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běžák, byl orientačně náročný. Začal jsem pomaleji, 
protože jsem věděl, že v Jiráskových sadech budou 
náročné kontroly, na druhé kontrole jsem udělal 
desetisekundovou chybu. Pak už jsem šel dobře. 
S výkonem i s výsledkem jsem velmi spokojený,“ 
řekl Michal v cíli závodu. Michal zaostal za vítěz-
ným Švýcarem Florianem Schneiderem o 4 sekun-
dy, za ním zůstal o 8 sekund Tim Robertson (NZL). 
„Dá se říct, že Michalův úspěch je v současné době 
největším úspěchem v historii luhačovického orien-
tačního běhu a velkou nadějí do budoucna,“ spo-
kojeně konstatoval předseda oddílu orientačního 
běhu Libor Slezák. Foto: Petr Kadeřávek

Krásné slunečné počasí, velké množství návštěvní-
ků a dojemná slavnost žehnání zvonu, tak by se dal 
stručně charakterizovat průběh luhačovické pouti 
7. července. Zvon do kaple svaté Alžběty v hodnotě 
35 000 Kč byl pořízen s přispěním 30 000 Kč z gran-
tů města Luhačovice, je na něm, podobně jako na 
jeho předchůdci, který byl zničen za 1. světové války, 
obraz Nejsvětější Trojice. Zvon má průměr 320 mm,
 ladění l3, váží 23, 5 kg, byl odlit v dílně Leticie 
Vránové Dytrychové a reliéf je dílem akademické 
sochařky Věry Kunčarové. Při slavnostní poutní 
mši svaté bylo vzpomenuto 20. výročí kněžského 
svěcení a 15 let působení ve farnostech Luhačovice 
a Pozlovice zdejšího duchovního správce P. Huberta 
Wójcika a 50 let kněžského svěcení Mons. ICLic. 
Antonína Kupky, který zde působil v letech 1992–
1998, kdy zde byl postaven nový farní kostel a čtyři 
kaple. Na pouti, v ulicích města i v kostele vyhrávala 
dechová hudba Zálesanka, oprávněný zájem vzbu-
dila historická hasičská Tatra z roku 1931. Ulice 
Nábřeží ožila stánky, kolotoči a dalšími atrakcemi, 
u tenisových kurtů vyhrávala kapela J. A. Náhlovské-
ho a na Lázeňském náměstí Mr. Swing z Brna, říze-
ný kapelníkem a dirigentem Milanem Rudoleckým. 

Luhačovická pouť 
a žehnání zvonu 
do kaple svaté Alžběty Více než 60členný orchestr Hudby Hradní stráže 

a Policie České republiky, který již přes šedesát let 
vysoce profesionálně reprezentuje českou hudeb-
ní kulturu, společně s jednotkou Hradní stráže 
a motocyklovou jednotkou bylo možné vidět ve 
čtvrtek 20. června na vyhlášeném koncertu v Luha-
čovicích, který uspořádaly město a Lázně Luha-
čovice, a. s., společně s Policejním prezidiem ČR 
a Hradní stráží. Po velkolepé promenádě v ulicích 
města mohli diváci obdivovat dokonalé vystoupení 
příslušníků Hradní stráže, kteří už při svém zařaze-
ní k této jednotce musí splňovat některé specifi cké 
fyzické předpoklady a musí souhlasit s jejich osob-
ním udržováním po celou dobu služby. Za to je čeká 
prestižní služba při plnění úkolů ostrahy a obrany 
sídel prezidenta republiky. Můžete je vidět nejenom 
na Pražském hradě, ale i při všech významných stát-
ních návštěvách. Významnou roli hrají při inaugu-
racích prezidentů a letos například i při výstavě čes-
kých korunovačních klenotů a jejich střežení. Jejich 
profesionalitu dokazuje i to, že v Luhačovicích byli 
ve 35stupňovém horku oblečeni v třívrstvých uni-
formách a jejich úžasný výkon to nijak neovlivnilo.  
Když Lázeňské náměstí, kde je běžně zakázán vjezd 
i cyklistům, zaplnily speciálně upravené motocykly 
BMW, byl čas na ukázku činnosti motocyklové jed-
notky Hradní stráže, jejímž hlavním úkolem je pro-
vádění motocyklových doprovodů prezidenta ČR 
a nejvyšších představitelů cizích států při ofi ciálních 
přijetích prezidentem nebo předsedou vlády ČR. 
Motocykly jsou určené pro využití v podmínkách 
běžného silničního provozu i do terénu.
Při prvních tónech skladeb Julia Fučíka, Bedři-
cha Smetany, Antonína Dvořáka, Petra Ulrycha, 
Richarda Rodgerse, Oscara Hammersteina, Charle-
se Mitchela a dalších už nikdo nebyl na pochybách, 
že sezona kolonádních koncertů vrcholí. Vynikající 
muzikanti z Hudby Hradní stráže a Policie České 
republiky pod dirigentskou taktovkou plukovní-
ků Václava Blahunka, Jiřího Kubíka, Jana Zástě-
ny rozezněli kolonádu podobně jako při zajištění 
hudebních doprovodů při státních ceremoniích na 
Pražském hradě, návštěvách státníků a velvyslanců, 
koncertech i nahrávání CD. Luhačovická kolonáda 
byla svědkem křtu CD zpěvačky Ivany Brožové 
a tohoto významného hudebního tělesa, se kterým 
zpěvačku váže třiadvacetiletá spolupráce. „Tento 
koncert považujeme za vrchol sezony kolonádních 
koncertů. Letošní ročník byl skutečně jiný proti 
předchozím. Museli jsme z důvodu vysokých teplot 
vlastní koncert přesunout pod kolonádu. Hudebníci 
z Hudby Hradní stráže a Policie ČR i hosté nemuse-
li být na prudkém slunci, kde by to dnes mohlo být 
i životu nebezpečné,“ zhodnotil úspěšný koncert, 
zástupce jednoho z pořadatelů Lázní Luhačovice, 
a. s., její obchodní ředitel Jiří Dědek. 

Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR

Historický úspěch 
Michala Hubáčka

Na mistrovství světa juniorů v orientačním běhu 
o minulém víkendu v Hradci Králové se luhačovický 
orientační běžec Michal Hubáček stal mistrem světa 
v závodě štafet. V náročném rovinatém terénu štafe-
ta České republiky ve složení Marek Schuster, Adam 
Chloupek a na posledním úseku Michal Hubáček 
s přehledem získala zlato. Tento historický úspěch 
Michal ještě umocnil stříbrnou medailí z páteční-
ho sprintu, který se běžel v centru Hradce Králové. 
„Byl to náročný sprint, nebyl to v žádném případě 

Kloboukový den 
Neděle 8. září 2013 připadá na den narození bás-
nířky, pěvkyně a spisovatelky Marie Calmy Veselé 
(1881). Při této příležitosti připravuje Luhačovický 
okrašlovací spolek Calma na Lázeňském náměs-
tí pravidelně kolonádní koncert s komentovanou 
módní přehlídkou historických kostýmů.

 

Součástí narozeninových oslav je Kloboukový den. 
Spolek vyzývá všechny zájemce, aby na počest 
našich prababiček vyrazili do lázní s kloboukem 
na hlavě. Návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže 
o nejkrásnější klobouk, o nejreprezentativnější 
okloboukovaný pár a o nejodvážnější tanečníky 
charlestonu. Program doprovází extravagantní 
dixielandová kapela Jazzzubs ze Zlína.

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ V 16.00 NA LÁZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ 
S KLOBOUKEM NA HLAVĚ  V RYTMU CHARLESTONU 
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Zprávy z 11. schůze Rady města 

Luhačovice konané 19. 6. 2013

RML doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnu-
tí bezúročné půjčky Mikroregionu Luhačovské Zálesí, se 
sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice, ve výši 
1 601 000 Kč ve 2. čtvrtletí 2013 na předfi nancování pro-
jektu Ochrana biodiverzity významných ekosystémov 
regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí spolufi -
nancovaného z OPPS SR – ČR 2007 – 2013. Vrácení 
půjčky bude ve dvou splátkách, 1. splátka bude vrácena 
ve výši 1 421 000 Kč do 30. 6. 2014, 2. splátka ve výši 
180 000 Kč bude vrácena do 30. 6. 2015.
RML doporučila zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí investičního příspěvku Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice, ve výši 157 845 Kč z rozpočtu na 
rok 2013 a neinvestičního příspěvku ve výši 38 867 Kč 
z rozpočtu v roce 2015 na realizaci projektu Ochra-
na biodiverzity významných ekosystémov regiónov 
Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí a pověřit starostu 
podpisem smlouvy.
RML uložila ředitelce Městského domu kultury Elek-
tra Luhačovice, příspěvkové organizace, pokračovat ve 
vymáhání dlužných pohledávek z roku 2012.
RML schválila prominutí pohledávek Sportovního 
centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organiza-
ce, za fi rmy: Polanský K., s. r. o., ve výši 8 189 Kč, FC 
Tatran Prešov, a. s., ve výši 14 600 Kč.
RML schválila prominutí pohledávky Mateřské školy 
Luhačovice, příspěvkové organizace za stravné a úplatu 
za předškolní vzdělávání ve výši 585 Kč.
RML uložila řediteli Technických služeb Luhačovice, 
příspěvkové organizace, předložit komentář ke stavu 
vymáhání pohledávek se splatností před rokem 2012 
do 2. 7. 2013 a pokračovat ve vymáhání pohledávek 
z roku 2012.
RML uložila ředitelům příspěvkových organizací města 
důsledné dodržování „Pravidel určujících hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených městem Luhačovi-
ce“ schválených Radou města Luhačovice 9. 9. 2008. 
RML schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní 
smlouvy na užívání nebytových prostor v objektu zdra-
votního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačo-
vicích, o celkové výměře 42,66 m2 ze dne 12. 12. 1994 
s MUDr. Olgou Bartončíkovou ke dni 31. 7. 2013.
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
nebytové prostory v objektu zdravotního střediska č. p. 
315, ul. Masarykova v Luhačovicích, o celkové výměře 
42,66 m2 za účelem provozování soukromé lékařské pra-
xe v oboru praktického zubního lékařství. 
RML doporučila zastupitelstvu města schválit likvida-
ci majetku města dle předložených návrhů likvidační 
a škodní komise a uložit ředitelům organizací provést 
likvidaci vyřazeného majetku.
RML doporučila zastupitelstvu města schválit podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostře-
dí na projekt Zeleň ul. Dr. Veselého.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřej-
nou zakázku Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Školní 
811, ve složení: členové: Mgr. Roman Lebloch, Mgr. 
Tomáš Mejzlík, Ing. Jiří Šůstek, náhradníci: PhDr. 
František Hubáček, Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. 
Michael Jahoda, a hodnoticí komisi na veřejnou 
zakázku Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Školní 811, 
ve složení: členové: PhDr. František Hubáček, Bc. 
Eva Tomalová, Ing. Vladislav Běhunek, Ing. Bohuslav 
Marhoul, Ing. Jiří Šůstek, náhradníci: Ing. Bc. Marie 
Semelová, Mgr. Tomáš Mejzlík, Zdeněk Linhart, Věra 
Hlavičková, Ing. Michael Jahoda.
RML schválila podání žádosti o dotaci ze Státního země-
dělského intervenčního fondu z Programu rozvoje ven-
kova na tematicky zaměřenou poradenskou službu pro 
oblast lesnictví Pěstování a využívání biomasy lesních 
dřevin pro další zpracování.
RML schválila úpravu rozpočtu na rok 2013 Domu 
dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizaci, na 
položce 558 0302 (DDHM) z 5 000 Kč na 17 000 Kč.

Zprávy z 12. schůze Rady města 

Luhačovice konané 2. 7. 2013

51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice, ve výši 157 845 Kč 
z rozpočtu na rok 2013 a neinvestičního příspěvku 
ve výši 38 867 Kč z rozpočtu v roce 2015 na realizaci 
projektu Ochrana biodiverzity významných ekosys-
témov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
ZML schválilo uzavření Dohody o partnerství mezi 
městem Luhačovice a Zlínským krajem k projektu 
KORIS – Komplexní odbavovací, řídicí a informační 
systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji.
ZML schválilo likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a škodní komise 
a uložilo ředitelům organizací provést likvidaci 
vyřazeného majetku.
ZML schválila podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Pod-
pora regenerace urbanizované krajiny na projekt Zeleň 
ul. Dr. Veselého.
ZML schválilo prodej pozemku parc. č. 2441/6 
k. ú. Luhačovice o výměře 39 m² panu M. P. za cenu 
500 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převo-
dem. (Jedná se o pozemek nad hotelem Havlíček 
u domu č. p. 332.)

RML schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlou-
vě z 27. 2. 2008 uzavřené se Stanislavem Duháněm 
na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 298 
o celkové výměře 260 m2 a suterénu a přilehlých ploch 
k objektu na pozemku parc. č. 363/1, předmětem kte-
rého bude změna doby nájmu z doby neurčité na dobu 
určitou 15 let za účelem provozování prodejny a servi-
su jízdních kol. (Jedná se o objekt s prodejnou sportov-
ního zboží a cykloservisem na ulici Nádražní.)
RML schválila zveřejnění záměru města  bezú-
platně převést pozemek parc. č. 427/12 o výměře 
155 m² k. ú. Luhačovice. (Jedná se o pozemek v ulici 
Rumunská u domu č. p. 732.)
RML schválila ukončení nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 312/12 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře 60 m2 s fi rmou Ingle, s. r. o., dohodou k 31. 7. 2013. 
(Jedná se o pozemek na ulici Branka.)
RML schválila zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 312/12 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 60 m2 pro parkování vozidel domu č. p. 
274 a další části pozemku parc. č. 312/12 o výměře 
cca 70 m2 za účelem jeho obhospodařování. (Jedná 
se o pozemek na ulici Branka.)
RML schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR 
– Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje 
na užívání nebytových prostor v 1. a 2. NP objektu 
č. p. 877, ul. Uherskobrodská v Luhačovicích, o celko-
vé výměře 314,92 m2 pro potřeby Sboru dobrovolných 
hasičů Luhačovice na dobu určitou 8 let, která nahradí 
smlouvu o výpůjčce ze 17. 7. 2008.
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí 
komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 záko-
na č. 137/2006 Sb., o výběru nejvhodnější nabídky 
hodnocené dle základního hodnoticího kritéria – 
nejnižší nabídkové ceny zadané v řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce Silnice 
II/490 Polichno, most ev. č. 490-026 – investiční 
část město a pověřila starostu města PhDr. Františ-
ka Hubáčka podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 
Zlín, v souladu s nabídkou uchazeče.
RML schválila: 1. záměr zpracovat Program rozvoje 
města Luhačovice 2014–2022; 
2. způsob zpracování Programu rozvoje města Luha-
čovice vlastními silami pod metodickým vedením 
Zlínského kraje, odboru strategického rozvoje kraje; 
3. metodický postup zpracování, včetně navrženého 
harmonogramu dle důvodové zprávy; 
4. zřízení pracovní skupiny dle důvodové zprávy; 
a uložila starostovi města: realizovat zpracování Pro-
gramu rozvoje města Luhačovice, projednávat průběž-
né výstupy s pracovní skupinou, informovat veřejnost, 
projednávat postup prací s orgány města dle schvále-
ného harmonogramu.
RML schválila poskytnutí fi nančního příspěvku na 
dopravu souboru dechové hudby Zálesanka na Dny 
Ustroně a Ustroňské dožínky 17. 8. 2013.

Starosta předal ocenění nejlepším 

žákům základní školy

Dne 27. června se na Městském úřadě v Luhačovicích 
konalo předávání ocenění žákům Základní školy Luha-
čovice za volnočasové aktivity, ale i za účast a dobrá 
umístění na různých olympiádách.
Úvodem ředitel základní školy Mgr. Roman Lebloch 
všechny přítomné v sále přivítal a následně předal 
slovo panu starostovi PhDr. Františkovi Hubáčkovi, 
který řekl: „Jsem nesmírně rád, že tyto úspěchy ne-
jsou jen z oblasti volnočasových aktivit, tedy sportu 
a kultury, ale že jsou mezi vámi i takoví žáci, kteří se 
dokážou prosadit v různých olympiádách, ať už jazyko-
vých či matematických, nebo v oblastech, které určují 
další váš rozvoj a rozhled. Myslím, že za to všechno 
je potřeba poděkovat i vašim učitelům, kteří mnohdy 
i na úkor svého volného času připravili pro vás ty nej-
lepší podmínky, abyste nakonec, ať už na krajské či 
republikové úrovni, uspěli.“ Nakonec starosta PhDr. 
František Hubáček žáky motivoval do jejich budoucí-
ho života větou: „Dosáhnout něčeho v životě znamená 
mnohdy vzdát se mnoha jiných věcí. Pokud máte tu sílu 
a odhodlání, zůstaňte u nich a snažte se prosadit v tom, 
co je vám blízké a k čemu směřujete.“
Za úspěchy v oblasti sportu byli oceněni tito žáci: 
Roman Máčala (4. A), Klára Svobodová (5. A), Tomáš 
Turza (7. A), Iveta Běláková (7. C), Dominik Mejzlík 
(7. E), Vendula Gajdůšková (8. A), Pavel Plášek (8. A), 
Libor Černocký (8. B), Anna Šomanová (8. C), Jakub 
Kraus (9. B), Štěpán Slovák (9. D).
Za úspěchy ve vědomostních, recitačních a ostatních 
soutěžích byli oceněni tito žáci: Anna Hýsková (6. A), 
Kamila Malotová (6. A), Kateřina Kunorzová (8. A), 
Milan Slovák (8. B), Kristýna Tomová (9. D) a Pavel 
Herinek (9. D), mimo jiné první místo v okresním 
kole matematické olympiády, dějepisné olympiády, 
biologické olympiády, druhé místo v okresním kole 
ekologické olympiády, třetí místo v okresním kole che-
mické olympiády a krásná umístění v krajských kolech 
olympiád.

Barbora Švehlíková

Ztráty a nálezy 2013
březen: bunda, květen: kolo, mobilní tele-
fon, červen: řetízek, klíče, brašna, červenec: 
peněženka. 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Zprávy z 21. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 27. 6. 2013

ZML schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Mi-
kroregionu Luhačovské Zálesí, se sídlem Hlavní 51, 
Pozlovice, 763 26 Luhačovice, ve výši 1 601 000 Kč ve 
2. čtvrtletí 2013 na předfi nancování projektu Ochra-
na biodiverzity významných ekosystémov regiónov 
Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí spolufi nancova-
ného z OPPS SR – ČR 2007 – 2013. Vrácení půjčky 
bude ve dvou splátkách, 1. splátka bude vrácena ve 
výši 1 421 000 Kč do 30. 6. 2014, 2. splátka ve výši 
180 000 Kč bude vrácena do 30. 6. 2015.
ZML schválilo poskytnutí investičního příspěvku 
Mikroregionu Luhačovské Zálesí, se sídlem Hlavní 
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100 let kopané v Luhačovicích

Počátky kopané v Luhačovicích sahají do doby před první 
světovou válkou, do roku 1913. Zakladatelem byl výbor-
ný všestranný sportovec, lázeňský lékař MUDr. Eduard 
Slánský, který kolem sebe shromáždil řadu zanícených 
lidí pro kopanou a založil Sportovní klub Lázně Luhačovi-
ce. MUDr. Slánský sám aktivně sportoval. Byl výborným 
bruslařem, krasobruslařem (dokonce mistrem Čech), 
lyžařem, tenistou a fotbalistou. Mezi průkopníky kopané 
patřili také bratři Heyduškové – vnuci B. Smetany, J. Klír, 
K. Vokurka, K. Stolařík, bratři Macharovi a další. V této 
době ještě nebyly organizované soutěže a zápasy se hrály 
příležitostně. Kopaná byla v začátcích a hrávala se jen ve 
větších městech. Na zápasy se jezdilo na kolech, vozech, 
kočáry, vlakem, ale chodilo se i pěšky.
První velmi skromné hřiště bylo v místě dnešního parku 
u pramene Aloisky, později bylo upraveno hřiště pod 
Marionem (nad dnešní městskou plovárnou). Zde hrála 
generace, jejímž základem byli pánové F. Kovařík, Stola-
řík, Galeta, Smolík, Vokurka, B. Zicha, J. Semela, B. Kra-
jíček, J. Gergela a Fr. Matulík. Velkého rozmachu doznala 
kopaná po roce 1941, kdy bylo vybudováno hřiště „Na 
jamě“ pod přehradou. Přišla k nám tehdy celá řada hráčů 
ze Zlína, to se již hrála pravidelná soutěž. V té době hráli 
J. Kovařík, Goiš, Blažek, bratři Gergelovi, M. Koutný, 
bratranci Zichovi a funkcionáři Šarata, Hajda, Francl, 
Koutný, Bujárek, Beneš, Tomala, Sauerstein atd. Na 
podzim roku 1941 byl fotbalový klub Luhačovic zařazen 
do II. třídy HHŽF. Válka se nevyhnula ani luhačovickým 
fotbalistům – hráč Sečkář byl umučen v Itálii fašisty.
Po roce 1945 není činnost klubu nebo vůbec kopané 
zachycena. Záznamy jsou až z jara 1946. V té době přišli 
noví hráči Havlásek, Marušník, Buček, Stružka, Kozubík 
atd. V roce 1947 nastává pokles výkonnosti. Hráči se 
k zápasům nedostavovali a k některým nemohli ani odjet 
pro malý počet hráčů. Určité zlepšení a zároveň oživení 
v činnosti nastalo v roce 1948, kdy došlo ke sjednocení 
tělovýchovy a kdy byl vytvořen DSO Slovan. Pod vedením 
kolektivu funkcionářů Francl, Chalupa, Škubník, Gazdík, 
Havlásek, Hráček, Semela, Valášek, Matůšů se úspěšně 
rozbíhá závodní činnost. 
V této době užívalo hřiště „Na jamě“ také mužstvo Pozlo-
vic. Docházelo často k různým dohadům a třenicím, ale je 
třeba říci, že nakonec vždy došlo k dohodě.
V letech 1949–1950 se hrál přebor okresu Uherský 
Brod. V roce 1951 se stává předsedou oddílu R. Martinec 
a v oddíle pracují Vojtěšek, Svačina, Kubíček, Spurný, 
Kranz, Sochor, Marušník, Kozubík, Gazdík atd. V okres-
ním přeboru jsme se umístili na druhém místě. Na hři-
šti u přehrady byla brigádnicky upravena hrací plocha, 
postaven nový most přes potok, postaveny nové branky 
a dokonce byly i skutečné hodiny s ukazatelem skóre. 
Velmi aktivní výbor získal nového hrajícího trenéra Ladi-
slava Bučka. Hráli: E. Slovák, Kubíček, Kranz, Bartoš, M. 
Koutný, Řezník, Zdražil, Buček, Goiš, Vojtěšek, Fr. a Al. 
Gergelovi, J. Kovařík a K. Zicha a velmi obětavým funkci-
onářem byl J. Hajda. 
V roce 1953 dochází ke krizi. Někteří hráči nenastupova-
li k zápasům, poklesla trénovanost, výbor se nescházel. 
Teprve v roce 1954 dochází ke konsolidaci. Ve výboru 
začínají pracovat Řezník, Znorovský, Čoudek, Martinec 
a v roce 1955 postoupilo mužstvo do vyšší třídy. Hraje 
se krajská soutěž DSO Slovan, kterou náš celek vyhrává. 
V roce 1958 dochází k výměně generací, řada hráčů odchá-
zí plnit základní vojenskou službu, jiní zanechávají činnos-
ti. Mužstvo se ocitá na posledním stupínku druhé třídy.
Na hřišti začíná výstavba panelových šaten, o které se při-
činila řada dalších obětavých brigádníků, a to nejen hráčů, 
ale i fotbalových příznivců. Šatny byly dokončeny v roce 
1959. Předsedou oddílu se stal A. Hubáček, mužstvo 
sestoupilo do 3. třídy. Přišel nový trenér R. Konečný 
z Uherského Brodu. Obětavě pracovali ve výboru: Fr. 
Hetmer, Čoudek, Živnéř, Výmola, Kubíček, M. Krajíček 
a mladí hráči Jánský, Josef, Jan a Jaroslav Dostálkovi, Fr. 
Kovařík, J. Tomala, K. Mikulášek, J. Zicha, J. Krajíček, 
Zdražil. Mužstvo však nehraje v dobré pohodě a končí na 
posledním místě ve 3. třídě. Oddíl přechází do klidu.
Život však plynul dál a opět se našli obětaví funkcionáři, 

mi důležitým momentem je také podpora mládežnické 
kopané fi rmou Lukrom. V únoru 1997 dochází ke změně 
předsedy. Stává se jím František Hubáček a je také zvolen 
nový výbor ve složení Divila, Lebloch, Oheral a Hubáček.
Právě jaro roku 1997 se stává v historii luhačovické kopa-
né zatím největším zlomem. Firma Lukrom vstupuje i do 
mužské kopané. Z beznadějně poslední příčky okresního 
přeboru se mužstvo mužů po jarní části bezpečně zachra-
ňuje. Před jarní částí přichází do mužstva hráči s ligovými 
zkušenostmi (Odehnal, Popelka, později pak Durďa, Pav-
líček aj.), kteří se stávají pilíři mužstva na několik dalších 
let.
V létě dochází ke změně názvu na Fotbalový klub Luhačo-
vice a je slavnostně otevřeno travnaté hřiště.
Výborně se rozvíjí práce s mládeží, která však má při-
nést ovoce až za několik let. Na přelomu tisíciletí zažívá 
luhačovická kopaná nejvyšší vzestup ve své celé histo-
rii. Muži postoupili v roce 1998 z okresního přeboru do 
I. B třídy středomoravské župy, v roce 2000 tuto třídu 
vyhráli s neuvěřitelným náskokem 20 bodů a zajistili si 
postup do I. A třídy. Tento zlomový rok, kterým končilo 
tisíciletí, se zapsal do historie luhačovické kopané zlatým 
písmem, neboť současně družstvo dorostu postoupilo do 
župní soutěže a družstva žáků do krajského přeboru. Rok 
nato postoupili do krajského přeboru taktéž dorostenci. 
Obrovský rozmach však stále pokračoval a byl v roce 
2002 završen historickým postupem mužů do krajského 
přeboru nově vzniklého Zlínského kraje.
V roce 2002 je otevřena víceúčelová sportovní hala, tím 
přecházejí také fotbalisté do úplně nového fotbalového 
zázemí. Celý areál přechází pod správu města Luhačo-
vice a jeho příspěvkovou organizaci Sportovní centrum 
Radostova. V roce 2003 vstupuje do fotbalu fi rma BELPO 
a její majitel Jaromír Belžík se stává také předsedou klubu.
Za výrazné pomoci města je v roce 2005 vybudováno 
nové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které se 
stává spolu se sportovní halou centrem zimních příprav 
mnoha ligových celků z České republiky i ze zahraničí. 
Bohužel také v tomto roce dochází k výraznému sesuvu 
půdy a k zastavení prací na sportovním hřišti. 
V roce 2007 se vrací František Hubáček znovu do vedení 
klubu a od roku 2010 jej vede jako předseda Zdeněk Čer-
venka. Mužstvo mužů se zabydlelo v krajském přeboru 
Zlínského kraje stejně tak jako mužstvo dorostu. Problé-
my nastaly v nejmladší generaci a žáci se propadli až do 
okresního přeboru.
V roce 2010 fungoval jeden rok i sálový fotbal, ale ten po 
roce účinkování zanikl. Od roku 2008 bylo založeno „B“ 
mužstvo, které se skládá především z odchovanců klubu 
a v současné době hraje okresní soutěž.
Píše se rok 2013 a luhačovický fotbal dosáhl sta let své 
existence. V tomto roce má klub asi 120 členů, v kraj-
ských soutěžích družstvo mužů, dorostu, mladších 
a starších žáků, v okrese pak družstvo přípravky a mužů 
„B“. Ve spodní části sportovního areálu byl letos zasetý 
trávník, který by měl dát základ ke vzniku nového vývoje 
kopané v Luhačovicích.
V tomto roce také dosáhlo mužstvo mužů největšího 
úspěchu ve své historii, když se probojovalo až do fi nále 
krajského poháru, kde na zlínském stadionu Letná nako-
nec podlehlo na penalty mužstvu Štítné.
Současný výbor pracuje od roku 2013 ve složení Fran-
tišek Hubáček – předseda a členové Zdeněk Červenka, 
Libor Zezulka, Jaroslav Rejda, Martin Surý, Martin 
Coufalík, Radim Hrbáček. Sekretářem oddílu je Tomáš 
Mejzlík, hospodářem Jaroslav Rejda spolu se svou paní 
a správcem areálu Antonín Kadlčík.
Píše se rok 2013 a luhačovický fotbal slaví neuvěřitelných 
100 let. Po celý čas, tedy v dobách dobrých i zlých, u něj 
stáli lidé, kteří této krásné hře propadli nejenom jako 
hráči, ale i jako funkcionáři, mecenáši a podporovatelé. 
Bez nich by nemohly být vychovány generace příští, kte-
ré by se dál měly starat o rozvoj tohoto krásného sportu 
v našem městě.
I přesto, že má kopaná v Luhačovicích toto kulaté výročí, 
zůstává řada problémů a výzev před námi. Dokončení 
travnatého hřiště a dobudování spodního areálu – to je 
úkol pro příští generace lidí, kteří mají fotbal rádi a věnují 
mu svůj volný čas.

František Hubáček, redakčně kráceno

kteří se snažili uvést oddíl do chodu. Stalo se tak v roce 
1963, kdy se začalo hrát na novém hřišti u sokolovny. Ve 
vedení oddílu byli: Hrabal, Oheral, Nášel, Švach a hráči 
Jánský, Skopal, Pospíšil, Dynka, Tomala, Dratva, Bureš 
a jiní. Muselo se začít od začátku – tedy od IV. třídy. Již po 
roce se postoupilo do III. třídy, dva roky nato jsme tuto 
třídu vyhráli a postoupili do okresního přeboru. Tehdejší 
sestava: Skopal, Švach, Hetmer, Kolář, Konečný, Habar-
ta, Jánský, Bureš, Tomala, Šenovský, Pospíšil, u rozhla-
su byli M. Kafka a O. Kašpařík. Z funkcionářů jmenujme 
alespoň MUDr. Bystřického, Fojtíka, Výmolu, Hetmera, 
Oherala.
Na podzim roku 1969 byla uskutečněna reorganizace sou-
těží a náš celek byl umístěn do soutěže I. B třídy. Tato třída 
byla velmi náročná, ale i zde si vedl náš celek velmi úspěš-
ně. Hráli: Velecký, Bača, B. Semela, Hvozdecký, Bureš, 
Tomala, Máselník, Dratva, J. Krajíček, Brousil a jiní.
Vyvrcholení tohoto období bylo v roce 1973, kdy jsme 
se umístili v I. B třídě na prvním místě a postoupili do 
I. A třídy. Základ mužstva tehdy tvořili hráči Velecký, 
Jordák, Habarta, Anders, Čierný, Mazač, Skopal, Sluka, 
Daněk, Kolář, Sviečka, Klepač, Hampl, Kranz, Lysák, 
Pavlacký. Trenérem byl Ladislav Jánský. Velikým pro-
blémem se stalo hřiště, které pro tuto soutěž prakticky 
nemělo regulérní podmínky. Oddíl se stará taktéž o mlá-
dež a velkou popularitu a oblibu si získal žákovský turnaj 
o pohár zasloužilého mistra sportu Františka Pláničky. 
V prvním roce svého účinkování se družstvo mužů umís-
tilo na 11. místě, o rok později to již bylo 8. místo. 
Zlom přichází v roce 1975. Trenér Jánský odchází do 
Uherského Brodu a postupně za ním i několik hráčů. 
Tým se nepodařilo vhodně doplnit, a tak v roce 1977 
dochází k sestupu zpět do I. B třídy. Navíc dochází 
vzhledem k výstavbě nákupního centra k likvidaci hřiště 
u sokolovny a fotbal se stěhuje do Pozlovic. 
Nastává opět smutná etapa v historii oddílu. Cizí prostře-
dí a celkový útlum oddílu dospěl až k tomu, že se mužstvo 
ocitá v roce 1981 až ve III. třídě okresních soutěží. Částeč-
né oživení přináší rok 1981, kdy je dobudováno v areálu 
Radostova tréninkové škvárové hřiště a kdy se mužstvo 
vrací zpět do Luhačovic. V této sezoně mužstvo doma ani 
jednou neprohrálo a vybojovalo si postup do okresního 
přeboru. V této době mužstvo tvořili P. Tomala, Daněk, 
Kv. a R. Kopuncovi, Fr. a M. Hubáčkovi, Papoušek, Smé-
kal, Anders, Kranz, Hampl, Lysák, M. Matula, P. Gaven-
da, M. Hubáček, Výtiska, P. Semela, funkcionáři Lekeš, 
Oheral, Hrbáček, Václavík, Matula, Bzenecký, Švehlík, 
Habartová a trenér Jamka.
Nedá se říci, že by se mužstvu v následujících letech 
nějak výrazně dařilo, stále se pohybuje v okresním pře-
boru a v roce 1986 dochází opět k sestupu do III. třídy. 
Téměř 10 let hraje mužstvo ve stejném složení. Nových 
nadějí jako by nebylo, dochází ke generačnímu zlomu. 
Opět vyvstává otázka, zda zrušit oddíl a počkat, až doros-
te nová generace, nebo vydržet a dál se protloukat spod-
ními patry fotbalové hierarchie v okrese.
Nové zlomové období přichází 30. ledna 1988, kdy oddíl 
opouští TJ Slovan a je vytvořena nová organizace – TJ 
JZD Zálesí Luhačovice. Vstupem významného podniku 
dochází ke stabilizaci poměrů. Je vytvořen nový výbor, 
v jehož čele stojí Josef Hampl jako předseda a dále čle-
nové Oheral, Bzenecký, Hrbáček, Fornůsek, Lebloch, 
sekretářem a trenérem mužů zároveň se stává Ladislav 
Jánský. Opět bylo na čem stavět. Došlo k úpravám fotba-
lových kabin a s podporou vedení JZD Zálesí i k návra-
tu výkonnosti. Přišla řada nových hráčů z okolí, kteří 
pomohli zvednout fotbal v Luhačovicích.
Změna společenského klimatu v republice v roce 1989 
zasáhla do všech sfér země, sport a fotbal nevyjímaje. 
Nastartovaný rozvoj na konci 80. let se pomalu začal 
rozplývat a v polovině 90. let se družstvo mužů opět 
ocitá v obrovské krizi. V roce 1996 je po podzimní části 
v okresním přeboru opět poslední a hrozí mu sestup do 
III. třídy.
Velkým plusem se v této době stává budování travnaté 
hrací plochy na místě škvárového hřiště a vytvoření nové 
tréninkové škvárové plochy v těsném sousedství – to vše 
v roce 1997. Právě v této době se rozbíhá práce s mládeží, 
kterou berou na sebe učitelé místní základní a střední 
školy (Mejzlík, Lebloch, Malota, Divila, Hubáček). Vel-
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děti za různé domácí práce, výborné výsledky ve škole 
a čtení knih získávaly „peníze“, za které „nakupovaly“ 
potřebnou výbavu na tábor. Tábořiště v Prlově se tak 
změnilo v Aljašku a potůček, který tudy protéká, ve zla-
tonosný potok. I při hrách děti uplatňovaly své skautské 
znalosti a dovednosti. Již tradičně byl tábor zakončen 
slavnostním ohněm, při kterém někteří složili skautský 
slib. 
O tom, že se tábor vydařil, svědčí i vzkazy samotných 
táborníků směřované kuchařkám i vedoucím: „Paní 
kuchařky vařily skvěle oba týdny. Děkujeme za ty dob-
roty.“ „Děkuji za výbornou kuchyni na 1* a za dobrou 
pohodu a náladu při celém pobytu. Všem vedoucím.“
 Regina Bittová

Luhačovický Švihák

Ve dnech 8.–12. 7. prožily Luhačovice týden smíchu 
a humoru s festivalem Luhačovický Švihák, který zde už 
třetím rokem, organizuje známý komik J. A. Náhlovský. 
Letos jsme mohli zhlédnout Všechnopartičku s Karlem 
Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským, kteří zcela zapl-
něné Rondo pobavili svým osobitým humorem. Násle-
doval koncert Kristiny propojený s vystoupením Milana 
Pitkina. Ve středu jsme mohli vidět známého humo-
ristu Josefa Fouska a ve čtvrtek nás pobavili Komici 
s. r. o. s Lukášem Pavláskem a Milošem Knorem. Fes-
tival uzavřel vzpomínkový koncert na Michala Tučné-
ho se skupinou Fešáci. „Myslím si, že takový festival 
zábavných a humorných programů tady v Luhačovicích 
chyběl. Hlavně, že se lidé pobaví,“ shrnul důvod založení 
této úspěšné akce J. A. Náhlovský. Mimo zábavy ovšem 
program přinesl i pomoc potřebným, na pondělním pro-
gramu Všechnopartičky byl prostřednictvím Korunky 
Luhačovice předán šek na 25 000 Kč Dětskému domo-
vu ve Vizovicích a také se pokřtila kniha Můj podělanej 
život 2, kterou napsaly děti z dětského domova.

květiny, zahradnické kuriozity, kaktusy, vlastní výpěstky 
zeleniny a ovoce. Výstava je soutěžní a první tři místa 
budou ohodnocena věcnými cenami, které věnuje ZO 
ČZS Luhačovice.
Bližší informace o dění v knihovně najdete na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz, na 
Facebooku, na plakátech či v naší vývěsní skříňce před 
knihovnou. Přejeme vám krásné slunečné léto.

Milana Mikulcová

Dámská jízda v kině Elektra

Kino Elektra pro vás připravilo na měsíc září pár 
zajímavých fi lmových novinek, které se promítaly na 
letošním 48. ročníku MFF Karlovy Vary, ale i dalších 
titulů pod názvem Dámská jízda, které se věnují žen-
ským tématům, režii nebo herečkám v hlavní roli.
Přehlídka fi lmů začíná snímkem Líbánky (6. 9.) Jana 
Hřebejka, uvedeným na MFF Karlovy Vary 2013, který 
získal cenu za režii, s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Pří-
běh fi lmu se odehrává v čase dvou dnů svatební oslavy. 
Dámská jízda uvede tři fi lmy podle knižní předlohy. 
Francouzský fi lm Pěna dní (7. 9.) z festivalu Karlovy 
Vary doputuje i do Luhačovic. V hlavní roli se předsta-
ví sympatická Audrey Tautou, která nás uvede do světa 
fantazie. Ve fi lmu hraje osudovou lásku, která však 
onemocní záhadnou nemocí: v plicích jí vykvete leknín! 
Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian vytvořil 
v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval 
několika generacím čtenářů. Režisér Milan Fiedler 
vytvořil snímek Colette (14. 9.) a se spisovatelem Arnoš-
tem Lustigem napsali společně již třetí scénář fi lmu 
z období 2. světové války. Tentokrát se jedná o milostný 
příběh z osvětimského koncentračního tábora, příběh 
o dvou odlišných podobách lásky i o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem. Hlavní mužské role ztvárňují Jiří Mádl, 
Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý. Život té druhé (20. 9.) 
je celovečerní hraný debut mladé talentované francouz-
ské herečky a režisérky Sylvie Testud a přináší adaptaci 
stejnojmenného románu Frédériquea Deghelta. Lehká 
romantická komedie je jako správně namíchaný drink 
– s tajemstvím, zlehka přikořeněný dávkou mysterie 
i dramatu – s Juliett Binoche v hlavní roli.
Životopisný snímek Diana (21. 9.), očekávaná fi lmová 
událost letošního podzimu z Velké Británie, fi lm zachy-
cuje poslední dva roky života jedné z největších osobnos-
tí 20. století – lady Diany. V hlavní roli „královny lidských 
srdcí“ září britsko-australská herečka Naomi Watts. 
Dámská jízda uvede novou komedii od oscarového tvůr-
ce Jiřího Menzela pod názvem Donšajni (27. 9.). Režisér 
si vybral do svého snímku herce Jana Hartla, Libuši 
Šafránkovou, Martina Hubu, Jiřinu Jiráskovou, Ivanu 
Chýlkovou aj. Snímek o lásce a zklamání popisuje, jak se 
operní soubor na malém městě rozhodne uvést Mozarto-
va Dona Giovanniho. 
Ten, kdo promarnil letní projekce, může zhlédnout 
komedii režisérky Alice Nellis Revival (28. 9.). Komedie 
vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina 
SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972 
a kteří se, každý z jiných důvodů, rozhodli pokusit o její 
velkolepý comeback. O výbornou zábavu se postarají 
herecké hvězdy jako Bolek Polívka, Karel Heřmánek, 
Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská aj. Film byl uveden na 
MFF Karlovy Vary 2013 a získal ocenění Divácká cena 
deníku Právo. Revival bude posledním fi lmem, který uza-
vře sérií fi lmů pod názvem Dámská jízda v kině Elektra.
Divákům přejeme pěknou pohodu a šťastný výběr 
z nabídky fi lmů. 
 Regina Bittová 

Všechny čtenáře a návštěvníky knihovny upozorňujeme, 
že během letních prázdnin se otevírací doby knihovny 
nemění, a těšíme se na vaši návštěvu. Máme pro vás 
připraveny novinky všech literárních žánrů – mezi nej-
půjčovanější patří detektivka Švábi, autor Jo Nesbø, 
psychologický román Klub nenapravitelných optimistů 
od Jeana Guenassia nebo napínavé thrillery Vřesoviště či 
Návrat z temnoty. Poplatek pro lázeňské hosty je 50 Kč 
na měsíc, pro všechny návštěvníky přístup k internetu 
zdarma.
Na první týden v září od 2. 9. do 6. 9. připravujeme spo-
lečně s místní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Luhačovice již tradiční výstavu květin a zahrádkářských 
výpěstků s názvem Ozvěny pozdního léta. Pokud budete 
mít zájem se výstavy zúčastnit, přineste v pondělí 2. 9. od 
10.00 hod. do knihovny řezané květiny, trvalky, sušené 

Novinky z knihovny

Skautský tábor Prlov 2013 

„Tak jako ryby patří do vody, skauti zase do přírody.“

K prázdninám neodmyslitelně patří i skautský tábor. 
Letos členové střediska Osamělý jestřáb Luhačovice 
vyrazili v termínu od 29. června do 13. července na svoji 
tradiční základnu u Prlova u Valašské Polanky. Tábor 
tvoří podsadové stany doplněné o další nezbytné vyba-
vení, jako polní kuchyně, „společenský“ hangár, suché 
latríny, umývárka a sprcha v přírodě, stožár na vlajku, 
ohniště a plno dalšího. Tábor byl určen pro kluky i holky, 
kteří mají rádi přírodu, sport i dobrodružství a chtějí se 
s partou svých přátel naučit spoustu nových dovedností 
a při tom si pořádně zadovádět. Všem, kdo se nebojí být 
bez civilizace uprostřed lesa a spát pod stanem za každé-
ho počasí, bez mobilních telefonů se spojením na rodiče 
(pouze dopisy a pohlednice) a také bez cukrovinek.
Samotné postavení tábořiště a zajištění jeho chodu 
není vůbec jednoduché. Vždy před příjezdem skautů je 
potřeba přiložit ruku k dílu. Zde je každá pomoc dobrá. 
Čtrnáct dnů před příjezdem táborníků na letní pobyt je 
potřeba posekat louku. Po týdnu posečenou trávu ukli-
dit, pak teprve postavit stany a kamna … Všichni skauti 
a skautky se zapojují do zajištění chodu tábora službou 
v kuchyni, obstaráváním dřeva na topení nebo nočními 
hlídkami.
Uznat musí všichni, že skauting, to je opravdu přesvěd-
čení. Přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že 
záleží na každém člověku, co pro to udělá. Ve skautingu 
je také důležitá samostatnost a týmová práce. 
A co patří do zavazadla a žádnému táborníkovi rozhod-
ně nesmí chybět? Skautský kroj, třídílný ešus, jedna 
lžíce malá i velká, plechový hrníček, utěrka na nádobí, 
škrabka na brambory, spacák, karimatka, baterka, deset 
kolíků na prádlo, krabička poslední záchrany (KPZ), 
uzlovačka, skautský deník aj.
Letního tábora se zúčastnilo 20 dětí, 3 vedoucí, 3 kuchař-
ky (jedna stálá a dvě se po týdnu vystřídaly) a jeden tatí-
nek, který zásoboval kuchyň potravinami a se staršími 
skauty opravoval, co bylo potřeba. Nutno podotknout, 
že všichni dospělí obětují svoji dovolenou a pomáhají na 
táboře rádi a bezplatně.  
Tábor je vždy zakončením celoroční činnosti. Celotábo-
rová hra byla vyvrcholením hry celoroční. Během roku 

Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2013

Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2013, pořádaný 
Smíšeným pěveckým sborem Leoše Janáčka k 1150. 
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, začal 
slavnostním koncertem duchovní hudby v sobotu 
29. června 2013 v kostele sv. Rodiny. Hosty i účinkující 
přivítala místostarostka Luhačovic paní Marie Semelo-
vá, duchovní správce farnosti P. Hubert Wojcik připo-
menul význam cyrilometodějského odkazu pro dnešek. 
Posluchači i zpěváci měli příležitost přispět dobrovolným 
fi nančním darem na obnovu kaple v obci Kly na Mělnic-
ku. Na povodňové konto tak bude zasláno 11 000 Kč. 
Posluchači ocenili potleskem vystoupení: Smíšený 
pěvecký sbor Leoše Janáčka (Luhačovice, sbormistryně 
Ludmila Staňová), Chrámový pěvecký sbor (Slušovice, 
sbormistři Jiří Šon a Kateřina Oškerová), Cantare (Sla-
vičín, sbormistryně Anna Frajtová), Puellae Carminum 
(sbormistryně Markéta Prouzová), Coro Laudamus 
(Piešťany, sbormistryně Anastázia Kršňáková).
 V jejich podání zazněly skladby různých slohových 
období a žánrů napříč staletími: např. část Schubertovy 
Mše č. 2 G dur D. 167, hebrejské písně, staroslověnská 
liturgie, zazněly také lidové duchovní písně a spirituály. 
Vyvrcholením koncertu bylo provedení Bortňanského 
skladby Cheruvimskaja všemi zúčastněnými pěveckými 
sbory pod vedením Ludmily Staňové.
V neděli 30. 6. 2013 v 8. 30 hod zazpíval pěvecký sbor 
Coro Laudamus z Piešťan při mši svaté v kostele sv. Rodi-
ny. Odpoledne Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2013 
uzavřel společný promenádní koncert  Coro Laudamus  
a Smíšeného pěveckého sboru Leoše Janáčka na Lázeň-
ském náměstí. Svátek sborového zpěvu by se nemohl 
uskutečnit bez pomoci řady sponzorů. Uveďme alespoň 
některé z nich: město Luhačovice, Lázně Luhačovice, 
a. s., Městský dům kultury Elektra,  Zlínstav,  Nicoma, 
ADA Zlín, s. r. o., PL, s. r. o., SPS Leoše Janáčka a řada 
dalších. Všem děkujeme.

Ludmila Staňová, sbormistryně SPS Leoše Janáčka 

Charita

Máme za sebou Sekáč na Charitě Luhačovice, který 
pro velký zájem ještě zopakujeme na konci srpna. 
Tato akce se uskutečnila poprvé před rokem, kdy 
jsme se takto snažili upozornit na nedostatek fi nancí 
a důležitost individuálního dárcovství. 
Potěšilo nás, že jste nás navštívili ve dnech 26.–28. 6. 
2013 a podpořili jste nás svým nákupem v naší další čin-
nosti. Otevřeno jsme měli ještě v pondělí, protože zboží 
bylo opravdu dost. Veškerý sortiment jsme prodávali za 
dvacet korun s možností dobrovolného příspěvku do 
kasičky. Celkový výtěžek činí 5 384 Kč a to díky Vám. 
Dík patří také dobrovolníkům za pomoc s chystáním 
a prodejem. Oblečení a jiné doplňky věnovali lidé z celé-
ho kraje za účelem dalšího prodeje. Část značkového 
oblečení věnovala letos také Korunka Luhačovice ze 
svého dobročinného bazaru. Děkujeme za Vaši podpo-
ru a pro velký zájem budeme tuto akci opakovat ještě 
v posledním srpnovém týdnu. Sledujte proto naše vývěs-
ky např. u nákupního střediska nebo naše facebookové 
stránky či www.luhacovice.charita.cz. Tato akce vznikla 
z iniciativy zaměstnanců a přátel Charity Luhačovice na 
podporu její činnosti. Mgr. Anna Martincová
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Olympiáda na Lázeňském náměstí

Jedním z míst, kde se uskutečnila VI. letní olympiáda 
dětí a mládeže, byly i Luhačovice. Mladí orientač-
ní běžci, kteří se v úterý 25. června účastnili závodu 
sprintových štafet, běželi jeden ze svých závodů na 
Lázeňském náměstí, v přilehlém parku a lese. Štafetu 
běželi vždy jeden chlapec a jedna dívka příslušné kate-
gorie (starší ročníky 1998 a 1999, mladší ročníky 2000 
a 2001). Jednotlivé úseky štafet (každý závodník běžel 
dva úseky) byly okolo 2 km a po lázních a přilehlém 
okolí rozmístili pořadatelé 45 kontrol. Výborné orga-
nizace, která byla ve vytrvalém dešti určitě náročná, 
se zhostila dvacítka členů oddílu orientačního běhu 
z Luhačovic s pomocí asi čtyřiceti žáků luhačovických 
škol. Nakonec si ceny (olympijské medaile se rozdávaly 
až večer na slavnostním ceremoniálu ve Zlíně) z rukou 
olympioničky Květy Jeriové Peckové, starosty města 
Františka Hubáčka, místostarostky Marie Semelové 
a generálního ředitele Lázní Luhačovice, a. s., Eduarda 
Bláhy odnesli v kategorii mladších žáků za první místo 
zástupci Moravskoslezského kraje Sebastian Filipek 
a Lenka Hájková, stříbro závodníci Královéhradecké-
ho kraje Ondřej Metelka a Anna Kochová a bronzovou 
medaili vybojovali Tomáš Janovský a Teodora Dědko-
vá z Prahy. V kategorii starších žáků zvítězila štafeta 
Královéhradeckého kraje ve složení Daniel Vandas 
a Barbora Chaloupská, stříbro putuje do Moravsko-
slezského kraje se závodníky Vojtěchem Lancem 
a Lucií Szarzecovou a bronz získali Josef Kočí a Tereza 
Janošíková.   
„Závod v Luhačovicích se nám povedl, postavili jsme 
zajímavou trať a i přes deštivé počasí nás sledovalo 
a fandilo nám mnoho diváků,“ konstatoval Libor Sle-
zák, předseda oddílu orientačního běhu z Luhačovic 
a zároveň i odborný garant všech soutěží orientačního 
běhu olympiády mládeže ve Zlíně.
Zástupce luhačovických orientačních běžců Vojtěch 
Sýkora vybojoval v pondělí 24. června ve Zlíně zlatou 
medaili ve sprintu jednotlivců. Blahopřejeme. 

jejich společné vystoupení, kde budou Piešťané zpívat 
tradiční české písně a naopak. První den bude věnovaný 
cyklistice a soutěži mezi piešťanským a luhačovickým 
týmem složeným z dětí, mládeže, rodin i seniorů. Dru-
hý den bude soutěž probíhat na kolečkových bruslích 
se stejnými pravidly – pojede se přes nově vybudova-
nou lávku, která se napojí na cyklotrasu,“ přiblížila část 
projektu Jarmila Vilčeková z referátu stratégie města 
Piešťany. Stávající most přes Dubovú zůstane zacho-
ván pro využití automobilovou dopravou. Nová lávka 
bude určená výlučně pro chodce, cyklisty a bruslaře. 
Zabezpečen tak bude plynulý a bezpečný přesun všech 
do rekreační části Lodenica s vodní nádrží Sĺňava.
Cílem projektu je podpora a zvelebení přeshraničního 
života v obnoveném a oživeném rekreačním prostoru 
v Piešťanech. Cílem je také nabídnout zdravé, bezpečné 
a příjemné místo pro trávení volného času a místo pro 
sport pro všechny skupiny obyvatel města Piešťany, 
obyvatel partnerského města Luhačovice a také náv-
štěvníků. Vytvářet prostor pro jejich setkávání a spo-
lečenské kontakty, pozitivně ovlivňovat kvalitu urba-
nizovaného prostředí tak, aby nebyla snížena přírodní 
hodnota rekreačního zázemí města. Projekt má za cíl 
vést k intenzivnějšímu setkávání partnerských měst, 
k podpoře dobré spolupráce mezi městy, pravidelnému 
každoročnímu pořádání cyklistických závodů a závodů 
na kolečkových bruslích mezi obyvateli Piešťan a Luha-
čovic. Stavební práce na lávce potrvají čtyři měsíce. 

Referát stratégie města Piešťany

Relaxace a odpočinek v Říčních 

a slunečních lázních

Od 16. července mají návštěvníci možnost za pěkného 
počasí od 10.00 do 18.00 relaxovat v nově zpřístupně-
ných Říčních a slunečních lázních. K dispozici hostům 
jsou lehátka na slunění, sprchy, rekreační badminton 
a občerstvení. Z hygienických důvodů prozatím 
nemůže být bazén napuštěn vodou, ale Lázně Luha-
čovice neustále hledají možnost, jak do areálu vodní 
radovánky vrátit. Oblíbené letní lázně z roku 1902 
navrhl Dušan Jurkovič. Skládají se ze vstupní budovy, 
šatnových kabin, sportovišť a bazénu, který byl původ-
ně napouštěn z protékající říčky Šťávnice. Na terasách 
dříve bývala dřevěná lehátka, cvičila se zde gymnastika, 
konaly se zde vyhlášené plavecké závody. Provoz bazé-
nu byl z důvodu špatného technického stavu ukončen 
v roce 1995. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce 
a celý objekt byl využíván pouze ke kulturním akcím 
a prohlídkám. Nyní se do areálu život postupně vrací 
a zájem návštěvníků už v prvních dnech po otevření 
svědčí o tom, že o netradiční relaxaci v tomto unikát-
ním prostředí bude zájem.

Na projektu se v rámci přeshraniční spolupráce spolu-
podílel dlouholetý partner Jurkovičova světa, sloven-
ské Matúšovo kráľovstvo z Piešťan. 
„Musím říci, že i když v rámci Luhačovicka a Luhačov-
ského Zálesí rozhledny zatím žádné nejsou, tak my tu 
v tuhle chvíli máme téměř čtyřicet česko-slovenských 
rozhleden, což na takovém prostoru, nikde v republice 
ani v Evropě není,“ dodal Radek Bednařík.

Olga Skovajsová

Poznámka redakce:
V současné době připravuje občanské sdružení Jur-
kovičův svět zpřístupnění unikátní expozice veřej-
nosti. Umístění v provizorních prostorách dovoluje 
pouze omezené prohlídky po dohodě na e-mailu: 
info@jurkovicuv-svet.cz. Podrobnější informace 
o aktivitách sdružení a tomto projektu najdete na: 
www.jurkovicuv-svet.cz. 

Dětský den, zážitek pro celou rodinu

Více než 700 dětí a dospělých návštěvníků se vystřídalo 
během neděle 23. června ve venkovním areálu u hotelu 
Vega na druhém ročníku dětského dne. Původně sta-
novenému termínu 1. června počasí vůbec nepřálo, tak 
se organizátoři rozhodli akci přesunout a celodenní 
krásné, i když tropické počasí ukázalo, že to byl dobrý 
nápad. Dětský den připravil Resort Luhačovice spo-
lečně s Domem dětí a mládeže v Luhačovicích. „Hlav-
ním cílem této akce je ukázat pestrost aktivit, které lze 
pro rodiny s dětmi připravit. Ukázat, že dětský den už 
nemusí být pouze skákání v pytlích, ale že to může být 
i spousta netradičních volnočasových aktivit,“ shrnul za 
organizátory Roman Kašpar, ředitel společnosti Luha-
čovské Zálesí, o. p. s. Celodenní program byl připraven 
tak, aby se pobavily především děti: na střelnicích, při 
jízdě na koni, výtvarných aktivitách, ve kterých jasně 
vedlo malování na obličej, zájem byl i o vlastnoručně 
vyzdobená trička a hrnky. Návštěvníci ocenili skupino-
vé bubnování a i v tropickém vedru je dokázala zlákat 
zumba. V pohodovém dni pamatovali organizátoři i na 
relaxaci a odpočinek v klidové zóně s kuličkami a hra-
mi. Mezi návštěvníky zavítali hokejisté ze Zlína a mno-
zí mohli, většinou poprvé v životě, vyzkoušet golf na 
pattingovém greenu. Dospělí mohli vyzkoušet masáže, 
služby kadeřnice, kosmetičky a zážitek pro celou rodi-
nu umocnilo dobré občerstvení, kde mimo potřebných 
nápojů zaujaly i grilované speciality. „Den dětí byl 
společnou akcí členů resortu zástupců hotelů Vyhlíd-
ka, Vega, Pohoda, OREA Hotel Fontána, Augustini-
ánský dům, městyse Pozlovice a Luhačovského Zálesí, 
o. p. s., kteří se snaží prezentovat Luhačovice jako 
moderní destinaci cestovního ruchu, jež nabízí zábavu, 
relaxaci i kvalitní servis všem věkovým skupinám. Na 
dětský den proto bude navazovat srpnový food festival 
nebo wellness víkend,“ upřesnil dále Roman Kašpar. 

Začalo se s výstavbou lávky 

přes Dubovú v Piešťanech

Stanou se luhačovické rozhledny 

česko-slovenským fenoménem?

Občanské sdružení Jurkovičův svět se sídlem v Luha-
čovicích dokončilo projekt pod názvem „Interaktivní 
3D databáze rozhleden česko-slovenského pohraničí“. 
Záměrem autorů projektu bylo vytvoření základů pro 
vznikající ojedinělou Minigalerii rozhleden, která by 
měla návštěvníky seznámit s konkrétními rozhledna-
mi stojícími na území České a Slovenské republiky.
„Původně jsme chtěli v rámci projektu, který je spo-
lufi nancován Evropskou unií, z prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Kar-
paty, vytvořit 15 modelů. Nakonec se nám podařilo 
zrealizovat rozhleden osmnáct. Naši sbírku jsme tím 
rozšířili na téměř 40 modelů rozhleden, jež jsou reál-
nou 3D databází skutečných objektů,“ vysvětlil Radek 
Bednařík, autor projektu a předseda sdružení. 
Zpracované objekty rozhleden vycházejí z území tří 
moravských krajů (Zlínský, Jihomoravský a Morav-
skoslezský) a tří slovenských krajů (Trenčianský, 
Trnavský a Žilinský). Pro výběr bylo zohledněno kri-
térium především neopakovatelnosti, atraktivnosti 
a originálnosti objektů. Byly vytvořeny modely něk-
terých zaniklých rozhleden, dřevěných a historických 
kamenných rozhleden, které jsou např. i pomníky 
na události a osobnosti z minulého století. Rozhled-
ny přetvořených telekomunikačních vysílačů anebo 
rozhledny, na jejichž vzniku a stavbě se podíleli pouze 
jejich vlastníci či nadšenci.
A tak na prostoru několika málo metrů čtverečních, 
v zatím provizorních prostorách sdružení, jsou nain-
stalovány modely např. rozhledny Dalibor, Kluca-
nina, Cvilín, Poľana, Lhotka, Na Skalce, Vartovna, 
Májka, Marťákov kopec.
„Rozhledny v reálu byly důkladně zmapovány 
a následně z nich byla námi vytvořena jejich virtuální 
podoba, kterou jsme přetvořili v identický 3D model. 
Za každým modelem je bezpočet strávených dnů 
a bezesných nocí. Při zpracování modelů využíváme 
nejmodernější IT technologie,“ vysvětlil Radek Bed-
nařík.

Přes Dubovú u vodní nádrže Sĺňava v Piešťanech se 
už brzy budete moci projít po nové lávce. V polovi-
ně července se začalo s její výstavbou. Realizace je 
výsledkem výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraje 
v rámci fondu mikroprojektů v Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 
2007–2013.
Předkladatelem projektu a žadatelem o dotaci je měs-
to Piešťany, město Luhačovice vystupuje jako hlavní 
partner projektu.
Město Piešťany žádalo o fi nanční příspěvek přes ope-
rační program cezhraničnej spolupráce „Slovenská 
republika – Česká republika 2007–2013“ a k spolu-
práci oslovilo partnerské město Luhačovice. Výsled-
kem je schválený příspěvek ve výši 35 293,63 eur. Měs-
to Piešťany se na realizaci bude podílet pěti procenty. 
Výzva byla zveřejněna v oblasti podpory cestovního 
ruchu, v rámci které bylo možné fi nancovat aktivity 
rozvoje drobné přeshraniční infrastruktury cestovní-
ho ruchu, ostatní infrastruktury a investic.
„Město Luhačovice se do projektu zapojí aktivně. 
V den otevření stavby plánujeme zorganizovat dvou-
denní kulturně-sportovní akci. V rámci programu 
vystoupí piešťanský i luhačovický folklorní soubor se 
svými tradičními písněmi a tanci. Naplánované je také 
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Narození
Oliver Sviták
Veronika Václavíková
Milan Miklas
Michaela Škodová
Eliška Kutálková
Jakub Toufar
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Přemysl Doruška, Lenka Semelová
Dalibor Slovák, Michala Kočkovská
Luboš Krovina, Jitka Škubalová
Blahopřejeme.

Výročí narození
Marie Kryštůfková  85 let
Libuše Máčalíková 92 let
Jarmila Havelková 89 let
Ludmila Kuráňová 94 let
Zdeňka Častulíková  89 let
Ludmila Kopecká  80 let
Miloslav Mikulášek   87 let
Miroslava Halászová 90 let
Vlasta Sochorová 87 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Jaroslav Bradáč 68 let
Zdeněk Matula 54 let
Anna Rozová 90 let
Rozwitha Šišková 66 let
Libuše Zajicová 60 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 18. 6. uplynulo již 15 let, 
kdy nás náhle a nečekaně opustil 
náš tatínek 
pan Jaroslav Skovajsa z Biskupic, 

a dne 21. 7. 2013 tomu bylo již 8 let, 
kdy odešel ve věku 54 let náš bratr 
pan Jaroslav Skovajsa, 
rovněž z Biskupic.
Stále vzpomíná rodina Ležákova 
a Švachova. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 5. srpna by se dožil náš 
milovaný tatínek a dědeček 
pan Josef Leža 100 let. 
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Inka a vnučka Leonka Mahdalovy.

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, 
dostáváme se do roku 1937.
Smutek v Luhačovicích po smrti prezidenta Osvoboditele 
T. G. Masaryka.
Zpráva o smrti prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 
způsobila v Luhačovicích, tak jako všude jinde, hluboký 
smutek ve všech vrstvách občanstva. Černé prapory smu-
teční výzdoby obchodních výkladů, sokolovny i orchestr 
Společenského domu byly jen vnějším projevem teskné 
nálady nad ztrátou největšího Čechoslováka. Hlavním 
předmětem rozhovorů na ulicích, ve veřejných místnos-
tech i v rodinách byl v těch smutných zářijových dnech 
především odchod prezidenta Osvoboditele.
Ve všech třídách obecné i měšťanské školy připomínali 
třídní učitelé všemu žactvu záslužný život a velkolepé 
dílo prezidenta T. G. Masaryka hned v den jeho úmrtí 
14. září, znovu pak na smutečních slavnostech 17. září 
(obecná škola) a v sobotu 18. září (městská škola). Na 
pokračovací škole živnostenské vzpomněli prezidenta 
T. G. Masaryka učitelé v jednotlivých ročnících ve čtvr-
tek 16. září, na lidové škole hospodářské se tak stalo až 
počátkem listopadu, kdy začíná vyučování na této škole. 
Na výborové schůzi jednoty Sokol dne 14. září se ucti-
la památka velkého prezidenta smutečním projevem 
a povstáním všech členů výboru – podobně se vzpomně-
lo zesnulého prezidenta před šikem cvičícího členstva. 
Smuteční projev na paměť prezidentovu byl přednesen 
15. září ve schůzi místní osvětové besedy, která připravila 
ofi ciální smuteční tryznu na 18. září. Spolek lázeňských 
lékařů a spolek Čs. červeného kříže konaly své smuteční 
schůze 17. září v kreslírně městské školy. Tryznu Čs. čer-
veného kříže zahájil jeho předseda dr. B. Šebesta, po něm 
Ed. Slánský přednesl proslov o T. G. Masarykovi a Čs. 
červenému kříži. Na římskokatolickém kostele vyzváně-
ly k uctění zesnulého prezidenta zvony 20. září, mimo to 
ještě i v den pohřbu.
V sobotu 18. září o půl 20. hodině se konala smuteč-
ní schůze městského zastupitelstva v zasedací síni 
(v dolním sále sokolovny), při níž starosta města J. Drbal 
v stručném proslovu vzpomněl prezidenta Osvoboditele, 
jeho života a i jeho zájezdu do Luhačovic roku 1924 i jeho 
jmenování čestným občanem Luhačovic loňského roku 
při slavnostním povýšení naší obce na město.
O 20. hodině uspořádala městská rada ve velkém sále 
sokolovny smuteční slavnost k uctění památky zesnu-
lého prezidenta T. G. Masaryka. Snad ještě nikdy velký 
sál sokolovny nebyl tak naplněn lidmi, místními obča-
ny a lázeňskými hosty jako v sobotu večer 18. září při 
památce velkého prezidenta. Mnoho lidí stálo v sále 
i na balkonech, mnoho lidí se tísnilo ve vestibulu i na 
schodech před hlavním vchodem do sokolovny. Tryznu 
zahájil lázeňský orchestr, starosta obce J. Drbal učinil 
projev, v němž ocenil životní dílo zesnulého preziden-
ta Osvoboditele, zakladatele a budovatele republiky, 
a zároveň vyjádřil smutek občanstva nad odchodem tak 
významného a zasloužilého muže. Po jeho projevu zahrál 
Lázeňský orchestr Chopinův Smuteční pochod, který ze 
všech hudebních čísel nejvíce přispěl k tklivé a bolestivé 
náladě sobotního večera. V Masarykově boji za svobodu 
našeho národa promluvil odb. uč. J. Zatloukal, který na 
konci svého proslovu prohlásil jménem shromážděného 
obyvatelstva, že se Masarykovu odkazu nezpronevěříme; 
myšlenkový postup tohoto hlavního proslovu je zapsán 
na jiném místě této knihy. 

Vzpomínka
Dne 1. srpna uplynou dva smutné 
roky od úmrtí naší drahé a obětavé 
maminky a babičky 
paní Vlasty Ležové.

Stále s láskou a vděčností 
vzpomínají dcera Inka a vnučka Leonka.

Vzpomínka
Dne 18. 8. 2013 uplynulo 25 let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný, 
tolik starostlivý tatínek, dědeček, 
pradědeček pan Oto Šarata.

Zároveň vzpomínáme naši 
milovanou maminku, babičku, 
prababičku paní Marii Šaratovou. 
Opustila nás v roce 2011 
ve věku 90 let.
Děkujeme za vše, za život, ve kterém 
ani chvíli nežili zbytečně, za život, 
z něhož rozdávali, co měli. Za tichou 
vzpomínku všem, kdo jste je znali a měli rádi. 
Děkují dcera Marie Kobylková s rodinami. 

Vzpomínka
„Ti, které milujeme, nás nikdy neopustí. 
Vždycky je najdeme v srdci.“ 
Dne 19. 8. uplyne jeden rok, kdy od 
nás odešel milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Josef Hájek. 
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 4. července uplynuly 2 roky 
kdy nás opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Alois Talaš, 

a 5. srpna vzpomeneme 5 let 
od úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní Emilie Talašové.

S láskou vzpomínají synové 
Miroslav, Roman, Pavel 
a Petr s rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. 8. uplynou již dva roky 
od chvíle, kdy nás náhle opustil můj 
milovaný manžel pan Jiří Slovák.

S láskou vzpomínají manželka 
Ludmila a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
Dne 19. 7. byl tomu 1 rok, 
co nás navždy opustila 
paní Jarmila Pešková. 
Odešla tiše, ale v našich srdcích 
zůstává dále …
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 16. srpna by se letos dožila naše 
maminka Helena Kašpaříková 80 let.
S láskou vzpomínají syn Josef 
s manželkou a dcera Alena 
s celou rodinou. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
25. srpna uplynulo 10 let od smrti 
našeho tatínka a dědečka 
pana Cyrila Vinklárka 

a 24. června uplynulo 17 let, 
kdy navždy odešla i jeho manželka 
paní Vlasta Vinklárková.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 31. 8. 2013 uplyne již 10 let, 
co nás opustila naše drahá maminka 
a babička 
paní Barbora Zemčíková.

Za vzpomínku děkují 
dcery s rodinami.
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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 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA V ULICI UHERSKOBRODSKÁ
 ZIMNÍ (zimní čas) LETNÍ (letní čas)
úterý 14.00 – 17.00 hod. úterý 15.00 – 19.00 hod.
čtvrtek 14.00 – 17.00 hod. čtvrtek 15.00 – 19.00 hod.
sobota 9.00  – 15.00 hod. sobota 9.00 – 15.00 hod.
(Oprava z minulého čísla LN)

WELLNESS HOTEL 
REZIDENCE AMBRA **** 

LUHAČOVICE 
Srdečně Vás zveme k návštěvě nového sportovně 
relaxačního areálu „U Solného pramene“, který 
se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu Rezi-
dence Ambra. Jeho součástí je budova bowlingu 
s barem, kavárnou a venkovní terasou, vinným 
sklípkem, dětským hřištěm s herními prvky, lezec-
kou stěnou a řadou cvičebních zařízení. Svůj kou-
tek u nás naleznou hosté všech generací. Rodiny 
s dětmi jistě ocení široké spektrum houpaček, 
skluzavek a průlezek, starší generace pak klidné 
posezení v blízkosti lesa. Jsou pro Vás připraveny 
osvěžující míchané nápoje, kvalitní moravská vína 
i speciality na grilu. Celý areál je přístupný nejen 
pro hotelové hosty, ale i pro širokou veřejnost. Je 
ideálním místem pro pořádání rodinných oslav 
a fi remních akcí.

Den otevřených dveří 
středa 7. srpna 2013 od 9 do 18 hodin

Nové logo společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. provozovatel 
vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, 
upozorňuje odběratele na změnu svého loga, které bude postup-
ně uváděno na všech dokumentech, formulářích a propagač-
ních materiálech společnosti. K tomuto kroku bylo přistoupeno 
na základě výsledků průzkumu spokojenosti z roku 2012, ze 
kterého vyplynulo, že zákazníci mají jen malé povědomí o názvu 
svého dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné vody 
a odvádění vody odpadní. Nové logo by mělo přispět k účinnější 
prezentaci společnosti u svých odběratelů a správně je nasmě-
rovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků nebo hlášení 
poruch a havárií.  

Charita Luhačovice 
hledá dobrovolníka do farní knihovny.

Otevřeno každé pondělí od 14.30 do 15.30.
Farní knihovna zahájila svůj provoz 11. 3. 2013.

Farní knihovna se nachází ze zadní strany Charity 
Luhačovice. Zapůjčování knih je bezplatné. Mnoho-
krát děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě nové 
farní knihovny. Kontakt: Mgr. Lenka Semelová, DiS., 

731 402 043, info@luhacovice.charita.cz



Divadlo Jana Palárika v Trnave, Hrají: G. Hološka, 
B. Turzonovová, A. Kiráľová/Z. Šebová, J. Bujdák, …
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 22. 8. 19.30
Listopad
Městské divadlo Kladno, Hrají: M. Mejzlík, T. Petřík, 
A. Štréblová, J. Vlas, J. Slánský. 
 Lázeňské divadlo

Pátek 23. 8. 19.30
Moucha na zdi 
Intimní divadlo Dáši Bláhové, Hrají: D. Bláhová, 
V. Kratina. 
 Lázeňské divadlo

Sobota 24. 8. 19.30
Tisíc a jedna vášeň
Divadlo Viola Praha, Hrají: T. Medvecká, L. Malkina, 
J. Meduna, L. Jurek.
 Lázeňské divadlo

Pátek 23. 8. 19.00 
Surf Eva a Vašek
 MěDK Elektra, sál Rondo  

Pátek 30. 8. 19.30
Koncert Gabriely Demeterové 
 Lázeňské divadlo

KOLONÁDNÍ KONCERTY / LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ
Čtvrtek 1. 8.  16.00
KK / Smíšený pěvecký sbor L. Janáčka Luhačovice
Neděle 4. 8.  16.00
KK / Academic jazz band
Čtvrtek 8. 8. 16.00
KK / Concertino 
Neděle 11. 8.  16.00
KK / Strážnická cimbálová muzika
Čtvrtek 15. 8.  16.00
KK / Posádková hudba Olomouc
Neděle 18. 8. 16.00
KK / Dixieland band jazzzubs
Úterý 20. 8. 16.00
Vystoupení FS z Mexika hosta Zlínského besedování
Čtvrtek 22. 8. 16.00
KK / Ženský pěvecký sbor Opava
Neděle 25. 8. 16.00
KK / Dechová hudba Javorinka
Čtvrtek 29. 8. 16.00
KK / Holešovský komorní orchestr

Pátek 2. 8. 19.30 
Babovřesky          
Komedie, ČR 2013

Sobota 3. 8.  18.00
Záznamy oper z Metropolitní opery New York
Aida / Giuseppe Verdi 

Úterý 6. 8. 19.30 
Někdo to rád horké
Komedie, USA 1959

Středa 7. 8. 19.30 
Velký Gatsby
Romantický, USA 2013 

Čtvrtek 8. 8. 19.30 
Revival
Komedie, ČR 2013

Pátek  9. 8. 19.30 
Martin a Venuše            
Komedie, ČR 2012
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 kam v Luhačovicích  
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
Sobota 3. 8.  19.30
Návraty vítězů
Jakub Junek, Radim Kresta, Iva Svobodová, housle, Pavel 
Svoboda, varhany, Musica Minore, umělecký vedoucí 
Martin Petrík
 kostel svaté Rodiny

Neděle 4. 8.  18.00
Krásné stavby s krásnou hudbou
Václav Hudeček, housle, Jiří Stivín, klarinet, Pavel 
Svoboda, varhany, Musica Minore, umělecký vedoucí 
Martin Petrík
 Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě

Pondělí 5. 8. 19.30
I. Absolventský koncert
Studenti XVII. ročníku Akademie Václava Hudečka, 
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavír
 hala Vincentka

Středa 7. 8. 19.30
II. Absolventský koncert
Studenti XVII. ročníku Akademie Václava Hudečka, 
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavír
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 8. 8. 19.30
III. Absolventský koncert
Studenti XVII. ročníku Akademie Václava Hudečka, 
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavír
 Lázeňské divadlo

Pátek 9. 8. 19.30
Galavečer 
Předávání ocenění, Jaroslava Janečková, členka Pražské-
ho komorního baletu, vystoupení studentů pod vedením 
Jana Mráčka, Musica Minore, umělecký vedoucí Martin 
Petrík
 MěDK Elektra

Čtvrtek 8. 8. 19.00
Krojovaná dechová hudba Boršičanka A. Koníčka
 MěDK Elektra, sál Rondo  
 

Sobota 10. 8. 19.30 
Divadlo / Rychlé šípy
 MěDK Elektra, sál Rondo  

Středa 14. 8. 19.30
Koncert L. Kerndla
 Lázeňské divadlo

Čtvrtek 15. 8. 19.00 
Krojovaná dechová hudba Cyrilka z Podivína 
 MěDK Elektra, sál Rondo  

Pondělí 19. 8. 19.30 
Divadlo / Můžu k tobě? 
 Kinosál MěDK Elektra

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Pondělí 19. 8. 19.30
Popel a pálenka 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Hrají: K. Fialová, 
J. Tihelková, A. Kynclová, J. Kubánik, …
 Lázeňské divadlo

Úterý 20. 8. 19.30
Barmanky 
Divadlo Radka Brzobohatého, Praha. Hrají: H. Gregoro-
vá, P. Mourková, K. Velebová, I. Máchová. 
 Lázeňské divadlo

Středa 21. 8. 19.30
Vrátila se raz v noci

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. 8. 2013.

Kino Elektra

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
7. 8.  Strahov / Chigaco, beseda 
14. 8.  Strahov / Táborák
21. 8.  Strahov / Výlet na rodinnou farmu v obci Petrůvka
28. 8.  Strahov / Návštěva Zámecké galerie
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Úterý 13. 8. 19.30 
Páni mají radši blondýnky 
Komedie, USA 1953

Středa 14. 8.  19.30 
Blue Jasmin
Komedie, USA 2013

Čtvrtek 15. 8.  19.30 
Babovřesky                                 
Komedie, ČR 2013

Sobota 17. 8.  19.30 
Revival
Komedie, ČR 2013

Úterý 20. 8. 19.30 
Slaměný vdovec 
Komedie, USA 1955   

Čtvrtek 22. 8.  19.30 
Babovřesky 
Komedie, ČR 2013

Pátek 23. 8.  19.30 
Osamělý jezdec
Western, USA 2013 

Neděle 25. 8. 17.00 
Já padouch 2
Animovaný, USA 2013

Úterý 27. 8.  19.30 
Revival
Komedie, ČR 2013

Středa 28. 8.  19.30 
Martin a Venuše    
Komedie, ČR 2012

Čtvrtek 29. 8.    19.30 
Blue Jasmin
Komedie, USA 2013

Pátek 30. 8. 19.30 
Babovřesky       
Komedie, ČR 2013

Sobota  31. 8. 19.30 
Red 2
Komedie, USA 2013

VÝSTAVY

28. 8. – 9. 9. 
Architekt Dušan Jurkovič v Luhačovicích 
 hala Vincentka 

19. 7. – 9. 8. 
PhDr. Irena Stanislavová / „Podoby hudby” 
obrazy, malba

10. 8. – 6. 9. 2013 
Ing. Otto Jirka / „Patagonie” fotografi e
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 10. 8. 2013 v 16.00 hod.
 Galerie Elektra
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