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Ano, to možná bude ten základní a zásadní rozdíl 
mezi námi a třeba Rakušany. Vztah k městu, kde 
žiji, vztah k sousedům a vůbec obyvatelům dané-
ho města. Jsem dalek toho, abych obhajoval před-
listopadové jarní či podzimní brigády a všechny ty 
možné „socialistické povinnosti“. Pravdou však 
zůstává, že kromě generace třicátníků to všech-
ny ostatní generace pamatují, jen se k tomu jak-
si nechtějí znát. (Výjimkám se velmi omlouvám 
a vážím si jich za to.) Jsme ještě v této společnosti 
schopni táhnout za jeden provaz (tím mám v tuto 
chvíli na mysli město)? Máme vůbec zájem na 
tom, aby bylo naše město ještě krásnější a přívěti-
vější, čistější a upravenější? Přiznám se, že o tom 
někdy velmi pochybuji. Proč nám začíná být vlast-
ní apatie, lhostejnost, vzájemná nedůvěra? Proč 
všechno začínáme měřit jen penězi a přes pení-
ze? To přece není ta společnost, po které všichni 
v roce 1989 volali a kam jsme chtěli dojít.
Zdá se, a nakonec i horký politický začátek pod-
zimu v naší republice to ukazuje, že se opět jako 
společnost nacházíme na nějaké velké křižovatce. 
Myslím, že by si každý z nás nyní měl uvědomit, 
co vlastně od života a dále pak potažmo od státu 
či od města nejen očekává, ale co on sám je ocho-
ten také obětovat. To rozhodnutí bude na každém 
z nás a dohromady dá nakonec směřování celé 
české společnosti.
Protože jsem životní optimista, věřím, že většina 
společnosti si svůj postoj na této křižovatce uvě-
domí a vykročí do budoucna správným směrem.

Přeji vám všem krásný a klidný podzim.
PhDr. František Hubáček, váš starosta

V sobotu 28. září proběhne před radnicí města 
druhý Svatováclavský jarmark. Na trhu farmář-
ského typu budou mít návštěvníci možnost zakou-
pit potravinové produkty, doplňky zdravé výživy 
a řemeslné výrobky. Po celou dobu jarmarku od 
9.00 až do 17. 00 hodin je pro návštěvníky připra-
ven pestrý kulturní program – hudební pořad pod 
názvem Dobrá zpráva v písních a interaktivní hry 
pro nejmenší návštěvníky pořádané DDM Luha-
čovice. Chybět nebude ani slavnostní mše svatá 
v kostele svaté Rodiny.

Svatováclavský jarmark 
v Luhačovicích

Festival Písní a tancem
XXI. mezinárodní festival dětských folklorních 
souborů Písní a tancem Luhačovice se uskuteční ve 
dnech 13.−15. září 2013.
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů 
Písní a tancem Luhačovice patří od roku 1992 k nej-
krásnějším folklorním přehlídkám u nás. Zrodil se 
u příležitosti oslav 400. výročí naroze ní Jana Amo-
se Komenského zásluhou Folklorního sdružení ČR 
a vynikající osobnos ti folkloru Luhačovického Zále-
sí a dětského folkloru České republi ky vůbec – prof. 
Věry Haluzové. Jejich společný cíl byl od počátku 
jednoznačný − vytvořit příležitost k setkávání dětí 
a mladých lidí z folklorních souborů z Čech, Mora-
vy a Slezska se soubory z dalších zemí, příležitost 
k jejich vzájemnému poznávání a navazování přá-
telských vztahů. A že se to podařilo, potvrzuje mj. 
i skutečnost, že festival si v roce 2005 vysloužil mezi-
národní uznání − zís kal statut řádného člena Mezi-
národní rady pro folklorní festivaly a lidové umění 
(CIOFF®).
Na letošním XXI. ročník festivalu se představí devět 
domácích i zahraničních dětských folklorních sou-
borů − Kuřátka Chrudim, Hanýsek Šakvice, Vsacá-

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další vydání Luhačovic-
kých novin a jeho označení s číslem 9 nám neú-
prosně oznamuje, že horké dny tohoto léta jsou 
nenávratně pryč. Žáci a studenti se pomalu začí-
nají vracet ke svým každodenním povinnostem 
vzdělávání a stále ještě vzpomínají na právě skon-
čené prázdninové období. Většina z nás také už jen 
vzpomíná na prožitou dovolenou a možná závidí 
těm, kteří si ji nechali až na krásné a ne tak horké 
podzimní období. S končícím létem se dostává do 
varu také politická scéna v naší republice, ale k ní 
se vyjadřovat nebudu, neboť naše noviny jsou pře-
devším o Luhačovicích a pro Luhačovjany.
Přiznám se, že mne trápí některé věci, na které 
se dívám nejen jako starosta, ale také jako běžný 
občan našeho města. Jsme národ, který je věč-
ně nespokojený, neustále nám něco chybí, jsme 
dostatečně málo uznávaní okolními velkými státy, 
téměř všude okolo se mají lépe a my většinou věci 
děláme špatně. Máme špatné politiky, vedení, své 
šéfy a zaměstnavatele, kteří nám ve většině přípa-
dů dávají málo peněz za naši skvělou a precizně 
odvedenou práci. 
Otázkou však zůstává, co sami jsme ochotni 
podstoupit a obětovat, abychom se měli lépe, žili 
spokojeněji a vlastně, řečeno prostými slovy, byli 
na světě rádi. Měli se tak dobře jako například 
naši sousedé v Rakousku či v Německu. Příklad 
Rakouska nám ukazuje, že jenom přejedeme hra-
nice, máme pocit, že je vše čistější, upravenější, 
že život plyne jaksi v klidu a v pohodě. Je potřeba 
otevřeně přiznat, že srovnání našeho a rakouské-
ho pohraničí těsně po roce 1989 a nyní je prak-
ticky nemožné a že naše země a jednotlivá města 
a obce udělaly obrovský kus práce a posunuly se 
kupředu.
Chci spíše upozornit na vztah společnosti nebo 
komunity a jednotlivce, který v ní žije. Mám stá-
le takový pocit, že většině lidí u nás chybí vztah 
k městu, kde žijí, kde mají svou rodinu, známé, 
přátele. Možná to ani není ve slovech, ale v samot-
ných činech. Mrzí mne, že si mnohdy nedokážeme 
vážit hodnot, které vytvoří jiní, že je sami nedo-
kážeme dál udržet v bezvadném stavu. Dávno jsme 
rezignovali na to, že chodník a vůbec prostranství 
před vlastním domem či místem, kde bydlím, je 
i mojí vlastní vizitkou a mým vztahem k tomu-
to místu. Nemáme problém jezdit na kolech po 
Lázeňském náměstí v době, kdy je plné lidí, a mezi 
nimi kličkovat a ještě se tvářit, že nám vlastně brá-
ní v průjezdu. Bereme téměř jako cosi zakázaného 
a nevhodného přiložit společně ruku k dílu a sami 
toto město udržovat. To raději budeme kritizovat 
a vykládat všude možně, jak ti, kteří by se o to měli 
postarat, nic nedělají a jenom se fl ákají. Nedo-
kážeme, anebo se nechceme společně domluvit 
na úpravě míst, kam denně chodíme, kde máme 
možnost se jako sousedé setkávat a vzájemně spo-
lu komunikovat a otvírat si svá srdce. 

nek Vsetín, Olšavěnka Uherský Brod, Malé Zálesí 
Luhačovice (všechny Česká republika), Bajnóca 
(Maďarsko), ZPiT Trablanka (Polsko), Perezvony 
(Rusko) a DFS Gerulata (Slovensko). Folklorní 
potěr svými vystoupeními oživí nejen luhačovické 
Lázeňské náměstí, kolonádu a břehy říčky Horní 
Olšavy, ale i náměstí v městysu Pozlovice a v Uher-
ském Brodě. Stane se tak ve dnech13.−15. září 2013. 
Spolu s ním se publiku rovněž představí letošní vítě-
zové celostátního fi nále dětských zpěváků lidových 
písní Zpěváček 2013. 
Prestižní festival Folklorního sdružení ČR je od roku 
2009 spojen s významnou událostí − slavnostním 
vyhlášením výsledků celostátní soutěže Vesnice roku 
v rámci Programu rozvoje venkova. Od 9. září bude 
v atriu haly pramenu Vincentka instalována výstava 
držitelů ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajských 
kolech soutěže. Kdo se stane vítězem 19. ročníku 
soutěže a ponese titul Vesnice roku 2013, se staros-
tové obcí dozví z festivalového pódia na luhačovic-
kém Lázeňském náměstí v sobotu 14. září odpoled-
ne. Folklorní sdružení ČR, spolupořadatel soutěže, 
oznámí také vítězné obce s nejvýraznějším progra-
mem dlouhodobé péče o místní lidové tradice.
Zveme vás na XXI. MFDFS Písní a tancem CIOFF® 
a jeho pořady pro širokou veřejnost: Luhačovice 
(pátek – od 15 hod. a 19 hod., sobota, neděle – od 14 
hod.), městys Pozlovice (pátek od 17 hod.) a Uher-
ský Brod (neděle – od 17 hod.). Nedílnou součástí 
festivalové atmosféry na Lázeňském náměstí bude 
rovněž řemeslný jarmark. Jeho tradičně vysokou 
úroveň určitě ocení milovníci výrobků mistrů lidové 
řemeslné výroby. Kazimír Jánoška 
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Zprávy z 13. schůze Rady města 

Luhačovice konané 23. 7. 2013

RML schválila poskytnutí částky 3 000 Kč jako fi nanční 
podíl města v rámci programu RMPZ v roce 2013 na akci 
„Rekonstrukce vnitřních dveří, obnova podlahy v severo-
východním nárožním arkýři, rekonstrukce dřevěné zástěny 
u vchodu do sklepa a nátěr stávající plechové skříně elektro-
měrů na vile Lékárna, č. p. 178“.
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku parc. č. 749/5 o výměře cca 35 m2, část pozem-
ku parc. č. 749/2 o výměře cca 70 m2 a část  pozemku 
parc. č. 2458/2 o výměře 25 m2 k. ú. Luhačovice za úče-
lem vybudování odstavné plochy pro parkování 6 vozi-
del. (Jedná se o pozemky před AZ jídelnou, Nádražní 
511, naproti vlakovému nádraží.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 
110 m2. (Jedná se o pozemek u č. p. 92 v Kladné Žilíně.) 
RML doporučila ZML schválit bezúplatně převést poze-
mek parc. č. 427/12 o výměře 155 m² k. ú. Luhačovice 
za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem. 
(Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozem-
ku v ulici Rumunská u domu č. p. 732.) 
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem čás-
ti pozemku parc. č. 313/12 o výměře 60 m2 pro parkování 
vozidel domu č. p. 274 za cenu 1 Kč/m²/rok + DPH a další 
části pozemku parc. č. 312/12 o výměře 70 m2 za účelem 
jejího obhospodařování za cenu 1 Kč/m²/rok. (Jedná se 
o pozemek na ulici Branka.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání 
nebytových prostor o celkové výměře 42,66 m2 v objektu 
zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luha-
čovicích za účelem provozování soukromé lékařské pra-
xe v oboru praktického zubního lékařství s MUDr. Syl-
vou Krejčí, bytem Luhačovice, V Drahách 993, za cenu 
1 200 Kč/m2 na dobu neurčitou od 1. 8. 2013.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku parc. 
č. 407/4 o výměře cca 130 m2, části pozemku parc. č. 2881 
o výměře cca 590 m2, části pozemku st. pl. 230 o výměře cca 
40 m2 a pozemku st. pl. 793 o výměře 11 m2 k. ú. Luhačovice 
za cenu 1 500 Kč/m2 za podmínky úhrady nákladů spojených 
s převodem. (Jedná se o pozemky nad budovou č. p. 137.)
RML rozhodla o vyloučení z další účasti v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce „Úspory energie 
ZŠ Luhačovice 2, Školní 811“ uchazeče KKS-SERVIS, 
spol. s r. o., Příluky, Cecilka 386, 760 01 Zlín, uchazeče 
SANIZO, spol. s r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, 
a uchazeče 4P INVEST, s. r. o., Kloboucká 1411, 763 31 
Brumov-Bylnice. (Nesplnění  zadávacích podmínek.)
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základ-
ního hodnoticího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce „Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Škol-
ní 811“ takto: 1. FILMONT, s. r. o., Cyrilometodějská 578, 
766 01 Valašské Klobouky (3 285 507,00 Kč bez DPH), 
2. TZ Therm, s. r. o., tř. Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín- 
Louky (3 331 247,00 Kč bez DPH), 3. FAKT, spol. s r. o., 
Pozlovice 67, 763 26 Luhačovice (3 428 887,00 Kč bez 
DPH), 4. 3V & H, s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský 
Brod (3 599 999,00 Kč bez DPH), 5. Sdružení „WEBEL 
a VHH Thermont“, nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno-
město (3 718 454,00 Kč bez DPH) a pověřila starostu města 
PhDr. Františka Hubáčka podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem FILMONT, s. r. o., Cyrilometodějská 578, 
766 01 Valašské Klobouky, v souladu s nabídkou uchazeče.
RML schválila komisi pro otevírání obálek na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ ve 
složení: členové: Mgr. Tomáš Mejzlík, PhDr. František 
Hubáček, Ing. Jiří Šůstek, náhradníci: Ing. Bc. Marie 
Semelová, Ing. Karel Zicha, Ing. Michael Jahoda.
RML schválila hodnoticí komisi na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ ve složení: 
členové: Ing. Karel Zicha, PhDr. František Hubáček, Ing. 
Michael Jahoda, Ing. Vladislav Běhunek, Zdeněk Lin-

hart, náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Mgr. Roman 
Lebloch, Ing. Jiří Šůstek, Radek Kunovský, Ing. Martina 
Petrášová.
RML schválila zveřejnění záměru města směnit část 
pozemku parc. č. 2155/1 o výměře cca 2 527 m2 k. ú. 
Řetechov z majetku Zlínského kraje do majetku města 
Luhačovice za část pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 
166 m2, část parc. č. 2142/3 o výměře 14 m2, část parc. č. 
1113/7 o výměře 127 m2 a část parc. č. 2152/16 o výměře 
48 m2 z majetku města. (Jedná se o část pozemku z majet-
ku Zlínského kraje za části pozemků z majetku města.) 
RML doporučila zastupitelstvu města schválit předání 
majetku z hospodaření Technických služeb Luhačovice, 
příspěvkové organizace, zpět k hospodaření městu Luha-
čovice. (Jedná se o objekt Zálesanka.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout si 
část pozemku parc. č. 2064/2 k. ú. Luhačovice o výměře 
cca 350 m2 pro účely vybudování přístupu k pozemku měs-
ta. (Jedná se o pozemek v majetku Ing. Julie Rolinkové.)
RML schválila podání Žádosti o vytvoření pracovní pří-
ležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 
uchazečů o zaměstnání (VPP) na Úřad práce ČR, kraj-
ská pobočka ve Zlíně, Městským domem kultury Elektra 
Luhačovice, příspěvkovou organizací, na 1 pracovní místo 
na úklidové práce na dobu určitou 6 měsíců, plný úvazek 
40 hodin/týden.
RML schválila podání Žádosti o vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístě-
ní uchazečů o zaměstnání na Úřad práce ČR, krajská 
pobočka ve Zlíně, Domem dětí a mládeže Luhačovice, 
příspěvkovou organizací, na 1 pracovní místo v profesi 
pomocný a nekvalifi kovaný pracovník na dobu určitou 
10 měsíců, úvazek 20 hodin/týden.
RML delegovala jako člena hodnoticí komise na výběr 
nejvhodnější nabídky na realizaci projektů dotovaných 
z OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady v Luhačovicích 
a Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Luhačovice 
PhDr. Františka Hubáčka a náhradnici Ing. Bc. Marii 
Semelovou.
RML schválila zakoupení 10 ks výběrové publikace 
s malbami a grafi kami akademického malíře a grafi ka 
Františka Peňáze za cenu 3 500 Kč.

Food Festival pochválil i ministr

První ročník Food Festivalu Resortu Luhačovice se oprav-
du povedl. Nabitý program a vynikající hotelová menu 
dokázala, že Luhačovice mohou být zábavnou a příjemnou 
destinací k trávení volného času napříč generacemi. Novou 
akci si pochvaluje také ministr pro místní rozvoj František 
Lukl.  
První ročník Food Festivalu Resortu Luhačovice, který pro-
běhl v sobotu 17. srpna ve Sportovním areálu minigolf, byl 
velmi vydařenou akcí. Slunečné ráno, slibující krásný letní 
den, provoněla vůně pečených selátek, šumění bublinek 
sektu a cinkot nádobí šéfkuchařů. Těch se na Food Festi-
valu v Luhačovicích sešlo pět, aby mohli poměřit své síly 
a zjistit tak, který z hotelů Resortu Luhačovice má nejza-
jímavější kuchyni. Hostů, kteří jejich díla přišli ochutnat, 
byly téměř tři tisíce. „Odhadujeme, že první ročník Food 
Festivalu Resortu Luhačovice navštívilo zhruba 3000 náv-
štěvníků, což nám udělalo opravdu velkou radost. Přesná 
čísla budeme znát až později, přesto můžeme říct, že za nás 
se akce vydařila nejen návštěvností, ale také atmosférou 
a pochvalami těch, kterým se u nás líbilo,“ upřesňuje Roman 
Kašpar z Resortu Luhačovice. 
„Byli jsme tu od rána, asi od desíti. Ochutnali jsme snad 
všechno, ale teď večer je na nás toho sluníčka už trochu moc, 
takže se jdeme osvěžit na hotel. Večer ale určitě dorazíme ješ-
tě na afterparty. Z dneška jsme opravdu nadšení,“ usmívá se 
Kateřina Zlomková z Uherského Hradiště. I tak totiž mohl 
v sobotu vypadat povedený den lázeňského hosta v Luha-
čovicích. Chválou nešetřil ani ministr pro místní rozvoj 
František Lukl, který na Food Festival dorazil, poděkoval za 
to, že podobná akce vůbec na Luhačovicku vznikla, a popřál 
hodně povedených ročníků. K založení tradice přispěl také 
František Čuba, radní Zlínského kraje a tvůrce legendár-
ního JZD Slušovice, který pokřtil nový luhačovický koláč. 
Jeho recepturu vytvořila pětice šéfkuchařů na základě více 
než sto let starých postupů. 
Kromě výborných degustačních menu mohli návštěvníci 
ochutnat také exotické ovoce, kávu, plzeňské pivo nebo 
novinky od Bohemia Sekt. Nechyběli ani avizovaní brouci, 
do kterých se s chutí pustila řada návštěvníků. Výhercem 
soutěže o nejlepší menu se stal hotel Vega v čele s Marti-
nem Žočkem, který tak přebírá prestižní cenu Zlaté vařečky 
Resortu Luhačovice a bude ji držet až do příštího roku. Na 
hosty nejvíce zapůsobila jeho kombinace vepřové panenky 
a brusinkové omáčky nebo lehoučký dezert nazvaný Nebes-
ká trikolora. Hotelové kuchyně vyhodnotili sami návštěvní-
ci, slavnostní vyhlášení korunovalo příjemný den na Food 
Festivalu v Luhačovicích.  Lenka Blažková

RML schválila organizační směrnici č. 2/13, Reálná hod-
nota majetku určeného k prodeji.
RML schválila směrnici č. 3/13, Tvorba opravných položek.
RML neschválila uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku parc. č. 749/5 o výměře 35 m2, části 
pozemku parc. č. 749/2 o výměře 70 m2 a části  pozemku 
parc. č. 2458/2 o výměře 25 m2 k. ú. Luhačovice za účelem 
vybudování odstavné plochy pro parkování 6 vozidel. (Jed-
ná se o pozemky před AZ jídelnou, Nádražní 511, naproti 
vlakovému nádraží.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. Kladná Žilín o výmě-
ře 110 m2  s H. G. na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/rok. 
(Jedná se o pozemek v místní části Kladná Žilín.)
RML doporučila ZML schválit směnu části pozemku parc. 
č. 2155/1 o výměře cca 2 527 m2 k. ú. Řetechov z majet-
ku Zlínského kraje do majetku města Luhačovice za část 
pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 166 m2, část parc. 
č. 2142/3 o výměře 14 m2, část parc. č. 1113/7 o výměře 
127 m2 a část parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 z majetku 
města.  (Jedná se o část pozemku z majetku Zlínského kraje 
za části pozemků z majetku města v k. ú. Řetechov.)
RML schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlou-
vě z 1. 10. 2004 na pronájem pozemku parc. č. 2064/2 
k. ú. Luhačovice, předmětem kterého bude změna 
účelu užívání části pozemku o výměře cca 350 m2 pro 
účely vybudování přístupu k pozemku města na dobu 
neurčitou za celkovou cenu 4 000 Kč/rok. (Jedná se 
o pozemek za restaurací Mat.) 
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout neby-
tové prostory o výměře 103 m2 v přízemí objektu č. p. 137, 
ul. Masarykova v Luhačovicích, na dobu určitou do 31. 8. 
2018 pro účely pobočky GE Money.  

Zprávy ze 14. schůze Rady města 

Luhačovice konané 13. 8. 2013

RML schválila uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě 
z 29. 8. 2005 na prodloužení doby nájmu bytu 2+1 v domě 
č. p. 865, ul. Družstevní v Luhačovicích, do 31. 8. 2014.
RML schválila zveřejnění záměru města bezúplatně nabýt 
pozemek st. pl. 33 o výměře 151 m2 k. ú. Řetechov z majetku 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
(Jedná se o pozemek u hostince v místní části Řetechov.) 
RML zrušila usnesení č. 12/164/2002. („RML nesou-
hlasí s prováděním stavebních prací na místních komu-
nikacích v době od 15. 6. do 15. 9. kalendářního roku 
s výjimkou odstraňování havárií.“)
RML schválila omezení stavebních prací a činností souvi-
sejících s prováděním stavebních prací na místních komu-
nikacích v ul. Dr. Veselého a na ul. Masarykově od nám. 
28. října po ulici Nádražní v období od 15. 6. do 15. 9. 
kalendářního roku s výjimkou odstraňování havárií. Práce 
v těchto lokalitách lze povolit po individuálním posouzení 
a po vyjádření vedení města a odboru správy majetku.
RML schválila zařazení opravy opěrné zídky v ul. Lesní 
do návrhu rozpočtu roku 2014.
RML schválila zveřejnění záměru města směnit část 
pozemku parc. č. 644/5 o výměře cca 25 m2, část pozem-
ku parc. č. 644/3 o výměře cca 670 m2 a pozemek parc. 
č. 578/8 o výměře 757 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Lázní 
Luhačovice, a. s., za část pozemku parc. č. 644/4 o výměře 
280 m2 v majetku města. (Jedná se o část pozemků u Slu-
nečních lázní a pozemek, na kterém se nachází část vodní 
nádrže Marion, z majetku Lázní Luhačovice za část pozem-
ku v majetku města u Slunečních lázní.)
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Cestou z luhačovického mlýna

Dne 1. dubna 1760 zakoupil luhačovický poddaný Josef 
Janík se svolením vrchnosti od Václava Hrbáčka mlýn 
s pozemky poblíž zámku za 300 zlatých. Od tohoto roku 
rodina Janíkova provozovala mlynářské řemeslo ve 
středu Luhačovic bez přerušení po sedm generací až do 
roku 1957. Jedním z posledních mlynářů byl Karel Janík, 
který měl deset dětí. Mlynářské řemeslo převzal Otakar 
(nar. 1878). Z ostatních sourozenců se stal například 
Vladimír Janík zahradníkem (ruským legionářem), 
sestra Valerie se provdala za ředitele luhačovické školy 
Krystýnka. Posledním mlynářem rodu se stal Otakarův 
syn, jenž po otci zdědil kromě řemesla i jméno Otakar 
(nar. 1911). 
Další ze synů mlynáře Karla Janíka se jmenoval Ladislav 
(1872–1938) a po absolvování kroměřížského gymná-
zia odešel v devadesátých letech 19. století studovat do 
Prahy. V době studia práv na pražské univerzitě se ocitl 
Ladislav Janík v centru dění kolem Národopisné výsta-
vy českoslovanské. Se skupinou moravských studentů 
se podílel na organizaci Slováckých večírků, kterých 
se účastnila řada pražských umělců. Roku 1899 byl 
Ladislav Janík promován doktorem práv. Rok předtím 
se v Luhačovicích o prázdninách seznámil s Antoní-
nem Slavíčkem, který zde pobýval s manželkou Mílou. 
Z náhodného setkání se vyvinulo upřímné přátelství, kte-
ré dokládá bohatá korespondence. Nejintenzivnější byly 
jejich kontakty v období, kdy byl JUDr. Janík zaměstnán 
na magistrátu v Praze a pravidelně docházel do kroužku 
pražských umělců, kteří se scházeli v hostinci Platýze 
na Národní třídě. V roce 1905 se Janík stal sekretářem 
Zemského výboru moravského v Brně. V říjnu 1907 byl 
Antonín Slavíček svědkem na Janíkově svatbě, která se 
uskutečnila v Augustiniánském domě v Luhačovicích.
Výběr ze stovky dochovaných dopisů byl několikrát pub-
likován. Korespondence se týkala osobních záležitostí, 
společenských událostí i malířské tvorby. Například na 
silvestra 1906 gratuloval Slavíček Janíkovi k zásnubám 
a o dva roky později k narození prvního syna, zajímal se 
o vývoj stavby železniční přípojky do Luhačovic, kterou 
právník pomáhal prosazovat a sdílel s Janíkem starosti 
ohledně výstavby vlastní vily v Luhačovicích. Vyjádřil 
svoji soustrast nad úmrtím Janíkovy sestry Ludmily 
(1906), s níž se manželé Slavíčkovi velmi sblížili. Slaví-
ček byl také svědkem na Janíkově svatbě koncem roku 

dětmi. Blízký vztah udržoval s rodinou prezidenta Masa-
ryka, především s Janem Masarykem, s nímž společně 
pobýval několikrát v Luhačovicích, o čemž svědčí řada 
dokumentů a fotografi í v rodinném archivu. Dlouholeté 
přátelství poutalo L. Janíka i k dalšímu z malířů blízkých 
Mařákově krajinářské škole Antonínu Hudečkovi.
Koncem května 1902 uspořádal spolek Mánes pražskou 
výstavu francouzského sochaře Augusta Rodina. Na 
Rodinovu počest se konala řada ofi ciálních i spon-
tánních setkání a banketů. Slavný Francouz navštívil 
i Slovácký večírek v restauraci U Kupců, připravený 
Ladislavem Janíkem. Že večírek v sochaři zanechal silný 
dojem, svědčí i Slavíčkův dopis příteli, líčící Rodinovo 
nadšení moravskými písněmi, jimiž jej Janík s ostatními 
zpěváky uvítali. Na závěr pobytu připravili Rodinovi přá-
telé výlet železnicí na Slovácko k Macoše, do Hodonína 
a do Hroznové Lhoty k Jožovi Uprkovi. Na „spanilé 
jízdě“ doprovázeli Augusta Rodina frankofonní výtvar-
níci Josef Mařatka – sochařův žák a hlavní organizátor 
pražské výstavy, Alfons Mucha a malířka Zdenka Brau-
nerová. V Hroznové Lhotě se v Uprkově chalupě sešla 
řada hostů, mezi nimi bratři Mrštíkové, sochaři Franta 
Uprka, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda a malíř 
Miloš Jiránek. Nechyběl ani Ladislav Janík a s ním řada 
představitelů právě obrozených luhačovických lázní, 
Dušan Jurkovič, MUDr. František Veselý, Cyril Holuby 
a skalický lékař MUDr. Pavol Blaho, který se v lázních 
zabydlil hned v následujícím roce. Augusta Rodina vítali 
venkované v krojích a doprovázela jej jízda na ověnče-
ných koních, víno teklo proudem a proslulý horňácký 
primáš Pavel Trn z Velké nad Veličkou neúnavně vyhrá-
val vzácným hostům. Uplatnili se i další lidoví muzikanti 
a tanečníci z celého Slovácka vířili v kole. Není ani divu, 
že Augustu Rodinovi tento archaický rej připomenul 
atmosféru helénského Řecka a že kraj kolem Hodonína 
nazval moravskou Hellas, jak se dodnes traduje. Přítom-
nost Ladislava Janíka spolu s předními osobnostmi luha-
čovických lázní při této výjimečné události dokládá jejich 
důležité postavení v rámci české a moravské kultury na 
počátku 20. století. O dva roky později Dušan Jurkovič 
vystavěl Jožovi Uprkovi v Hroznové Lhotě architek-
tonicky pozoruhodný ateliér, který je však dnes téměř 
v troskách.

Blanka Petráková
Text je výňatkem z publikace Příběhy krajiny a malířů 
Luhačovic, kterou je možno zakoupit v Muzeu luhačo-
vického Zálesí

1907 v Luhačovicích. Opakovaně se v dopisech vraceli 
k plánu navštívit opět Luhačovice společně, aby mohl 
Janík malíře provést po místech, která znal důvěrně od 
dětství. 
Ladislav Janík obdivoval moravskou tradiční kulturu, 
byl však nejen nadšeným a výtečným zpěvákem lidových 
písní, ale také sběratelem. V průběhu devadesátých let 
coby student pořizoval v době prázdnin v Luhačovicích 
řadu zápisů místních lidových zvyků, písní, pověr, pově-
rečných vyprávění a léčitelských praktik. Dochované 
rukopisné sešity Náš lid z let 1893 až 1897 a Lidopisné 
příspěvky obsahují pověrečná vyprávění o nadpřiroze-
ných bytostech a o některých zvycích během hospodář-
ského roku i v rámci tradičního rodinného zvykosloví 
(např. kapitoly svatba, narození dítěte, hostina po křtu, 
ale i podhoděnec, múra, čarodějnice, meluzína, rarášek, 
bestrman, černokněžník, poklad, strašidla a témata 
jako mlácení obilí, hotař, chytání na vojnu, cizoložnice 
atd.).  V roce 1895 publikoval L. Janík v časopisu Český 
lid povídku „Podhoděnec“, zapsanou v Luhačovicích. 
Většinu záznamů, zapisovaných obyčejnou tužkou ve 
školních linkovaných sešitech, poskytl Janík jazyko-
vědci a etnografu Františku Bartošovi, který jich využil 
při práci na svých syntetických dílech Moravský lid 
a Moravská svatba. Dnes jsou sešity uloženy v Morav-
ském zemském archivu v Bartošově literárním fondu. 
Některé Janíkovy záznamy využil i Antonín Václavík při 
práci na monografi i Luhačovské Zálesí, jež mohla být 
roku 1930 vydána právě díky Janíkově podpoře, a autor 
Antonín Václavík toto nesmrtelné dílo v úvodu Ladislavu 
Janíkovi věnoval. Vydání publikace však zdaleka nebylo 
jediným projektem, při němž dr. Janík uplatnil svůj vliv 
a zájem o rodný kraj. 
Ladislav Janík se profesně zaměřoval na vodní právo, kte-
ré mu bylo vzhledem k rodinným tradicím velmi blízké, 
zabýval se také stavebním řádem. Po vzniku Českoslo-
venska byl JUDr. Janík povýšen do funkce sekčního šéfa 
na ministerstvu fi nancí. Z titulu této funkce i soukromě 
jako milovník umění podporoval materiálně množství 
uměleckých institucí a kulturních událostí. Udržoval 
přátelské kontakty s řadou výtvarníků, přátelil se napří-
klad s Emilem Fillou, Maxem Švabinským, Františkem 
Hlavicou, Martinem Benkou, Františkem Ondrúškem či 
Aloisem Kalvodou, s nimiž vedl čilou korespondenci. Po 
předčasné smrti Antonína Slavíčka v únoru 1910 zůstal 
L. Janík v kontaktu jak s Mílou Slavíčkovou, později nově 
provdanou za Herberta Masaryka, tak se Slavíčkovými 

Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice
Projekt města Luhačovice s názvem Informační vyrozumívací a varovací systém (IVVS) pře-
šel v červenci do své realizační fáze. Spolufi nancování je zajištěno z prostředků Evropské 
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava (podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury). Cílem projektu je 
modernizace informačního a varovného systému města, který slouží pro řešení mimořád-
ných a krizových situací.
Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice je součástí rozsáhlého integrovaného 
projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“, který vytváří jednotnou 
komunikační platformu spojující všechna důležitá pracoviště krizového řízení na úrovni kraje, 
hasičského záchranného sboru a jednotlivých obcí s rozšířenou působností v rámci kraje. Jde 
především o dovybavení pracovišť a jejich vzájemné propojení do systému, a to realizací 12 indivi-
duálních projektů, včetně toho v Luhačovicích.
Cílem je efektivnější práce integrovaného záchranného systému Zlínského kraje v případě vzni-
ku krizových situací. Projekt umožní včasné varování obyvatelstva v případě ohrožení a rychlejší 
reakce v dané chvíli, což přispěje ke snížení rozsahu možných škod na životech, zdraví a majetku.
V Luhačovicích proběhly realizační práce během července a srpna. Na radnici a budově čp. 137 na 
Masarykově ulici byly instalovány nové sirény s obousměrným komunikačním modulem, původní 
siréna z čp. 137 se přesunula na střechu hasičské zbrojnice. V Pražské čtvrti jsou na vybraných 
sloupech veřejného osvětlení umístěny bezdrátové obousměrné hlásiče. Všechny prvky jsou 
napojeny na vysílací pracoviště v budově radnice, které je zároveň integrováno do IVVS Zlínského 
kraje.
Celkové náklady projektu jsou téměř 1,5 mil. Kč, z toho 75 % (1,06 mil. Kč) tvoří dotace z Regio-
nálního operačního programu Střední Morava.

Magdalena Blahová

Modernizace víceúčelového areálu v Polichně
Obyvatelé Polichna a okolí mohou od poloviny července využívat nově zrekonstruova-
né a modernizované sportovní hřiště v místním kulturně-společenském a sportovním 
areálu.

Původní plochu hřiště tvořil zastaralý a poškozený asfaltový povrch, který byl v nevyho-
vujícím stavu a mohl být pro sportující děti i dospělé nebezpečný.

Město Luhačovice využilo možnosti podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, 
která byla úspěšná. Žádost, která je předkládána prostřednictvím Místní akční skupiny 
Luhačovské Zálesí, prošla hodnocením na Státním zemědělském intervenčním fondu 
a byla schválena. Z celkových nákladů na realizaci ve výši 720 000 Kč bude dotace činit 
cca 417 000 Kč.

Nové víceúčelové sportovní hřiště má povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem 
o rozměrech 13 × 24 m. Na kratších stranách je instalováno 4 m vysoké oplocení se 
záchytnou sítí a s integrovanými brankami na malou kopanou. Součástí jsou i koše 
na basketbal, umístěny byly sloupky se sítí a na ploše jsou vyznačeny čáry pro volejbal 
a nohejbal. Vedle hrací plochy je nový vydlážděný prostor pro případné odložení věcí 
nebo posezení.

Vzniklo tak moderní a bezpečné sportoviště určené nejen dětem a mládeži, ale i široké 
veřejnosti se zájmem o aktivní trávení volného času.

Magdalena Blahová
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opravdovým zážitkem. Posluchač mohl registrovat 
i nejjemnější autentické zvuky z divadla, protože kino 
disponuje nejmodernější zvukovou technikou Dolby 
digital. Prsten Nibelungův byl také po vizuální strán-
ce naprosto ojedinělou podívanou: oheň, vodopády, 
husté lesy, dokonce i rej červů v podzemí bylo mož-
né vidět díky jedinečným projekcím a scénografi i. 
Pomocí středověkých kostýmů byl vytvořen na jevišti 
zvláštní druh realismu, o nějž by asi usiloval Wagner, 
kdyby měl k dispozici technologii naší doby. Projekce 
byla opravdu znamenitá a publikum, které společně 
trávilo tři večery, si odneslo silný zážitek.
Nabídka pokračovala projekcemi dalších titulů 
světově proslulých hudebních skladatelů v podání 
věhlasných operních zpěváků, dirigentů a režisérů. 
Tituly jako Tosca, Don Giovanni, Madam Butterf-
ly, Carmen, Aida a balet v režii Carlose Saury pod 
názvem Flameco Hoy byly nabídnuty zájemcům 
v období březen až srpen letošního roku.
Diváci v Luhačovicích, kteří očekávali vysoký a hod-
notný umělecký zážitek, určitě nebyli zklamáni. Přes 
fi lmové plátno, díky moderním technologiím, bylo 
možné vychutnávat jedinečnou atmosféru Metro-
politní opery bez ztráty autenticity živého přenosu, 
navíc vše obohaceno o rozhovory a neopakovatelné 
pohledy do zákulisí. 
V současné chvíli mají fi lmoví distributoři plné ruce 
práce a nakupují práva a licence na další představení. 
A ačkoliv je sice ještě žhavé léto, již nyní je zde objed-
návka na prosinec, která všem zpříjemní vánoční 
atmosféru a jistě bude stát za to! Titul z pokladnice 
klasických ruských baletů z dob největší slávy carské-
ho baletu 19. století, éry Maria Petipy, v podání nej-
lepších interpretů současnosti Bolšoj těatru z Mosk-
vy. Hudbu k inscenaci složil Petr Iljič Čajkovskij, 
jeden z nejlepších, nejznámějších a nejoblíbenějších 
skladatelů na světě, rok před svou smrtí, inspirován 
fantaskním příběhem německého romantika Ernesta 
Theodora Amadea Hoffmanna. Uhádnout nebo tipo-
vat název je jistě lehké, ale nějaké tajemství si dovolit 
můžeme. 
 Regina Bittová

Zámecká galerie 

v hospodářském objektu zámku 

Anton Čonka, vítěz akademie

V pátek 9. srpna se předávaly ceny XVII. ročníku Aka-
demie Václava Hudečka konané pod záštitou hejtma-
na Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Kromě Mistra 
Václava Hudečka byl přítomen i jeho nepostradatelný 
pomocník, absolvent a vítěz minulých ročníků, dvaa-
dvacetiletý rodák z Prahy Jan Mráček.
„Letošní absolventi byli velmi dobře připraveni a roz-
hodování o ocenění bylo velmi náročné. Je úžasné, jak 
studenti na sobě stále pracují. Neusínají na vavřínech, 
i když sklízejí úspěchy na mezinárodních pódiích. 
Hodně na sobě pracují a to je potřeba pro jejich další 
hudební život,“ zhodnotil Jan Mráček. 
Letošní týdenní houslovou akademii absolvovalo 18 
studentů. Nejmladší účastnice byla jedenáctiletá Klá-
ra Zayková. Hlavní cenu, mistrovský nástroj postave-
ný Mistrem Petrem Raczem z Lubů u Chebu, získal 
dvacetiletý Anton Čonka. Ten si odnesl také Cenu 
hejtmana Zlínského kraje. Anton Čonka pochází 
z Prešova. Vystudoval konzervatoř v Košicích, jeho 
profesorem byl Karol Petroczi. Nyní šestým rokem 
studuje na pražské konzervatoři u profesora Pavla 
Kudeláska. Na luhačovické akademii byl letos počtvr-
té. „Pečlivě jsem se připravoval a hrálo se mi skutečně 
výborně. Pan Hudeček se svojí paní jsou skvělí a panu-
je zde výborná atmosféra. Do budoucna by mě bavila 
komorní hra. Se sestrou máme klavírní trio,“ svěřil se 
Anton Čonka, vítěz letošních houslových kurzů.
 Olga Skovajsová

Naše místní organizace zahrádkářů tradičně nabí-
zí zájemcům možnost využít nabízené služby, a to 
pálení slivovice a moštování ovoce. Letošní rozmary 
počasí nadělaly značné škody na úrodě, přesto nějaká 
trnečka a jablíčko zůstaly. 
Zápis kvasu proběhne v pěstitelské pálenici v pátek 
20. září od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu 21. září 
od 8.00 do 10.00 hodin, kontaktní osobou je vedoucí 
pálenice pan Ladislav Mikulec, číslo jeho mobilu je 
605 126 493.
Zájemci o moštování mají možnost se objednat buď 
v drogerii U Umlaufů, nebo na čísle 602 659 171, kde 
získají další informace. Doufáme, že zájemci o naše 
služby budou spokojeni a zachovají nám věrnost.

Zbyněk Lekeš, 
jednatel ZO ČZS LUHAČOVICE

Podzimní bilancování zahrádkářů

Kinu Elektra se po úspěšné digitalizaci kina podařilo 
získat velmi populární záznamy přenosů z Metropo-
litní opery z New Yorku a zapojit se tak do celosvě-
tově úspěšného projektu. První cyklus záznamů oper 
byl ukončen, nyní se čeká na fi lmové distributory, 
kteří díla nakupují, jakou nabídku kinům připraví.
Těm, kterým záznamy utekly, zprostředkujeme 
malou rekapitulaci. Samotný úvod přenosů začal 
jedinečným kompletním cyklem Wagnerova díla 
pod názvem Prsten Nibelungův v roce 2012, který 
byl v ČR uveden premiérově a promítal se pouze 
ve třech kinech naší republiky Praze, Olomouci 
a Luhačovicích. Hudební i pěvecké provedení bylo 

Od září bude s dotační podporou zahájena další 
investiční akce města. Jedná se o zateplení, výmě-
nu oken a dveří a rekonstrukci střechy v ZŠ 2, tedy 
v budově bývalých jeslí.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Operačního 
programu životního prostředí, která se realizuje přes 
Státní fond životního prostředí.
„Konkrétně se bude jednat o výměnu 116 dřevěných 
oken za plastové, vyměněno bude 8 dveří, bude prove-
dena rekonstrukce a zateplení střechy a celkové zatep-
lení budovy. Od této rekonstrukce si město slibuje také 
výraznou úsporu energií,“ vysvětlil Jiří Šůstek, vedou-
cí správy majetku města.
Stavbu bude provádět fi rma TZ Therm Zlín. Celková 
částka na realizaci díla je zhruba 4,2 miliony korun, 
z toho dotace činí 3,2 miliony korun. Stavba bude 
dokončena do konce listopadu letošního roku.
„V následujících dnech se sejdeme se zástupci fi rmy 
a města. Na schůzce dojednáme přesný harmonogram 

Rekonstrukce budovy ZŠ 2

Nově otevřená Zámecká galerie je od 1. května pří-
stupná veřejnosti a láká především zájemce, kteří 
mají vztah k dějinám umění, historii a starým před-
mětům. Galerie je situována do bývalého hospodář-
ského objektu přináležejícího k baroknímu zámku, 
jenž byl vystavěn hrabětem Volfgangem Serenyim 
v letech 1730–1738 v místech dřívější tvrze. Nej-
starší písemnost zmiňující existenci dvora s hospo-
dářským zázemím a pivovarem pochází z roku 1630, 
kdy již patřilo panství Luhačovice rodu Serényiů. 
Jednopodlažní centrální část členitého objektu dří-
ve sloužila jako přístřeší pro kočáry a povozy, stáje 
a sklady. 
Od roku 2010 probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
s odstraňováním pozdějších nešetrných úprav ve 
snaze navrátit části rozsáhlého objektu kultivovanou 
formou ráz historické stavby. 
Nyní budova slouží jako prodejní galerie starožit-
ností. Další zrekonstruovaná část bude otevřena 
v září a měla by sloužit jako výstavní prostory, kde 
budou nainstalována výtvarná díla skutečně zvuč-
ných jmen: české malířky, představitelky evropského 
surrealismu, Toyen (Marie Čermínové), olejomalba 
malíře Jana Baucha, grafi cké listy Otakara Kubína 
a dalších, a bude zde i knihovna, čítárna a kavárna. 
Ve fázi náročné rekonstrukce je zatím podkroví, se 
kterým se počítá jako s místem pro pořádání výstav. 
„Cílem je vytvořit místo, které bude nejen prodejní 
galerií a dějištěm kulturně společenských akcí, ale 
také důstojnou připomínkou rodu Serényiů, jenž 
položil základy luhačovického lázeňství,“ sdělil maji-
tel galerie Martin Šustek.

Regina Bittová

prací tak, aby nebyla narušena výuka. V současné 
době sídlí v budově první a třetí ročníky, školní druži-
na a kuchyň s jídelnou,“ vypočítal Roman Lebloch, 
ředitel školy, a dodal, „pokud se bude zateplovat 
nebo opravovat střecha, tak to výuku nijak nenaruší. 
V momentě, kdy se začne s výměnou oken, budou děti 
převedeny do velké školy.“
Stavba jeslí byla zahájena v roce 1970, kdy se pro-
vedly základy a část zdiva. V roce 1971 byla dokon-
čena hrubá stavba a vyzdily se příčky. Nové jesle byly 
otevřeny v roce 1973.
Stavba jeslí byla největší stavbou v akci „Z“, která 
se v Luhačovicích kdy budovala (rybářský domov na 
přehradě, dětské brouzdaliště, dílny a sklady Komu-
nálních služeb, sklady a garáže Technických služeb 
města). Celková hodnota díla byla 4,621 milionu 
korun, kapacita míst v roce otevření byla 80 míst.

Olga Skovajsová

První cyklus záznamů oper 

byl ukončen

KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
5. So    7 . 9. D 16.00  Vigantice
6. Ne 15. 9. V 16.00 14.00 Boršice
7. So  21. 9. D 15.30  Provodov
8. So  28. 9. V 15.30 13.15 Bystřice p. H.
9. So  5. 10. D 15.00  Spytihněv

MUŽI „B“ - III. SK. B

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
5. Ne     8. 9. D 14.00  Šanov
6. So  14. 9. V 16.00  Příluky B
7. Ne  22. 9. D 14.00  Jasenná
8. Ne  29. 9. V 15.30  Poteč
9. Ne  6. 10. D 14.00  Štítná n. Vl. B

DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
5. So     7. 9. D 10.00  Vlachovice
6. So  14. 9. V 13.30 11 45 Baťov 1930*1
7. So  21. 9. D 10.00  Brumov
8. Ne  29. 9. V 10.00 07 45 Bystřice p. H.
9. So  5. 10. D 10.00  Dolní Němčí

ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
3. St      4. 9. V 16.30  18.15  Slušovice
4. Ne     1. 9. D 9.30  11.15  Ratiboř
5. So     7. 9. V 9.30  11.15 8.15 Uh. Brod
6. Ne  15. 9. D 9.30  11.15  Vsetín
7. So  21. 9. V 9.30  11.15 8.00 Louky
8. Ne   29.9. D 9.30  11.15  Brumov
9. Ne  6. 10. V 9.30  11.15 7.15 1. Valašský

Mistrovská utkání 
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Lanové centrum u přehrady

Dětské lanové centrum s názvem Pirátská záto-
ka je situováno v příjemném prostředí  přehrady 
nedaleko Autocampingu, v těsné blízkosti cyklos-
tezky a je určeno dětem od 3 do14 let.
Zábavní centrum je tvořeno 11 disciplínami s růz-
nou obtížností, skluzavkou, lanovkou a dalšími 
překážkami, které mají děti za úkol překonávat, 
vše v pirátském duchu.  
Nachází se v lese a je nápaditě umístěno na stro-
mech ve výšce do 1,7 m a umožňuje doprovod 
rodičů. Jednotlivé disciplíny jsou doplněny záchyt-
nými sítěmi.
Provozní doba je celotýdenní od 9.00 do 20.00 
hodin. Základní vstupné pro dítě je 50 Kč za jedno-
rázový vstup na dobu 1,5 hod. Celodenní vstupen-
ka pro opakovaný vstup stojí 75 Kč pro jedno dítě.

měli trať ve všech disciplínách kratší. Rychlé pře-
vlečení a pak už dalších 22 kilometrů na horském 
kole. Pak už závěrečný běh v délce 10 kilometrů.
„Počasí je dnes úplně super. Trať suchá, jen tu a tam 
nějaká kaluž, ale to je vždycky. Letos nás závodilo 
asi o deset míň než loni. To proto, že triatlon koli-
duje s dalšími vícedenními závody,“ vysvětlil Libor 
Slezák, hlavní pořadatel závodu. Vítězem závo-
du se stal student druhého ročníku ČVUT oboru 
informační technologie, dvacetiletý orientační 
běžec ze Zlína Tomáš Kolárik (1:50:29). Druhý 
doběhl Zdeněk Slezák (1:50:49), třetí Michal Pet-
rla (1:51:12).
„Nejtěžší byl běh, protože byl poslední. Plavání 
jsem trošku šetřil, kolo jsem jel naplno. Závěrečná 
pasáž běhu, byla skutečně náročná,“ svěřil se těsně 
po závodu vítěz Tomáš Kolárik.
Na zkrácené trati doběhl jako první čtrnáctiletý Jan 
Vopařil (1:59:24). První ženou byla Petra Macková 
(2:04:30). Třetí – loňská vítězka Bára Vavrysová 
(2:05:39). Těsně po závodu se Ľubomír Smatana 
svěřil: „Putování po českých zemích je nejen prá-
ce, ale i zábava. Triatlon jsem nikdy neabsolvoval. 
Navíc jsem poprvé na Luhačovicku. Moc se mi tu 
líbí, a kdybych se mohl při závodu více dívat kolem 
sebe, tak bych si to užil ještě víc.“ 

Olga Skovajsová

Plovárna bude týden uzavřena

Jedná se o běžnou údržbu. Bude se čistit celá bazé-
nová hala a akumulační jímky, budou zkontrolo-
vány všechny technologie a fi ltry. Bazén relaxační 
a whirlpool budou vypuštěny a vyčištěny.  Proběh-
ne celková dezinfekce a drobné opravy.
„S tím souvisí i akumulační nádrže, které jsou 
ve spodní části plovárny, ty budou také vyčištěny. 
Zkontrolují se veškeré čisticí technologie, které 
budou odstaveny, doplní se pískové fi ltry. Práce 
bude provádět fi rma BERNDORF BÄDERBAU, 
s. r. o., (pouze práce související s nerezem, vše ostat-
ní si děláme vlastními silami). Hlavní bazén, který 
pojme až 325 m³ vody, zůstane napuštěný,“ vypo-
čítal Tomáš Mejzlík, ředitel Sportovního centra 
Radostova. 
V průběhu loňského roku došlo k několika opra-
vám, které vyplynuly z reklamací stavby. Největ-
ším zásahem byla oprava relaxačního bazénu, 
kde došlo k rozsáhlé korozi. Práce probíhaly i na 
terasách, tady zatékalo. Bylo nutno přistoupit 
k celkové rekonstrukci teras. Následně byla opra-
vena parozábrana u skel v hlavní bazénové hale. 
Odstávka začala v září a trvala dva a půl měsíce.
Návštěvnost plovárny souvisí s návštěvností Luha-
čovic. Červenec byl slabší oproti roku 2012 zhruba 
o 1000 návštěvníků. Největší návštěvnost je, a to je 
trošku paradoxní, pokud jsou velmi vysoké teploty 
nad 35 °C nebo naopak v chladných dnech. 
„Rekordní návštěvnost jsme zaznamenali v měsí-
ci březnu. Zatímco březen 2012 vykazoval 6 887 
návštěvníků, v letošním extrémně deštivém břez-
nu si přišlo zaplavat 8 711 návštěvníků,“ vysvětlil 
Tomáš Mejzlík a dodal, „kvůli vyššímu vstupnému 
k nám chodí speciální klientela, která vyhledává 
jakýsi komfort a klid. Máme smlouvy s velkou větši-
nou hotelů v Luhačovicích. Vyčištěná přehrada nám 
odebrala návštěvníky maximálně v jednotkách. Pri-
oritně stále zůstává – pokud Luhačovice svoje náv-
štěvníky a klienty mají, tak i my máme klientelu.“
Technologická odstávka proběhne v týdnu od 2. do 
8. září. Poté začne běžný provoz – plavání senio-
rů, aqua aerobik, plavání kojenců, Plavecká škola 
Uherské Hradiště.

Olga Skovajsová

Tři zlaté medaile 

pro hasiče Josefa Vlka

Ve dnech 1.–10. srpna se konaly v severoirském 
Belfastu Světové policejní a hasičské hry. Už 
tradičně se těchto her účastní i hasiči a policisté 
z České republiky. Zlínský kraj zastupoval pro-
fesionální hasič, neúnavný sportovec, „sběratel“ 
medailí z Policejních a hasičských her, sympatic-
ký Josef Vlk z Řetechova. 
První závod, který mě v neděli čekal, byl výběh 
schodů 27patrové budovy v plné hasičské zása-
hové výzbroji s aktivním dýchacím přístrojem, 
což dohromady váží zhruba 15 kg. V silné, hlav-
ně španělské a brazilské konkurenci, jsem svo-
ji kategorii vyhrál časem 2 minuty 56 sekund 
a získal tak svou letošní první zlatou medaili. Tu 
druhou jsme získali vzápětí, kdy jsme jako tým 
České republiky, nenašli přemožitele mezi spor-
tovci z ostatních států. 
Po dvou dnech volna jsem se postavil na start krá-
lovské disciplíny hasičů, kterou je TFA, což volně 
přeloženo znamená „Nejtvrdší hasič přežije“. 
Simuluje se tu činnost hasiče u zásahu a skládá 
se ze čtyř částí – technické, dvou silových a jedné 
vytrvalostní, které se sčítají ve výsledný čas. Tady 
dominují hasiči z Brazílie a vlastně z celé Jižní 
Ameriky. Já jsem se toho rána vyspal velice dobře 
a předvedl výborný výkon, který mi v konečném 
součtu těsně zajistil další, už třetí zlatou medai-
li. Tímto se tak tyto hry pro mě samotného staly 
nejúspěšnějšími za několik posledních let. Večer 
jsme to pak patřičně oslavili v pravé irské hospo-
dě, kterou vlastní dva Češi a kde jsme dostávali 
slevu na pivo. V pátek, den před odletem, jsme 
dokonce zažili i pravou místní demonstraci, kdy 
vzduchem létalo kamení, cihly, stříkalo se vodou 
a byl cítit slzný plyn. Policejní kordon nás pak 
nasměroval do vedlejší ulice, kde se pro změ-
nu sedělo u kávy a novin. Jako by se nic nedělo. 
Ale to bylo už jen takové malé zpestření našeho 
pobytu v tomto jinak velice krásném a přívěti-
vém městě, na které mi zůstane spousta hezkých 
vzpomínek.
Severní Irsko je součást Velké Británie, kterému 
formálně vládne britská královna, ale má vlast-
ní vládu a parlament. Hlavní město Belfast s asi 
320 000 obyvateli leží v ústí řeky Lagan, kde se 
nacházejí největší loděnice na světě Harland & 
Wolff. Nad nimi se tyčí dva mohutné 80metrové 
jeřáby, které jsou zároveň dominantou města, 
a kde byl před více než sto lety postaven i slavný 
TITANIC. Na to jsou místní obyvatelé patřič-
ně hrdi, jmenuje se zde po něm ulice a největší 
náměstí.

Olga Skovajsová, Josef Vlk 

Nový sportovně relaxační areál 

U Solného pramene

Nový sportovně relaxační areál U Solného pra-
mene si měla veřejnost možnost prohlédnout ve 
středu 7. srpna. V bezprostřední blízkosti hotelu 
Rezidence Ambra byla vybudována budova bow-
lingu s barem, kavárnou a venkovní terasou, vin-
ným sklípkem. Na dvou nových bowlingových 
dráhách, které je možné si pronajmout za cenu 
150 Kč/hodina/dráha, je vyhlášena soutěž pro 
rodinné a fi remní týmy. Otevírací doba je ve všední 
dny od 14.00 do 22.00 a v sobotu a neděli od 10.00 
do 22.00. Rezervace bowlingu a míst v restauraci 
na tel. 577 154 111 a na www.hotel-ambra.cz/
bowling. Na terase se griluje a v pátek nebo v sobo-
tu zde vždy od 19.00 hraje hudba. V pátek 16. 8. 
Oldies diskotéka, 23. 8. cimbálová muzika Ohni-
ca z Uherského Hradiště, v sobotu 9. září country 
skupina Freďáci z Přerova, 14. 9.  skupina Acous-
tica z Ostravy. Podrobnější programy najdete  
na www. luhacovice.cz. Venkovní areál je volně 
přístupný. Najdete zde dětské hřiště s herními 
prvky, lanovou dráhou, lezeckou stěnou a venkov-
ním fi tness. Svůj koutek zde naleznou hosté všech 
generací. „Rodiny s dětmi jistě ocení široké spekt-
rum houpaček, skluzavek a průlezek, starší gene-
race pak klidné posezení v blízkosti lesa. Jsou pro 
vás připraveny osvěžující míchané nápoje, kvalitní 
moravská vína i speciality na grilu, o víkendu hudba 
k tanci i poslechu. Celý areál je otevřený nejen pro 
hotelové hosty, ale i pro širokou veřejnost. Je ideál-
ním místem pro pořádání rodinných oslav a fi rem-
ních akcí,“ upřesnila Magda Semelová, vedoucí 
ubytování a marketingu hotelu Rezidence Ambra. 

Tradiční triatlon s netradičním hostem 

Ľubomírem Smatanou

V neděli 11. srpna se běžel už čtvrtý otevřený ori-
entační závod v triatlonu. Na start se postavilo 29 
závodníků, vesměs orientačních běžců místního 
oddílu. Celý závod se ctí absolvoval redaktor Čes-
kého rozhlasu 1 Radiožurnál, sympatický Ľubo-
mír Smatana. V současné době vyrábí úspěšný 
pořad Prázdniny na přání.
Závod LCE3aTlon 2013 startoval v deset hodin na 
rybníku mezi Slopným a Loučkou. Muži na Křešo-
vě plavali 560 metrů. Dvě ženy a jeden dorostenec 
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Společenská kronika

Narození
Jan Konečný
Lukáš Mlček
Filip Machů
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Jiří Kubíček a Zuzana Polášková
Tomáš Bednařík a Renata Pavelková
Martin Ustohal a Danica Sovišová 
Tomáš Vlk a Monika Krawczyńska
Blahopřejeme.

Zlatá svatba 
Jindřiška a Josef Pláškovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
František Dynka  86 let
Ludmila Čechová 93 let
Marie Máčalová 88 let
Marie Lučanová 80 let
Marie Plecháčová  88 let
Štěpánka Mikulcová  85 let
Emílie Stará               85 let
Anežka Valášková 80 let
Anna Zápecová 88 let
Alois Kudláček 89 let
Bohumila Šedivková 86 let
Anna Krajčová 85 let
Miroslav Talaš 80 let
Drahomíra Soukupová 80 let 
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Aloisie Žáčková 93 let
Vlasta Skovajsová 87 let
Marie Dostálková 83 let
Marta Starobová 65 let
Lubomír Vodička 69 let
Ondřej Vintr 79 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.

Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
PR manažer (ka), REDAKTOR (KA) 

Podrobnější informace: e-mail: reditel@mdkelektra.luhacovice.cz, 
tel. 571 118 635 a na www.mdkelektra.luhacovice.cz.

Vzpomínka
Dne 26. 9. uplyne 30 let 
od smrti pana Josefa Hubáčka.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Kronika

Vzpomínka
Dne 8. 9. uplynuly již dva roky, 
kdy nás náhle opustil milovaný 
manžel, tatínek
pan Josef Hubáček z Řetechova.

S láskou vzpomínají manželka Marie, 
syn Martin s přítelkyní Zuzanou.

Vzpomínka
Dne 10. září vzpomeneme smutné 
10. výročí, kdy nás navždy opustil  
můj manžel, tatínek a dědeček 
pan Josef Dostál.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka Vlasta 
a dcery Alena a Dana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 26. 9. 2013 tomu bylo 5 let, 
co nás navždy opustila 
paní Věra Brychtová. 

S láskou stále vzpomíná 
celá rodina.

Muzeum

V září probíhají výstavy Příběhy krajiny a malířů 
Luhačovic a Naši pěvci. 
Je připraven doprovodný program pro školy k výsta-
vám s lektorkou Radkou Kozubíkovou. 

19. 9. 2013 
Impresionismus a móda. 
Přednáška s promítáním a živými ukázkami.

Neděle 29. září 2013 
Architektura Luhačovic, 
dějiny dlouhého století jako na dlani. 
Komentovaná prohlídka lázní k Mezinárodnímu dni 
architektury. Začátek prohlídky u Jurkovičova domu 
v 15.00 hodin. 

LUHAČOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK CALMA
oslaví v neděli 8. září od 15.00 hodin narozeniny 
Marie Calmy Veselé ve formě Kloboukového dne, 
kolonádního koncertu s historickou módní pře-
hlídkou. 
Doprovází zlínská dixielandová kapela Jazzzubs. 

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 jed-
nom místě“.  
Proč právě klíče? Protože DDM Luhačovice sídlí 
v zámku a ke každému zámku patří klíč. Klíč je pro nás 
symbolem otevřených dveří pro všechny, nové cesty 
k zábavě a poznání, kamarádství a společných zážitků, 
ke spokojenosti.
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 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 zúčastnit naší oslavy, ale bude chtít 
podpořit náš pokus o zápis do knihy rekordů, může klí-
če přinést do DDM Luhačovice v týdnu od 2. do 6. 9. 
2013. Pokud bude rekordní pokus úspěšný, bude zare-
gistrován 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 rekor-
dů – „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
Eva Tomalová

Ztráty a nálezy 2013
květen: kolo, mobilní telefon, červen: řetízek, 
klíče, brašna, červenec: peněženka, srpen: prs-
týnek, peněženka. Bližší informace na matrice 
MěÚ Luhačovice.

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostá-
váme se do roku 1937.
Když dozněly poslední tóny smutečního pochodu z III. 
symfonie od L. van Beethovena, přednesla paní Dolfa 
Dostálová báseň Požehnání otcovo od Jana Rokyty, která 
svým obsahem velmi vhodně zapadla do rámce smuteční 
slavnosti. Tryzna za prezidenta Osvoboditele byla ukon-
čena státní hymnou, při níž stáli čestnou stráž důstojníci 
vojenského lázeňského ústavu, legionáři, sokoli, orli, 
hasiči a skauti. Závěr tento působil na všechny přítomné 
hutným dojmem. Po celou dobu slavnosti konali čestnou 
stráž před sokolovnou, na místě, které svou smuteční 
výzdobou připomínalo truchlivou národní událost, členo-
vé tělocvičné jednoty Sokol.
V úterý 21. září, v den pohřbu prezidenta T. G. Masary-
ka, se luhačovičtí občané a lázeňští hosté shromáždili na 
pozvání městské rady na Lázeňském náměstí před Spole-
čenským domem. Po půl 10. hodině promluvil do lázeň-
ského rozhlasu ředitel Fr. Novotný o významu prezidenta 
Masaryka pro náš národ i pro ostatní svět. Na znamení 
sirény byla pouliční doprava na několik minut zastavena 
a občané věnovali zesnulému prezidentu tichou vzpo-
mínku. S největší pozorností vyslechli pak z čs. rozhlasu 
zprávu o zahájení slavností v Praze, dále řeč prezidenta 
republiky dr. Beneše nad rakví prezidenta Osvoboditele 
a chorály Svatý Václave a Kdož jsú boží bojovníci. Potom 
se část občanů rozešla do svých domovů, kde posloucha-
li u svých přijímačů další zprávy o průběhu pohřebních 
slavností v Praze, jiní je zase poslouchali na Lázeňském 
náměstí. Po celou dobu pohřbu měli čestnou stráž u busty 
prezidenta Osvoboditele na orchestrádě Společenského 
domu legionáři, sokoli a skauti. Luhačovice se důstojným 
a tklivým způsobem rozloučily s prvním prezidentem 
republiky a zároveň svým čestným občanem.
Cestou k svobodě národa
Myšlenkový postup přednášky na smuteční slavnosti, 
pořádané městskou radou na paměť zesnulého preziden-
ta Osvoboditele T. G. Masaryka ve velkém sále sokolovny 
18. září 1937. Počátkem osmdesátých let minulého století 
přišel do Prahy univerzitní profesor T. G. Masaryk. Masa-
ryka, podrobného znalce Komenského a Palackého, zaujal 
záhy téměř úplně problém českého národa, malého, tehdy 
nesvobodného, snažícího se o obnovení samostatnosti. 
Výsledkem Masarykova studia českých dějin bylo pozná-
ní, že jejich smyslem a tudíž i odkazem našich předků je 
myšlenka lidskosti, idea humanitní, žádající sice vědomě 
nikomu neubližovat, ale zato odhodlaně se bránit proti 
útisku a není-li možno jinak, třeba i železem. Takto chápa-
nou humanitní myšlenku učinil Masaryk vyznáním (cre-
dem) českého národního života.
Máme ve smyslu této humanitní myšlenky domáhati se 
samostatnosti? Masarykova odpověď zněla: Ano! Kterými 
prostředky Humanitními! Byl tedy Masaryk z počátku pro 
klidný vývoj proti násilnému převratu (revoluci). S revolu-
cí souhlasil jen v případě, kdyby věci došly tak daleko, že 
by se již usilovalo přímo o život národa. Později však při-
pouštěl, že revoluce jako obrana proti násilí jest oprávněna 
i tehdy, když ještě nejde o existenci národa. Svůj konečný 
názor na revoluci formoval tak, že se za jistých okolností 
může státi i mravní povinností národa.
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P L AVÁ N Í  DĚT Í
zájemci o kurzy plavání dětí 
od ½ roku s rodiči a od 3 let 

i bez rodičů 
v aquaparku v Luhačovicích,

 
hlaste se na tel. 608 863 417 

nebo na: 
babyclub_uh@volny.cz, pí Slívečková

Odkud teče naše „kohoutková“?

Tím nejpřirozenějším nápojem, který odpovídá potřebám našeho organis-
mu a nezatěžuje trávení, je čistá voda. Ve Zlínském kraji je voda dodávaná 
veřejnými vodovody velmi dobré kvality. Protože je v neustálém pohybu, 
proudí v chladu a temnu vodovodního potrubí a je průběžně odpouštěna, 
můžeme se tedy spolehnout na její „čerstvost“. Voda z veřejných vodovo-
dů podléhá přísné kontrole jakosti zajišťované provozovatelem veřejného 
zásobování podle vyhlášky č.252/2004 Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody a je rovněž pod dozorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví tj. místně příslušné hygienické stanice. U vody z kohoutku je kont-
rolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo 
na kohoutku u spotřebitelů. Kohoutková na Zlínsku, teče z úpraven vody 
Klečůvka a Tlumačov. Ročně se vypijí a spotřebují miliony kubíků vody, 
které pocházejí ze dvou hlavních zdrojů. Voda pro východní část Zlína, 
okolí Vizovic, Slušovic, Kostelce a Fryštáku se čerpá z přehradní nádrže 
Slušovice a prochází následnou úpravou v úpravně vody v Klečůvce. Pro 
západní část Zlína a okolí Otrokovic a Napajedel se jímá podzemní voda ze 
studní a hydrogeologických vrtů v oblasti dvou území: Tlumačovský les a 
Kvasice-Štěrkoviště. Tato voda zase prochází úpravnou vody v Tlumačově. 
Celému systému zásobování vodou na Zlínsku se říká Skupinový vodovod 
Zlín. Pitná voda do oblasti Valašských Klobouk, Slavičína a jejich okolí a 
části Luhačovic je odebírána z přehradní nádrže Stanovnice a upravována 
v úpravně vody Karolinka. Dalšími úpravnami v systému zásobování pit-
nou vodou jsou úpravna Ludkovice se stejnojmennou přehradní nádrží, 
která dodává vodu pro část Luhačovic a dále pro obce v okolí Ludkovic, a 
úpravna vody Štítná nad Vláří, která zásobuje Štítnou a Brumov-Bylnici.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., tel.: 840 668 668 , www.smv.cz

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 20. VÝROČÍ 
VZNIKU ZLÍNSKÉ JÍZDNÍ POLICIE

5. ZÁŘÍ 2013 - Lázeňské náměstí Luhačovice
15.00 Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR • 16.30 Přehlídka jízdních policií 

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

• rekonstrukce bytů

• provedení zámkové dlažby

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



Neděle 29. 9. 16.00
KK / Věrovanka
Sponzorem koncertu je Lázeňský léčebný dům Praha

VÝSTAVY 
28. 8. – 9. 9. 
Architektura Dušana Jurkoviče v Luhačovicích
 Hala Vincentka

14. 9. – 10. 10. 
Prodejní výstava / Mgr. Ladislav Pálka – obrazy, malba
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 14. 9. v 16.00 hodin 
 Galerie Elektra

Neděle 1. 9. 17.00
Šmoulové 2 / PREMIÉRA
Animovaný USA, přístupné bez omezení 

Středa  4. 9. 19.30 
Babovřesky / Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Čtvrtek 5. 9. 19.30 
Velký Gatsby
Romantický USA, nevhodné pro děti do 12 let

Pátek 6. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Líbánky / MFF Karlovy Vary 2013
Drama ČR, přístupné bez omezení 

Sobota 7. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Pěna dní / MFF Karlovy Vary 2013
Fantasy Francie, přístupné bez omezení

Neděle 8. 9. 17.00
Letadla / PREMIÉRA
Animovaný USA, přístupné bez omezení 

Čtvrtek 12. 9. 19.30 
Babovřesky / Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Sobota 14. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Colette / PREMIÉRA
Romantické drama ČR, přístupné bez omezení

Neděle 15. 9. 17.00
Mortal Instuments: město z kostí / PREMIÉRA
Akční Kanada, nevhodné pro děti do 12 let

Úterý 17. 9. 19.30.
Velký Gatsby
Romantický USA, nevhodné pro děti do 12 let

Středa 18. 9. 19.30
Líbánky / Drama ČR, přístupné bez omezení

Čtvrtek 19. 9. 19.30
Babovřesky / Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Pátek 20. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Život té druhé
Komedie Francie, nevhodné pro děti do 12 let 

Sobota 21. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Diana / PREMIÉRA 
Životopisný VB, nevhodné pro děti do 12 let

Neděle 22. 9.  17.00
Šmoulové 2 / Animovaný USA, přístupné bez omezení

Středa 25. 9. 19.30
Líbánky / MFF Karlovy Vary 2013
Drama ČR, přístupné bez omezení

Čtvrtek 26. 9. 19.30 
Babovřesky / Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Pátek 27. 9. 19.30
Dámská jízda s fi lmem Donšajni            
Komedie ČR, přístupné bez omezení

Sobota 28. 9. 17.00
Letadla                                
Animovaný USA, přístupné bez omezení

Sobota 28. 9.  19.30
Dámská jízda s fi lmem Revival / MFF Karlovy Vary 2013
Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Neděle 29. 9. 17.00
Justin: Jak se stát rytířem 
Animovaný Španělsko, přístupné bez omezení
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 kam v Luhačovicích  
DNY SLOVENSKÉ KULTURY V LUHAČOVICÍCH 
28. 8. – 7. 9. 
Středa 4. 9. 19.30
Kouzlo a temperament slovenského folkloru
Koncert Ľudové hudby Miroslava Dudíka 
 Lázeňské divadlo

Pátek 6. 9. 15.00
Procházka po slovenských stopách 
Prohlídka lázní s výkladem historie Luhačovic
 zaměřeným na společenské dění a pobyty osobností 
ze Slovenska. Doprovází B. Petráková
 Společný odchod od Jurkovičova domu 

Pátek 6. 9. 19.30
Šofér slečny Daisy
Uvádí: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen
 Lázeňské divadlo

Sobota 7. 9.  19.30
Koncert Sisy Sklovské, 
klavírní doprovod Richard Rikkon
 Lázeňské divadlo

Pátek 6. 9.         19.00 
Vracovjáci od Strážnice a Kyjova 
 MěDK Elektra sál Rondo  

Neděle 8. 9. 10.00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PRAMENE NOVÝ JUBILEJNÍ 
za účasti čestných hostů. Účinkuje Žesťová harmonie Zlín 
Prostranství mezi Společenským domem a vilou Alpská růže

Neděle 8. 9. 15.00
Kloboukový den / Účinkuje Dixieland Band Jazzzubs 
Zlín a Luhačovický okrašlovací spolek Calma
 Lázeňské náměstí

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH 
SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM 13. – 15. 9. 2013
Pátek 13. 9.  10.00  Než přijde pan učitel, vystoupení zahranič-

ních souborů
 15.00  Už jsme tady, vystoupení českých souborů
 19.30 Zpívající kolonáda
 Lázeňské náměstí  
Sobota 14. 9.    9.00 Lidový jarmark
 13.30 Roztančená kolonáda
 14.00 U nás na vsi, komponovaný pořad
 16.00 Vyhlášení Vesnice roku
 Lázeňské náměstí
Neděle 15. 9.    9.00 Lidový jarmark
 13.00  Roztančená ulice / Průvod od pošty na 

Lázeňské náměstí
 14.00 Písní a tancem, přehlídkový pořad
 Lázeňské náměstí

Pátek 13. 9. 19.00
Přednáška / Jiří Grygar / A přece se točí…Případ Galileo Galilei
 Kinosál MěDK Elektra Luhačovice

Čtvrtek 19. 9. 19.00
Zálesanka z Luhačovic
 MěDK Elektra sál Rondo  

Pátek 20. 9. 19.30
Návštěvy u pana Greena
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek
 Lázeňské divadlo

Sobota 28. 9. 9.00 – 17.00
II. Svatováclavský  jarmark
 Náměstí 28. října

Sobota 28. 9. 19.00  
Svatováclavská veselice / Boršičanka z Boršic
 MěDK Elektra sál Rondo  

KOLONÁDNÍ KONCERTY / LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ
Neděle 1. 9. 16.00
KK / Vlčnovjanka

Čtvrtek 5. 9. 15.00
Slavnostní koncert k 20. výročí vzniku zlínské jízdní policie
Program: 
15.00 Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
16.30 Přehlídka jízdních policií

Neděle 22. 9. 15.00
KK / Smíšený pěvecký sbor Janáček Luhačovice

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. 9. 2013.

Kino Elektra

Sobota 7. 9. od 14.00, zámecká zahrada (v případě deštivého 
počasí sál Rondo MěDK Elektra)
Oslava 30. výročí založení Domu dětí a mládeže Luhačovice 
Pokus o zápis do České knihy rekordů - „Největší počet klíčů na 
jednom místě“, nepotřebné klíče s sebou.

Sobota 14. 9. od 14.00 do 18.00, okolí Orea hotelu Fontána
Vycházka za pohádkou
Pro děti a rodiče s dětmi a veřejnost. Za deštivého počasí 
přeloženo na 15. 9.

Od 13. do 21. 9. / Evropský týden mobility

Pátek 13. 9. od 16.00 odjezd od areálu minigolfu 
Cyklo výjezd
Pro všechny věkové kategorie. 1. trasa: minigolf, přehrada, 
Pozlovice, Řetechov, letiště, Biskupice, minigolf. 2. trasa: 
Minigolf, přehrada, minigolf. Pouze za příznivého počasí.

Pátek 13. 9. od 16.00, start od minigolfu 
Orientační závod
Pouze za příznivého počasí. Přihlášky do středy 11. 9. 
Poplatek: 40 Kč/osoba

Čtvrtek 19. 9. od 8.30 do 17.00, pátek 20. 9. od 8.30 do 14.00, 
respirium ZŠ 
Výstava modelového kolejiště

Pátek 20. 9. od 10.30 do 13.00 ulice Nábřeží
Ukázka práce složek IZS
10.30 komentovaná ukázka výcviku služebních koní, 11.00 hod. 
ukázka výcviku psů a zadržení pachatele, 11.30 hod. zadržení 
pachatele a ukázky Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje, ukázky techniky.

Pátek 20. 9. od 16.00 do 17.00
Luha skating-in line 
Volná projížďka na kolečkových bruslích lázněmi

Pátek 20. 9. od 8.00 do10.30 
Odběr glykémie a měření tlaku v Charitě

Sobota 21. září od 15.00 
Cyklozávody na přehradě
Zájemci od 3,5 do 99 let / od 15.00 registrace, od 16.00 start, 
startovné: 50 Kč/závodník. Za deště se nekoná. Podpořte aktivi-
ty Evropského týdne mobility svou účastí na jednotlivých akcích 
a také tím, že 22. 9. necháte auto doma a vyrazíte pěšky nebo na 
kole nebo využijete jiného hromadného dopravního prostředku. 

V měsíci září také proběhnou v dopoledních hodinách seznamovací akce 
pro žáky 6. tříd ZŠ Luhačovice. Můžete se také zapisovat do zájmových 
kroužků na školní rok 2013/2014, bližší informace na podrobných 
plakátech a v DDM nebo tel. 577 131 686, 736 487 999

Akce DDM září

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
2. 9. Keramická dílna / zvonkohra
4. 9. STRAHOV / Trénink paměti 
9. 9. Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk
11. 9. STRAHOV / Sváteční slovo P. Jacek Bronczyk
16. 9. Burza receptů / vaříme z cukety
18. 9. POZLOVICE / Florida / Z. Žajdlíková
23. 9. Turnaj v ruských kuželkách
25. 9. STRAHOV / Saúdská Arábie, beseda / P. Vratislavský
30. 9. Společenské hry
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Program SAS 
  3. 9.    15.00 Posezení v klubovně
10. 9.    14.00  sraz na nádraží/

Procházka po ptačích budkách
24. 9.    15.00  klubovna/

Návštěva seniorů z Kladné Žilína
1. 10.    14.00 sraz na nádraží/Výlet na Petrůvku

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Dobře placená 
procházka, divadlo. Termín podle programu divadla.
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