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Květen 2014
ročník XXI.

Vážení čtenáři,
doufám, že mně prominete úvod tohoto 
článku, ale musím zahájit verši Karla Hyn-
ka Máchy, protože nadešel máj a  mys-
lím si, že jeho dílo je oslavou nejen toho-
to měsíce a mnozí si jej pamatujeme ze 
školních let:

„Po modrém blankytu bělavé páry hynou, 
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko – v daleké kraje, 
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k nim: 
„Vy, jenž dalekosáhlým během svým
co ramenem tajemným zemi objímáte, 
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, 
v tiché se slzy celí rozplýváte, 
vás já jsem posly volil mezi všemi…“

Květen je v  našem městě významným 
měsícem, protože zahajuje hlavní sezó-

nu. Jako každoročně proběhne domi-
nantní akce – Otevírání pramenů, tedy 
bohatství, kterým nás v této oblasti pří-
roda obdarovala. Jsem rád, že tato akce 
se zde koná v rozměrech, jaké má. Vždy 
sem přijíždí mnoho přátel, ať už na jeden 
den ,nebo prodloužený víkend, a  obdi-
vují program, který je připraven. Navíc 
chválí zdejší květinovou úpravu a čisto-
tu zajišťovanou pracovníky našich tech-
nických služeb. Troufám si tvrdit, že po 
dokončení revitalizace zeleně v  lázních 
a rekonstrukce třídy Dr. Veselého, budou 
Luhačovice skutečnou perlou nejen na 
Moravě. Nesmíme ovšem zapomenout 
na „spodní“ část města. 

V  příštích týdnech se musíme soustře-
dit na řešení dopravní situace a parková-
ní v ulici Družstevní a blízkém okolí. Je to 
prvořadý úkol pro současnou i nastupují-

cí generaci komunálních politiků vzešlou 
z podzimních voleb. 

Začíná měsíc plný nadějí a  slunce. Přál 
bych našim podnikatelům, aby jim rost-
ly tržby v křehce se oživující ekonomice, 
a všem občanům města hodně pohody. 
Abychom si mohli po čase říci, že přece 
už je to lepší. 

Nedá mně to, abych nezakončil svůj pří-
spěvek opět citací jednoho z nejkrásněj-
ších děl české literatury:

„Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ 
a léto vzplanulo – pak letní přešel čas, pod-
zim i zima též – i jaro vzešlo zas, až mnohá 
léta již přenesl časů let.“

Roman Lebloch
radní města Luhačovice
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Dívčí saxofonový soubor z  Luhačo-
vic oslavil 50. výročí od svého vzniku. 
Usměvavého a  stále pozitivního Vla-
dimíra Schlimbacha jsme se požádali 
o rozhovor. 

Otevírání pramenů
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V termínu od 8. do 11. května se usku-
teční tradiční Otevírání pramenů.  
V Roce české hudby s podtitulem Proč 
bychom se netěšili …

Volby do Evropského 
parlamentu  
proběhnou v Luhačovicích ve dnech 
23. a 24. května 2014. 

Podrobnější informace na 
www.mesto.luhacovice.cz

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Dívčí saxofonový soubor z Luhačo-
vic oslavil 5. dubna v klubu Domi-
no ve Společenském domě neuvě-
řitelné 50. výročí od svého vzniku. 
Tato událost byla spojena s  poctou 
zakladateli a  stálému vedoucímu 
souboru panu Vladimíru Schlimba-
chovi. U  blahopřání nechyběli ani 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, místostarostka města Luha-
čovice Marie Semelová a další hos-
té. Pozvání na oslavy přijala více 
než stovka dívek, slečen a žen, kte-
ré si prošly saxofonovým soubo-
rem. Usměvavého a  stále pozitiv-
ního Vladimíra Schlimbacha jsme 
požádali o rozhovor. 

Za padesát let Vašeho působení v orchest-
ru jste naučil spoustu děvčat hrát na saxo-
fon, dá se odhadnout, kolik jich bylo, mů-
žete našim čtenářům přiblížit, jak takové 
vyučování probíhá a   jak dlouhou dobu 
trvá, než vychováte šikovnou „sólistku“?  
Trochu máme přehled a  bylo jich 
tak 315. V  souboru jsou tři generace 
v sobě a jedna vychovává druhou. Já 
dávám základy a samozřejmě se sna-
žíme, co nejdříve zařadit ty mladé do 
orchestru a ke starším děvčatům, a ty 
mi pomáhají, aby se dřív začlenily 
a mohly vystupovat. 

Určitě jste během kariéry prožil nespočet 
zážitků při vystoupeních a cestách, kte-
ré jste s orchestrem podnikl, kam jste se 
všude podívali a jaké místo nebo vystou-
pení se Vám nejvíce vrylo do paměti?
Navštívili jsme šestnáct států Evro-
py a do některých jsme se několikrát 
vrátili. Nejvíce nám utkvělo v paměti 
Řecko, kam nás pozvalo velvyslanec-
tví. Tam jsme koncertovali týden s pa-
nem velvyslancem, který vždy před 
naším vystoupením hovořil. Po týdnu 
nás poslali do Sparty, potom do Atén 
a pak jsme s ním jeli na Krétu, kde po-
depisoval smlouvy. Tak to byly jedny 
z  těch dominantních koncertů. Dále 
na velvyslanectví ve Vídni několikrát, 

v Lucemburku dvakrát, v Paříži a dal-
ší bych mohl jmenovat.

Během řady let spolu se saxofono-
vým souborem se Vám určitě podaři-
lo dosáhnout spousty úspěchů, co je 
pro Vás osobně ten největší?
Za největší úspěch bych považo-
val, že už čtrnáctkrát náš orches-
tr koncertoval 28. října u příležitos-
ti státního svátku, státní recepce 
a  předávání státních vyznamená-
ní na Pražském hradě ve Španěl-
ském sále. Ty děti zažívají věci, kte-
ré by normálně nezažily. Dostanou 
se do společnosti a do míst, do kte-
rých by se nedostaly. Působí to na 

ně a je to i po výchovné stránce ne-
smírně účinné a navíc příjemné vy-
plnění volného času. To je pro mě 
nejdůležitější.

Jak to je se žáky a  jejich hudební-
mi nástroji, tedy saxofony? Kupují si 
je sami a  kolik stojí samotný nástroj 
a péče o něj?
Saxofon stojí tak v průměru 16-17 ti-
síc korun. Za celou dobu, díky našim 
sponzorům, jsme je dali dohroma-
dy, tak všechny nástroje jsou sou-
boru. Generálka stojí kolem 6–7 tisíc 
korun, je to drahá záležitost.

Každého určitě zajímá Vaše vize 
ohledně Dívčího saxofonového sou-
boru a  jeho budoucnosti, máte na-
plánované v  blízkém období kon-
certy, a  jestli vychováváte nějakého 
svého potenciálního nástupce, který 
by mohl jít ve Vašich stopách?
Další koncerty, které máme, budou 
tady v Luhačovicích, Trenčianských 
Teplicích, Piešťanech, Karlových Va-
rech a  pochopitelně na Dnech ev-
ropského dědictví v  Olomouci. Co 
se týče následovníka, tak to mě 
vždy trochu tížilo, ale mám moji 
vnučku Lucinku, která odmalička 
hraje. Ona to přebírá a  já jí pomá-
hám, protože ví, co to obnáší, a  já 
jí budu stále po ruce a budu všem 
nápomocný.

-A. S.-

Jubilejní padesátý ročník Diabetolo-
gických dní v Luhačovicích zahájila ve 
čtvrtek 10. dubna první dáma České 
republiky paní Ivana Zemanová, kte-
rá zdůraznila prevenci a  léčbu cuk-
rovky, která je nebezpečná především 
v tom, že ji lidé začnou brát na vědo-
mí, až když onemocní. „Luhačovice se 
mi velmi líbí. Já mám pocit, že jsem tady 
prostě doma. Člověk může mít více do-
movů, nejenom místo, kde se narodil, 
ale tam, kde se cítí dobře, a já se tady cí-
tím velmi dobře. Cítím se s nimi spoje-
na i v tom, že Luhačovické lázně založil 
můj rodák doktor František Veselý,“ řek-
la paní Ivana Zemanová. 
Podle jednoho z našich významných 
diabetologů, profesora Jaroslava Ryb-
ky, je v  naší republice registrováno 
850 tisíc diabetiků a odhadem asi dal-
ších 250 tisíc lidí prozatím o  nemoci 
neví. Léčba diabetu stojí více než 200 
miliard korun ročně. Pokud se osvě-
tou nepovede změnit náš životní styl, 

stoupne počet diabetiků podle jeho 
odhadů až o 25 procent. Tomu se sna-
ží Česká diabetologická společnost 
zabránit pomocí Národního diabe-
tologického plánu, mezi jehož hlavní 
cíle patří zlepšení prevence a včasné 
zahájení léčby a  především vytvoře-
ní systému pro kontrolu kvality léč-
by. Diabetologické dny, na které při-
jelo více než1300 účastníků, pořádá 
pro Českou diabetologickou společ-
nost firma GALÉN-SYMPOSION z Pra-
hy. „Protože jde o  50. ročník, program 
má slavnostnější ráz. Hostem dnešního 
zasedání byla paní Ivana Zemanová, 
která převzala záštitu nad Národním 
diabetologickým programem, a  jsme 
rádi, že si našla čas náš kongres zahájit,“ 
řekla prof. MUDr. Terezie Pelikánová, 
DrSc., předsedkyně České diabetolo-
gické společnosti přednostka centra 
diabetologie pražského IKEMu.

„Vodičko čistá, krásná a silná, osvěž 
poutníky na jejich cestě, dodej jim 
sílu, svěžest a radost.
Přitul je k  sobě, dej jim odpočinek 
a sílu na další pouť,“ 
těmito slovy přivítala v  Lázeň-
ském a léčebném domě Praha pří-
rodní minerální léčivou vodu Viola 
a  vodu z  pramene Marie majitel-
ka tohoto léčebného zařízení paní 
Anna Kneblová. 
Prameny slavnostně posvětili v úte-
rý 22. dubna farář Luhačovické far-
nosti Hubert Wojcik a opat Augusti-
ánského opatství sv. Tomáše v Brně 
Lukáš Evžen Martinec. Slavnostní 
události se zúčastnila spousta vý-
znamných hostů, mimo jiných sta-
rosta města Luhačovice František 
Hubáček a místostarostka Marie Se-
melová, zástupci zdravotních po-
jišťoven, realizačních firem, přáte-
lé a kolegové majitelky.  Přivítání se 
konalo za hudebního doprovodu 
houslového mistra Václava Hudečka 
a  profesora Petra Adamce, slovem 
provázela moderátorka a  redaktor-
ka Českého rozhlasu Brno paní Mar-
cela Vandrová. 
Vrt pramene Viola se nachází v lese 
nad Ottovkou. Byl naražen 2. listo-
padu 2010. Je doveden potrubím 
dlouhým 1,3 km až do Lázeňského 
léčebného domu Praha. Minerální 
voda je využívána pro pitné kúry lá-
zeňských pacientů a hostů, dále pro 
uhličité koupele, inhalace a  klok-
tání. Poslední analýza vzorků vody 

proběhla ve dnech 24. února až 
18. března 2014. Výtěžek ze zdroje 
je prostý mikrobiologického a  che-
mického znečištění. Viola je přírodní 
velmi silně mineralizovaná voda uh-
ličitá, jodová, se zvýšeným obsahem 
bromidů, lithia, barya a kyseliny bo-
rité, studená isotonická.
Vrt pramene Marie se nachází v lese 
poblíž dřevěného altánku u  turis-
tické cesty k  Jezírku lásky. Minerál-
ní voda je dovedena potrubím dlou-
hým 0,9 km. Marie je přírodní středně 
mineralizovaná voda studená, hyd-
rogenuhličitano vápenato sodného 
(hořečnatého) chemického typu.
Obě minerální přírodní vody jsou 
volně dostupné veřejnosti jak v  Lá-
zeňském léčebném domě Praha pří-
mo u recepce, tak u jejich vrtů.

-A.S.-

50. výročí Dívčího 
saxofonového 
souboru

Diabetologické dny zahájila první dáma Minerální přírodní voda Viola a pramen 
Marie posvěceny
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice 
konané 1. 4. 2014

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice 
konané 18. 3. 2014

RML vzala na vědomí:
• Zprávu o  hospodaření na lesním 
majetku města Luhačovice za období 
let 2004–2013;

RML schválila:
• dodatek Smlouvy na výkon odborné 
správy lesů, který stanoví odměnu od-
bornému lesnímu hospodáři ve výši 50 
% aktuálních průměrných nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře, 
které stanoví Ministerstvo zemědělství 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát;  
• uzavření dohody o ukončení Ná-
jemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce  
z 29. 8. 2003 s paní Věrou Stolaříkovou 
k 1. 4. 2014 (Jedná se o prodejnu potra-
vin v obci Řetechov.);
• uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem objektu č. p. 25 na st. pl. 187 k. ú. Ře-
techov včetně umístěného drobného 
hmotného investičního majetku města 
Luhačovice na dobu neurčitou od 2. 4. 
2014 s paní Romanou Jakůbkovou za 
účelem provozování prodejny potravin 
a smíšeného zboží za cenu 1 Kč/rok;
•	 zveřejnění záměru města bez-
úplatně převést část pozemku parc. č. 
2194/14 o  výměře 182 m2, část parc. 
č. 1113/7 o výměře 127 m2, část parc. 
č. 2142/3 o výměře 45 m2 a část parc. 
č. 2152/16 o výměře 48 m2 (dle nové 
GP pozemek parc. č. 2194/14 o výmě-
ře 402 m2) do majetku Zlínského kraje 
(Jedná se o části   pozemků zastavěné 
stávající silnicí III/49025 v  místní části 
Řetechov.); 
• uzavření Smlouvy č. 12116123 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí mezi 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky a městem Luhačovice 
na akci „Úspory energie ZŠ Luhačovice 
2, Školní 811“ a pověřila starostu měs-
ta   PhDr. Františka Hubáčka podpisem 
této smlouvy;
• změnu ceníku za stání silničních mo-
torových vozidel ve městě Luhačovice 

na úsecích vymezených v Nařízení měs-
ta Luhačovice č. 1/2013 takto: po dobu 
rekonstrukce ulice Dr. Veselého lze hra-
dit cenu za stání silničních motorových 
vozidel rovněž zakoupením parkovací 
karty typu C (na zvláštní povolení Měst-
ského úřadu Luhačovice) v částce 60 Kč 
na 1 den, a to na těchto úsecích místních 
komunikací: podélná stání vpravo na 
parkovacím pruhu v ul. Pod Kamennou 
za kostelem sv. Rodiny, ul. Bílá čtvrť, po-
délná stání vpravo v úseku od vily Viola 
po hotel Palace, šikmá stání vlevo u pen-
zionu Radun, na obou úsecích s vyzna-
čením číselných parkovacích míst, kol-
má stání vyhrazeného prostoru v ul. Pod 
Kamennou, naproti vily Vepřek, s vyzna-
čením číselných parkovacích míst. Ceny 
na jiných úsecích místních komunikací 
určených ke stání silničních motorových 
vozidel se nemění.

RML neschválila:
• zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku parc. č. 2453/9 o výměře cca  
40 m2 k. ú. Luhačovice (Jedná se o poze-
mek v Pražské čtvrti v ulici L. Janáčka.).

RML jmenovala:
• komisi pro otevírání obálek na veřej-
nou zakázku „Optimalizace telekomu-
nikací města a jeho organizací – vybu-
dování hlasové a datové sítě“ ve složení: 
členové: Ing. Ladislav Čapek, Mgr. Jan 
Dostál, Ing. Jiří Šůstek, Ing. Michael Ja-
hoda, PhDr. František Hubáček, náhrad-
níci: Ing. Alois Gavlas, Mgr. Tomáš Mejz-
lík, Ing. Bc. Marie Semelová, Mgr. Roman 
Lebloch, Ing. Karel Zicha;
• hodnoticí komisi na veřejnou zakáz-
ku „Optimalizace telekomunikací města 
a jeho organizací – vybudování hlasové 
a  datové sítě“ ve složení: členové: Ing. 
Ladislav Čapek, Mgr. Jan Dostál, Ing. Jiří 
Šůstek, Ing. Michael Jahoda, PhDr. Fran-
tišek Hubáček, náhradníci: Ing. Alois Ga-
vlas, Mgr. Tomáš Mejzlík, Ing. Bc. Marie 
Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. 
Karel Zicha.

RML nesouhlasila:
• s  poskytnutím finančního pří-
spěvku  Asociaci nestátních nezisko-
vých organizací Zlínského kraje.

RML schválila:
• pravidla hospodaření příspěvko-
vých organizací zřízených městem 
Luhačovice; 
• umístění reklamního banneru 
firmy Galén – Symposion na veřej-
né osvětlení nad příjezdovou silnici 
do Luhačovic v termínu 8. 4. – 12. 4. 
2014 v rámci konání 50. Diabetolo-
gických dnů. 

RML souhlasila: 
• se zveřejněním záměru měs-
ta směnit pozemek parc. č. 414/11 
o výměře 214 m2 k. ú. Kladná Žilín ve 
vlastnictví města za pozemek parc. 
č. 414/10 o výměře 152 m2 k. ú. Klad-
ná Žilín, který je využíván jako míst-
ní komunikace; 
• se zveřejněním záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 453/14 k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 10 m2 (Jed-
ná se o pozemek v ulici Zatloukalova 
vedle schodů u hotelu Alexandria.); 
• se zveřejněním záměru města 
pronajmout objekt č. p. 25 na st. pl. 
187 k. ú. Řetechov, včetně drobné-
ho majetku města Luhačovice, za 
účelem provozování prodejny po-
travin a  smíšeného zboží na dobu 
neurčitou;
• s  uzavřením dodatku k  nájemní 
smlouvě ze 14. 4. 2008 na pronájem 
části pozemku st. pl. 275 o  výměře 
150 m² ve vlastnictví firmy MANAG 
development, a. s., pro účely veřej-
ného parkoviště pod poštou, před-
mětem kterého bude prodloužení 
doby nájmu do 31. 10. 2014;
• s  oslovením 5 subjektů pro po-
dání nabídek na zpracování projek-
tové dokumentace lávky pro pěší 
v  ulici Družstevní (IM-Projekt, inže-
nýrské a  mostní konstrukce, s. r. o. 

Brno, Centroprojekt, a. s. Zlín, Do-
pravoprojekt Ostrava, středisko Zlín, 
ARS Projekt Zlín, Prokop mosty, s. r. o. 
Brno);
• se zveřejněním záměru města 
bezúplatně převést pozemek st. pl. 
193/1 k. ú. Polichno o výměře 21 m2 
(Jedná se o dořešení majetkoprávní-
ho vztahu k pozemku v místní části 
Polichno.);
• s  vypsáním výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Optimalizace tele-
komunikací města a jeho organizací 
– vybudování hlasové a datové sítě“;
• s  podáním žádosti Technickými 
službami Luhačovice, příspěvkovou 
organizací, o  přidělení 8 pracovníků 
na veřejně prospěšné práce od Úřadu 
práce ČR, krajské pobočky ve Zlíně;
• s  uzavřením dohody o  umístě-
ní reklamní vitríny na zídce na po-
zemku města parc. č. 690/6 za cenu  
3650 Kč/rok včetně DPH s Hotelem 
Ambra, s. r. o., Opletalova 958/27, 
110 00 Praha, s  podmínkou, že po-
užijí stejný typ vitríny.

RML vzala na vědomí:
• organizační směrnici č. 4/2014 
Schvalování účetních závěrek zříze-
ných příspěvkových organizací.

RML rozhodla:
• o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Výkon TDS a  koordi-
nátora BOZP – Rekonstrukce ul. 
Dr. Veselého“ takto: 1. Ing. Karel 
Miča, Hradská III/221, 763 17 Lu-
kov, nabídková cena  219 800 Kč, 
2. Ing. Rostislav Omelka, Šrámkova 
1092, 763 02 Zlín, nabídková cena  
285 560 Kč, a pověřila starostu měs-
ta PhDr. Františka Hubáčka podpi-
sem smlouvy o  dílo s  vybraným 
uchazečem Ing. Karlem Mičou 
v souladu s nabídkou uchazeče.

Město Luhačovice zahajuje v druhé po-
lovině roku 2014 třídění a svoz biologic-
ky rozložitelného komunálního odpa-
du ve vybraných ulicích města. Jedná 
se o  systém třídění biologicky rozloži-
telné složky ze směsného komunálního 
odpadu z domácností, o oddělený svoz 
této komodity a jeho zpracování v kom-
postárně. Tento systém naplňuje zákon-
nou normu, která ukládá důsledně třídit 
veškeré využitelné složky komunální-
ho odpadu (od občanů). Na skládku by 
měl být ukládán pouze odpad, který ne-
lze nijak dále využít.  

Projekt je realizován z  dotačního pro-
gramu EU. Městu bylo přiděleno pouze 
omezené množství nádob na bioodpad. 
Prozatím se bude jednat o zkušební pro-
voz, který se bude do budoucna rozšiřo-
vat na území celého města. Občané bu-
dou bioodpad ukládat do přidělených 

hnědých nádob o objemu 240 l, které 
budou opatřeny nálepkami s  informa-
cemi o tom, co se do nich má a co nemá 
ukládat. Občané tyto nádoby obdrží 
v  dostatečném předstihu od Technic-
kých služeb. Předpokládá se, že 1 nádo-
ba o objemu 240 l bude sloužit dvěma 
rodinným domům. V  případě, že tato 
varianta nebude možná, budou nádo-
by umístěny vedle stávajících nádob 
na tříděný odpad, případně dle uvá-
žení. Totéž bude platit také u bytových 
domů s více byty. 

Bližší informace o  tom, které ulice bu-
dou do svozu bioodpadu zapojeny, 
jaký bude harmonogram svozu, a další 
organizační pokyny budou upřesněny 
v příštím čísle novin, případně na webo-
vých stránkách města. 

Do nádob s kompostovatel-
ným bioodpadem patří:
odpad rostlinného původu, především 
kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, 
odpad z květinové výzdoby bytů nebo 
i celý obsah květináče (bez samotného 
květináče). Dále tráva, listí, piliny a oře-
zy drobných větví do tloušťky cca 1 cm 
postříhané nakrátko do 5 cm. Silněj-
ší větve nebo pařezy se musí ukládat  
na sběrném dvoře! Jediným odpadem 
živočišného původu, který je možné do 
nádoby na bioodpad uložit, jsou sko-
řápky vajec. 

Do nádob s  kompostovatelným bio-
odpadem nepatří:
odpad živočišného původu, tj. uhynu-
lá zvířata, zvířecí exkrementy, odřezky 
z masa, kůže, tuky, kosti a zbytky masi-
tých jídel. Dále sem nepatří zbytky výrob-
ků z mléka, tj. tvaroh, sýry, jogurty, omáč-
ky, kaše apod. a zbytky jídel z vajec. Do 
nádob nevylévejte žádné tekutiny!
Bioodpad nevhazujte do nádob 

v žádné igelitové tašce, i kdyby výrobce 
takového obalu deklaroval, že se jedná 
o biodegradabilní materiál, který by se 
měl během kompostování rozložit. Tyto 
obaly by kompost znehodnotily, proto-
že v praxi bylo zjištěno, že lhůty pro roz-
ložení jsou několikrát delší.

Upozornění občanům – Sběr oran-
žových pytlů s  tetrapacky proběhne 
v úterý 3. 6. 2014!
Technické služby Luhačovice připomí-
nají občanům, že sběr oranžových pyt-
lů s vytříděnými tetrapacky probíhá 1× 
za čtvrt roku, a to vždy první úterý v mě-
síci daného čtvrtletí. Oranžové pytle se 
sbírají odděleně. Na sídlištích a u byto-
vých domů, kde neprobíhá pytlový sběr 
tetrapacků, se tetrapacky vhazují do žlu-
tých kontejnerů spolu s  plasty. V  den 
svozu musí být oranžové pytle (stejně 
jako ostatní odpadové nádoby dle har-
monogramu) přichystány k  odvozu již 
od 6.00 hod.!

-Technické služby Luhačovice- 

Zahájení pilotního svozu bioodpadu 
v Luhačovicích
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Ocenění pro pedagoga Josefa Tomance

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého

Standardizace OSPOD Městského úřadu 
Luhačovice

Ve sloupovém sále Muzea Jana Amo-
se Komenského v  Uherském Bro-
dě se uskutečnil ve středu 26. března  
13. ročník Ocenění pedagogických 
pracovníků Zlínského kraje za peda-
gogickou činnost a významný přínos 
pro výchovu a  vzdělávání mladé ge-
nerace. Ocenění je každoročně připra-
vováno v návaznosti na dlouholetou 
tradici oceňování práce pedagogů re-
gionálního školství.

Letos na ocenění dosáhl i učitel z Lu-
hačovic. Cenu z rukou hejtmana Zlín-
ského kraje Stanislava Mišáka převzal 
Josef Tomanec ze Základní školy Lu-
hačovice.

„Je jasné, že dobrých pedagogů máme 
v  kraji dost, jestliže se všechny naše 
střední školy drží v  rámci celé repub-
liky nad průměrem. Jsem rád, že jsem 
z množství nominovaných nemusel vy-
bírat osobně. Ocenil bych totiž všech-
ny, neboť už pouze fakt, že vás ředitel 
školy, starosta, rodiče žáků či někdo 
další na toto ocenění nominoval, má 
svůj význam. Dovolte mi vám všem, 
ale i  těm pedagogům, kteří se dnes 
slavnostního oceňování neúčastní, po-
děkovat. Vašeho poslání si velice vážím 

a chci vás požádat, abyste ve své sna-
ze vytrvali,“ zmínil ve své úvodní řeči 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, který na oceňování pedagogů 
nikdy nechyběl.

Na základě výzvy k  předkládání ná-
vrhů bylo ve stanoveném termínu 
do 12. února 2014 na Odboru škol-
ství, mládeže a sportu Krajského úřa-
du Zlínského kraje evidováno celkem 
63 návrhů na ocenění. Radě Zlínské-
ho kraje byl předložen seznam dvace-
ti pedagogických pracovníků navrže-
ných k převzetí ocenění, který navrhla 
výběrová komise jmenovaná Radou 
Zlínského kraje a ustanovená pro vý-
běr pedagogických pracovníků.
Ocenění pedagogové převzali z  ru-
kou hejtmana Stanislava Mišáka a dal-
ších představitelů Zlínského kraje pa-
mětní listy a pamětní medaile. 

„Chtěl bych poděkovat především vám 
navrhovaným. Letos vás bylo o  třetinu 
více než v předcházejícím roce, o to těžší 
práci měla porota. Jak už v úvodu zmí-
nil pan hejtman, školství v našem kraji je 
na vysoké úrovni a dnes ocenění peda-
gogové, kteří si uznání bezpochyby plně 
zaslouží, jsou tím pádem jen zlomkem 

kvalitních pedagogů v  našem kraji,“ 
uzavřel slavnostní akt krajský radní 
pro oblast školství, mládeže a sportu 
Petr Navrátil.
Na zajištění akce se podílely školy zři-
zované Zlínským krajem: Střední od-
borná škola Luhačovice, Střední škola 

hotelová a  služeb Kroměříž, Střední 
uměleckoprůmyslová škola Uherské 
Hradiště a  Střední uměleckoprůmys-
lová škola sklářská Valašské Meziříčí. 
V  programu vystoupili žáci Základní 
umělecké školy Luhačovice.

-A. S.-

Stavební práce související s projektem 
rekonstrukce ulice Dr. Veselého byly 
zahájeny v prvním dubnovém týdnu. 
Základní informace o této významné 
investiční akci jsme zveřejnili v před-
chozím článku, nyní a v následujících 
měsících vás chceme průběžně infor-
movat, jak stavba pokračuje a  co je 
v plánu v nejbližším období.

V  rámci přípravy samotných staveb-
ních prací byly v ulici zaměřeny a vy-
značeny jednotlivé technické sítě pod 

povrchem. Výkopové práce začaly 
v úseku první etapy projektu, od vily 
Lékárna po vilu Slavia. S  tím souvisí 
i  uzavření této části komunikace pro 
dopravu, která je vedena objízdnou 
trasou kolem městského domu kul-
tury a po ulici Nábřeží. V této části již 
byla provedena přeložka trasy mine-
rální vody a  zahájeny práce na nové 
dešťové kanalizaci a  trase veřejné-
ho osvětlení. Část prací zároveň zača-
la i v druhém úseku po budovu poš-
ty, kde bude položen nový plynovod 

bez přípojek. Položení nové trasy ply-
novodu by mělo být ukončeno do za-
čátku měsíce května.
Během měsíce května bude probí-
hat položení všech nových sítí v úse-
ku první etapy od vily Lékárna.

Veškeré stavební práce budou pro ob-
dobí hlavní lázeňské sezony přeruše-
ny, a to konkrétně od poloviny června 
do konce srpna. Začátkem září se pak 
znovu rozeběhnou s tím, že se bude 
dokončovat úsek první etapy (od vily 
Lékárna po Vltavu) a  hlavní stavební 
činnost se přesune na druhý úsek od 
Vltavy po poštu.

Aktuální informace o  projektu a  jeho 
průběhu, včetně kontaktů na odpo-
vědné pracovníky, zhotovitele a inves-
tora, jsou pro občany a  návštěvníky 
k  dispozici také na webových strán-
kách města www.mesto.luhacovice.cz. 

Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků Evropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, v  rámci Regio-
nálního operačního programu Střed-
ní Morava (podoblast podpory 3.1.1 
Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).

Odbor správy majetku

V měsíci únoru byl na Městském 
úřadě Luhačovice zahájen pro-
jekt „Standardizace OSPOD Měst-
ského úřadu Luhačovice“, na kte-
rý byla získána dotace ve výši  
967 574 Kč. Projekt „Standardizace 
OSPOD Městského úřadu Luhačo-
vice“ (CZ.1.04/3.1.03/C2.00045) je fi-
nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 
Podpora sociální integrace a sociál-
ních služeb a státního rozpočtu ČR.
Účelem dotace je nastavení sys-
tematické práce v  orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
a aktivity s tím související, tj. aktivi-
ty spojené se systémem, zavádění 

nových metod, jejich pilotní ověřo-
vání v praxi a vyhodnocování. 

Cílem projektu je naplnit minimál-
ní počet zaměstnanců přiměřený 
správnímu obvodu sociálně-práv-
ní ochrany, zajistit technickou vyba-
venost, profesní rozvoj zaměstnan-
ců orgánu sociálně-právní ochrany 
a podmínky pro práci s klienty. 

Hlavním přínosem projektu bude 
zlepšení celkových podmínek pro 
výkon agendy orgánu sociálně-
-právní ochrany.

Mgr. Iva Daňová, 
projektová manažerka
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ZUŠka? ZUŠka!

Jaro je tady, zahrádkáři hodnotili

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2014

Setkání Klubu Šviháků lázeňských

Novinky z knihovny

V pátek 16. května 2014 zaplaví Zlín 
uměním multižánrový festival ZUŠ-
ka? ZUŠka! Program tvoří dvacet 
ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem. 
Na sedmi oficiálních festivalových 
místech vystoupí 15 kapel, akorde-
onový soubor, 6 dechových hudeb, 
8 cimbálových muzik, na Malé scé-
ně pak budou celý den probíhat ta-
neční a  divadelní představení, také 
budou probíhat malby v  plenéru 
a  velká krajská výstava v  Alternati-
vě. Najdete nás u Baťova mrakodra-
pu, na náměstí Míru, v Městském di-
vadle Zlín (Dílna), v  Kongresovém 
centru Zlín, u  14/15 Baťova Institu-
tu, na Malé scéně a  v Alternativě. 
Záštitu festivalu poskytl MVDr. Sta-
nislav Mišák, hejtman Zlínského kra-
je, a  uměleckými patrony jsou he-
rec Pavel Zedníček, muzikant Jiří 
Pavlica, výtvarník Petr Nikl a chore-
ografka Ladislava Košíková. Festival 

vyvrcholí velkým koncertem v Kon-
gresovém centru Zlín v  18.00 ho-
din. A proč festival vznikl? Základní 
umělecké školy existují přes osm-
desát let. Je načase říct, jak fungu-
jí, jak se liší od volnočasových aktivit 
s uměleckou náplní, které poskytují 
soukromá zařízení. Festival je živým, 
slyšitelným a  viditelným důkazem 
toho, že základní umělecké školy 
zřizované Zlínským krajem se díky 
svým vysoce kvalifikovaným uměl-
cům v  řadách pedagogů perfektně 
vyznají i  v těch nejnovějších umě-
leckých směrech.

Srdečně vás tímto zveme na náš fes-
tival do Zlína v pátek 16. 5. 2014.

Monika Slováková, ředitelka Zá-
kladní umělecké školy Luhačovice

S nástupem jara přichází také bilan-
cování loňského roku a vyhodnocení 
činnosti místní organizace. Tradičním 
místem setkání zahrádkářů bývá ho-
tel Vltava. 23. března jsme na výroční 
schůzi vyhodnotili výsledky naší čin-
nosti. Do tradičně zaplněného sálu 
mezi nás zavítali i vzácní hosté - sta-
rosta města Luhačovice PhDr. F. Hu-
báček, místostarostka Ing. Bc. M. Se-
melová a předseda místní organizace 
včelařů P. Horák.

Pro letošní rok jsme připravili pro ve-
řejnost novinku, jsou to naše inter-
netové stránky, kde je možné najít 
základní informace o  naší činnosti, 
provoz moštárny a  pálenice, dále 

v sekci bazar nabízíme možnost bez-
platné inzerce prodeje přebytků vlast-
ního ovoce, zeleniny, případně další 
inzerci spojenou se zahrádkařením. 
Dále se můžete seznámit také s histo-
rií naší organizace. Fotogalerie připo-
míná různé akce, které jsme pořádali. 
Internetové stránky najdete na www.
zahradkariluhacovice.cz.

Doufáme, že díky internetovým 
stránkám se k  vám budou dostá-
vat všechny informace o nás rychleji 
a využijete naše služby, které nabízí-
me pro veřejnost.

Zbyněk Lekeš, 
tajemník ZO ČZS LUHAČOVICE

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen na jednání Zastupitelstva města Luhačovi-
ce dne 13. 3. 2014. V rozpočtu na rok 2014 byly zapracovány v plné nebo krá-
cené podobě požadavky šesti příspěvkových organizací města: MŠ Luhačovi-
ce, ZŠ Luhačovice, TS Luhačovice, MěDK Elektra Luhačovice, Sportovního centra 
Radostova Luhačovice, DDM Luhačovice, organizační složky Městská knihovna 
Luhačovice. Dále městských částí Polichno, Řetechov, Kladná Žilín, jednotek po-
žární ochrany, městské policie. Rozpočet obsahuje výsledek grantového řízení 
pro rok 2014 (finanční příspěvky sportovním, kulturním a společenským orga-
nizacím), provozní výdaje úřadu a investiční akce města.  
Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu:     

Schválený rozpočet pro rok 2014 v tis. Kč

Příjmy 116 258 
daňové příjmy 65 195
nedaňové příjmy (příjmy ze služeb, nájmů) 14 921
kapitálové příjmy (prodej majetku)   515
dotace (na státní správu a invest. akce) 35 627
Výdaje 117 715
běžné výdaje (provozní) 83 014
kapitálové výdaje (investiční akce) 34 701
Saldo -1 457

Rozpočet pro rok 2014 je schválen s deficitem 1 457 000 Kč, který bude dokryt 
finančními prostředky z rezerv minulých let.  

V roce 2014 bude v rámci kapitálových výdajů zahájena již delší dobu plánova-
ná I. etapa „Rekonstrukce ulice Dr. Veselého“ v hodnotě cca 15 mil. Kč za přispě-
ní dotace z EU cca 12 mil. Kč, dále „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“ v hodnotě 
cca 9,7 mil. Kč, dotace 7,7 mil. Kč, a lávka pro pěší z ul. Družstevní v hodnotě cca 
1,2 mil. Kč. 

Provozní výdaje města včetně provozních výdajů příspěvkových organizací, or-
ganizační složky, městské části Polichno, Řetechov, Kladná Žilín, jednotek po-
žární ochrany, městské policie a příspěvků na sportovní, kulturní a společen-
skou činnost spolků a  jiných neziskových organizací jsou součástí běžných 
výdajů města.  

V roce 2014 bude snížen dlouhodobý závazek města (úvěr) další splátkou ve 
výši 6 mil. Kč. 

-Alena Ehrenbergerová-

Setkání se uskuteční podle schvá-
lené dohody KŠL ve dnech 9 - 
12. května 2014 v  Luhačovicích. 
Je spojeno s   Otevíráním prame-
nů v  Luhačovicích, konaným vždy 
druhou květnovou neděli. Ten-
to termín je současně již tradič-
ně prvním setkáním KŠL v každém 
roce. Letošní rok bude navíc svá-
tečním, neboť je vyhlášen Rokem 
české hudby, což se rovněž proje-
ví v celém průběhu našeho pobytu 
v Luhačovicích. V pátek 9. 5. odpo-
ledne proběhne již sedmé řádné 
jednání KŠL podle pevně stano-
veného programu, který s  před-
stihem obdrželi všichni členo-
vé Klubu. Jednání bude řídit jeho 

prezident. V sobotu 10. 5. navštíví-
me jarmark, kulturní a zábavní po-
řady konané po celý den v  areálu 
lázní a přilehlých prostorách. V ne-
děli 11. 5. se zúčastníme průvodu 
k  jednotlivým pramenům, které 
bude světit luhačovický farář. Po-
znáte nás podle bílých klobouků, 
odznaků a světlého oblečení. Příš-
tí setkání členů Klubu Šviháků lá-
zeňských bude poslední zářijový 
víkend spojený s  pořádáním Sva-
továclavského jarmarku v Luhačo-
vicích.

-jm-

Srdečně vás zveme do městské 
knihovny ve středu 21. května v  18 
hodin na přednášku spisovatele a no-
vináře Stanislava Motla s  názvem  
Po stopách slavných i zapomenutých. 
Vyprávění o  putování po stopách 
zajímavých lidí a  o tom, že legen-
dy jsou často odlišné od toho, co 
tito lidé skutečně prožili. Promítá-
ní 25minutového dokumentu po 
stopách legendárního Nikoly Šu-
haje – loupežníka. Nebyl to ani tak 
hrdina, spíš skutečný lapka, který 
přepadal a  zabíjel hlavně židovské 
obchodníky… Neznámé příběhy 
lidí, jakými byli M. R. Štefanik, A. de 
Saint-Exupèry, E. E. Kisch, J. Hašek 
a  jiní… Vyprávění doplní i  18min. 
film o  A. de Saint-Exupèrym - au-
tor se zúčastnil podmořské expedi-
ce, která hledala havarovaný letoun 
Exepèryho, a objevil rovněž němec-
kého letce, který slavného spisova-
tele v  roce 1944 sestřelil.   Vstupné 
50 Kč. Možnost rezervace míst e-
-mailem: info@knihovna-luhacovi-
ce.cz nebo telefonicky: 577 132 235.
  
 V dubnu jsme uspořádali přednáš-
ku s panem Josef Ulehlou, který vy-
právěl o vlivu geopatogenních zón 
na zdraví a psychiku člověka. Velmi 

zajímavé bylo setkání s  Mgr. Davi 
dem Valůškem, ředitelem Státní-
ho okresního archivu Zlín-Klečův-
ka. Přednáška s názvem Genealogie 
se týkala genealogických pramenů 
v  okresním archivu a  informačních 
zdrojů pro vytváření rodokmenů. 

V  pátek 4. 4. proběhla již tradič-
ní Noc s Andersenem, kterou jsme 
uspořádali ve spolupráci s  DDM 
Luhačovice. Děti si mohly vlast-
noručně upéct velikonoční perní-
ček, zahrát nejrůznější hry a poba-
vit se u zahraných pohádek O třech 
přadlenách a  O Otesánkovi. Ne-
směl chybět Mgr. Roman Lebloch, 
který každoročně obohatí dětem 
program čtením luhačovických po-
věstí a bájí. Tímto mu děkujeme za 
laskavost a ochotu, se kterou k této 
akci vždy přistupuje.

 Nezapomněli jsme ani na děti z ma-
teřské školy, pro které bylo připrave-
no zábavné odpoledne, a na seniory 
z pečovatelského domu Strahov. Ty 
jsme navštívili s vyprávěním o Veli-
konocích a  tradicích, které se ve 
spojení s tímto jarním svátkem stá-
le dodržují.

   -Milana Mikulcová-
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Vzpomínky

Společenská kronika

Ztráty a nálezy 2013, 2014

Narození
Igor Šiška
Jana Paulová
Natálie Trčková
Kristýna Zichová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
David Kukuča a Radka Holbová
Lumír Sláma a Alena Kotišová
Blahopřejeme.

Výročí narození
Božena Ardelyová  88 let
Ludmila Civáňová  89 let
Libuše Jahodová  88 let
Marie Jindřichovská  89 let
Ludmila Koutná    85 let
Zdeněk Kubík  80 let
Anna Mališková   92 let
Božena Mikulášková   80 let
Vlastislav Mikulčík  80 let
Erna Mítková  89 let
Zdeňka Novosádová  80 let
Naděžda Opelíková  87 let
Emil Válek  86 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Františka Brzáková  93 let
Miloš Zdražil  81 let
Stanislav Brhel  49 let
Libuše Janíčková  70 let
Cyrila Křeháčková  83 let
Robert Oulehla  18 let
Lubor Vokurka  87 let
Oldřicha Dubcová  92 let 
 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

listopad: kolo, prosinec: klíče, leden: mobil, únor: kabela, 
březen: náušnice, trekové hole

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Omluva: 
v minulém čísle Luhačovických novin došlo redakční chybou k záměně fo-
tografií u vzpomínek na Karlu a Bohuslava Bartončíkovi. Všem příbuzným  
i čtenářům se omlouváme.

Redakce Luhačovických novin

Vzpomínka
31. května uplyne 5 let, kdy od nás navždy odešla naše maminka 
paní VLASTIMILA LINHARTOVÁ. 
V tomto roce by se také dožila 90 let. Děkujeme všem, 
kdo si na ní spolu s námi vzpomenou. Dcera Renata a syn 
Zdeněk s rodinami. 

Vzpomínka

Dne 25. 5. 2014 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila 
paní MARIE ŠEVČÍKOVÁ.

S láskou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.

Vzpomínka
Dne 20. května 2014 uplyne 20 let, kdy nás navždy 
opustil 
MUDR. JOSEF GAVENDA. 
S láskou vzpomíná manželka Irena, děti s rodinami 
a ostatní příbuzní. 

Vzpomínka

Dne 29. března 2014 uplynul 1 rok, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, paní učitelka 
KARLA BARTONČÍKOVÁ,

a dne 29. dubna 2014 to bylo již 14 let, co nás opustil 
náš tatínek 
pan BOHUSLAV BARTONČÍK.

Na milované rodiče s láskou vzpomínají syn Aleš 
a dcera Eva s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Druhá lázeňská 
restaurace
Největší rozvoj služeb v  lázních na-
stal po roce 1902. Postupem času byla 
v Luhačovicích vybudována řada pen-
zionů, hotelů, kaváren, cukráren a  re-
staurací. Návštěvníci si mohli vybrat 
z  velké nabídky podle své peněžen-
ky a potřeb. Samozřejmostí byla diet-
ní složka jídelníčku většiny restaura-
cí vycházející vstříc lázeňské klientele. 
Nové restaurace otevírali nejen sou-
kromníci, ale se zvyšujícím počtem lá-
zeňských hostů rozšiřovala nabídku 
i  lázeňská společnost. První lázeňský 
hotel přestal postačovat zvýšené frek-
venci lázní, proto již v  roce 1903 po-
stavil architekt Dušan Jurkovič vedle 
Jurkovičova domu pro lázeňskou ak-
ciovou společnost takzvanou druhou 
lázeňskou restauraci, kterou zpočát-
ku provozoval vyhlášený brněnský re-
stauratér Adolf Polenka. Pro něj navíc 
plánoval Jurkovič postavit v  Pražské 
čtvrti velkou kavárnu, z finančních dů-
vodů k tomu však nedošlo. Nesmírně 
působivý byl exteriér, a především in-
teriér sálové hrázděné stavby využíval 
esteticky zhodnocené rámové dřevě-
né konstrukce vyplněné sklem. Stav-
ba s  minimem zdiva působila lehce 
a  vzdušně. Pozoruhodná byla přede-
vším stropní konstrukce se světlíkový-
mi okny. Stavba byla snad nejvýraz-
nějším dokladem Jurkovičovy tvůrčí 
invence v Luhačovicích. Hned v první 
sezoně zde spolek moravských učite-
lek spolupořádal slovenský „haluško-
vý večírek“. Slovenské vlastenky a čas-
té návštěvnice luhačovických lázní 
dámy Markovičová a  Kyčková uvaři-
ly halušky a strapačky, brynzu doda-
la rodina Makovických, přátel Jurko-
vičových, i  správce Cyrila Holubyho.  
Z  výtěžku prodeje halušek byli pod-
porováni slovenští studenti, kteří od-
cházeli z domova za vzděláním do Pra-
hy a Brna. Po roce 1908 převzal vedení 
druhé lázeňské restaurace pražský re-
stauratér J. Nekvapil. Kromě výběru 
kvalitních vín a vzorné obsluhy nabízel 

lázeňské speciality, například zdravotní 
zákusky „Salvo“ a medo-sladové dezer-
ty „Melon“. Pod Nekvapilovým vede-
ním fungovala restaurace až do roku 
1924, poté ji získali do pronájmu spo-
lečníci Antonín Treybal a  Gustav Hüt-
ter. Roku 1929 byla restaurace opra-
vena. V  roce 1935 převedli nájemci 
svoji koncesi do Společenského domu. 
S otevřením Společenského domu zla-
tá éra restaurace skončila, stala se z ní 
vinárna, která se řadila k hojně navště-
vovaným a  oblíbeným podnikům. 
Z  důvodu slovenského rázu zaříze-
ní se vinárně přezdívalo „Bratislavská“. 
V  roce 1969 byla z  důvodu havarijní-
ho stavu budova rozebrána a  slože-
na na pozemku na okraji lázní. V roce 
1984 byly pozůstatky stavebních prv-
ků zlikvidovány. Další z mimořádných 
Jurkovičových staveb se stala obětí 
arogance doby. Věříme, že další ohro-
žené objekty tohoto architekta mimo-
řádného významu, Vodoléčebný ústav 
a Říční a sluneční lázně, které by si za-
sloužily statut Národní kulturní památ-
ky, budou v Luhačovicích podobného 
osudu ušetřeny. 

B. Petráková

Spoluobčané, kterým není lhostej-
ný ani osud Jurkovičových Puste-
ven na Radhošti, mohou přispět na 
veřejnou sbírku na obnovení vy-
hořelého Libušína převodem na 
číslo účtu u  Komerční banky: 107-
6978880207/0100. 
Od poloviny dubna můžete pro pří-
spěvek v  hotovosti využít poklad-
ničku, která je umístěna v  Muzeu 
luhačovického Zálesí v  suterénu 
MěDK Elektra.
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Otevírání pramenů v Luhačovicích

Poděkování občanům Oceněný dárce krve JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

V termínu od 8. do 11. května si vel-
kou oslavou připomínají Luhačovice 
kulturní tradice zdejších lázní a  velké 
bohatství v podobě přírodních mine-
rálních pramenů u  příležitosti Oteví-
rání pramenů. V  roce 2014 se Luha-
čovice připojí k  celorepublikové akci 
Rok české hudby a  vítání jara a  osla-
va zdejších pramenů nemůže být vý-
jimkou. V čtyřdenním maratonu zážit-
ků pro celou rodinu s podtitulem Proč 
bychom se netěšili… čeká návštěvníky 
mimo jiného divadelní komedie Hle-
dání ztraceného ráje, kolonádní kon-
certy Smíšeného pěveckého sboru Le-
oše Janáčka a  Dívčího saxofonového 
orchestru z  Luhačovic, projekce filmů 

s  hudební tematikou, koncert Filhar-
monie Bohuslava Martinů. Sobota je 
tradičně ve znamení oživení Lázeňské-
ho náměstí hudebními produkcemi 
žáků místní základní umělecké školy, 
interaktivních dobových her s domem 
dětí a  mládeže, promenády v  dobo-
vých kostýmech žáků základní školy, 
budou k  vidění historické automobi-
ly, kola, kostýmy. Netradiční suvenýr 
v podobě své fotografie v historickém 
kostýmu čeká zájemce v  Secesním 
fotoateliéru. Vzdušnou akrobacii na 
hrazdě a  šálách předvede akrobatic-
ké duo Te Ty. Návštěvníci mají ojedi-
nělou možnost slyšet písně v  hebrej-
štině a jidiš v podání skupiny Simcha. 

Sobotní večer už bude patřit folkloru. 
V  městském domě kultury bude mi-
mořádně uveden projekt lidové valaš-
ské opery s využitím moravských písní 
s více než 100 účinkujícími Oslobodě-
ná slibka. Večer uzavře oblíbená bese-
da u cimbálu. Neděli 11. května zahájí 
slavnostní mše svatá a po ní bude po-
kračovat průvod s  knězem k  jednot-
livým pramenům. I  v letošním roce 
chtějí organizátoři poskytnout více 
prostoru účinkujícím i více zážitků di-
vákům. U  každého pramene budou 
mít jednotlivé soubory od 10.00 do 
12.00 hod. vystoupení, a  tedy diváci 
mohou plynule k jednotlivým prame-
nům přecházet nezávisle na průvodu.  

Bude se na co těšit, nadšení folkloristé 
přinesou do jarních lázní pestrost kro-
jů, krásu mládí, písní a tanců. Odpoled-
ne vystoupí i v hlavním programu na-
zvaném Návrat k tradicím v 15.00 hod. 
na Lázeňském náměstí. Nedělní scénář 
se již několik let prakticky nemění. Le-
tos čeká diváky jedna zajímavá novin-
ka, a  to je zastávka u  pramene Nový 
Jubilejní, který Lázně Luhačovice, a. s., 
otevřely a upravily v loňském roce. Za 
nepříznivého počasí proběhne svěcení 
částečně po mši svaté v kostele svaté 
Rodiny a v Hale Vincentka, symbolický 
průvod projde pouze pod kolonádou. 

Děkuji občanům města, kteří reago-
vali na výzvu uveřejněnou v  Luha-
čovických novinách, PhDr. Františku 
Hubáčkovi a p. Pařízkovi, kteří nám 
darovali pojízdná kola ve prospěch 
dětí a žáků k výuce dopravní výcho-
vy. Náš zájem o kola i nadále trvá.

Poděkování zaměstnancům 
TS Luhačovice 
Děkujeme zaměstnancům TS Luha-
čovice za vyznačení úseků doprav-
ního mobilního hřiště v zámecké za-
hradě, které budou sloužit k  výuce 
dopravní výchovy dětí a žáků.

Poděkování dobrovolným hasičům 
Děkuji Jednotce dobrovolných hasi-
čů Luhačovice za pomoc při vyse-
kání porostu v  okolí agility prosto-
ru v areálu SC Radostova. Chlapi se 
sami nabídli a  v rámci spolupráce 

DDM Luhačovice a  SDH Luhačovi-
ce při vedení hasičského zájmové-
ho kroužku pomohli při jarní údržbě 
okolí cvičiště.

Úspěchy členů zájmových kroužků
Žáci zájmového kroužku florbal se 
zúčastnili 5. 4. a  12. 4. 2014 florba-
lových turnajů v  Želechovicích nad 
Dřevnicí a získali pěkné 3. a 7. místo.
Úspěch slavil i zájmový kroužek že-
lezničních modelářů, ve Slavičín-
ském šikulovi získal Vojtěch Semela 
3. místo v kategorii Z1.I, mladší žáci, 
architektura, s modelem Click Clack.  
Děkujeme vedoucím kroužků za pří-
pravu žáků a přejeme další úspěchy.

- Bc. Eva Tomalová-

Zlatou medaili Jana Jánského za 40 
odběrů krve získal Jaroslav Urbaník 
z Luhačovic, který pracuje jako číšník. 
Úspěšnému dárci poblahopřáli staros-
ta Luhačovic František Hubáček a mís-
tostarostka Marie Semelová.
„Můj první odběr krve byl na základní vo-
jenské službě a nedělalo mi to žádný pro-
blém, tak jsem po vojně, když jsem pra-
coval v Luhačovicích, byl párkrát dávat 
krev. Od té doby se tomu průběžně věnuji 
a díky tomu mám aspoň nějaký přehled 
o svém zdravotním stavu,“ okomento-
val dobrý skutek Jaroslav Urbaník.
Další pomyslnou metou pro pana Ja-
roslava Urbaníka je 80 odběrů. Za což 
dárce obdrží na slavnostním shromáž-
dění Zlatý kříž Českého červeného 
kříže 3. třídy. Nejvýznamnějším oce-
něním je plaketa Českého červené-
ho kříže Dar krve – dar života, která se 
uděluje za 250 odběrů.  -A. S.-

z Luhačovic, Řetechova, Polichna  
a Kladné Žilína

Středa 21. května 2014 / MěDK Elektra 
Luhačovice

15.00 
Beseda se starostou města PhDr. Fran-
tiškem Hubáčkem a místostarostkou 
Ing. Marií Semelovou / sál Rondo

16.00 
Vystoupení FS Malé Zálesí Luhačovice,  
Leluja Luhačovské Zálesí a CM Korečni-
ca Uherský Brod 
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Kuželkářský turnaj jednotlivců  

Sokolská výročí

Na zimních paralympijských hrách  
v Soči byl jedním z reprezentantů Čes-
ké republiky rodák z Luhačovic, Patrik 
Hetmer, reprezentant v alpském lyžo-
vání pro zrakově postižené sportovce, 
a jeho trasér Miroslav Máčala.

Za pomyslně krátkou dobu, co závodíte 
v alpském lyžování pro zrakově postiže-
né sportovce, jste dokázali získat nomi-
naci na zimní paralympijské hry v Soči 
2014. Jaká byla vaše reakce?
Patrik Hetmer: Byl to náš cíl, se kte-
rým jsme vstupovali do sezony. Byli 
jsme moc rádi a ta bezprostřední re-
akce byla jedním slovem nadšení.

Můžete popsat vaše pocity po příletu 
do Soči, jak na vás působila olympijská 
vesnice a samotná sportoviště?
Miroslav Máčala: Úvod byl zajíma-
vý, protože jsme přistávali u moře, 
a když jsme vystoupili z letadla, tak 
jsme viděli palmy a po sněhu ani pa-
mátky, jen v dáli byly vidět zasně-
žené kopečky, tak jsme byli celkem 
překvapeni. Pak jsme se dostali do 
vesnice, kde jsme bydleli, a ta nás 
úplně ohromila.

Určitě na takovou zkušenost jen tak ne-
zapomenete, zajímalo by mne, co pro 
vás bylo největším zážitkem, který jste si 
ze Soči odvezli?
Patrik Hetmer: Obecně nás překvapi-
la celá atmosféra po příletu. Byla úpl-
ně jiná, než když jedeme na „obyčejné“ 
závody. Už slavnostní přivítání v olym-
pijské vesnici, kde hráli českou hymnu, 
potom zahájení paralympiády přímo 
na velkém stadionu pro čtyřicet tisíc 
diváků, který byl zaplněný, tak to v nás 
zanechalo obrovský dojem. Atmosféra 
byla perfektní, byla tam spousta divá-
ků, kteří fandili všem, nejen domácím 
Rusům, to se mi nejvíce líbilo.

Pro představu, jaký byl váš program 
po celou dobu pobytu, měli jste i volný 
čas pro sebe, nebo to byly jen tréninky 
a závody?
Patrik Hetmer: První týden byl tré-
ninkový, kdy jsme se snažili sžít s míst-
ními podmínkami a sjezdovkami. Kaž-
dé ráno jsme brzo vstávali, abychom 
byli ještě na tvrdém sněhu, tak jsme 
se snažili dopoledne co nejvíce na-
jezdit. Potom odpoledne už bylo vol-
nější, kdy jsme měli prostor na zába-
vu. Bylo tam veškeré vyžití, na které si 
jen vzpomenete. Na všechno byl čas.

Všude kolem se musela určitě pohybo-
vat spousta turistů a fanoušků, jak jste 
je vnímali?
Patrik Hetmer: Tam lidi normálně 
nebyli vůbec. Turisté se k nám do-
stali, jen když jsme vyjeli ven z vesni-
ce podívat se třeba do městečka, kde 
se s námi fotili houfně. V olympijské 

vesnici byli jen dobrovolníci, kteří 
nám pomáhali, když jsme něco potře-
bovali. Jinak obyvatelé se k nám tak 
úplně často nedostali.

-A. S.-

Letošní amatérské finále jednotlivců 
Luhačovické kuželkářské ligy se ko-
nalo v pátek 4. dubna ve Sportovním 
centru Radostova. 
Do finále se přes kvalifikaci, ve které 
nastoupilo 73 kuželkářů, probojova-
lo 21 hráčů. Po polovině soutěže ved-
la Andrea Katriňáková s celkovým vý-
konem 539 bodů a v těsném závěsu 
za ní byl Ivan Nakládal. Všichni finalis-
té se předváděli v tom nejlepším svět-
le a za to jim samozřejmě náležel po-
tlesk zaplněné kuželny.
Před nástupem závěrečné čtveřice 
vedl Stanislav Skovajsa s pětibodo-
vým náskokem před Janem
Křenkem. Vítězství neměl až do sa-
motného konce nikdo jisté. Soupeři 

se snažili udržovat svůj vybojovaný 
bodový náskok, ale stačilo malé za-
váhání a s jejich umístěním to moh-
lo pořádně zahýbat. Druhý nejlepší fi-
nálový výkon 286 bodů stačil k tomu, 
aby si Václav Hamouz udržel kvalifi-
kační náskok a s celkovým výkonem 
588 kuželek se stal letošním vítězem 
turnaje amatérů. 
Druhé místo získal za 573 bodů To-
máš Molek. Na třetím místě skončil 
Stanislav Skovajsa a tomu se jako je-
dinému medailistovi podařilo obhá-
jit loňské umístění celkovým součtem 
556. Čtvrtou pozici udržel Jan Křenek 
výkonem 551, pátý skončil jeho kole-
ga z týmu Lyžařů Filip Koutný. 

-A. S.-

Sešel se rok s rokem a my si opět 
můžeme připomenout myšlenky 
sokolství, které se v Luhačovicích 
začínaly šířit v létě roku 1909. Té-
hož roku 14. listopadu se v býva-
lém hotelu Třeboň sešlo 84 zájem-
ců a ustavili TJ Sokol, to znamená, 
že si v letošním roce připomeneme 
sto páté výročí vzniku Sokola v Lu-
hačovicích. 
Prvním starostou se stal MUDr. Mi-
kulášek. Cvičili však pouze muži  
a dorost. Něžné pohlaví začalo cvi-
čit o 4 roky později. Vznik nové 
republiky v roce 1918 byl i so-
kolským svátkem se slavnostním 
průvodem. Na Lázeňském náměs-
tí se konaly tělovýchovné serená-
dy a každou neděli organizoval So-
kol společné výlety. 
Od roku 1934 má TJ Sokol vlastní 
prapor s textem: Silou lva – vzletem 

sokola na jedné straně a Tělocvičná 
jednota Sokol Lázně Luhačovice na 
straně druhé. 
Doba okupace znamenala násil-
né rozpuštění sokolstva. Teprve po 
osvobození v roce 1945 se opět za-
čalo cvičit a konala se veřejná cvi-
čení. Po únoru 1948 byla činnost 
Sokola násilím zastavena a došlo ke 
spojení se Sportovním klubem pod 
názvem DSO Sokol (Dobrovolná 
sportovní organizace Sokol). V roce 
1954 při reorganizaci tělovýchovy 
dostala jednota opět nový název TJ 
Slovan, 1969 se vrátila k názvu So-
kol, 1970 opět přejmenována na 
Slovan a 16. 4. 1996 došlo k obno-
vení TJ Sokol. TJ Slovan však neza-
nikl, jeho jednota letos oslaví 60. let 
od svého vzniku. 
Každý sport však potřebuje vhodné 
zázemí a tak 20. července 1930 byla 

slavnostně otevřena nová sokolov-
na. Tomu předcházelo položení zá-
kladního kamene, jenž byl vylomen 
na Větrníku u Pozlovic na podzim 
roku 1929. Tím si připomínáme 85. 
výročí jeho položení. Vhodná ven-
kovní sportoviště ovšem stále chy-
běla. Bylo potřeba postavit nový 
stadion. Rozhodl rok 1976 a došlo  
k dlouho očekávané stavbě ven-
kovních sportovišť v areálu Rados-
tova. I na novou sportovní halu se 
muselo počkat. Její dveře se ote-
vřely až v roce 2002. 
Celé generace lidí i rodin věnova-
ly velké úsilí sportu a tělovýchově a 
mnohdy ve velmi skromných pod-
mínkách dosáhly vynikajících spor-
tovních výsledků. Sportovní kluby, 
oddíly a sportoviště se v průběhu 
let mnohokrát měnily. 
V naší paměti by ale měla zůstat 

jména předků, kteří vedeni vlas-
teneckými ideály Sokol zakláda-
li, budovali sportoviště, pro svou 
ideu riskovali a neváhali položit  
i život. Připomeňme si jména, kte-
rým by měla patřit naše vzpomínka 
a poděkování: MUDr. Karel Mikulá-
šek, Josef Krystýnek, Jan Zatloukal, 
Eduard Kaucký, Stanislav Mikulá-
šek, Anna Svobodová, Karel Motyč-
ka, Stanislava Záhorovská, Bohumil 
Bartoníček a celá řada dalších. 
V dnešní uspěchané době se ne-
vymlouvejme a podporujme myš-
lenky sokolství, kde můžeme také 
nalézt úctu k jedinečné osobnos-
ti, názorům druhého, zásadovost  
a kulturnost v jednání a vystupování. 

-T. Heinzová-

Luhačovičtí 
reprezentanti v Soči
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Vzpomínky vojenského pilota 
na 2. světovou válku
Vyprávění Ant. Zdražila o jeho strýci 
panu generálmajorovi letectva Josefu 
Šnajdrovi, kterému byla 22. ledna 2014 
v budově luhačovické městské knihov-
ny odhalena pamětní deska.

Během pobytu v září 1970 u mého 
strýce Josefa Šnajdra v Anglii měl 
jsem příležitost dozvědět se o jeho 
činnosti ve 2. světové válce, kdy slou-
žil jako vojenský pilot a později velitel 
československé 311. peruti, bombar-
dovací jednotky, součásti královské-
ho letectva RAF. Byl jejím význam-
ným členem od samotného založení 
v červnu 1940 až do ukončení války 
v roce 1945. Když se strýc vrátil do 
vlasti, navštívil rodinu v Luhačovicích 
a jeho otec, bývalý voják v 1. světo-
vé válce, chtěl vědět, za co si zaslou-
žil tolik vyznamenání, kterými byla 
dekorována jeho uniforma. Tentokrát 
strýc jenom skromně odpověděl, že 
na prožité válečné hrůzy raději vzpo-
mínat nebude. Po pětadvaceti letech, 
když jsem jej navštívil, byl přístupnější 
a já si dělal pečlivě poznámky, abych 
teď mohl čtenářům Luhačovických 
novin, vyprávět podrobněji několik 
příhod, které strýc ve válce zažil…

Od mého útěku z vlasti (11. června 
1939) uběhlo dlouhých patnáct mě-
síců, než jsem doopravdy vstoupil 
do války jako voják. Do té doby jsem 
mohl jenom přihlížet a dozvídat se  
o zvěrstvech německé armády při na-
padení Polska a postupně velké čás-
ti Evropy. Nejvíc mne štvalo, že ani ve 
Francii, kde jsme téměř rok „lenošili“, 
neměli zájem využít naše vojáky, kte-
ří chtěli pomoci při obraně této země. 
Dokonce jsme po určitou dobu byli 
vedeni jako součást „cizinecké legie“, 
což bylo pro nás ponižující, protože 
v této armádě působili většinou vojá-
ci s pochybnou minulostí. Naštěstí to 
netrvalo dlouho a my jsme konečně 
24. června 1940 byli loděmi přeprave-
ni do Anglie. Tam to bylo docela jiné, 
hned nás přátelsky přijali a zařadili 
do jednotek podle vojenské kvalifika-
ce. Já jsem se přihlásil k 311. bombar-
dovací peruti, která se právě zakláda-
la. Po tvrdém výcviku na pilota, který 
trval jenom několik týdnů, zatímco 

výcvik anglických kolegů byl něko-
likaměsíční, byli jsme určeni do akcí 
nočního bombardování vojenských 
cílů v okupovaných zemích Evropy  
a hlavně v Německu…

Můj první bojový let byl v noci z 16. 
na 17. října 1940, kdy naše peruť do-
stala od velitelství za úkol bombardo-
vat válečný přístav v Brémách, kde se 
nacházely velké sklady nafty pro fa-
šistické tanky. Před startem, který byl 
stanoven na 18.30 hodin, jsme si pro-
hlédli mapy a domluvili nejvýhod-
nější trasu pro let tam i zpět, prostu-
dovali jsme fotografie určeného cíle, 
abychom v noci neměli potíže s hle-
dáním nádrží s naftou. Měli jsme le-
touny typu Wellington, ve kterých 
byla šestičlenná posádka, velitel leta-
dla, jeho zástupce, 2 střelci, navigátor 
a radiotelegrafista. Všechna čtyři leta-
dla odstartovala v pětiminutových in-
tervalech a nabrali jsme směr Němec-
ko. Čekal nás dlouhý let nad Severním 
mořem a museli jsme počítat s tím, že 
každou chvíli můžeme být napade-
ni německými stíhači, kteří se snažili 
nám zabránit, abychom doletěli k ur-
čenému cíli. Tentokrát jsme měli štěs-
tí, že nás noční stíhači nenašli, ale ne-
vyhnuli jsme se silné protiletadlové 
dělostřelecké palbě, která nám dáva-
la pořádně zabrat. Viděli jsme před 
sebou „hradbu“ svítících střel, kterou 
jsme museli proletět, a každým oka-
mžikem čekat, že nás některá střela 
zasáhne. Piloti některých anglických 
jednotek se snažili této palbě vyhnout 
a obletěli ji velkým obloukem, ale my 
jsme si to dovolit nemohli, protože by 
nám nestačilo palivo na zpáteční ces-
tu. Vojenští technici totiž měli za úkol 
maximálně vytížit naše letouny ná-
kladem bomb a střeliva, a proto jsme  
s palivem navíc nemohli počítat. Také 
tentokrát jsme měli štěstí a proletěli 
jsme až nad cíl. Po odhození bomb na 
stanovený cíl a pořízení fotografií pro 
velitelství, zamířili jsme zpět do Ang-
lie na naši základnu. V ten okamžik se 
nám poškodila vysílačka a nemoh-
li jsme se se základnou spojit. Orien-
tovali jsme se jenom podle postavení 
hvězd a stavu paliva v nádržích, které 
nám mělo vystačit na dolet. Náhle se 

mraky rozestoupily a my jsme s úle-
vou poznali, že pod námi je pevnina – 
Anglie. Po chvíli se však všechno zaha-
lilo do husté mlhy a já jsem pochopil, 
že na žádném letišti bychom nemohli 
bezpečně přistát. Ve 3.15 hodin jsem 
dal příkaz druhému pilotovi, aby na-
stavil automatického pilota, a letoun 
jsem namířil směrem na moře. Potom 
jsem celé posádce dal rozkaz opustit 
letadlo a sám jsem seskočil jako po-
slední. Pod námi byla černá tma, ale 
všichni jsme při dopadu na zem při-
stáli bez zranění. Jediného telegrafis-
tu zanesl vítr nad parkovou část a jeho 
padák se zachytil v koruně mohutné-
ho stromu. Nezkušený letec se ne-
mohl vyprostit z padákových popru-
hů a začal volat o pomoc. V tu chvíli 
procházel kolem tohoto místa místní 
příslušník domobrany, který i v noci 
střežil svěřený úsek. Pravděpodobně 
usuzoval, že špatnou angličtinou vo-
lající člověk nemůže být nikdo jiný, 
než německý výsadkář. Byl vyzbrojen 

loveckou puškou a z této na našeho 
nešťastného telegrafistu vystřelil. Mířil 
dobře, neboť jedinou ranou českoslo-
venského vojáka zastřelil. Při vyšetřo-
vání tohoto neštěstí bylo posouzeno, 
že příslušníkovi anglické domobra-
ny nemůže být nic vytýkáno, protože 
Velká Británie v roce 1940 žila v očeká-
vání invaze německé armády, a onen 
muž plnil jenom svoji povinnost…

Náš první bojový let v této válce do-
padl tragicky, nejenom že jsme ztratili 
vynikajícího radiotelegrafistu Mirosla-
va Vejražku, ale ani ostatní tři letouny 
se na základnu nevrátily. Byly poško-
zeny nepřátelskou palbou a z dalších 
bojů vyřazeny. Jenom několik letců 
přežilo a po uzdravení se vrátili k peru-
ti, aby dál bojovali proti fašistům. Také 
mému strýci se podařilo přežít mno-
ho dalších válečných dobrodružství, 
ale o těch si povíme až v dalším vydá-
ní Luhačovických novin…

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy v každém 
čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v MTIC Luhain-
fo, Masarykova 950, případně zaslat 

poštou na adresu MTIC Luhainfo, Ma-
sarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čís-
la, kterou zaslalo 8 čtenářů (všichni 
správně), je pramen  Aloiska. Pub-
likaci Luhačovický uličník získáva-
jí Buršovi. 

Blahopřejeme. 
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KULTURA Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha

Kultura 
Čtvrtek 1. 5. • 19.30 • Hala Vincentka
Smyčcové kvarteto Indigo Quartet 
a Ondřej Zámečník, akordeon

Pátek 2. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Manželské štěstí 
Hrají. I. Hüttnerová, M. Dolinová, D. Suchařípa

2. – 4. května 2014 
SLAVNOST PTAČÍCH BUDEK 

Pátek 2. 5. • 19.00 • Sokolovna Luhačovice
Kachní polévka Promítání filmu

Sobota 3. 5. • 14.30 • Jezírko Marion, ul. Solné
Vernisáž externí galerie výtvar-
ných objektů s komentovanou pro-
hlídkou 

Sobota 3. 5. • 16.30 • Hala Vincentka
Kachní sezona / Tematická módní přehlídka 
Luhačovického okrašlovacího spolku Calma a  verni-
sáž výstavy studentů SUPŠ Uherské Hradiště a UTB Zlín

Sobota 3. 5.  • 19.00 • Sokolovna Luhačovice
Kachní večer / hudební večer

Neděle 4. 5. • 11. 00
Společný odchod od pošty
Komentovaná prohlídka architek-
tury Luhačovic a  trasy ptačích kr-
mítek a budek / Provádí dr. Blanka Petráková

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ  
8. – 11. května  

Čtvrtek 8. 5. • 19.30 • Kinosál MěDK Elektra
Divadelní komedie/ Hledání ztraceného 
ráje / Hrají. Ivana Jirešová a  Zdeněk Podhůrský

Pátek 9. 5. • 19.30 • Společenský dům
Koncert / Talentinum    

Sobota 10. 5. • 9.00  –  17.00 • Nám. 28. října
Jarmark při Otevírání pramenů                                                                                      
 
Sobota 10. 5. • 14.00 • Lázeňské náměstí
Cirkus / Te Ty  

Sobota 10. 5. • 15.00 • Lázeňské náměstí    
Koncert / Simcha / Klrezmer / רימז־ילּכ

Sobota 10. 5. • 19.00 • MěDK Elektra sál Rondo
Lidová zpěvohra / Osloboděná slib-
ka / Valašský orchestr lidových ná-
strojů
 
Sobota 10. 5. • 20.30 • Sokolovna
Beseda u cimbálu
 
Neděle 11. 5. • 8.30 • Kostel svaté Rodiny
Slavnostní mše svatá
 
Neděle 11. 5. • 10.00 – 12.00
Průvod se svěcením pramenů
Roztančené prameny 
 
Neděle 11. 5. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Návrat k tradicím

Pátek 16. 5. • 16.00 • Kinosál MěDK
Dětem / O kocouru Mikešovi     

Pátek 16. 5. • 19.00 – 22.30 • MěDK Elektra, 
sál Rondo   
Taneční zábava / Dechová hudba 
Zlaťanka     

Sobota 17. 5. • 19.30 • Kinosál  MěDK Elektra 
Divadlo / Žena z Korinta / Hana Maciuchová

 
 Středa  21. 5. • 15.00 • MěDK Elektra, sál Rondo  
Jarní setkání seniorů

Pátek 23. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Záměna aneb Kde jsi včera byl 
a s kým / Hrají. M. Kubec, H. Čížková, M. Sochor, 
S. Nálepková

Pátek 23. 5.  •19.00 •MěDK Elektra, sál Rondo  
Luhačovice, město zdraví a módy-

Sobota 24. 5. • 19.30 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Koncert / Ave Maria Edity Adlerové     

Úterý 27. 5. • 9.15 • Kinosál MěDK Elektra 
Výchovný koncert ZUŠ Luhačovice 

Středa 28. 5. • 19.30 • Kinosál MěDK Elektra 
Divadelní komedie / Tereza  /  Barbo-
ra Vacková   

Středa 28. 5. • 19.00 • Lázeňské divadlo
Koncert žáků ZUŠ Luhačovice / taneč-
ní obor

Pátek 30. 5. • 19.00 – 22.30 • MěDK Elektra, 
sál Rondo  
Taneční zábava / Dechová hudba  
Slovácká kapela R. Horňáčka    

  
Pátek 30. 5. • 19.00 • Lázeňské divadlo
Splašené nůžky / Hrají. M. Doleželová, P. Va-
cek, G. Řezníček, J. Leflík, Z. Julina, H. Čermáková

Sobota 31. 5. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Dostaveníčko se sbory z Čech a Mo-
ravy / Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL Kutná 
Hora, sbormistr Mgr. Z. Liceka, a  Smíšený pěvecký 
sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, sbormistr A. Frajtová.

Kolonádní 
koncerty
Lázeňské náměstí
Čtvrtek 8. 5.  • 15.00
Smíšený 
pěvecký sbor Leoše Janáčka

Lázeňské náměstí
Středa 14. 5.  • 14.30 
Swindixie VH Olomouc

Lázeňské náměstí
Pátek 9. 5.  • 15.00
Dívčí saxofonový orchestr

Neděle 18. 5. • 15.00
DH Javorinka

Neděle 25. 5. • 15.00 
Dechový orchestr mladých Krnov

Kino 
Pátek 2. 5. • 10.00 
Přijela k nám pouť / Rok české hudby 
na  stříbrném  plátně        
Muzikál, Československo, Projekce pro ZŠ Luhačovice.

Neděle 4. 5. • 17.00 
Velká oříšková loupež 
Animovaný USA 

Středa 7. 5. • 19.30 
Babovřesky 2
Komedie ČR

Čtvrtek 8. 5. • 10.00                                                                                                                                            
Dalibor / Rok české hudby na  
stříbrném  plátně        
Hudební, Československo

Čtvrtek 8. 5. • 14.00                      
Z mého života / Rok české hudby 
na  stříbrném plátně 
Životopisný / Československo

Pátek 9. 5. • 8.15                    
Rusalka / Rok české hudby na 
stříbrném  plátně Hudební / Českoslo-
vensko, Projekce pro ZŠ Luhačovice.

Pátek 9. 5. • 10.00                 
Lev s bílou hřívou / Rok české 
hudby na  stříbrném plátně
Životopisný / Československo
Projekce pro ZŠ Luhačovice.

Pátek 9. 5. • 16.00                     
Prodaná nevěsta / Rok české 
hudby na stříbrném plátně
Hudební / Československo

Středa 14. 5. • 16.00      
Hořící keř /  BIO SENOR
Životopisný ČR

Čtvrtek 15. 5. • 19.30 
Pojedeme k moři Komedie ČR 

Neděle 18. 5. • 17.00 
Poslední vrchol               
Dokumentární Španělsko 

Středa 21. 5. • 19.30                   
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie ČR

Neděle 25. 5. • 17.00 
Hurá do pravěku!
Animovaný, USA

Pátek  30. 5. • 17.00       
Rio 2 FILMÁSEK
Animovaný  USA

Pátek 30. 5. • 19.30 
Pojedeme k moři 
Komedie ČR 

Sobota 31. 5. • 19.30 
Babovřesky 2
Komedie ČR

Výstavy
5. – 31. 5. • 9.00 – 17.00 • Galerie MěDK Elektra   
František Kubina, olejomalby 
(prodejní výstava)     

Prohlídky 
Kostel svaté Rodiny                     
Otevřené brány 
/ Prohlídky kostela s průvodcem zdarma 

Všední dny a soboty 9.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.00,  neděle 12.00 – 17.00 hodin. 
Každé pondělí je zavřeno.

Akce DDM
Sobota 10. 5. • 10.00 - 12.00, 13.00 - 14.00
Lázeňské náměstí
Hravé časy s DDM Luhačovice

Úterý 13. 5. • 16.00 • Zámecká zahrada
Zahrada naruby
V případě deštivého počasí přesunuto na 20.5.

Sobota 17. 5. • 14.00–18.00 • Zámek
Voňavá sobota
Poplatek  20–120 Kč (podle nákladů) 

Neděle 18. 5. • 8.00–18.00
Bývalá střelnice za SC Radostova
Intenzivní trénink agility 

Pátek 23. 5. • 15.30 • Zámecká zahrada
Dovádění v zahradě
Za deště zrušeno, poplatek: 20 Kč/dítě

Sobota 24. 5. • 14.00
Kynologické cvičiště ZKO Biskupice
Hafani bafani
Soutěže psů a psovodů přihlášky do 21.5., 
startovné podle kategorie 50 Kč a 100 Kč
Za deště přeloženo na 25. 5. 

Sobota 31. 5. • 14.00
Zámecká zahrada
Zámecká pouť ke Dni dětí
Vstup: pouze dospělí 30 Kč. Za deště přeloženo 
na 1. 6.

Akce v klubu
X – BOX v Klubu pondělí, úterý, čtvrtek, 
pátek, od 14.00–16.00, rezervace předem. 
Akce v Klubíku od 10.00 klubovna DDM  
13. 5. a 27. 5.  Hravý, pohybově–poznávací 
program (pro členy zdarma, ostatní 20 Kč).

V měsíci květnu se také uskuteční výukové a zá-
bavně-poznávací programy pro ZŠ a MŠ a doprav-
ní soutěž - základní kolo cyklistiky.
Bližší informace najdete na podrobných plaká-
tech, telefon: 577 131 687, 736 487 999, www.
ddmluhacovice.cz

Program SAS
Sobota 10. 5. • 9.00 • Lázeňské náměstí
Otevírání pramenů

Neděle 18. 5. • 9.00–12.00, 13.00–17.00
Muzeum
Den muzeí, vstup volný

Úterý 20. 5. • 10.42 • Odjezd z nádraží
Výlet na Žítkovou
Při nepříznivém počasí přeloženo na čtvrtek 29. 5., 
odjezd 10. 42.

Čtvrtek 22. 5. • 19.00 • Muzeum
Starý Světlov

Čtvrtek 29. 5. • 15.00
Vycházka po cyklostezce 
do Biskupic (zpět vlak)

CHARITA 
Programy v  prostorách denního stacionáře Charity 
Luhačovice, Hradisko 100 a  ve vile Strahov (Pražská  
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

5. 5.
Burza receptů

7. 5.  • STRAHOV
Den matek, vystoupení dětí z MŠ

12. 5.   
Beseda s promítáním / 
Pouť do Svaté Země

14. 5.• STRAHOV
Potravinové alergie / 
PharmDr. Eva Valentová

19. 5. • zahrada Charity
Ruské kuželky

21. 5.• STRAHOV
Senior, snadná oběť podvodníků / 
Bc. Vlastimil Červenka

26. 5. 
Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk

28. 5.• STRAHOV
Výlet na Provodov s P. Jackem 
Bronczykem, přihlášky předem do 26.5. 

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 
717, pevná linka: 577 132 363

Filmásek

HANA  
MACIUCHOVÁ

ŽENA 
Z KORINTA

SOBOTA 17.5. / 19:30 HOD. / KINOSÁL     

DIVADLO

TEREZA

STŘEDA  28.5.  
19:30 HOD. / KINOSÁL     

ONE WOMEN SHOW 
BARBORY  VACKOVÉ
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Tiráž

Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Podlahářské práce, brouš. parket, palubovek, schodů, lakování, 
olejování podlah, PVC, koberce, plov. podlahy. 

tel.: 604 664 058

První Velikonoční jarmark s folklorem 
v Luhačovicích

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
LUHAČOVICE

Apartmány EDEN Luhačovice 
Den otevřených dveří

POUŤ RODIN NA PROVODOV

Přednáška s promítáním filmů 
Inzerce

Velkému zájmu návštěvníků se těšil první ročník Velikonočního jarmarku  
s folklorem v sobotu 19. dubna. O hlavní část doprovodného kulturního dění se 
postaral Folklorní soubor Malé Zálesí, který zakončil program besedou u cimbá-
lu v  Městském domě kultury Elektra.

Programy probíhaly po celý den převážně před radnicí na náměstí 28. října, kde 
mohli všichni ochutnat výborné farmářské speciality, prohlédnout si lidová ře-
mesla a na chvilku spočinout u folklorního vystoupení. 

Na náměstí byly k zakoupení masové a sýrové speciality, čerstvé ryby, bramborá-
ky, bramborové spirály, pražené jádroviny, trdelníky, perníky slané tyčinky, rybí-
zové víno, panenské oleje, koření bez glutamátů, frgále, mošt, medy, medovina.

V salonku mimo jiné předvedli svá díla řemeslníci. Návštěvníci viděli ošatky  
a panenky z kukuřičného šustí, kraslice, košíkáře s košíky a tatary, dráteníka, 
řezbáře, perníkářku, navlékání skleněných korálků, podmalby na skle, pletení 
z pedigu, keramiku majoliku, Charitu Luhačovice a Naději Zlín s výrobou svíček  
z včelího vosku. „Potěšil nás velký zájem o řemesla, samozřejmě s velikonoční te-
matikou. Lidé se s obdivem zastavovali u různých technik zdobení kraslic a mnozí si 
je také kupovali. Nechyběla ani ukázka pletení pomlázek, a někteří chlapci odchá-
zeli z jarmarku s novým hrkačem. Neobyčejnou atmosféru oslav svátků jara umoc-
nilo slunečné počasí. Již nyní můžu konstatovat, že se nám se všemi spolupracovní-
ky, kterým bych tímto chtěla poděkovat, povedlo připravit moc zajímavou venkovní 
akci, která bude mít v budoucnu určitě pokračování,“ zhodnotila Hana Slováková  
z MěDK Elektra, který velikonoční jarmark připravil.   

Před Elektrou se uskutečnil 6. ročník Celonárodního čtení bible, do kterého se 
zapojily desítky měst a obcí v celé České republice. Luhačovicím se letos po-
dařilo připojit ke čtení již potřetí, a to hlavně díky manželům Turzovým. Věřící 
si touto cestou připomenou církevní rozměr Velikonoc. Akci zaštiťuje Nadační 
fond Bible 21. 

Pro jarmark nebyla Bílá sobota vybrána náhodně. Je to totiž den, který znamená 
konec 40denního půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců. Zvuky kle-
pačů, které na svých obchůzkách obstarávají výhradně chlapci, se večer zamě-
nilo za zvonění zvonů.

-A.S.-

ZUŠ Luhačovice pořádá ve dnech 2.– 6. června 2014 od 14 do 17 hodin přijí-
mací talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015. Přijímáme děti ve věku od 
5 let do hudebního, tanečního a výtvarného oboru. V hudebním oboru se mů-
žete přihlásit na tyto nástroje: klavír, klávesy, housle, kytara, elektrická kytara, 
basová kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, 
cimbál, sólový zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. Navštivte naše stránky www.
zusluhacovice.cz  

Vážení spoluobčané,
firma APERTA Group, a. s., buduje na střeše nákupního střediska ALFA Market 
Luhačovice (obchodní dům Rozkvět) apartmány a tím zcela netradičně využívá 
tuto plochu k zastavění. Noblesu tohoto řešení přímo v centru lázeňského měs-
ta umožňuje moderní architektura využívající novodobé konstrukce a materiály.

Celkem zde bude 17 apartmánů 2 + KK o užitné ploše 85 m2 včetně terasy. Po-
čátkem letošního roku bylo kolaudováno 12 apartmánů ve dvou etapách. Třetí 
část je naplánována k dokončení v roce 2015.

Současně vlastník celého objektu, firma Q-Trend CZ, s. r. o., realizuje zásadním 
způsobem i samotnou obchodní pasáž, kde po rekonstrukci schodiště a vybudo-
vání výtahu jsou v současné době prováděny úpravy a výměna dlažby v samotné 
pasáži. Tím by měla být dokončena zásadní modernizace obchodní zóny. Pláno-
vané dokončení pasáže je do konce měsíce dubna a tím bude umožněno zákaz-
níkům využít ke svým nákupům nejen parkoviště, nákupní vozíky, ale i pohodlný 
bezbariérový přístup do pasáže. Nelze opomenout ani nově otevřené prostory – 
kavárnu ALFA, mléčný bar ALFA a také prodejnu zdravé výživy.

Dne 8. 5. 2014 od 10.00 do 12.00 hod. bude oficiální otevření pasáže a možnost 
nahlédnout i do vzorových apartmánů na střeše nákupního střediska.

-Ing. František Jordák, správce objektu-

Římskokatolická farnost Pozlovice a Luhačovice pořádají ve spolupráci s Chari-
tou Svaté rodiny Luhačovice POUŤ RODIN NA PROVODOV
Ve čtvrtek 8. května 2014 v 8:00 hod. od kostela Svaté Rodiny v Luhačovicích, 
v 9:00 hod. od hasičské zbrojnice v Pozlovicích, v 9:30 hod. společné setkání  
v kapli na Řetechově. Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu rodičů, budou 
pod dohledem dobrovolníků Charity Luhačovice.

Program: V cca 11.00 hod. mše svatá, po ní občerstvení v hospůdce pod koste-
lem, hry a soutěže pro celé rodiny. 
Přihlášky a další informace: V sakristiích kostelů, v obchůdku u kostela v Luha-
čovicích tel.: 577 133 825, Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků – tel.: 
737 012 235.

Stanislav Motl,  reportér, spisovatel a novinář 
Po stopách slavných i zapomenutých
Vyprávění o putování po stopách zajímavých lidí a o tom, že legendy jsou často 
odlišné od toho, co tito lidé skutečně prožili. 
Středa 21. května v 18 hodin
Rezervace  tel: 577 132 235  e-mail. info@knihovna-luhacovice.cz, vstupné 50 Kč.
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Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz

Pro prodejnu PMU CZ, a. s., hledáme:

PRODAVAČE/PRODAVAČKY MASA A UZENIN

Společnost PMU CZ, a.s., se zabývá prodejní činností. Provozuje v rámci celé republiky prodejny maso-uzeniny, lahůdky a pečivo. Prodejny PROCHÁZKA jsou tradiční  
a vyhledávanou součástí objektů obchodních řetězců PENNY MARKET, LIDL a KAUFLAND. Najdete nás ve více než 100 městech po celé České republice.

Pracovní náplň
• prodej masa

• příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva
• manipulace se zbožím, přepravkami

• aranžování zboží
• úklid prodejny

Požadujeme
• praxi v prodeji

• vyučení v oboru (prodavač nebo řezník)
• dobrá znalost masa

Nabízíme
• pracovní poměr na dobu neurčitou (první smlouva na dobu určitou 1 rok)

• plat: 11 000 Kč + 1 000 Kč 
• zaměstnání v rozvíjející se firmě skupiny AGROFERT

• zaměstnanecké benefity

Pracoviště:
Uherskobrodská 1045, 763 26 Luhačovice, v objektu: PENNY Market

V případě zájmu zašlete svůj životopis na kontakt: kchudobova@prochazka.cz, 
PROSÍM UVEĎTE POZICI A MĚSTO, o které máte zájem. Pro více informací navštiv-

te naše stránky www.prochazka.cz nebo www.agrofert.cz v sekci kariéra.

www.prochazka.cz
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Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu 
k Vám, zaměřím objekt, 
navrhnu optimální řešení, 
spočítám cenu a když se Vám 
to bude líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.
www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 
a další ceny.

www.colemanie.cz

Váš poradce:
Radek Navrátil, mobil: 725 675 601
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, 
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630 
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725

Výrobky těchto 
partnerů u nás  

nakoupíte výhodněji
Nejkvalitnější česká plechová

krytina se zárukou
až 40 let!

Cena od 199 Kč/m2

(vč.DPH)


