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Vážení spoluobčané,
před nedávnem byla slavnostním Ote-
víráním pramenů zahájena nová lázeň-
ská sezona v  našem městě. Nechci se 
k  tomuto víkendu vracet v  hodnocení 
toho, zda vyšlo či nevyšlo počasí, přesto-
že to bylo tak napůl. Zatímco v  sobotu 
bylo krásně a Luhačovice doslova „pras-
kaly ve švech“, neděle byla i  díky deš-
ti daleko klidnější. Co mne však trápí, je 
návštěvnost těchto akcí z pohledu míst-
ních obyvatel. Vím, že ne každý má rád 
velké množství lidí pohromadě a  radě-
ji se takovýmto setkání vyhýbá. Mám 
však pocit, že čím více různých akcí měs-
to a  ostatní organizátoři přichystají, tím 
menší je zájem z řad Luhačovjanů.  Ne-
vím, zda je to přesyceností kultury a růz-
nými jinými akcemi v  Luhačovicích, ale 
skutečnost je opravdu taková. Nejedná 
se jenom o akce typu kolonádních kon-
certů či divadelních představení, které 
jsou skutečně primárně určeny hostům 
a pacientům. Spíše pozoruji tento trend 

u  akcí určených výhradně pro „domo-
rodce“. A v tomto případě je jedno, zda 
se jedná o  sportovní klání v  areálu Ra-
dostova nebo kulturní dění v  Elektře či 
na sokolovně. Nevím, zda jsme tak zpo-
hodlněli, že nám opravdu stačí zmáčk-
nout ten jeden „cuplík“ a  zapnout kou-
zelnou bedýnku, kde máme obrovskou 
nabídku pořadů různých typů a  žánrů, 
aniž bychom museli opustit teplo do-
mova a svoji oblíbenou pohovku či křes-
lo. Nebo je to tím, že náklady na vstupné 
nám již nedovolují vydat tuto částku z ro-
dinného rozpočtu? Nebo se ani nechce-
me potkávat se svými sousedy a s lidmi, 
kteří žijí na stejném místě a ve stejném 
čase jako my? Rezignujeme na to, že by-
chom vzájemnou komunikací a probírá-
ním různých témat posunuli tuto společ-
nost a toto město dál k tomu, aby se zde 
našim potomkům žilo ještě lépe? Co kaž-
dý z nás udělá se svým volným časem je 
opravdu jen a jen jeho právo a volba. Je 

však škoda nevyužít takových příležitos-
tí, jaké naše město díky tomu, že je lázeň-
ské, skutečně nabízí.

Přijměte tedy prosím tento úvodník ode 
mne jako pozvánku na všechny akce, 
které v průběhu léta v Luhačovicích pro-
běhnou. Ať už jsou to ty pravidelné, či 
jenom nahodilé. Věřte, že všechny jsou 
organizátory připravovány tak, aby vás 
potěšily, obohatily a  také vám přinesly 
možnost se před nebo po jejich skončení 
vzájemně potkat, prohodit mezi sebou 
jen tak pár slov nebo naopak probrat ně-
jaké závažné téma, které vás jako občany 
trápí. V každém případě vám všem přeji 
krásné léto a nezapomeňte se v jeho prů-
běhu vydat za zábavou v Luhačovicích. 
Uvidíte, že budete spokojeni.

Zdraví vás a krásné léto přeje váš starosta 
František Hubáček

Setkání seniorů  |  Svoz bioodpadu  |  Den Země  |  Jaroslav Šuráň v soutěži Nejchytřejší Čech
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V pátek 2. května uctili zástupci města 
památku obětí 2. světové války. U pří-
ležitosti 69. výročí osvobození Luha-
čovic položili starosta František Hubá-
ček a  místostarostka Marie Semelová 
pamětní věnce u  míst, která boj za 
svobodu ve městě připomínají.

Tělovýchovná jednota TJ Slovan Lu-
hačovice hodnotila v pátek 25. dubna 
na valné hromadě svoji činnost v roce 
2013. Součástí programu bylo i  oce-
nění nejlepších sportovců a kolektivů 
luhačovických klubů v roce 2013. 

Otevírání pramenů

událOstI Ve městě
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Otevírání pramenů ve dnech od 8. do 
11. května navštívilo rekordní množ-
ství diváků.

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web
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událOstI Ve městě

Otevírání pramenů proběhlo ve 
dnech od 8. do 11. května za mimo-
řádného zájmu návštěvníků. Ve čtvr-
tek a  v  pátek se uskutečnily filmo-
vé projekce ve znamení Roku české 
hudby na filmovém plátně, kolo-
nádní koncerty Dívčího saxofonové-
ho orchestru a Smíšeného pěvecké-
ho sboru Leoše Janáčka,  divadelní 
představení Hledání ztraceného ráje 
s Ivanou Jirešovou a Zdeňkem Pod-
hůrským a koncert zlínské filharmonie. 

Sobotní programy byly pestré. Vel-
kým lákadlem byl řemeslný jar-
mark, elegantní žáci Základní ško-
ly v  Luhačovicích na promenádě 
v  historických kostýmech, hudeb-
ní zastavení se žáky základní umě-
lecké školy, historické automobily, 
kola, zájmu se těšil secesní fotoate-
liér spolku Calma. „V sobotu jsme za-
znamenali určitě historicky nejvyšší 
návštěvnost našeho města. K  tomu 
přispělo krásné počasí, ale samo-
zřejmě i  zajímavé programy, který-
mi jsme chtěli oslovit co nejvíc ná-
vštěvníků tak, aby si každý mohl 
vybrat,“ spokojeně konstatovala Ma-
rie Semelová, místostarostka města 

Luhačovice. Pro děti byly připrave-
ny hry s domem dětí a mládeže, di-
váky nadchlo akrobatické vystoupe-
ní cirkusu Tety i jedinečný kolonádní 
koncert židovských písní v  podání 
skupiny Simcha. Sobotní programy 
uzavíral projekt lidové zpěvohry 
Osloboděná slibka, který nadšení 
diváci ocenili potleskem ve stoje, 
a  tradiční beseda u  cimbálu. I  přes 
to, že nedělním programům poča-
sí nepřálo a už ranní průvod se svě-
cením pramenů provázel déšť, velké 
množství lidí si je nenechalo ujít. Do 
posledního místečka zaplněný kos-
tel při slavnostní mši, diváci při prů-
vodu a všude, kde se hrálo a zpívalo. 

Slavnostní odpolední koncert Li-
dové muziky z  Chrástu, folklorních 
souborů Máj Piešťany, Cifra  Uher-
ské Hradiště, Fryštáček Fryšták, Le-
luja Luhačovské Zálesí a Malé Zále-
sí Luhačovice sledoval zaplněný sál 
Rondo. „Otevírání pramenů připra-
vuje tým lidí dlouhou dobu dopře-
du a  já bych jim za to chtěla určitě 
poděkovat. Jsem ráda, že i  pokud 
nám na nějaký pořad nevyšlo po-
časí, nemuseli jsme nic zrušit a  ná-
vštěvníci odjížděli z  této akce spo-
kojeni, plni zážitků a zase se nám do 
Luhačovic vrátí,“ dodala k hodnoce-
ní Semelová.

Hlavním programem Slavnosti pta-
čích budek, která se konala o prvním 
květnovém víkendu v  Luhačovicích, 
byla vernisáž výtvarných objektů u je-
zírka Marion v  sobotu 3. května. Na 
jezírko umístili pořadatelé z  Okrašlo-
vacího spolku Calma umělecky navr-
žené budky určené pro vodní ptactvo 
a nově vyzdobili také vodní vpusť, kte-
rá zajišťuje přítok vody do jezírka, a in-
stalovali mozaiku na zídku nedaleko 
vodní plochy. Více než stovku hostů 
potěšilo i hudební vystoupení, při kte-
rém se představil mimo jiné houslista 
Jiří Pospíchal, působící v České filhar-
monii. Na akci navázala ještě týž den 
tematická módní přehlídka v  Hale 
Vincentka, na které se podíleli návrhá-
ři z  řad studentů uměleckých oborů 
ze Zlína a Uherského Hradiště. Dopro-
vodné akce se konaly také v klubu So-
kolka: projekce filmu Kachní polévka, 
pěvecký workshop s ptačími kánony 

pod vedením operní pěvkyně Petry 
Urbanczykové. Sobotní večer pak na-
bídl hudební vystoupení Musica Pa-
radis a  vernisáž fotografické výstavy 
Hnízdění ptactva autora Stanislava 
Méheše. Před klub Sokolka pořadate-
lé umístili uměleckou plastiku, dílo Ja-
kuba Húserky a Branislava Glejtka. 

V  neděli měli zájemci možnost zú-
častnit se bezplatné komentované 
prohlídky. Řadu zájemců také oslovila 
přednáška o svatém Františkovi z As-
sisi, patronovi zvířat a ekologie. 

V  Muzeu luhačovického Zálesí byla 
výstava Kačení mýdlo aneb Mejdlíčko. 
Hosté vybraných restaurací ve městě 
si po čas víkendu mohli užít také „pta-
čí hody“, během kterých tam nabízeli 
nejrůznější drůbeží speciality. 

Nikola Synek
Na besedu s představiteli luhačovické 
radnice zavítaly ve středu 21. května 
desítky seniorů z Luhačovic, Řetecho-
va, Polichna a  Kladné Žilína. Během 
akce v sále Rondo luhačovického kul-
turního domu se diskutovalo o  na-
bídce aktivit či společenského vyžití 
a o rozvoji lázeňského města, zejmé-
na s ohledem na požadavky nejstarší 
generace. Hovořilo se také o nabídce 
sociálních služeb a  stranou nezůsta-
la ani otázka informování občanů ze 
strany města. Po besedě se starostou 
Františkem Hubáčkem a místostarost-
kou Marií Semelovou čekal na účast-
níky také bohatý kulturní program. 

Publiku své vystoupení předvedly 
například děti z  folklorního souboru 
Malé Zálesí Luhačovice a  cimbálová 
muzika Korečnica z Uherského Brodu. 

Další setkání se uskuteční opět na 
podzim. Akce se totiž snaží nabíd-
nout možnost společenského vyži-
tí pro starší spoluobčany pravidelně. 
Zároveň se díky ní představitelé měs-
ta dovídají o  tom, co seniory zajímá 
a v jakých aktuálních záležitostech jim 
může radnice pomoci. 

Nikola Synek

Otevírání pramenů 
navštívilo rekordní 
množství diváků 

Luhačovice zkrášlily další ptačí budky

Senioři besedovali v Rondu 
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zpRáVY z RadNIce

Zprávy z 27. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice 2010–2014  konaného 24. 4. 2014

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice 
konané 15. 4. 2014

ZML schválilo: 
• poskytnutí částky 24 000 Kč jako fi-
nančního podílu města v  rámci pro-
gramu Regenerace MPZ v roce 2014 na 
akci „Sanace střechy, zhotovení nové-
ho sanktusníku, včetně položení nové 
střešní krytiny na kapli sv. Alžběty“;
• poskytnutí částky 8100 Kč jako fi-
nančního podílu města v  rámci pro-
gramu Regenerace MPZ v roce 2014 na 
akci „Nátěr střechy věžičky, nátěr oken 
a oprava střechy jižního balkonu na vile 
Lékárna, č. p. 178“;
• prodej pozemku st. pl. 818/2 k. ú. 
Luhačovice o  výměře 81 m2 za cenu  
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem (Jedná se o pozemek v uli-
ci Kuželova.);
• prodej části pozemku parc. č. 1326/6 
a části pozemku parc. č. 1328/4 k. ú. Lu-
hačovice o celkové výměře cca 120 m2 
za cenu 600 Kč/m2 a  úhradu nákladů 
spojených s převodem (Jedná se o po-
zemek v ulici Ludkovická.);
• likvidaci majetku města dle předlo-
žených návrhů likvidační a  škodní ko-
mise a uložilo vedoucím organizací pro-
vést likvidaci vyřazeného majetku;
• uzavření Smlouvy o společném po-
stupu zadavatelů při realizaci projektu 

„Komplexní odbavovací, řídicí a  infor-
mační systém veřejné dopravy ve Zlín-
ském kraji“; 
• směnu pozemku 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. Kladná 
Žilín, který je využíván jako místní ko-
munikace za podmínky úhrady 30 Kč/
m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných 
pozemků a úhrady nákladů spojených 
s  převodem rovným dílem (Jedná se 
o pozemek v místní části Kladná Žilín.); 
• prodej části pozemku parc. č. 453/14 
k. ú. Luhačovice o  výměře cca 10 m2 
za cenu 2000 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem (Jedná se o po-
zemek v ulici Zatloukalova vedle scho-
dů u hotelu Alexandria.);
• bezúplatný převod pozemku st. pl. 
193/1 k. ú. Polichno o výměře 21 m2 (Jed-
ná se o dořešení majetkoprávního vztahu 
k pozemku v místní části Polichno.); 
•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2443/25, 689/3, 2443/1 
a 2835 k. ú. Luhačovice v majetku města 
pro umístění plynárenského zařízení re-
alizovaného pod názvem „Reko MS Lu-
hačovice – Dr. Veselého – koordinace/
SPP: 1.84200824.2221“ ve prospěch fir-

my RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem 401 17, za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH (Jed-
ná se o pozemky v ulici Dr. Veselého.); 
• stanovy společnosti Vodovody a ka-
nalizace Zlín, a. s.; 
•	 uzavření Smlouvy o  poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace ve výši  
120 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, 
číslo smlouvy: D/0200/2014/KH, na za-
bezpečení akceschopnosti jednotky ka-
tegorie JPO II a  úhradu minimálně 20 
% celkové částky účelové neinvestiční 
dotace, na zabezpečení akceschopnos-
ti jednotky kategorie JPO II v roce 2014 
z rozpočtu města Luhačovice;

•	 zařazení správního území města Lu-
hačovice do územní působnosti Integro-
vané strategie území MAS Luhačovské 
Zálesí na období 2014–2020, realizované 
Luhačovským Zálesím, o. p. s.
ZML potvrdilo: 
• prodejní cenu ve výši 30 Kč/m2 za 
pozemek parc. č. 904/5 k. ú. Újezdec 
u Luhačovic o výměře 197 m2. (Jedná 
se o pozemek v k. ú. Újezdec u Luha-
čovic.) 
ZML neschválilo: 
•	 prodej části pozemku parc. č. 2453/9 
o  výměře cca 40 m2 k. ú. Luhačovice. 
(Jedná se o  pozemek v  Pražské čtvrti 
v ulici L. Janáčka.)

RML vydala: 
• Nařízení města Luhačovice č. 1/2014, 
kterým se mění Nařízení města Luha-
čovice č. 1/2013, o  vymezení oblastí 
města, ve kterých lze místní komunika-
ce nebo jejich určené úseky užít ke stá-
ní silničních motorových vozidel jen za 
sjednanou cenu (Šest parkovacích míst 
před hlavním vchodem u hotelu Palace 
je vyhrazeno pro krátkodobé parkovaní 
v režimu zde umístěného parkovacího 
automatu.).

RML schválila: 
• zveřejnění záměru města prona-
jmout byt v Domě s pečovatelskou služ-
bou Strahov č. p. 383, ul. Holubyho, ve 
3. podlaží, o jedné místnosti s kuchyní 
a příslušenstvím, o velikosti 33,66 m2;
• výpověď nájemních smluv s firmou 
BELPO-PRODUKT, s. r. o., na užívání po-
zemku parc. č. 757/6 k. ú. Luhačovice 
a na užívání pozemku parc. č. 756/6 k. ú. 
Luhačovice z důvodu neplacení nájem-
ného;
• RML schválila povolení průjezdu 
přes území města Luhačovice v  rámci 
konání Automobilového Slalomu Zlín 
pořádaného Rallye Auto Klubem Zlín  
8. 6. 2014 v době od 7.00 do18.00 (Jed-
ná se o  úplnou krátkodobou uzavír-
ku užitkové cesty nad Luhačovicemi - 
od Jezírka lásky po křižovatku Hlinné) 
a dále pozemní komunikace III/49025 - 
od křižovatky Hlinné po Řetechov.);
• RML schválila uzavření Mateřské ško-
ly Luhačovice, příspěvkové organiza-
ce, v  době letních prázdnin v  termínu  
7. 7. – 25. 7. 2014;
• poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši 1000 Kč Domovu pro seniory Lu-
kov, příspěvkové organizaci;
• poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč Dívčímu saxofonovému 
orchestru Luhačovice.

RML nesouhlasila:
• s poskytnutím finančního příspěvku 
ve výši 3000 Kč Záchranné stanici pro 
volně žijící živočichy Buchlovice;
• s poskytnutím finančního příspěvku 
na činnost Kočičího útulku Na Vysočině; 
• s poskytnutím finančního příspěvku 
občanskému sdružení Za sklem;
• s poskytnutím finančního příspěvku 
občanskému sdružení Středisko rané 
péče EDUCO Zlín;
• s poskytnutím příspěvku na charita-
tivní koncert v Otrokovicích pro organi-
zaci Šance. 

RML jmenovala: 
• komisi pro otevírání obálek na veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce Jurkovičo-
vy aleje Luhačovice“ ve složení: členové: 
Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Jiří Šůstek, 
Ing. Marian Ležák, náhradníci: Ing. Mi-
chael Jahoda, Mgr. Tomáš Mejzlík, Ing. 
Magdalena Blahová;
• hodnoticí komisi na veřejnou za-
kázku „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje 
Luhačovice“ ve složení: členové: PhDr. 
František Hubáček, Ing. Vladislav Bě-
hunek, Ing. Jiří Šůstek, Radek Kunov-
ský, Ing. Karel Zicha, náhradníci: Ing. Bc. 
Marie Semelová, Miroslav Hvozdenský, 
Ing. Magdalena Blahová, Ing. Martina 
Petrášová, Mgr. Tomáš Mejzlík.

V minulém čísle novin jsme infor-
movali o  zahájení pilotního svozu 
bioodpadu v  Luhačovicích. Svoz 
bude zahájen od července 2014 
a  rozvoz nádob na stanoviště se 
uskuteční v  druhé polovině červ-
na 2014. 

V  příštím čísle novin bude uveřej-
něn časový harmonogram svozu 
bioodpadu. Svoz bude probíhat 
týdně a předpokládá se, že po zís-
kání zkušeností bude časem pruž-
ně upravován tak, aby probíhal dle 
potřeby v závislosti na ročním ob-
dobí a klimatických podmínkách.

Do pilotního svozu bioodpadu bu-
dou zahrnuty vybrané ulice měs-
ta, a to:
• Družstevní, Stráň, Kuželova, 
Ludkovická, Lipová, V  Drahách, 
Hrazanská, Mlýnská, Nádražní, Ko-
menského, Školní, Výsluní, Slun-
ná, Újezda, Pod Kamennou, Bezru-
čova, J. Černíka, Lesní, Kamenná, 
Příční, Nábřeží,
• Solné, A. Slavíčka, Úprkova, Luž-
né, Rumunská, Zatloukalova.

Další části města, které zde nejsou 
uvedeny, budou do svozu zařa-
zeny v  další etapě rozšíření svozu 
bioodpadu na celý katastr měs-
ta Luhačovice.  V  uvedených uli-
cích budou nádoby na bioodpad 
rozmístěny dle uvážení. Pokud 
to bude možné, budou přistave-
ny ke stávajícím hnízdům nádob 
na tříděný odpad. Nádoby jsou ve 
vlastnictví Technických služeb Lu-
hačovice. Prosíme občany, aby ná-
doby svévolně nepřesunovali pří-
mo na své dvorky a  nezamezili 

tak přístup dalším spoluobčanům. 
Drobné a  opodstatněné přesuny 
v  rámci ulice jsou možné.  Pokud 
někdo z  občanů ve výše uvede-
ných ulicích předpokládá, že po-
pelnici sám celou naplní biood-
padem, ať se přihlásí na tel. čísle  
724 651 034 u  Ing. Kunorzové. 
Popelnice mu bude zapůjčena 
a může si ji přistavit přímo ke své-
mu domu.   

Nádoby na bioodpad jsou urče-
ny především na trávu, listí, květi-
ny, plevel, ořezy keřů a drobné vět-
ve postříhané nakrátko. Dále do 
nich patří kuchyňský odpad ze ze-
leniny a ovoce, kávová sedlina, ča-
jové sáčky a skořápky. 

Do nádob nepatří odpad živočiš-
ného původu, maso ani kosti. Ne-
vylévejte žádné tekuté zbytky jí-
del, zbytky výrobků z  mléka ani 
zbytky jídel z vajec. Do nádob ne-
dávejte kameny, silnější větve ani 
pařezy. Tímto odpadem by byl ob-
sah nádob znehodnocen, a  proto 
prosíme o důsledné třídění. 

Zároveň připomínáme občanům, 
že není dovoleno ukládat biood-
pad (tráva, listí, ořezy keřů, větve, 
…) do nádob na směsný komunál-
ní odpad. Nádoba na směsný ko-
munální odpad nebude v takovém 
případě vyvezena. 

Děkujeme všem občanům, kteří 
se zodpovědně zapojují do třídě-
ní odpadu. 

Technické služby Luhačovice

Zahájení pilotního svozu bioodpadu 
v Luhačovicích

TECHNICKÉ SLUŽBY
LUHAČOVICE BIO ODPAD

Patří sem:

Nepatří sem:

tráva, listí, plevel, květiny

zbytky ovoce a zeleniny ( jádřince, slupky z

brambor, mrkve, citrusových plodů, ...)

větve a ořezy keřů (nakrátko nastříhané 

nebo naštěpkované)

čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky

spadané ovoce, sláma, seno, hobliny

tekuté zbytky jídel, maso a kosti

oleje, nebezpečné odpady

směsný odpad, stavební odpad, kameny

celé větve a pařezy

Tímto odpadem by byl obsah nádoby znehodnocen! 

Evropský fond pro regionální rozvoj

TECHNICKÉ SLUŽBY
LUHAČOVICE BIO ODPAD

Patří sem:

Nepatří sem:

tráva, listí, plevel, květiny

zbytky ovoce a zeleniny ( jádřince, slupky z

brambor, mrkve, citrusových plodů, ...)

větve a ořezy keřů (nakrátko nastříhané 

nebo naštěpkované)

čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky

spadané ovoce, sláma, seno, hobliny

tekuté zbytky jídel, maso a kosti

oleje, nebezpečné odpady

směsný odpad, stavební odpad, kameny

celé větve a pařezy

Tímto odpadem by byl obsah nádoby znehodnocen! 

Evropský fond pro regionální rozvoj
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Nové mobilní dopravní hřiště

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého

Nákladem 49 000 Kč bylo vybudováno 
nové mobilní dopravní hřiště v Domě 
dětí a  mládeže v  Luhačovicích, které 
bylo v  pondělí 28. dubna slavnostně 
otevřeno. Částku 40 000 Kč vyčlenilo 
ze svého rozpočtu město Luhačo-
vice a  9000 Kč přispěl Zlínský kraj. 
„Hřiště bude do 9. května umístě-
no v  zámecké zahradě. Dopoledne 
je využíváme pro potřeby škol, od-
poledne pro veřejnost. Pak je bude-
me stavět a využívat podle potřeby 
především k výukovým programům 
s  dopravní tematikou například 
v  září, kdy nás čeká Týden mobi-
lity,“ vysvětlila ředitelka DDM Eva 
Tomalová. Mobilní dopravní hřiš-
tě se skládá z  dopravních značek 

a  podstavců. „Máme zde všech-
ny značky, s kterými se děti můžou 
v našem městě setkat. Jsou zde na-
příklad vyznačeny hlavní cesty, pře-
chody pro chodce, přednosti v jízdě, 
zákazy stání, kruhový objezd,“ řekla 
dále Eva Tomalová. Dům dětí a mlá-
deže zároveň dovybavuje hřiště koly 
a  koloběžkami. Pokud máte doma 
nějaké navíc, kontaktujte dům dětí 
a  můžete darovat nepotřebná, ale 
použitelná kola a  koloběžky, která 
budou sloužit na dopravním hřišti.

Během měsíce května byly v  úseku 
první etapy od vily Lékárna po vilu 
Slavia dokončeny práce na polože-
ní nové kanalizace a  rozvody nové-
ho veřejného osvětlení. V úseku prv-
ní etapy byl položen nový vodovodní 
řad s  navazujícími přípojkami. V  ce-
lém úseku ul. Dr. Veselého byl položen 
nový plynovod. Pokračovaly práce na 
odstraňování stávajícího povrchu. Po 
provedení zkoušek únosnosti pláně 
a  následně i  z  důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek byly práce na 
úpravě pláně krátce přerušeny a bylo 

nutné upravit skladbu konstrukce ko-
munikace.

Práce v úseku první etapy by měly po-
kračovat do 15. 6. 2014.

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

Představitelé Zlínského kraje v  čele 
s hejtmanem Stanislavem Mišákem 
se v  úterý 29. dubna sešli v  hote-
lu Pohoda v Pozlovicích se zástupci 
obcí, podnikatelského sektoru, ne-
ziskového sektoru a  zástupci míst-
ních akčních skupin Luhačovské 
Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploš-
tina na Hejtmanském dni. Jedna-
lo se především o  přípravě kraje 
a místních akčních skupin a obcí na 
další plánovací období, o  komuni-
kacích a  plánu jejich rekonstrukcí, 

o  kanalizacích a  čističkách odpad-
ních vod, o  podpoře bezmotorové 
dopravy, budování cyklostezek, na-
učných stezek. Přítomní byli sezná-
meni s  činností místních akčních 
skupin a  s  jejich dalšími plány pro 
rozvoj. Řešila se i dostupnost lékař-
ské péče, nezaměstnanost, finan-
cování hasičů a integrovaný systém 
veřejné dopravy na území Zlínské-
ho kraje.  

Nikola Synek

Ve středu 23. 4. 2014 proběhla ve 
spolupráci s  MŠ Luhačovice akce 
Ekoškolička, jejímž cílem bylo při-
pravit pro rodiče s  dětmi vzděláva-
cí hry a soutěže zaměřené na třídění 
odpadu a ochranu přírody. 

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 ve spolupráci 
s TS Luhačovice jsme podobnou vý-
chovně-vzdělávací akci „Jaro v Luha-
čovicích“ zopakovali pro žáky ZŠ. 

Od 8.00 hod. se třídní kolektivy vy-
daly na úklid vytipovaných loka-
lit ve městě. Žáci společně s  učiteli 
a děti s učitelkami nasbírali 35 pyt-
lů odpadků. Touto akcí posilujeme 

u dětí a žáků vědomí o nutnosti po-
řádku ve městě. Pomocí vlastní zku-
šenosti vytváříme vztah k  pořádku 
ve městě. Od 10.30 hod. přicházeli 
žáci do zámecké zahrady na připra-
vený výukový ekoprogram. Tyto tra-
diční akce jsou organizovány ke Dni 
Země. 

Děkuji tímto žákům i  učitelům ZŠ 
Luhačovice, dětem i  učitelkám MŠ 
Luhačovice i TS Luhačovice za spo-
lupráci při těchto aktivitách. 
                                          

Bc. Eva Tomalová, 
ředitelka DDM Luhačovice 

V letošním školním roce byl v mateř-
ské škole již třetím rokem realizován 
krátkodobý projekt ke Dni Země, 
a  to ve dnech 22.–30. 4. 2014. Hra-
vou formou a  přiměřeně věku jsou 
děti vedeny k  vytváření si kladné-
ho vztahu k přírodě a místu, kde žijí, 
a  k  vytváření si povědomí o  vlivu 
člověka na životní prostředí.

Prostřednictvím naučných progra-
mů se nejen děti, ale i  rodiče učí 
třídit odpad do barevných kontej-
nerů. Ve spolupráci s DDM proběh-
la na zahradě MŠ, za hojné účasti 
dětí i dospělých, Ekoškolička k roz-
šíření vědomostí o třídění odpadu 
formou zábavných soutěžních dis-
ciplín. Velmi mile nás překvapilo, 
co všechno už naše děti umí a pa-
matují si.

Na plotě zahrady mateřské školy 
byly k vidění výrobky z rozmanitého 
odpadového materiálu.

Zapojili jsme se také do jarního úkli-
du města, abychom naše okolí měli 
pěkně čisté a upravené.

Na naší zahradě máme vybudova-
nou bylinkovou zahrádku, kde se 
děti učí sázet rostliny, pečovat o ně, 
pracovat s  hlínou. Čerstvé byliny 
a  bylinné čaje byly po celou dobu 
zařazeny do jídelníčku. Máme zde 

také pítko pro motýly, ptáky, hmyz, 
domečky pro hmyz, pro čmeláky 
a  budku a  krmítka pro ptáky. Děti 
se učí pozorovat přírodu a společně 
s učitelkou si vyprávět či vyhledávat 
v  encyklopediích, k  čemu jsou růz-
ní živočichové užiteční. Letos jsme 
se zaměřili na žížaly a  děti trochu 
experimentovaly. Zhotovily si žíža-
lária, kde je krásně vidět, jak žížala 
v  půdě pracuje a  k  čemu je užiteč-
ná. Poté jsou žížaly vráceny zpět na 
zahrádku.

Na téma hmyzu děti zhlédly i diva-
dlo „Obrázky ze života hmyzu.“ Her-
ci dětem přiblížili tento svět vtipnou 
formou a hezkými písničkami a bylo 
u toho spoustu legrace.

V  některých třídách děti pečují 
o drobné živočichy: rybičky v akvá-
riu, strašilky – pakobylky, šneka – 
oblovku a čekaly na vylíhnutí kuřá-
tek v umělé líhni.

Zahrnuty byly také pohybové a  vý-
tvarné aktivity, zkrátka toho bylo 
spoustu a  nás, pedagogy, těší pře-
devším to, s jakým zápalem a rados-
tí se všeho děti účastnily.

Lenka Vrbová

Hejtmanský den

Zprávy z DDM Luhačovice

Den Země v mateřské škole
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Luhačovičtí studenti slavili majáles

Muzikant luhačovické cimbálovky uspěl 
v soutěži Nejchytřejší Čech

Kladení věnců

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ  KARTY 

Průvod masek městem a  zábavný 
program před městským domem 
kultury Elektra si na pondělí 5. květ-
na připravili studenti a pedagogové 
Střední odborné školy Luhačovice. 
V průvodu nechyběly švarné vojan-
dy, tlupa pravěkých lidí nebo napří-
klad děvčata převlečená za sáčky 
čaje. Programem plným hudby, scé-
nek a soutěží provázel lázeňský švi-
hák spolu s Krakonošem a četníkem. 
Dopolední studentská slavnost, bě-
hem které přítomné pozdravil také 
starosta a  bývalý pedagog školy 
František Hubáček, vyvrcholila vol-
bou krále majálesu. Tím se stal Da-
vid Ferdics ze třídy 3. U. 

Student ztvárnil sbormistra v  je-
jich vítězné scénce, při které zpíva-
li „Chorál o svatém Karlovi“, přičemž 
Karel je čistě náhodou jméno ředi-
tele školy. „No, cítím se povzneše-
ně,“ poznamenal s  úsměvem novo-
pečený král majálesu. Vítězství jejich 
třídy prý nečekal. „Nácviku jsme dali 
jen asi čtvrt hodiny,“ vysvětlil. Ale 
o  to větší radost měl ze své koru-
novace, a tak si ještě zvesela zvolal: 
„Král je mrtev, ať žije král.“

Nikola Synek

Luhačovický rodák a  folklorní akti-
vista Jaroslav Šuráň uspěl ve zná-
mé televizní soutěži Nejchytřej-
ší Čech. Ve finálovém klání pořadu, 
vysílaném v sobotu 17. května Čes-
kou televizí, našel pouze dva pře-
možitele. Jen krůček tak čtyřiadva-
cetiletého vysokoškoláka dělil od 
získání milionové výhry určené pro 
vítěze. Přesto prý Šuráň toho, že na 
konec odešel s prázdnou, vůbec ne-
lituje. „Výhrou byla spousta zážitků 
a  zkušeností. Člověka samozřejmě 
napadne, že ten milion mohl mít, 
ale chtěl jsem si soutěž hlavně užít 
a  ani jsem nedoufal, že se dostanu 
tak daleko,“ nastínil Šuráň. O tom, že 
si svou účast opravdu vychutnal, asi 
všechny přesvědčil například tím, že 
vystoupil v  pořadu v  kroji Luhačo-
vického Zálesí a přivezl si do studia, 
kde se natáčelo, fanoušky z řad kole-
gů z folklorního souboru. 

Sám hraje na kontrabas a dříve také 
tančil. V souborech je aktivní od čtyř 
let. Jednak v  souboru Malé Zálesí 
a  Záleské cimbálové muzice a  také 
v Brně, kde studuje, hraje v  soubo-
ru Pajtáš. Podílí se tam také na pořá-
dání brněnské akce Šalinkalba, kdy 
hrají folklorní muzikanti v  tramva-
ji projíždějící moravskou metropolí.   

Do soutěže se přihlásil díky bratro-
vi. „Řekl mi o  tom, že první casting 

se koná v Brně, kde studuji, tak jsem 
to zkusil,“ popsal Šuráň. Na soutěži 
ho zaujalo prý zejména to, jak byla 
zaměřená. „Testuje praktickou in-
teligenci, a  ne jen encyklopedické 
znalosti. Šlo například o různé rébu-
sy a podobně,“ vysvětlil. Vybíralo se 
z více než dvou tisíc uchazečů. „Nej-
prve byl test a  pak mezi těmi, kdo 
prošli, rozhodovaly také kamerové 
zkoušky,“ popsal. Samozřejmě bylo 
nutné být i  dostatečně výmluvný 
a  zajímavý. V  obojím mu pomohly 
právě zkušenosti z  folkloru. „Vystu-
puji odmala, takže stovky diváků ani 
kamery pro mě neznamenají žád-
nou trému,“ podotkl Šuráň. Na celé 
soutěži si prý užil i velmi přátelskou 
atmosféru. „To finále bylo naprosto 
bez závisti, kamarádské. Ještě jsme 
s ostatními v kontaktu a gratulovali 
jsme si navzájem. Další myšlenky na 
případnou účast v  nějaké televizní 
soutěži ho prý nelákají. „Kdysi jsem 
byl ještě v televizním Taxíku, ale teď 
mám jiné starosti. Za pár dnů dělám 
státnice,“ sdělil. Zkoušky ho čekají 
na Masarykově univerzitě, kde uza-
vírá inženýrské studium ekonomie. 
Pokud v nich bude tak úspěšný jako 
v celonárodní televizní soutěži, jistě 
se o získání akademického titulu ne-
musí obávat.

Nikola Synek

V pátek 2. května uctili zástup-
ci města památku obětí 2. světové 
války. U příležitosti 69. výročí osvo-
bození Luhačovic položili starosta 
František Hubáček a  místostarost-
ka Marie Semelová pamětní věn-
ce u  míst, která boj za svobodu 
ve městě připomínají. Poklonili se 
u  památníku osvobození nedale-
ko městského úřadu a u sokolovny 
vzdali hold obětem z řad členů této 
tělocvičné organizace. Vzpomínko-
vý akt se konal také u pamětní des-
ky na budově staré pošty, rodném 
domě kulturního buditele, vojáka 
a  lékaře Františka Šťastného, kte-
rý byl umučen fašisty roku 1944. 

Představitelé města také u pamětní 
desky na místní knihovně vzpome-
nuli hrdinských činů válečného let-
ce Josefa Šnajdra. Ten po obsaze-
ní Československa bojoval za vlast 
jako člen britského letectva a získal 
řadu vyznamenání. Pietní vzpomín-
ka pokračovala poblíž zámku u po-
mníku rodiny Kuželovy, vyvražděné 
za války nacisty. Vyvrcholením celé 
akce pak bylo položení věnců na 
hrob rumunských vojáků, kteří za-
hynuli během osvobozování města 
v květnu 1945. 

Nikola Synek

Od 2. 5. 2014 byla pro občany a ostatní poplatníky města Luhačovice rozšíře-
na možnost bezhotovostních plateb o platbu platebními kartami.
Platební karty přijímá pokladna MěÚ, nám. 28. října 543, Luhačovice. Přijímá-
ny jsou platební karty: MasterCard, MasterCard Elektronic, VISA, VISA ELEK-
TRON, Maestro, VPAY, JCB, DISCOVER, Diners Club INTERNATIONAL. 



strana 6

spOlečNOst

Vzpomínky

Společenská kronika

Ztráty a nálezy 2013, 2014

Narození
Benedikt Dlabaja
Adam Vaculčík
Laura Svitáková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Glen Andrew Lonie a Martina Kudláčová
Pavel Bednařík a Olga Šimečková
Blahopřejeme.

Výročí narození
Sylvia Abrahámová  80 let
Stanislav Černíček  80 let
Jaroslava Černocká  87 let
Alois Dubec  91 let
Marie Gajdošová    80 let
Alena Klírová  80 let
Věra Koukolíková   80 let
Marie Kročová   91 let
Ludmila Lukašíková  88 let
Antonína Malíková  89 let
Rudolf Mlčuch  88 let
Jana Polová  94 let
Ludmila Raková  86 let
Marie Vlčková  91 let
Anna Vrbová  93 let
Zdeňka Zápecová  87 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Marie Miklová  71 let
Iva Častulíková  67 let
Božena Zichová  89 let
Štěpánka Mikulcová  85 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.

leden, mobil, únor, kabela, březen, náušnice, trekové hole, květen, kolo

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Vzpomínka

Dne 18. 6. uplyne rok, co nás navždy opustila 
paní ROSWITHA ŠIŠKOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel, syn Petr s rodinou, syn Martin, maminka 
Gertruda a sestra Shirley s rodinou.

Vzpomínka

Dne 21. června 2014 vzpomeneme nedožitých 90 let naší maminky 

paní ZUZANY KOUDELKOVÉ,

a v měsíci březnu uplynulo 6 let, co nás opustil náš tatínek 

pan VÁCLAV KOUDELKA.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 7. června 2014 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil 
pan JAROSLAV BRADÁČ,
a 22. července 2014 vzpomeneme jeho nedožitých 70 let.
S láskou a úctou vzpomínají maminka, synové, dcera a sestra s rodinami.
Děkujeme všem, kteří s námi na něj vzpomenou.

Vzpomínka

Dne 21. 6. uplyne 14 let, kdy nás navždy opustil 
pan MILOSLAV ČERNOCH.  
S láskou vzpomíná manželka Edita, synové Milan a Benjamín a maminka. 
Děkujeme všem, kdo si na něho s námi vzpomenou.

Vzpomínka
Slzu v oku, v srdci žal.
Co drahé bylo nám, to osud vzal.
Dne 24. 6. 2014 uplyne 5 let, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček 
pan JIŘÍ SEMELA.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Lidka, dcery Lenka a Dadka 
s rodinami a snacha s vnukem. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 5. 6. 2014 vzpomeneme nedožitých 85 let našeho manžela a tatínka 
MILANA LYSÁKA.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila dcera Jiřina s rodinou a syn Josef 
s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 4. 6. 2014 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek 
a děděček
pan MUDR. MIROSLAV HORSKÝ.
S láskou stále vzpomínají manželka Květa, dcery Eva a Mirka s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 21. 6. 2014 uplyne 5 let od úmrtí 
pana KARLA ŽIVNÉŘE.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 19. června uplyne 10 let ode dne, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
náš tatínek a dědeček 
pan JIŘÍ KOS.
S láskou vzpomínají manželka, syn a vnoučata.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Otevřené brány 2014
Od 1. května do 30. září mají návštěvníci možnost navštívit zdarma kostel 
svaté Rodiny. K dispozici budou proškolení průvodci. Úspěšný projekt Ote-
vřené brány, který realizuje Římskokatolická farnost Luhačovice, město Lu-
hačovice a  Zlínský kraj, rozšiřuje služby cestovního ruchu a   pokračuje již 
čtvrtým rokem. Za tu dobu se v  kostele svaté Rodiny vystřídalo více než  
42 000 návštěvníků.

Možnosti prohlídek kostela sv. Rodiny: 
květen–srpen všední dny (mimo pondělky) 
a soboty: 9.00–12.00 a 13.00–17.00, neděle 12.00–17.00 hodin.

září: pátek 13.00–17.00, sobota 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
neděle 12.00–17.00 hodin.

V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.  
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Deník Čeňka Václavíka z 1. světové války  
a z československé dobrovolnické armády 
na Rusi napsaný v bojích 
Čeněk Václavík (Pozlovice 1882–1939) 
byl na počátku první světové války coby 
politicky podezřelý uvězněn a poté po-
volán do rakousko-uherské armády. 
Tehdy začal psát svůj deník, ve kterém 
pokračoval až do návratu domů kon-
cem roku 1919. Deník má 151 stran 
a člení se na kapitoly nazvané Na fron-
tu, Na frontě, V  zajetí, V  českosloven-
ském vojsku, V  evropském Rusku, Na 
Sibiři, Cesta do Vladivostoku, Z  Vladi-
vostoku domů. Václavík zaznamenává 
prožitky obyčejného vojína, tzv. bláto-
šlapa: hlad, únavu, nemoci a strádání, 
popisuje bojové situace a  osudy vojá-
ků, ale všímá si i okolní přírody, krajiny 
a civilistů postižených válkou. Jako při-
pomínku letošních 100 let od vypuknu-
tí první světové války uvádíme z  toho-
to rozsáhlého deníku několik výňatků. 
Podle originálu přepsal deník autorův 
syn Bronislav Václavík, do digitální po-
doby převedl Emil Máčel.

Dne 26. ledna 1916 nás seřadili na 
náměstí v Pöchlärn před radnicí. Pro-
mluvili k nám několik suchopárných, 
nesmyslných frází v rakušáckém du-
chu. Poté jsme se hnuli z města, kde 
jsme byli po celý výcvik hostem ne-
náviděným a které jsme rádi opouš-
těli. Na přání městské rady nesmě-
la při pochodu městem plukovní 
hudba hrát „Kde domov můj“ a  jiné 
národní písně. Toužil jsem po oka-
mžiku, kdy se budu moci vyprostit 
z  toho železného kruhu, jenž svíral 
naše národní cítění, které jsme ne-
mohli projevit. Většina mých druhů 
měla důvěru v  úspěch ruské armá-
dy a pevný úmysl při první možnos-
ti přejít k Rusům...

Následující ráno se probouzíme v Se-
renči. Vlak projíždí širou rovinou po 
pravém břehu Tisy. Na levé straně se 
objeví pahorky posázené révou. Po-
stupně se zvyšují tak, že u  Nového 
Města pod Šiatrom přechází v  hory. 
Město je v rovině obklopené vinice-
mi. V nich jsou postaveny pěkné vil-
ky. Vůbec skýtá malebný pohled. 
Nalevo odbočuje dráha do Košic, na-
pravo do Mukačeva a dále do Haliče. 
Tuto přetíná na stanici Čop dráha ve-
doucí Užackým průsmykem.

Kus dále přijíždíme na místa, kde 
jsou již vidět stopy války. S nevýslov-
ným žalem pohlížím na kříže hustě 
roztroušené po pahrbkovitém kra-
ji… U  stanice Medzilaborce vjíždí-
me Lupkovským průsmykem do Ha-
liče. Od Humenného až sem mimo 
spálenišť, kopců a  sněhů nic zvlášt-
ního… Večer jsme dojeli na hodně 
poškozené lvovské nádraží. Dostali 
jsme oběd – zde už nám všude dáva-
li mnohem bídnější stravu než v Ma-
ďarsku. O půlnoci nás vzbudili v Ravě 
kvůli kávě. Zbytečně nás denně tou-
to „líbeznosti“ rozčilovali. 30. ledna 
1916 nás celý den nechali stát na sta-
nici v  Sokalu. Večer jsme stanuli na 

stanici Vladimir Volyňský. Vystoupi-
li jsme z vlaku, seřadili nás před ná-
dražím a nechali nás v mrazu dvě ho-
diny stát. Důstojníci se ovšem hostili 
uvnitř… Pak jdeme pěšky do Chripa-
liči, tři versty vzdálené vesničky, je to 
cvičení pro nové důstojníky, jak se 
orientovat v noci. Bloudili jsme celou 
noc a  zmučeni šestidenním potlou-
káním se po vagónech a neúčelnou 
chůzí, uléhali jsme na zmrzlou zem 
s tupou rezignací. 

Chata v Chripaliči, v níž jsme se nako-
nec ubytovali, neměla ani oken, ani 
dveří. Je zde 56 čísel, bydlí zde asi pět 
židovských a stejně tolik polských ro-
din mimo starých a neduživých bab. 
Ostatní utekli před frontou…  Ve ves-
nici nejsou žádné studny a  lidé pijí 
vodu z řeky. V zahradách je dost ovoc-
ných stromů, převážně višní. Hodně 
zde sázejí kolem domů břízy. Když 
jsme potřebovali dostat se přes řeku 
Lugu, převáželi nás polští hoši na loď-
kách. Prohlídku nemocných vojáků 
u praporu prováděl lékař z Vladimiru, 
Maďar, který si při tom počínal dost 
surově. Já jsem mu dělal tlumočníka, 
on totiž uměl dobře německy. Pro ob-
vazy nebo s  nemocnými jsem jezdil 
do lékárny a nemocnice ve Vladimiru. 

Dne 10. února jsme byli na cvičení 
v  Zimnu. Cestou jsme viděli mnoho 
spálených částí hospodářských stro-
jů. Všude bezedné bláto, silnic v na-
šem smyslu tu není. Dne 12. února 
jsme se připravili k odchodu na fron-
tu. Na všech stranách jsme potkáva-
li obrovské spousty vojska. Utábořili 
jsme se v  Mikuliči. Naproti je pěkný 
kostel. Panská „usadba“ je zpusto-
šená. Malebnou školu pálí po kusu 
naši vojáci. V okolí množství větrných 
mlýnů. Většina obyvatel, jako všude 
za frontou, je vystěhována. Po třech 
dnech jdeme dál. Procházíme boro-
vými lesy, jež jsou místy promíchány 
duby a břízami. A zase se ukazují ble-
děmodře natřené kostelíky s  pozla-
cenou bání, partie větrných mlýnů, 
širá rovina, to je každodenní obraz. 
Navečer jsme došli do Záturče. Ces-
tou dva vojáci zemřeli. Máme co den 
velice špatný nocleh. Dveře jsou oby-
čejně vylámané, okna též. Chaty jsou 
rozebírány a  topí se jimi. Došky  ze 
střechy se vozí na frontu na řezan-
ku pro koně. Koně trpí hladem a jsou 
postiženi prašivinou, mnoho jich je 
úplně bez srsti… 

Na pěkné mýtině za Klobučinem je 
mnoho bud všemožně zamaskova-
ných, tak aby byly z aeroplánů nepo-
zorovatelné, často jsou přemísťované. 
Nás ubytovali na svahu v  sosnovém 
lese. Boudy jsou ze syrového boro-
vého dřeva, mezi skulinami jsou vy-
cpávky z  mechu.  V  takových úkry-
tech se paří, kape ze střech. Pobyt 
v nich je velice nezdravý. Stravu jsme 
měli velice špatnou, místo masa kůže. 

Cvičení bylo mnoho, my od zdravot-
ní části jsme se měli o něco lépe. Ně-
kdy jsem vozil vážněji onemocně-
lé do divizní nemocnice v Žuravicích, 
kam bylo dvě hodiny pěšky. Cestou 
se bořily nohy do písku, je ho v těch-
to místech mnoho. Setník - velitel na-
šeho praporu - zbytečně týral lidi, kte-
ré lékař uznal nemocnými. V noci nás 
nechal narychlo vystrojit, abychom 
se prý na frontu naučili. Četl jsem ve 
volných chvílích ruskou bibli, loupali 
jsme kůru z bříz na lístky (dopisnice). 
Někdy nás Rusové ze spánku vyrušo-
vali střelbou z děl. Dvakrát jsem dostal 
balík z domu.

Dne 2. března jsme přešli na dru-
hé místo, odkud do zákopů bylo jen 
kousek. V noci jsme chodili do práce, 
upevňovat zákopy, nosili jsme stro-
my. Hoši při tom dělali vždy povyk, 
až jedenkrát Rusové vystřelili z  děla, 
čtyři z  nich zastřelili. Pak se už cho-
vali opatrněji. Zákopy šly v těch mís-
tech středem vsi Bertejan, která čítala 
250 čísel. Teď zde mimo kostela ne-
bylo ničeho, vše rozvlečené na záko-
py nebo spálené. 16. března jsme se 
znovu stěhovali, tentokrát do stodol, 
kde bylo ještě zima. Loudával jsem se 
po lese, ač jsme měli zakázáno daleko 
se vzdalovat. V domcích na prostran-
ství „Lopatinské dači“ žilo asi 6 rodin 
polských a  ruských, jedna též čes-
ká. Mluviti s nimi nám zakazovali. Od 
nich jsem se dověděl o České družině. 

Vyprávěli mi, že jim Němci pobra-
li všechny koně, píci, vepře, ovce, 
obilí i krávy. Lidé se živili bídně. Dne  
28. března jsme se definitivně odstě-
hovali do Žuravic – prý na „odpoči-
nek“. Místo na frontě zaujali Maďaři. 
V Žuravicích byly ohromné zemljanky, 
v  jedné se mohlo umístit až 280 vo-
jáků. Bylo v nich elektrické osvětlení. 
Když bylo hezky, bylo tam snesitelně. 
Hůře bylo, když nastaly deště, tu nám 
odevšad pršelo dovnitř…

Po cestě, která vede k Hajsinu, je alej 
starých lip. Několik uschlo od požá-
ru kostela. Čápi hnízdí zde na stře-
chách. Nikdo jim neubližuje, a  jestli 
se některému z vojáků i zalíbilo hníz-
da nebo něco poškodit, tak žil-li něja-
ký obyvatel, šel si stěžovat, neboť dle 
tradice se tím přivolává neštěstí na 
ten dům. V  chatrčích, které zde ješ-
tě stojí, jsou komíny ze dřeva. Polovi-
nu jizby u kamen zabírá pryčna, která 
slouží za společné lůžko. Postele je vi-
dět jen v lepších rodinách. Okna nej-
sou k  otevírání, jsou zazděna. Vedle 
našeho úkrytu jsou ubytováni ruští 
zajatci. Večer chodím poslouchat je-
jich zpěv. Je sice pěkný, ale vždy ten-
týž. Zde jsem byl zařazen napřed do 
9., pak do 8. roty. Ráno jsem měl práci 
s nemocnými, odpoledne jsem míval 
volno. Dost jsem četl, též „Zemi“ od 
Zoly. I zde je mnoho větrných mlýnů. 
Často bývá polní cvičení…

B. Petráková
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Nejlepší sportovci luhačovických klubů v roce 
2013 oceněni

Děti z Luhačovic uspěly ve skautském závodě

Tradiční jarní rybářské závody se ko-
naly 3. a 4. května na Luhačovické pře-
hradě. Jednašedesátý ročník akce byl 
prvním po vyčištění vodní nádrže. Zá-
vodníci i hosté se na něm mohli těšit 
z krásných rybářských úlovků. Kromě 
kaprů byli k  vidění například i  úho-
ři, líni a štiky. Hosté si mohli užít také 
dobrého jídla a pití, příjemné hudby 
a bohaté tomboly, ve které mohli vy-
hrát i automobil. Rybáři tentokrát ne-
zmokli, ale trochu je trápilo sice slu-
nečné, ale hodně větrné počasí.

„Účastníků jsme měli zhruba 450 a po-
vedly se krásné úlovky, které odpoví-
daly kvalitě vody po vyčištění přehra-
dy. Rybáři přijeli z  celé republiky i  ze 
Slovenska, a i když zima s námi v noci 
trochu zapracovala, myslím, že závo-
dy byly úžasné,“ poznamenal předse-
da sdružení luhačovických rybářů Mi-
roslav Horňák. Jak podotkl, změnil se 
trochu i způsob zarybňování přehrady. 
„Na rozdíl od dřívějška dodáváme ryby 
do přehrady průběžně, a ne jen jedno-
rázově před závody,“ vysvětlil. 

Největší úlovek zaznamenal Marek 
Hajda z Lednice, který dorazil do Lu-
hačovic lovit poprvé a  chytil více 
než dvanáct a  půl kila vážícího kap-
ra, dlouhého 88 centimetrů. „Vza-
li mě sem kamarádi, jinak lovím jen 
u  nás,“ poznamenal. Boj s  kaprem 
prý nebyl vůbec jednoduchý. „Tahal 
jsem ho dvacet minut a  museli po-
moct i  kamarádi,“ nastínil. Rybu ulo-
vil na návnadu boilies, což je speciál-
ní návnada určená právě pro kapry. Je 
ze speciálního tvrdého těsta, takže se 
rychle nerozmočí. Úlovku si Hajda prý 
velmi cení, i když to nebyl jeho největ-
ší. „Už jsem chytil i kapra, který měl tři-
advacet kilo,“ pochlubil se rybář. 

Druhé místo v závodech obsadil To-
máš Pohanka z  Žeravic, třetí David 
Vyskočil z Vlachovic, oba chytili kap-
ry s délkou přes osmdesát centime-
trů. Největší ulovené trofejní ryby 
však neskončily na pekáči, ale rybá-
ři je po vyhodnocení opět vypustili 
do přehrady.

Nikola Synek

Tělovýchovná jednota TJ Slovan Lu-
hačovice hodnotila v pátek 25. dubna 
na valné hromadě svoji činnost v roce 
2013. Součástí programu bylo i  oce-
nění nejlepších sportovců a kolektivů 
luhačovických klubů v roce 2013. 

„Valná hromada bilancuje rok 2013 
jak po stránce ekonomické, tak také 
společenské, a  především sportov-
ní. Naše jednota má kolem 230 čle-
nů a  máme poměrně široký záběr. 
Sportovních úspěchů byla celá řada, 
jak na republikové, tak také na mezi-
národní úrovni. Ty nejlepší chceme 
dnes ocenit,“ řekl předseda TJ Slovan 
Petr Mikulec. 

Ze sportovních kolektivů bylo oce-
něno družstvo dorostenců orientač-
ního běhu: Jonáš Hubáček, Štěpán 
Mudrák, Jan Slíva, Vojtěch Sýkora, 
Libor Černocký, Barbara Vavrysová, 
Martina Papugová a Klára Končáko-
vá, které získalo stříbrné medaile na 
mistrovství České republiky a zvítězi-
lo v celoroční soutěži České ligy klu-
bů dorostu 2013. 

Dále si pro cenu přišli mladší doros-
tenci oddílu házené TJ Sokol Luha-
čovice David Březovský, Michal Ko-
lařík, Martin Šůstek a  Jan Černocký, 
kteří nastupují v družstvu, jež bojuje 
o přední příčky 2. ligy – Morava.

Z jednotlivců byli oceněni: orientač-
ní běžec Jan Vopařil, zařazený do vý-
běru dorostenecké reprezentace, 
nadějný fotbalista Sebastian Daňo, 
členka oddílu orientačního běhu 
Barbara Vavrysová, která získala na 
mistrovství České republiky zlato 
v nočním OB, stříbro ve sprintu, stří-
bro na klasické trati, nominovala se 
do reprezentačního výběru na ME 
dorostu, kde získala zlatou medaili 
ve štafetách. Je členkou reprezentač-
ního družstva dorostu. 

Dále si pro cenu přišli: orientační běž-
ci Vojtěch Sýkora, který vyhrál Celo-
státní žebříček mladších dorostenců 
2013, na mistrovství České republiky 
získal zlato ve sprintu, bronz na krát-
ké trati, bronz v  nočním OB, nomi-
noval se do reprezentačního výběru 

na ME dorostu, je členem reprezen-
tačního družstva dorostu. Jonáš Hu-
báček, který v  kategorii starších do-
rostenců ukončil sezonu ziskem čtyř 
medailí a je zařazen do juniorské re-
prezentace. Juniorský mistr světa Mi-
chal Hubáček, který měl velmi úspěš-
ný rok: na mistrovství světa juniorů 
2. místo ve sprintu, 1. místo ve šta-
fetách, 9. místo na klasické trati, na 
mistrovství České republiky 2. mís-
to v nočním OB, 3. místo ve sprintu,  
3. místo v Celostátním žebříčku juni-
orů. V roce 2013 byl členem juniorské 
reprezentace a na rok 2014 je členem 
reprezentace dospělých. 

„Nejkrásnější na orientačním běhu je 
to, že každý závod je jiný, v jiném te-
rénu. Pokaždé jezdíme na závody ji-
nam, je to hlavně o poznávání. Ten-
to sport je kombinací myšlení a běhu 
a někdy je velmi těžké udržet nervy 
na uzdě a  neběžet moc rychle, ale 
tak, jak je potřeba,“ řekl juniorský 
mistr světa v  orientačním běhu Mi-
chal Hubáček.

Mezi nejlepší sportovce luhačovic-
kých klubů se zařadili také: naděj-
ný kuželkář Antonín Novák, talento-
vaný tenista Kryštof Bednařík, člen 

dorosteneckého týmu a  divizní-
ho družstva dospělých, kuželkář To-
máš Molek, skvělý hardtailista Tomáš 
Čala, člen oddílu cyklistiky TJ Slovan 
Luhačovice, dorostenec, který patří 
k oporám prvoligového týmu mužů, 
kuželkář Rostislav Gorecký. Vyhlášen 
byl i  juniorský reprezentant ČR lyžař 
Jiří Čech, který 4× za sebou obhájil 
titul mistra České republiky juniorů. 
Za oddíl lyžování byli oceněni i Patrik 
Hetmer a jeho vodič Miroslav Máča-
la, kteří se mimo jiných skvělých vý-
sledků na mezinárodních závodech 
zúčastnili Zimních paraolympijských 
her v Soči, kde získali 7. a 8. místo.

Smyslem oceňování nejlepších spor-
tovců Luhačovic je ukázat, že i v na-
šem poměrně malém městě se dá 
dělat sport na vynikající úrovni, 
a ukázat všem dětem, že podmínky 
pro sport v Luhačovicích jsou dobré 
a stojí za to některého z oceněných 
sportovců následovat.

„Já si myslím, že mezi dětmi v Luha-
čovicích zájem o  sport je. Nabídka 
sportovních oddílů je poměrně ši-
roká a my oprávněně prohlašujeme, 
že Luhačovice jsou městem sportu,“ 
řekl dále Petr Mikulec.

Chlapci ze skautského střediska 
Luhačovice vybojovali v  okresním 
kole závodu vlčat a světlušek ve Štít-
né nad Vláří druhé místo. V soutěži, 
která je určena mladším chlapcům 
a dívkám ze skautských organizací, 
uspěla luhačovická hlídka vlčat ve 
složení Viktor Valčík, Miroslav Ho-
lub, Jáchym Gregor a  Vojtěch Se-
mela. „Tím postoupili do krajského 
kola závodu, které se bude konat 

ve dnech 13. a  14. června v  Kelči,“ 
pochválil své svěřence vedoucí Petr 
Mituník. Spokojený prý však byl  
i  s výkonem druhé luhačovické 
hlídky, která se o  poslední dubno-
vé sobotě na závodech představila. 
„Ta si přijela závod spíše vyzkoušet, 
ale v konkurenci starších se rozhod-
ně neztratila,“ poznamenal Mituník. 
A v čem závody spočívají? „Soutěži-
lo se například v  ošetření zranění, 

manuální zručnost prokazova-
li účastníci třeba řezáním polena 
nebo zatlučením hřebíku a  fyzická 
zdatnost se testovala štafetou na 
překážkové dráze,“ nastínil vedou-
cí. Nechyběly však ani další disci-
plíny jako luštění šifer, doplňování 
textu s pomocí slovníků a  interne-
tu nebo poznávání zvířat běžných 
v  naší přírodě. „Část byla věnová-
na také vztahu k  vlasti a  skautin-
gu. Poznávaly se mimo jiné osob-
nosti České republiky a  zkoušela 

se znalost státních symbolů,“ dopl-
nil Mituník. S  většinou těchto dis-
ciplín se vlčata seznamují na pra-
videlných schůzkách, výpravách 
a  také na táboře. „Příprava je celo-
roční a  před samotnými závody si 
jednotlivé disciplíny zopakujeme 
na schůzkách,“ nastínil vedoucí. Po-
kud by luhačovická vlčata výrazně 
uspěla i v krajském kole, mohou se 
dostat až do celostátního kola zá-
vodů.

Nikola Synek

Rybářské závody přilákaly stovky účastníků
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Další příběh vojenského pilota z 2. světové 
války – „Návrat s hořícím motorem“
Vyprávění Ant. Zdražila o  jeho strý-
ci, panu generálmajorovi letectva 
J. Šnajdrovi, kterému byla 22. ledna 
2014 v  budově luhačovické městské 
knihovny odhalena pamětní deska.
Tentokrát si zavzpomínám na noc 
z 15. na 16. května 1941, kdy byly cí-
lem našeho náletu průmyslové objek-
ty v Hannoveru, kde se vyráběly bate-
rie pro ponorky a  vojenská nákladní 
auta pro wehrmacht.

Startovali jsme za úplného soumra-
ku, kolem desáté hodiny večer. Poča-
sí nebylo pro nálet nejlepší, nad mo-
řem jsme prolétali hustými mraky, ve 
výšce asi 4000 metrů se na křídlech 
usazovalo jíní, ale náš „velouš“, jak 
jsme říkali bombardovacímu letounu 
Wellington, si to šlapal bezvadně.  Při 
přeletu holandského pobřeží nás zali-
la záře světlometů a nepřátelská pro-
tiletecká obrana po nás pálila, ale my 
jsme prolétli bez jediného zásahu. 

K cíli jsme se přiblížili asi kolem jedné 
hodiny v  noci. Obloha v  tomto pro-
storu byla jasná, zář ubývajícího mě-
síce osvětlovala město. Mohli jsme 
dobře zaměřit cíl a shodit pumy přes-
ně tam, kam byly určeny. Také tady na 
nás stříleli z protileteckých baterií, ale 
ani tentokrát jsme nepozorovali na le-
tounu žádný zásah.

Po odhození pum si odlehčený letoun 
„oddechl“, nabral výšku a my uháně-
li z  dosahu nepřátelských baterií. Za 
necelých pět minut jsme opustili ob-
last Hannoveru a  nasadili jsme kurz 
domů. Ale již asi za deset minut po 
opuštění cílového prostoru pozoru-
ji náhlý pokles tlaku oleje u  levého 
motoru. Pravděpodobně jsme pře-
ce jenom cosi „slízli“ nějakou střepi-
nou a situace se hned změnila v náš 
neprospěch. Nedalo se nic dělat, mu-
seli jsme poškozený motor vypnout 
a doufat, že zbývající pravý nám vydr-
ží pro zpáteční čtyřhodinový let. Nedá 
mně to a asi po několika minutách se 
pokouším levý motor znovu nastar-
tovat, ale ozvalo se pár prudkých vý-
buchů a motor začal hořet. Hasicí pří-
stroj byl výkonný a požár se podařilo 

zdolat po několika minutách. Pravý 
motor musel běžet na nejvyšší ob-
rátky, hrozilo nebezpečí jeho přehřá-
tí.  Letoun „tažený“ jen jedním moto-
rem letěl nepřirozeně nakloněn na 
jednu stranu a my jsme ztráceli neu-
stále výšku, z původních 4000 metrů 
na 600 a hladina studeného moře se 
stále blížila…

Žádný z nás šesti nepromluvil ani slo-
va, ale všem tanula na mysli jediná 
otázka: „Vydrží letoun, nebo nevydr-
ží?“ Navíc jsme vzlétli do bouřkové 

oblasti a telegrafista ztratil se základ-
nou spojení, takže jsme základně ne-
mohli nahlásit naši polohu, kdyby-
chom museli přistát na hladinu moře. 
Také přístroje určující naši polohu 
přestaly pracovat spolehlivě, protože 
byly seřízené pro normálně letící le-
toun a  my jsme byli stále nepřiroze-
ně nakloněni na jedno křídlo. Naštěs-
tí se náhle vyjasnilo a tak jedině měsíc 
byl jedinou orientační pomůckou pro 
další let domů…  

Při neustálém ztrácení výšky jsem 
nedoufal, že to jeden motor vydrží, 

a každým okamžikem jsem byl připra-
ven dát příkaz k seskoku padákem do 
moře. Zatím jsem neřekl nikomu ani 
slova o  tom, co mně probíhalo hla-
vou, ale všichni zřejmě sdíleli moje 
nevyslovené myšlenky. Cítil jsem, jak 
očima hltají ručičku výškoměru a sle-
dují každý můj pohyb. Telegrafista se 
stále snažil vysílat informace o nás, ale 
nedostávali jsme ze základny žádné 
odpovědi… 

Pravý motor kupodivu pracoval na 
plný výkon, a  když začalo vycházet 
slunce, rozjasnilo také trochu naši ná-
ladu a zvýšilo naději na naši záchranu. 
Nezapomenu na okamžik úlevy, kte-

rou jsem pocítil, když jsme konečně 
v dálce uviděli rýsovat se břehy Albio-
nu. Snad nikdy nám nebyl ten kus ost-
rova tak drahý jak v tuto chvíli…

Odvážil jsem se dokonce tajně doufat, 
že se dostaneme až na vlastní letiště, 
ale motor, který se přepínal již víc než 
čtyři hodiny, přece jenom nevydržel. 
Těsně před anglickým pobřežím za-
čal vynechávat a nám chybělo doletět 
ještě deset kilometrů. Po pěti kilomet-
rech vysadil motor úplně. Navíc se ješ-
tě utrhla vrtule z levého motoru, která 

po celou dobu po uhašení ohně byla 
na upadnutí a zasekla se do trupu le-
tounu v místě, kde měl sedět navigá-
tor. Měl štěstí, že v tu chvíli stál v mís-
tě za piloty, aby sledoval, jak to s námi 
při přistávání dopadne. Pod námi byla 
místo přistávací dráhy pastvina, roz-
dělená křovinatými hrázemi, naštěs-
tí dost rovná, abychom měli nějakou 
šanci na přistání bez podvozku, jak pi-
loti říkají „na břicho“. Povedlo se!!! Le-
toun se sice rozbil, ale osádka měla 
možnost vyskákat horními dvířky 
Wellingtonu bez úrazu…

Každý z  našich operačních letů byl 
cestou do neznáma a s nejistým ná-
vratem. Během bitvy o  Británii při-
šlo o  život téměř 50 % letců naší 
311. československé bombardova-
cí peruti. Měl jsem štěstí, že moje le-
tadlo nebylo nikdy sestřeleno nad 
územím Německa nebo nad oku-
povanou Evropu, kam směřovaly 
naše operační lety. Pokud někteří 
moji kolegové takové štěstí nemě-
li a museli nouzově přistát nebo se-
skočit padákem a zachránili se, byli 
většinou zajati. Na rozdíl od letců ji-
ných národností, na které se vztaho-
vala Ženevská smlouva z roku 1931, 
a tito byli považováni za válečné za-
jatce, čeští vojáci byli zařazeni mezi 
vlastizrádce a  hrozil jim trest smrti. 
Náš stát byl během 2. světové války 
přinucen žít v  tzv. Protektorátu Če-
chy a Morava, kdy jsme byli pod do-
zorem a  „ochranou“ Velkoněmec-
ké říše. Každý projev občanů, který 
Němci považovali za nepřátelský, 
byl trestán vězením a v případě vo-
jáků se velezrada trestala smrtí. Také 
naše rodiny doma byly pronásle-
dovány a  mnoho z  našich blízkých 
v koncentrácích zahynulo…

S takovým vědomím jsme ve válce na-
stupovali k plnění bojových úkolů, ale 
to nám nebralo vůli vydržet. Naopak, 
o to více jsme byli zodpovědnější při 
vyhledávání určených cílů a důslední 
při jejich ničení, abychom okupantům 
naší vlasti způsobili co největší škody 
na válečném materiálu a zařízení…

Můj strýc prožil během války v Anglii 
mnoho dalších příhod, ale o těch budu 
čtenáře informovat v dalším čísle…

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v  našem městě a  vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze za-
slaných 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, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulé-
ho čísla, kterou zaslalo 6 čtenářů  
(3 správně), je kavárna Miramare. 
Publikaci Luhačovický uličník získá-
vá Anežka Smutná. Blahopřejeme. 

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

Kultura 
Úterý 3. 6.•19. 30•Elektra, Rondo 
Divadlo / Velký holky nepláčou 
Hrají:  J. Šulcová, V. Jeníková aj.

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Ve dnech 2.-7.  6.  od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 
18.00 řezbářští mistři u hudebního altánu. Téma je 
„Hudební inspirace“. Šestidenní setkání vyvrcholí 
v sobotu 7. června vernisáží řezbářských děl. 
Doprovodný program
Hudební altán u Jestřabí vždy 
od 15.00 hod.

Středa 4. 6.•15.00 
Dixieland Band Jazzzubs Zlín

Čtvrtek 5. 6.•15.00 
Country skupina Přátelé

Pátek 6. 6.•15.00 
Cimbálová muzika Korečnica

Sobota 7. 6.•15.00
 Vernisáž řezbářských děl s Dixie-
landem Band Jazzzubs ze Zlína, 
moderuje Martin Pášma, ukázky 
lidových řemesel 

Pátek 6. 6.•19.00•Elektra, Rondo  
Dechová hudba Vlčnovjanka

Sobota 7. 6.• 19.30•Elektra, Rondo
Divadlo hudebně, taneční / Clau-
dio Monteverdi Cesta přes Moravu 
snad až do Prahy                                           
V novém výpravném projektu se představí Socia-
tes Incognitorum ve spolupráci s Tanečním soubo-
rem Hradišťan. 

Sobota 7. 6.•12.30•Lázeňské náměstí
Cantate,  přehlídka duchovních 
písní 

Sobota 7. 6.•19.30•Alexandria, night klub
Taneční večer / Abba, revival a Bo-
ney M revival 

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST 
aneb Setkání ochotnických divadelních souborů 
10.-14. 6. Lázeňské divadlo
Úterý 10. 6.•10.15 
Divadlo Tyjátr, Otrokovice
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Čtvrtek 12. 6.•19.30
Divadelní soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova
Blbec k večeři
Pátek 13. 6.•19.30
Divadlo Hlavina z Radošiny
Ako bolo
Sobota 14. 6.•19.30
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady
Na drátě je klokan

Úterý 10. 6.•18.00 •Lázeňské divadlo
Koncert žáků ZUŠ Luhačovice, 
hudební obor

Středa 11. 6. •19.30•Elektra, kinosál    
Koncert / Jitka Šuranská 
Zpěvačka získala za CD Nězachoď slunečko žánro-
vou cenu Anděl v kategorií world music + nomina-
ci v kategorii folk & country a v anketě rádia Proglas 
o nejlepší česká a slovenská  alba roku 2013.

Pátek 13.6.•16.00•Elektra, kinosál  
Akademie DDM 

Pátek 20. 6.•19.00•Elektra, Rondo 
Surf  Eva a Vašek            

Sobota 21. 6.•13.30•Lázeňské náměstí 
Tour de kids

Sobota 21. 6. •19.00•Hala Vincentka
Krajinou domova 
Komponovaný pořad k Roku české hudby. Alfred 
Strejček, recitace, Halina Františáková, housle, Da-
niel Wiesner. Po ukončení programu pietní vzpo-
mínka okrašlovacího spolku u pamětní desky Ma-
rie Calmy Veselé u vily Pod Lipami. Účinkuje: Alfred 
Strejček a Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka.

Středa 25. 6.•16.00•Elektra, Rondo  
Akademie ZŠ

Pátek 27. 6. •19.00•Elektra, Rondo     
Dechová hudba Zálesanka

Pátek 27. 6.  
19.30•Lázeňské divadlo
Ledňáček
Duchaplná anglická komedie. Hrají: Alena Vránová, 
František Němec, Petr Kostka

Sobota 28. 6. • 19.00 •kostel svaté Rodiny
Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2014

Výstavy
31. 5.  - 28. 8. • Galerie MěDK Elektra   
9.00 - 17.00 hod.    
Terarijní zvířata a kaktusy  
(prodejní expozice živých zvířat)              

Kolonádní 
koncerty
Lázeňské náměstí
Neděle 1. 6. • 15.00 
Zlínské jazzové smyčce 
ZUŠ Morava

Neděle 8. 6. • 15.00 
DH Věrovanka 

Středa 11. 6.  • 15.00 
Posádková hudba Olomouc

Neděle 15. 6. • 10.00 
pramen Amandka 
Žesťový kvintet Franty Jarce 

Neděle 15. 6. • 15.00 
Wallenkraaiers a Slagwerkgroep 
z Naardenu a folklorní soubor Ga-
melan gruppe z ostrova Bali

Čtvrtek 19. 6. • 19.00 
SLAVNOSTNÍ PROMENÁDNÍ KON-
CERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE 
A POLICIE ČR 
s ukázkami čestné jednotky Hradní stráže
(V případě nepříznivého počasí v MěDK Elektra) 

Pátek 20. 6. • 15.00 
Ozvěny Kunovského léta

Neděle 22. 6. •15.00 
Komorní dechová harmonie 
a Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma

Neděle 29. 6. • 15.00 
Big band Zlín 

Kino
Čtvrtek 5. 6.    19.30
Babovřesky 2
Komedie ČR

Pátek 6. 6.        19.30 
Pojedeme k moři 
Komedie ČR

Neděle 8. 6.   17.00 
Dětem / Zvonilka a piráti 
Animovaný USA 

Pondělí 9. 6.    19.30 
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie ČR

Čtvrtek 12. 6.     19.30 
Yves Saint Laurent   
Drama, Francie 

Sobota 14. 6.  17.00 
Zámecká filmová noc se spaním 
ve stanu v zahradě DDM
Zahrada DDM  

17.00-20.30 filmové hry, 
20.30 promítání/letní kino
Ať žijí duchové

Pondělí 16. 6.    19.30 
Babovřesky 2
Komedie ČR 

Středa 18. 6.          19.30 
10 pravidel jak sbalit holku 
Komedie ČR

Pátek 20. 6.     19.30 
Yves Saint Laurent   
Drama, Francie

Sobota 21. 6.        19.30 
Pojedeme k moři 
Komedie ČR 

Neděle 22. 6.      17.00       
Dětem / Rio 2 
Animovaný  USA

Úterý 24. 6.         19.30                   
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie ČR

Čtvrtek 26. 6.         19.30 
10 pravidel jak sbalit holku 
Komedie ČR

Sobota 28. 6.    19.30 
Babovřesky 2
Komedie ČR

Neděle 29. 6.   17.00 
Jak vycvičit draka 2 
Animovaný USA

Akce DDM
Pátek 13. 6. • 16.00 • Elektra, kinosál
9. Zámecká akademie
Vstupné: 30 Kč/dospělí, děti zdarma

Sobota 14. 6. • 17.00 • zámecká zahrada
Zámecká filmová noc
filmové hry a soutěžení, od 20.30 hod. – 
promítání (letní kino), spaní v zámecké zahradě 
ve stanech. Poplatek: 50 Kč/osoba (členové ZÚ 
Výtvarně/Filmový, zdarma)

Pátek 20. 6. • 16.00 • start zámecká zahrada
Orientační závod
Pouze za nedeštivého počasí, špekáčky a chléb 
s sebou. Přihlášky do 18. 6. Poplatek: 50 Kč/osoba

Sobota 28. 6. • 10.00 –16.00
před hotelem Vega
Hrajeme si na dětském dni 
Zábavný program pro všechny bez rozdílu věku. 
Pouze za nedeštivého počasí.

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
10. 6.  Hravý, pohybově poznávací program 
(pro členy zdarma, ostatní 20 Kč).

Další akce: 
Výukový program K. J. Erben 2. 6. 
(ZŠ Biskupice), Pasování předškoláků 
4. 6. (Vlčnov), Den dětí 11. 6. (Vlčnov).

Bližší informace najdete na podrobných plaká-
tech telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Program SAS
Čtvrtek 5. 6. • 15.00 • Klubovna
Maroko / paní Švábová

Čtvrtek 12. 6. • 15.00 • Sraz nádraží
Vycházka Slovácká búda, Pražská 
čtvrť, Černý pes

Čtvrtek 19. 6. • 19.00 • Muzeum
Kuchyně za dob nedostatku

Pátek 20. 6. • 8.00 • Nádraží
Divadlo Uherské Hradiště

Čtvrtek 26. 6. • 17.00 • Kopanica 
(u paní Nakládalové)
Táborák

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.

2. 6. 
Florida / beseda s promítáním

 
4. 6. • STRAHOV 
Trénink paměti

 9. 6. 
 Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk

11. 6. • STRAHOV 
Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk

16. 6. 
Keramická dílna, obtisky moře

18. 6. • STRAHOV 
 Výlet na farmu Petrůvka

23. 6. 
Burza receptů, kuřecí křídla 

25. 6. • STRAHOV  
Výlet na přehradu

30. 6. 
Výtvarná dílna, glazování 

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

Filmásek
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Tiráž

Na pátém ročníku Vincenta 
„zažijeme Luhačovice jinak“

Pozvánky

Krása v dřevě ukrytá – Luhačovické se-
tkání řezbářských mistrů

Akce v Muzeu luhačovického Zálesí

Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2014 

Amatérská liga bowlingu

Mezi oceněnými sportovci je i zástupce 
Luhačovic

Pozvánka na setkání absolventů školy

Multižánrový kulturní festival LUHOvaný Vincent se letos uskuteční od 
čtvrtka 26. do neděle 29. června a popáté tak kulturně obohatí poslední 
předprázdninový víkend v Luhačovicích.

Luhovaný Vincent je kulturní festival a jeho posláním je prezentace, zpro-
středkování a  zejména setkávání nejen úspěšných uměleckých tvůrců, 
ale zároveň i začínajících talentů, které vedeme k vzájemnému dialogu 
s účastníky festivalu. Luhovaný Vincent každý rok přivádí do Luhačovic 
umělecké skupiny i jednotlivce z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarné-
ho umění a literatury, a především pak klade důraz na tvorbu na pome-
zí uměleckých druhů, na díla okrajových žánrů a jejich přesahy a fúze. 

Pátým ročníkem festivalu zároveň chceme dostát nově zvoleného podti-
tulu ZAŽÍT MĚSTO JINAK, a to tak, že s téměř všemi festivalovými aktivi-
tami expandujeme ven, do veřejných prostor. Program bude umístěn do 
lázeňských parků a ulic. Místo na pár dní ožije kulturou.

Tvůrcem nového vizuálu festivalu je Marek Ehrenberger, rodák z Luhačo-
vic a student grafiky na pražské UMRPUM. Jako hlavní motiv Marek volí 
symbol palmy, která je interpretací erbu města v  letním kabátu. Palmy 
jsou zároveň živými dekoracemi známými z lázeňských ulic. Brzy na ad-
rese www.luhovanyvincent.cz odstartujeme náš zbrusu nový web!
 
V  návaznosti na loňský úspěch exkluzivních filmových projekcí na te-
rase městské plovárny ve čtvrtek a  v neděli opět promítneme perličky 
světové kinematografie. Jednou z nich bude kultovní americký film Pulp 
Fiction. Hudebními taháky budou kapely z opačných konců žánrového 
spektra – kapela Fallgrapp, elektroakustický melancholický pop spojující 
krásu slovenského jazyka s vysoce současným zvukem z nedaleké Dub-
nice nad Váhom a pražská folk-rocková kapela Hm…, jež důvtipně pracu-
je s českým jazykem. Prostřednictvím divadelní sekce představíme širo-
kou škálu scénických forem a především tvorbu studentů z JAMU v Brně. 
K  vidění bude například i  performance Davida Helána a  Miloše Šejna, 
která bude intervencí do poklidu lázeňského rekreování. Součástí pro-
gramu bude večer toho nejlepšího z české slampoetry (soutěž v předne-
su autorské poezie). Literární sekci bude reprezentovat mimo jiné uzná-
vaný český nakladatel a autor Martin Reiner. 

V  době zveřejnění tiskové zprávy mezi hlavní podporovatele festivalu 
k  naší radosti patří již popáté město Luhačovice a  nově i  Nadace VIA. 
Oceníme poskytnutí jakékoli další podpory realizace našich plánů a ide-
jí, jež mají formu veřejné služby. 

Pořadatelem festivalu je občanské sdružení Luhovaný Vincent, o. s., je-
hož vznik iniciovali v  roce 2009 současní i  bývalí studenti uměleckých 
oborů středních a vysokých škol původem z Luhačovic a blízkého okolí. 
Hlavní motivací sdružení bylo založit v Luhačovicích tradici stejnojmen-
ného multižánrového festivalu. Jeho první ročník proběhl na začátku let-
ních prázdnin v roce 2010.

Magdaléna Petráková

V týdnu od 2. do 7. června budou moci hosté v lázeňském parku u Hudeb-
ního altánu nahlédnout přímo pod ruce řezbářských mistrů a den po dni 
sledovat proměnu obyčejného, avšak nádherného přírodního materiálu - 
dřeva v umělecké dílo. Téma řezbářských prací pro rok 2014 je „Hudební 
inspirace“. Práci mistrů řezbářů dokreslí v odpoledních hodinách koncer-
ty a vystoupení vybraných hudebních souborů. Šestidenní setkání vyvr-
cholí v sobotu 7. června vernisáží řezbářských děl s bohatým programem.

Čtvrtek 19. 6. 19.00 
Luhačovice za dob nedostatku 
Připomínka vypuknutí první světové války (28. 7. 1914) s  vystoupením 
pěveckého sboru Mužáci ze Zlína a s ochutnávkou náhražkových receptů.
Vstupné 40 Kč

Sobota 21. 6. 15.00 
Beseda se zástupci rodiny a Společnosti Bedřicha Smetany 
V  programu k  Roku české hudby zavzpomíná Smetanův pravnuk Ing. 
Petr Heydušek na své návštěvy u babičky v Luhačovicích, místopředseda 
a jednatel SBS dr. Václav Němec uvede výsledky svých výzkumů o vztahu 
Leoše Janáčka k B. Smetanovi i k dalším osobnostem české hudby. 

Druhý ročník setkání pěveckých sborů připravil Smíšený pěvecký sbor Ja-
náček Luhačovice na počest Roku české hudby. 

V sobotu 28. 6. v 19.00 hod vás zveme na slavnostní koncert do kostela sv. 
Rodiny. Posluchači se mohou těšit na skladby českých i světových sklada-
telů v podání Moravských madrigalistů z Kroměříže, PS Dvořák z Uherské-
ho Brodu, SUTO z Topol’čan a PS Janáček z Luhačovic. 

V neděli 29. 6. zazpívá PS SUTO z Topol’čan při ranní bohoslužbě.
Srdečně zveme všechny příznivce sborového zpěvu.

Koncem měsíce dubna proběhlo v zábavním centru U Solného pramene vy-
hlášení výsledků I. ročníku amatérské ligy v bowlingu, která probíhala od lis-
topadu do konce března. Klání se zúčastnilo celkem pět družstev, každé se 
čtyřmi hráči a jedním náhradníkem. 1. místo a putovní pohár získal tým SDH 
Luhačovice s celkovým počtem 8748 bodů. Kromě těchto družstev probíha-
la samostatně i „liga“ několika týmů zaměstnanců Zálesí, a. s. 

II. ročník amatérské bowlingové ligy odstartujeme počátkem měsíce listo-
padu 2014. Srdečně tímto zveme rodinné i zaměstnanecké týmy, aby si při-
šly zasoutěžit, v zimním období protáhnout kostru a pobavit se v příjem-
ném prostředí zábavního centra U  Solného pramene v  blízkosti hotelu 
Rezidence Ambra v Luhačovicích.  

Magda Semelová

Také Luhačovice mají svého zástupce mezi nejlepšími sportovci Zlínské-
ho kraje za rok 2013. Ti byli oceněni ve středu 14. května ve Zlíně. Akce 
v  tamním kongresovém centru se zúčastnil i  úspěšný orientační běžec 
oddílu TJ Slovan Luhačovice Michal Hubáček. „Je dobře, že se na úspěchy 
sportovců díky této akci upozorňuje a lidé se dovědí, že kvalitně jde dě-
lat sport například i v Luhačovicích,“ poznamenal oceněný běžec.  Mezi 
největší sportovní úspěchy tohoto jednadvacetiletého sportovce patří 
zlatá medaile z  mistrovství světa juniorů v  orientačním běhu v  Hradci 
Králové, kterou vloni získal v závodě štafet spolu s Markem Schusterem 
a Adamem Chloupkem. Na stejném mistrovství uspěl i v individuálním 
závodě ve sprintu, kde získal stříbrnou medaili. 

Při vyhlašování nejlepších sportovců byla konkurence veliká. Titul Spor-
tovec Zlínského kraje za rok 2013 nakonec získala úspěšná olympionička 
Šárka Pančochová, která závodí na snowboardu. 

Nikola Synek

Bývalí žáci ZDŠ Luhačovice (všech tříd) se setkají 4. října 2014 v  13.30 
u budovy školy, kde bude prohlídka.  Setkání pak bude pokračovat od 16 
hodin v sále hotelu Vltava na ul. Dr. Veselého. Přineste s sebou fotografie.
Dotazy, připomínky, kontakty: e-mail: hudecci@seznam.cz, mobil: 606 
736 909.
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INzeRce

Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz

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

n o v ě  
o t e v ř e n á

galerie
s  kavárnou

stálá prodejní expozice obrazů
a starožitností v Luhačovicích
www.zameckagalerie.cz

Sportovní areál hotelu VEGA*** v Pozlovicích

www.hotelvega.cz
Rodinné oslavy, svatby . .

SQUASH* | TENIS | FOTBAL | VOLEJBAL
PLÁŽOVÝ

AKCE! 

5 + 1 HOD. 

ZDARMA*

AKCE!

1 +1 HOD.

ZDARMA

SQUASH* | TENIS | FOTBAL | VOLEJBAL

AKCE! 

5 + 1 HOD. 

ZDARMA*
Rodinné oslavy, svatby . .

platí pro:
PLÁŽOVÝ

AKCE!

1 +1 HOD.

ZDARMA

platí pro:

UŠETŘÍTE SVÉ NÁKLADY, 
 nebo budete nadále přispí-

vat na milionové odměny 
manažerům energetických gigantů?

Chytrou volbou dodava-
tele elektřiny a plynu 

snížíte znatelnou část ná-
kladů na domácnost.

Ing. Michaela Marková, 
mob. 605 071 646


