní odpady včetně nebezpeč-
ných nebude možné do kontejnerů uložit. Tento odpad 
mohou občané Luhačovic ukládat na sběrném dvoře 
v provozních hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. 
Je zde zřízeno i místo zpětného odběru elektrozařízení.

Sběrné místo pro VKK: (9. 00 – 16. 00 hod.)
Branka, Rumunská sobota 7. 9.
ul. L. Janáčka, Solné – Marion  sobota 14. 9.
Újezda, Parkoviště za Alfamarketem  sobota 21. 9.
Polichno pátek 6. 9. 
Kladná Žilín pátek 13. 9. 
Řetechov pátek 20. 9.

Provozní doba sběrného dvora v ulici Uherskobrodská
ZIMNÍ (zimní čas) LETNÍ (letní čas)           
úterý 14.00 – 17.00 hod. úterý 5.00 – 19.00 hod.
čtvrtek 14.00 – 17.00 hod. čtvrtek 5.00 – 19.00 hod.
sobota 9.00 – 15.00 hod.  sobota  9.00 – 15.00 hod.

Vzpomínka
Dne 6. července by se dožila naše
maminka a babička 
paní Vlastimila Konečná 100 let. 
S láskou, vděčností a úctou vzpomíná 
syn Jiří a dcera Vlasta s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

Vzpomínka
Dne 11. 7. uplynul jeden rok, 
kdy nás navždy opustil 
pan Václav Šedivka. 
S láskou a vděčností vzpomínají 
manželka Bohumila 
a syn Václav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 14. července 2013 to bude 
20 let, co zemřel 
pan Karel Boráň, 

dne 17. prosince 2013 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí jeho manželky, 
paní Julie Boráňové z Řetechova.

Stále vzpomínají dcera Věra a syn 
Josef s rodinami a snacha 
Ludmila s rodinou.

Vzpomínka
Dne 19. 7. tomu bude již 1 rok, kdy 
nás navždy opustil obětavý manžel, 
starostlivý tatínek a dědeček 
pan Miloslav Čoudek.
S láskou na něj stále vzpomínají 
manželka Blanka, syn Petr, dcery Blanka 
a Miloslava s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi. 

Vzpomínka
Dne 22. 7. uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil můj manžel, tatínek 
a dědeček pan Josef Jakůbek. 
22. 6. jsme vzpomněli jeho nedožité 
65. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 27. 7. vzpomeneme, již 
14. výročí ode dne, kdy jsme ztratili 
naši milovanou maminku a babičku 
paní Andělu Voráčkovou. 
Odešla tiše, ale v našich srdcích 
zůstává dále…
S láskou vzpomíná syn Václav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 28. 7. uplynou dva roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička 
paní Anežka Pařízková.
S láskou stále vzpomínají manžel 
Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 29. července 
uplyne 20 let od úmrtí 
pana Josefa Divokého. 
Stále vzpomíná manželka
a celá rodina. 
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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 

Nabízíme dva nebytové prostory 
o velikosti 45 a 200 m2 

nad supermarketem Albert ve Slavičíně.
Vhodné na prodejnu, kanceláře, byt, 

malou provozovnu apod.

- v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat 
r.machala@nicoma.cz

tel.: 608275980
- foto a technická dokumentace na vyžádání

Zvýhodněné rozbory vody 
ze studní a bazénů
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. nabízí maji-
telům studní zvýhodněné rozbory základních chemických 
a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 
750 Kč (s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí do 
konce září 2013. Zvláště nyní po vydatných deštích může dojít 
ke zhoršení kvality vody. Voda v soukromých studních nepod-
léhá žádné pravidelné povinné kontrole. V letech 2011 a 2012 
provedla MOVO 700 rozborů soukromých studní. Výsledky 
ukázaly, že až 80 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých 
studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce 
č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. 
V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 
50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu nebo železa. 
V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno 
vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho 
lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech 
a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně che-
mických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat 
limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. 
Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí 
v podobě mikrobiálního znečištění. Všechny rozbory prová-
dí zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Oddělení kontroly kvality 
vody, e-mail: laboratore@smv.cz.
Kontakt na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosad-
ská, 779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32 / Laboratoř Pros-
tějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, 
tel. 582 337 441 / Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Žele-
chovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654. MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., 840 668 668, www.smv.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice, Zlínský kraj
Potřebujete pro Vaši kariéru vysokoškolské 
vzdělání? Pomůžeme Vám! Získejte titul Bc.

Výhodou je možnost studia v denní nebo víkendo-
vé formě. Ušetřete a pohodlně studujte v blízkosti 
bydliště v Hodoníně, Kunovicích nebo Kroměříži.
Infolinka: +420 606 301 224, www.edukomplex.cz

Obec Rokytnice nabízí ubytování v nově zrekonstruovaném penzionu na Kochavci
-  dvou a třílůžkový pokoj se sociálním zařízením, 

kuchyňkou a televizorem. 
Cena: 200 Kč lůžko/1.noc, 180 Kč lůžko/každá další noc.

-  další čtyři pokoje se sociálním zařízením 
a kuchyňkou nabízíme k dlouhodobému pronájmu. 

Tyto pokoje nejsou vybaveny nábytkem. 
Cena za dlouhodobý pronájem jednoho pokoje, 
včetně spotřeby vody a plynu: 4 000 Kč/měsíc 
plus spotřeba el. energie dle skutečného odběru. 

Obec Rokytnice, nabízí k odprodeji v k. ú. Rokytnice u Slavičína 5 stavebních 
pozemků o výměře od 1234 do 1340 m2. Pozemky se nacházejí v klidné části obce na parcele 
č. 485/31, která navazuje na souvislou zástavbu. Pozemek 485/31 je geometricky rozdělen na 8 dílů. 
Geometrický plán však ještě nebyl zapsán do katastru nemovitostí. 
Ke všem stavebním pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě. 
Kupní cena pozemků je 190 Kč/m2.

Kontakt: Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, tel.: 577 343 652, 
603 290 688, 739 412 724, e-mail.:ou-rokytnice@seznam.cz, www.rokytnice.org



Pátek 19. 7.  19.30
Recitál Miroslava Dvorského
 Lázeňské divadlo
Pátek 19. 7. 19.00 
Surf Eva a Vašek
 MěDK Elektra sál Rondo 
Čtvrtek 25. 7. 19.00 – 22.30
Krojovaná dechová hudba Horňáčci 
 MěDK Elektra sál Rondo  
Pátek 26. 7. 19.30
Klub evergreen speciál – Dasha & Jan  Smigmator 
 Lázeňské divadlo
Pondělí 29. 7.  19.30
Zahajovací koncert akademie Václava Hudečka 
 MěDK Elektra
Středa 31. 7. 19.30
Večer s operou / Akademie Václava Hudečka
 Lázeňské divadlo

Kolonádní koncery – Lázeňské náměstí
Čtvrtek 4. 7. 16.00
KK / DH Zálesanka
Neděle 7. 7. 16.00
KK / MR Swing Brno
Čtvrtek 11. 7. 16.00
KK / DH Lieskované 
Neděle 14. 7. 16.00
KK / Melody Gentlemen Lednice 
Středa 17. 7.   16.00
KK / Varmužovy CM a mužského  pěveckého sboru 
Svatobořice-Mistřín
Neděle 21. 7. 16.00
KK / Komorního orchestru Coppelia 
Středa 24. 7. 19.30
Ozvěny Pražského jara v Luhačovicích
 Lázeňské divadlo
Čtvrtek 25. 7. 16.00
KK / Relax Bend  
Neděle 28. 7. 16.00
KK / DH Věrovanka 

Úterý 2. 7. 19.30 
Někdo to rád horké
Komedie USA 1959
Středa 3. 7. 19.30 
Velký Gatsby
Romantický USA 2013
Čtvrtek 4. 7. 19.30
Šmejdi
Dokumentární, ČR 2013, senioři nad 65 let vstup 
zdarma 
Pátek 5. 7. 19.30 
Babovřesky                                 
Komedie, ČR 2013 
Sobota 6. 7. 18.00
Záznamy oper z Metropolitní opery New York
Carmen / Georges Bizet
Úterý 9. 7. 19.30 
Martin a Venuše            
Komedie, ČR 2012  
Středa 10. 7. 19.30 
Babovřesky                                 
Komedie, ČR 2013
Pátek 12. 7. 19.30
Big Lebowski 
Komedie, USA 1998
Sobota 13. 7. 19.30 
Revival
Komedie, ČR 2013
Neděle 14. 7. 17.00
Kovář z Podlesí 
Animovaný, ČR 2013 
Úterý 16. 7.  19.30 
Páni mají radši blondýnky 
Komedie, USA 1953 
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 kam v Luhačovicích  
Letní škola tance Victoria 2013
Neděle 30. 6. – pátek 5. 7.   
1. týden zumba, latino mix,  pro páry, salsa, swing 
Neděle 14. 7. – pátek 19. 7. 
2. týden musical dance, jazz dance, contemporary 
dance
Neděle 21. 7. –  pátek 26. 7.
3. týden fl amenco, perský a egyptský tanec
 MěDK Elektra sál Rondo 

Středa 3. 7.  19.30 
Světáci / Muzikálová komedie
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
 Lázeňské divadlo
4. 5. – 5. 7.  19.30 – 24.00 
Milonga – tančí všichni, komu se tango líbí
 LH Palace, kavárna
Čtvrtek 4. 7.  19.00 – 22.30
Krojovaná dechová hudba Fialenka
 MěDK Elektra sál Rondo  
Pátek 5. 7.  19.30 
Galakoncert – Oheň a led Violin orchestra Bratislava 
Eugena Botoša se sólistkou Máriou Eliášovou
 Lázeňské divadlo
Sobota 6. 7.  19.00 
Milonga na kolonádě
 Lázeňské náměstí (hala Vincentka)
Neděle 7. 7.  9.00 – 17.00 
Luhačovická pouť
Celodenní jarmark s kolotoči
 Ulice nábřeží

8. 7. – 12. 7.
FESTIVAL HUMORU A SMÍCHU
LUHAČOVICKÝ ŠVIHÁK
Pondělí 8. 7.  19.30 
Karel Šíp – Josef Alois Náhlovský
„Všechnopartička“
Úterý 9. 7.  19.30 
Milan Pitkin a Kristina – populární slovenská zpěvačka 
s kapelou
Středa 10. 7.  19.30
Josef Fousek a Josef Alois Náhlovský - humorista 
a muzikant
Čtvrtek 11. 7.  19.30
Lukáš Pavlásek – Miloš Knor
Komici s. r. o.
Pátek 12. 7.  19.30
Fešáci – vzpomínky na Michala Tučného
 MěDK Elektra sál Rondo

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE, 
22. ročník, 15. – 19. 7. 2013
Pondělí 15. 7. 16.30 
Slavnostní zahájení festivalu 
 Busta Leoše Janáčka u Lázeňského divadla
Pondělí 15. 7.  19.30 
Zahajovací koncert / J. Mráček, housle, Filharmonie 
Bohuslava Martinů, T. Brauner, dirigent
 MěDK Elektra
Úterý 16. 7.  19.30
Baborák ensamble a Karel Košárek
 Lázeňské divadlo
Středa 17. 7. 19.30
Houslový recitál Sophie Jaffé
 Lázeňské divadlo
Čtvrtek 18. 7. 15.00
Leoš Janáček – Fenomén 20. století
 Lázeňské divadlo
Čtvrtek 18. 7. 19.30
Jiří Stivín & Beladona quartet  
 Lázeňské divadlo
Pátek 19. 7.  14.00
Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka 
Prohlídka lázní s výkladem historie Luhačovic ve vztahu 
k pobytům Leoše Janáčka.

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 1. 7. 2013.

Kino Elektra

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
3. 7. STRAHOV / Cestujeme po Španělsku
10. 7. STRAHOV / Společenské hry
17. 7. Ruské kuželky na zahradě Charity
24. 7. STRAHOV / Trénink paměti
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Středa 17. 7. 19.30 
Velký Gatsby
Romantický,  USA 2013 
Čtvrtek   18. 7. 19.30
Babovřesky                                 
Komedie, ČR 2013
Pátek 19. 7.  19.30
Šmejdi
Dokumentární, ČR 2013 
Sobota 20. 7. 19.30 
Revival
Komedie, ČR 2013
Neděle 21. 7.  17.00 
Univerzita pro příšerky 
Animovaný, USA 2013 
Pondělí 22. 7. 19.30
Flamen co Hoy de Carlos Saura
Taneční, USA 2012
Úterý 23. 7. 19.30 
Slaměný vdovec 
Komedie, USA 1955
Středa 24. 7. 19.30
Big Lebowski 
Komedie, USA 1998 
Čtvrtek 25. 7. 19.30 
Martin a Venuše            
Komedie, ČR 2012 
Pátek 26. 7. 19.30
Revival
Komedie, ČR 2013
Sobota 27. 7. 19.30
Babovřesky                                 
Komedie, ČR 2013
Neděle 28. 7. 17.00 
Já padouch 2
Animovaný, USA 2013
Středa 31. 7.  19.30
Šmejdi
Dokumentární, ČR 2013 
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