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Vážení a milí spoluobčané,
právě nám začíná období letních 
prázdnin a dovolených.
Řekla bych, že období pro nás všech-
ny nejpříjemnější. Nemusíme spě-
chat a  můžeme si užívat každý krok 
a každý okamžik.
Věřím, že se Vám podaří setkat se s lid-
mi, které máte rádi, strávit čas s rodi-
nou, dočíst rozečtenou knihu, odpoči-
nout si a  načerpat energii do dalších 
dnů. Dětem, že se bude líbit u babiček 
a  dědečků, na letních táborech a  že 
zažijí spoustu dobrodružství.
Vždyť na co se nejvíce vzpomíná? Na 
dovolenou a prázdniny.

Přeji Vám, milí spoluobčané, aby 
Vám čas o  dovolených a  prázdni-
nách utíkal rychle, protože když čas 
utíká rychle, děláme něco, co nás 
opravdu baví a zajímá.
V  Luhačovicích máme spoustu příle-
žitostí. Pro děti jsou připraveny let-
ní tábory DDM, je otevřená městská 
knihovna, MěDK i  Lázně Luhačovi-
ce pro nás připravily spoustu kultur-
ních akcí. Můžete jít plavat na plovár-
nu, sportovat v  SC Radostova, plavat 
i  sportovat na přehradě a  procházet 
se nádhernými lázněmi i  okolím. Po-
sedět v  restauracích, navštívit well-

ness a toulat se po značených turistic-
kých trasách i lesích…
Načerpejte tedy dostatek energie na 
období, kdy se budete vracet na svá 
pracoviště, a  na září, kdy nastoupí 
nováčci do mateřské školy a  do zá-
kladní školy a  spolu s  nimi i  starší, 
zkušenější spolužáci, kteří si budou 
zvykat na nové prostředí, kolektiv, 
povinnosti, na změny, které přijdou 
po prázdninách.

Eva Tomalová
radní města Luhačovice
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Kuželkář Rostislav Gorecký získal stří-
bro na mistrovství světa juniorů ve 
smíšených tandemech se spoluhráč-
kou Markétou Jandíkovou.

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web
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Vzhledem k  tomu, že většina prací 
byla dokončena již na přelomu květ-
na a  června, byl areál oficiálně pře-
dán veřejnosti k  užívání ve čtvrtek  
19. června. Slavnostní akt otevře-
ní proběhl na závěr koncertu Hud-
by Hradní stráže a Policie ČR za účasti 
generálního ředitele Lázní Luhačovi-
ce, a. s., MUDr. Eduarda Bláhy, auto-
ra celkového řešení nových výsadeb 
v lázeňském parku prof. Ivara Otruby, 
předního znalce v  oboru architektu-
ry a urbanismu, a Ing. Aleny Vránové, 
hlavní architektky projektu.  
Lázeňský areál v  Luhačovicích je vy-
hlášený řadou architektonicky ceně-
ných staveb i  svou celkovou rozlo-
hou. V současné době vrcholí zásadní 
změna, která se týká zeleně. Akciová 
společnost Lázně Luhačovice připra-
vovala projekt obnovy zeleně kon-
cepčně již od roku 1992 ve spoluprá-
ci s odborníky z tuzemska i zahraniční. 
Celé území, jehož se revitalizace týká, 
je v majetku akciové společnosti a je 
součástí městské památkové zóny. 
Autorem celkového řešení nových 
výsadeb v lázeňském parku je profe-
sor Ivar Otruba, přední znalec v oboru 
architektury a  urbanismu, uznávaný 
u nás i v zahraničí. Projekt je součástí 

komplexního řešení Revitalizace lá-
zeňského areálu Luhačovice, který se 
zabývá celkovou obnovou cestní sítě 
a  technického vybavení a  je zároveň 
součástí širších záměrů města, na kte-
ré lázeňský park navazuje. Jedná se 
hlavně o  právě započatou celkovou 
rekonstrukci ulice Dr. Veselého. 
„Cílem revitalizace je zlepšení kvali-
ty lázeňského prostředí při zachová-
ní stávajících hodnot areálu parku. Po 
nedávno zpřístupněném pítku pra-
mene Nový Jubilejní je to další z řady 
filantropických počinů naší společ-
nosti,“ řekl generální ředitel Lázní Lu-
hačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha. 
Termín realizace byl stanoven na ob-
dobí od listopadu 2013 do prosince 
2014.
Vzhledem k  tomu, že se jedná o  vý-
jimečný zásah, který ovlivní pohled 
na Luhačovice na několik dalších ge-
nerací, byl i rozsah prací zcela mimo-
řádný. V listopadu bylo vykáceno cel-
kem 283 vzrostlých stromů, 2320 m2 
keřů a  962 m2 nárostů. „Káceny byly 
zejména stromy přestárlé a provozně 
nebezpečné, které ohrožovaly bez-
pečný pohyb návštěvníků. Řada stro-
mů vykazovala špatný zdravotní stav 
se sníženou vitalitou a  mnohé byly 

nakaženy houbovou infekcí. Někte-
ré stromy označili odborníci přímo za 
havarijní,“ zdůraznil E. Bláha. 
Po vykácení a  odstranění přestár-
lých dřevin a  nevzhledných přerost-
lých keřů bylo ještě na podzim bě-
hem pouhých čtyř týdnů vysázeno 
téměř pět set nových vzrostlých stro-
mů. V  jarních měsících práce pokra-
čovaly především výsadbou tisíco-
vek keřů a trvalek. V lázeňském areálu 
se tak vysadilo celkem 476 stromů,  
15 290 keřů, 7499 trvalek a bude ošet-
řeno 104 dřevin. Celkově se jedná 
o zeleň se zvýšenými nároky na kvali-
tu. Stromy svým původem i celým ob-
dobím života pocházejí ze shodných 
klimatických oblastí, jako jsou Luha-
čovice. „Většina nově vysazených stro-
mů a keřů patří k dřevinám, které jsou 
nejen velmi kvalitní, ale nejsou běžně 
vysazovány. Mnohé z  nich zdobí jen 
zámecké parky nebo botanické za-
hrady,“ sdělil výkonný ředitel Lázní Lu-
hačovice, a. s., Ing. Jiří Dědek, MBA.
K  hlavním dominantám parku patří 
nepřehlédnutelné zelené stromořa-
dí kulovitých javorů podél řeky Šťáv-
nice, které pokračuje téměř přes celé 
Lázeňské náměstí. V  přemostěném 
úseku se dokončují pravidelné kvě-
tinové záhony růží a levandulí, které 
budou symbolizovat řeku vystupující 
na povrch.  Rozšířena byla i travnatá 

plocha na náměstí před Společen-
ským domem a  v  jižní části parku 
vznikla buková alej, která s nově vy-
tvořeným chodníkem propojila pro-
menádu s  lázeňskou kolonádou. 
Dále byla upravena japonská za-
hrada vedle hotelu Jestřabí a u Bru-
selské fontány před hotelem Dům  
B. Smetany byly vysazeny stálezele-
né keře. Pavilon pramene Nový Ju-
bilejní zdobí rododendrony a  pro-
měnou prošlo také okolí vily Alpská 
růže i  Vily pod lipami, kde vzácné 
vřesovce navozují dojem horského 
prostředí. Obnova zeleně největší 
moravské lázně omladila a celý are-
ál se provzdušnil a skýtá řadu dříve 
nepoznaných průhledů.
Projekt obecně prospěšné společ-
nosti Lázeňská kolonáda Luhačovice 
„Revitalizace zeleně v lázeňském are-
álu Luhačovice“ je spolufinancován 
v  rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 
a  Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF). Celkové výdaje pro-
jektu činí cca 27,8 mil. Kč, dotace ze 
SFŽP činí cca 3 mil. Kč, dotace z ERDF 
činí cca 17 mil. Kč. Celková výše do-
tace činí cca 20 mil. Kč. Zbývajících  
7, 8 mil. Kč poskytla Lázeňské koloná-
dě Luhačovice, o. p. s., akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice.

V sobotu 7. června 2014 byl v  Luha-
čovicích slavnostní vernisáží ukončen 
2. ročník řezbářského sympozia s ná-
zvem Krása v  dřevě ukrytá. Zadané 
téma „Hudební inspirace“ pro letoš-
ní rok souviselo s Rokem české hud-
by. Týdenního sympozia se zúčastnilo 
sedm řezbářů: Martin Bořuta, Martin 
Cigánek, Petr Eschler, Petr Krajíček, 
Zdeněk Matyáš, Branislav Petráš (SR) 
a Leszek Sykora. Při sympoziu se také 
prezentovala Střední odborná ško-
la Luhačovice, jejímž jedním z oborů 
je i obor  umělecko řemeslného zpra-
cování dřeva. Školu velmi úspěšně 
zastoupili studenti 3. ročníku Tomáš 
Naňák a David Ferdics. Celá akce byla 
provázena koncerty vybraných sou-
borů a skupin, k nimž patřil dixieland 

band Jazzzubs, cimbálová muzika Ko-
rečnica a country skupina Přátelé. 
„Řezbářské sympozium se těšilo vel-
ké pozornosti lázeňských hostů, kte-
ří denně sledovali s neskrývaným zá-
jmem proměnu dřeva v  umělecké 
dílo,“ sdělila kulturní manažerka Láz-
ní Luhačovice, a. s., Milena Hrbáčová. 
Řada hostů zná luhačovické sympo-
zium již z  loňského roku a plánuje si 
objednat termín svého pobytu na ob-
dobí od 1. do 6. června 2015, kdy se 
uskuteční 3. ročník. Zúčastněným řez-
bářům se podařilo díky jejich doved-
nosti, umění a fantazii v rozmezí pěti 
dnů vdechnout dřevu jeho novou 
duši a příběh. 
Většina řezbářů se shodla, že tvo-
řit v  lázeňském prostředí je nejen 

příjemné, ale má také svá specifi-
ka. Při práci ve městě nebo v turistic-
ky atraktivním místě se lidé zastavují 
krátce a většinou jen jednou. Pro láz-
ně je naopak specifické, že hosté při-
cházejí každý den a mohou sledovat 
práci krok za krokem. Řezbáři se tak 
těší mnohem větší pozornosti než 
kdekoli jinde. 
„Dvě díla – Chvilka s  liškou Bystrouš-
kou Branislava Petráše a Vodník Zdeň-
ka Matyáše – budou umístěna v  lá-
zeňském areálu. Ostatní artefakty 
– Hudební fantazie Leszka Sikory, Zro-
zení hudby Martina Bořuty, Hudební 
variace Martina Cigánka, Basa v tanci 
Petra Eschlera a Ta Nota Petra Krajíčka 
– jsou vystaveny v atriu na kolonádě 
a jsou prodejné,“ dodala M. Hrbáčová. 

Nikola Synek

Lázeňský areál prošel největší proměnou 
v historii

Řezbářské sympozium v Luhačovicích se 
těšilo velké pozornosti hostů
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice 
konané 27. 5. 2014

Od července začíná svoz bioodpadu

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého 

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice 
konané 13. 5. 2014

RML vzala na vědomí:  
• účetní závěrku města Luhačovice 
k rozvahovému dni 31. 12. 2013 a do-
poručila ZML schválit  účetní závěrku 
města Luhačovice. Výsledek hospoda-
ření za rok 2013 ve výši 16 890 208,72 
Kč převést do nerozděleného zisku 
minulých účetních období;
• závěrečný účet města Luhačovice 
za rok 2013 a doporučila ZML schválit 
celoroční hospodaření města Luhačo-
vice a závěrečný účet města Luhačovi-
ce za rok 2013, a to bez výhrad;
• informaci o  návrhu provedení 
a umístění jmen v rámci části nově bu-
dované opěrné zdi na ul. Dr. Veselého;
• oznámení tajemníka MěÚ Luhačovi-
ce o vzdání se funkce z důvodu odcho-
du do důchodu k 31. 12. 2014, ukládá 
tajemníkovi připravit znění výběrového 
řízení na obsazení této funkce;
•  prodloužení funkčního období ře-
ditele Základní školy Luhačovice ze 
zákona na dalších 6 let.
RML schválila: 
• účetní závěrku Technických služeb 
Luhačovice, příspěvkové organizace, 
k rozvahovému dni 31. 12. 2013, hos-
podářský výsledek ve výši 13 364,62 
Kč převést do rezervního fondu orga-
nizace, rezervní fond ve výši 13 364,62 Kč 
použít k úhradě ztráty z minulých let;   
• účetní závěrku Městského domu 
kultury Elektra Luhačovice, příspěv-
kové organizace, k rozvahovému dni 
31. 12. 2013, hospodářský výsledek ve 
výši 278 319,49 Kč převést do rezerv-
ního fondu organizace; 
• účetní závěrku Sportovního cent-

ra Radostova, příspěvkové organizace, 
k rozvahovému dni 31. 12. 2013, stav re-
zervního fondu ve výši 103 589,10 Kč po-
užít k úhradě ztráty ve výši 103 598,10 Kč 
(celkem ztráta 429 566,87 Kč z minulých 
let.);
• účetní závěrku Základní školy Luha-
čovice, příspěvkové organizace, k rozva-
hovému dni 31. 12. 2013, hospodářský 
výsledek ve výši 1 211,52 Kč převést do 
rezervního fondu organizace; 
• účetní závěrku Mateřské školy Luha-
čovice, příspěvkové organizace, k rozva-
hovému dni 31. 12. 2013 a hospodářský 
výsledek ve výši 11 681,10 Kč převést 
do rezervního fondu organizace a do-
poručila ZML uložit odvod finanč-
ních prostředků ve výši 101 254,89 Kč 
z  rezervního fondu do rozpočtu zři-
zovatele města Luhačovice a  schvá-
lit použití finančních prostředků cca  
101 000 Kč v rámci rozpočtu města na 
rok 2014 na opravu terasy Mateřské 
školy Luhačovice;
• účetní závěrku Domu dětí a  mlá-
deže Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace, k  rozvahovému dni 31. 12. 
2013, hospodářský výsledek ve výši  
32 094,84 Kč převést ve výši 25 600 
Kč do fondu odměn a  zbývající část  
6 494,84 Kč do rezervního fondu a do-
poručila ZML částku 15 000 Kč z  re-
zervního fondu převést do investiční-
ho fondu a použít na malování prostor 
DDM Luhačovice. Zbývající část rezerv-
ního fondu ve výši cca 31 000 Kč pou-
žít k pořízení drobného majetku v roce 
2014;
• navýšení neinvestičního příspěvku 

Svoz bioodpadu bude zahájen ve stře-
du 2. července 2014. Bioodpad bude 
svážen vždy ve středu. Jedná se o pilot-
ní projekt s četností svozů zohledňující 
statut lázeňského města a v návaznos-
ti na zkušenosti měst, která již biood-
pad sbírají. Nádoby na bioodpad byly 
na konci června rozvezeny na určená 
stanoviště. Nevylučujeme v  průběhu 
projektu jejich drobné přesuny v závis-
losti na potřebách a požadavcích ob-
čanů. Jiné neopodstatněné přesuny 
nádob nejsou možné. 

Do svozu bioodpadu jsou zahrnuty 
následující ulice:
Družstevní, Stráň, Kuželova, Ludko-
vická, Lipová, V  Drahách, Hrazanská, 
Mlýnská, Nádražní, Komenského, 
Školní, Výsluní, Slunná, Újezda, Pod 
Kamennou, Bezručova, J. Černíka, Les-
ní, Kamenná, Příční, Nábřeží, Solné,  

A. Slavíčka, Úprkova, Lužné, Rumun-
ská, Zatloukalova.

Stále platí, že kdo z  občanů z  vybra-
ných ulic se domnívá, že popelnici sám 
celou naplní bioodpadem, může se 
přihlásit na tel. čísle 724 651 034 u Ing. 
Kunorzové a  popelnice mu bude za-
půjčena. Občané, kteří mají zapůjčeny 
popelnice, musí v den svozu zajistit je-
jich přistavení již od 6.00 hod. 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONO-
GRAM SVOZU BIOODPADU:
květen–září:  
svoz 1× týdně ve středu 
říjen–listopad: 
svoz 1× za 14 dní ve středu
prosinec–únor: 
svoz 1× za měsíc nebo dle potřeby 
březen–duben: 
svoz 1× za 14 dní ve středu

Před koncem měsíce června byly 
v úseku 1. etapy od vily Lékárna po 
vilu Slavia ukončeny práce pláno-
vané na období před hlavní lázeň-
skou sezonou.
Byly vyměněny všechny inženýrské 
sítě a  komunikace byla po úpravě 
skladby podkladu upravena až po 
betonovou desku. V dokončené čás-
ti jsou od ul. Nábřeží nové žulové 
obrubníky a jsou upraveny nástupy 
na chodníky.
Tak jak bylo plánováno, budou prá-
ce přes lázeňskou sezonu přeruše-
ny a zahájeny budou znovu od 1. 9. 
2014. Celý úsek bude přes sezonu 
průchozí a  průjezd do lázeňského 
areálu bude po ul. Nábřeží.
Během realizace 1. etapy se na stav-
bě vyskytla řada komplikací. Vedle 
změny skladby komunikace z  dů-
vodu nutnosti zvýšení únosnosti 
podloží to bylo odkrytí několika in-
ženýrských sítí, ke kterým se nikdo 
nehlásil, a  přesto je bylo třeba za-

chovat a nějakým způsobem zabez-
pečit jejich ochranu.
Vedle těchto komplikací, které jsou 
u  rekonstrukcí komunikací časté, 
to bylo nerespektování dopravní-
ho značení na stavbě ze strany ne-
ukázněných řidičů, čímž docházelo 
k  blokování stavební činnosti nebo 
omezování stavby např. parkováním 
v jediném průjezdném pruhu v ulici 
Nábřeží. Věřím, že v průběhu 2. eta-
py, která bude organizačně daleko 
náročnější, se řidiči omezování sta-
vební činnosti vyvarují. 
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).

Jiří Šůstek
vedoucí odboru správy majetku

pro rok 2014 Domu dětí a mládeže Lu-
hačovice o 45 000 Kč na dokrytí nákla-
dů akcí organizovaných DDM Luhačo-
vice v roce 2014 Den dětí, Mikulášský 
sportovní den, Florbalový turnaj a  na 
nákup kytary do vlastnictví DDM Luha-
čovice pro skupinu Ashíra;
• uzavření dodatku č. 11 k  nájemní 
smlouvě z  15. 9. 2004 na užívání bytu  
o  2 pokojích, kuchyni a  příslušenství 
v  přízemí domu č. p. 864, ul. Družstev-
ní v  Luhačovicích, na dobu určitou do  
30. 9. 2014;
• změnu užívání části pronajatých 
prostor firmou LUHADENT, s. r. o., 
v části objektu č. p. 282 z provizorní-
ho skladu na pracoviště dentální hy-
gienistky; náklady spojené s úprava-
mi hradí nájemce;
• zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 312/16 
o výměře cca 50 m2 a část pozemku 
parc. č. 312/1 o výměře cca 220 m2 
k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města 
za účelem umístění včelnice (Jedná 

se o pozemky v lokalitě Branka.);
• zveřejnění záměru města pronajmout 
veřejné osvětlení města na dobu 15 let. 
RML rozhodla: 
•  vyloučení uchazeče Zlínské stavby, 
a. s., odštěpný závod Újezd, se sídlem 
763 25 Újezd 390, IČ 25317300, z dal-
ší účasti v zadávacím řízení z důvodu 
nesplnění kvalifikačních předpokladů 
(Jedná se o stavbu Rekonstrukce Jur-
kovičovy aleje.) ;
• o  vyloučení uchazeče SWIETEL-
SKY, stavební s. r. o., záv. Dopravní stav-
by MORAVA, se sídlem Jahodová 60,  
620 00 Brno, IČ 48035599, z další účasti 
v zadávacím řízení z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek (Jedná se o stav-
bu Rekonstrukce Jurkovičovy aleje). 
RML souhlasila:  
• se zadáním realizace rekonstrukce 
opěrné zdi v ul. Lesní firmě FAKT Po-
zlovice; 
• s účastí Mgr. Romana Leblocha a Mgr. 
Tomáše Mejzlíka na slavnostním Otvírání 
letní lázeňské sezony v Piešťanech.

RML schválila: 
• příkazní smlouvu mezi městem Lu-
hačovice a Technickými službami Lu-
hačovice, příspěvkovou organizací, na 
výkon činností souvisejících s nakládá-
ním s komunálním odpadem;  
• uzavření nájemní smlouvy na užívá-
ní bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou 
službou Strahov č. p. 383, ul. Holubyho 
v Luhačovicích, ve 3. podlaží, o  jedné 
místnosti s  kuchyní a  příslušenstvím, 
o velikosti 33,66 m2 na dobu neurčitou 
od 1. 6. 2014; 
• zveřejnění záměru města prodat po-
zemky parc. č. 1211/29 o výměře 86 m2, 
1211/34 o výměře 22 m2, 1211/35 o vý-
měře 79 m2, 1211/36 o výměře 24 m2, 
1211/56 o výměře 4 m2, 1211/57 o vý-
měře 369 m2, 1295/4 o výměře 226 m2 
a 1355/2 o výměře 91 m2, vše k. ú. Luha-
čovice (Jedná se o pozemky v ul. V Dra-
hách ve výrobním areálu KOVO Zálesí.);
• zveřejnění záměru města bez-
úplatně nabýt do vlastnictví podíl id. 
1309/113004 pozemků ostatní plochy 
parc. č. 774/10 o výměře 245 m2, 774/11 
o  výměře 26 m2, 819/84 o  výměře  
492 m2, 819/104 o výměře 9 m2 a  les-
ních pozemků parc. č. 819/1 o  výmě-
ře 4 547 m2, 819/83 o výměře 4 606 m2, 
819/94 o výměře 67 m2, 819/98 o výmě-
ře 15 m2 a 819/99 o výměře 24 m2, vše 

k. ú. Luhačovice. (Jedná se o pozemky 
v lokalitě nad ulicí Kamenná.);
• podání žádosti o  změnu zápisu 
v  rejstříku škol a  školských zařízení – 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve školní družině ze 115 na 140 
s  účinností od 1. 9. 2014 u  právnické 
osoby Základní škola Luhačovice, pří-
spěvková organizace, Školní 666, 763 26 
Luhačovice. Navrhovatel (ZŠ Luhačovi-
ce) současně prohlašuje, že v souvislos-
ti s požadovaným zvýšením počtu není 
třeba žádných stavebních úprav.
RML rozhodla: 
• na základě doporučení hodnoti-
cí komise o  výběru nejvhodnější na-
bídky hodnocené dle základního hod-
noticího kritéria – nejnižší nabídkové 
ceny na veřejnou zakázku „Optimali-
zace telekomunikací města a  jeho or-
ganizací – vybudování hlasové a dato-
vé sítě“ takto: 1. STAND CZ, spol. s r. o.,   
1 137 100 Kč, 2. MICOS, spol. s  r. o., 
Modřice, 1 268 500 Kč, 3. Zabezpečo-
vačky.cz,  Aleš Severa, Brno, 1 204 000 Kč, 
4. atlantis telecom, spol. s  r. o., Praha, 
1 222 347 Kč, a pověřila starostu měs-
ta PhDr. Františka Hubáčka podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
STAND CZ, spol. s r. o., a smlouvy o ope-
rativním leasingu s firmou VB Leasing 
CZ, spol. s r.o., Brno.
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Hodiny angličtiny zpestřili zahraniční 
stážisté
Nevšední hodiny angličtiny zažili žáci 
luhačovické základní školy díky vyso-
koškolákům z celého světa, kteří mezi 
ně zavítali. „Oslovili nás studenti z Uni-
verzity Tomáše Bati a nabídli spoluprá-
ci na projektu Edison. Při něm vždy čty-
ři až osm zahraničních stážistů týden 
spolupracuje se školou na výuce,“ sdě-
lil ředitel školy Roman Lebloch. Dalším 
partnerem kromě univerzity byla stu-
dentská organizace ISIC a také se mu-
sely najít rodiny žáků, které byly ochot-
né po tuto dobu studenty přijmout do 
své domácnosti. Vše se zdařilo a  tak 
mohli stážisté do Luhačovic v předpo-
sledním květnovém týdnu dorazit.
 „Měli jsme tu studenty a studentky z In-
die, Malajsie, Singapuru, Číny, Thajska, 
Brazílie a Kanady,“ nastínil Lebloch. Stá-
žisté dostali svůj rozvrh, podle které-
ho chodili do hodin, kde prezentovali 
svou zemi. Hovořili o tom, jak se u nich 
žije, k  vidění byly někdy také tradič-
ní oděvy nebo vlajka příslušné země. 
Ale účastnili se také mimoškolních ak-
tivit. „V odpoledních hodinách se jim 

děti věnovaly, hráli spolu fotbal, s dět-
mi jsme pro ně připravili  gardenparty,“ 
popsal Lebloch.
Pro žáky znamenala zahraniční ná-
vštěva velkou motivaci. „Jsme velmi 
rádi, že jsme to zorganizovali, pro děti 
to byla velká zkušenost a hlavně mo-
tivace, proč se učit cizí jazyk. Viděly 
totiž, že jim mohou jazykové znalos-
ti opravdu otevřít dveře do světa,“ po-
znamenal Lebloch.
Velká spokojenost panovala nejen 
mezi žáky a pedagogy z Luhačovic, ale 
také mezi stážisty. 
„Moc se mi tu líbilo a  nikdy na tento 
krásný pobyt nezapomenu. Je tu krás-
ná příroda a klid, který u nás v Bomba-
ji nenajdete,“ uvedl například Neil Pa-
rekh z Indie, samozřejmě v anglickém 
jazyce. Během pobytu ochutnal i  lu-
hačovické léčivé prameny, „Ale moc mi 
tedy nechutnaly,“ přiznal stážista, který 
studuje na univerzitě v Bombaji obor 
zaměřený na obchod.
Celkově byl z pobytu nadšený i Marcos 
Santiago z Brazílie.

„V Luhačovicích jsou skvělí, přátelští 
lidé a děti byly velmi milé,“ pochvaloval 
si. Školy jsou všude na světě podobné, 
ale v Brazílii jsou podle něj všichni ote-
vřenější. „Hned se spolu baví a více se 
usmívají. Jsem rád, že jsme tu dětem 
ukázali, jak se tolik nebát komunikovat 
a nebýt ostýchavý,“ poznamenal.

Díky týdnu společných aktivit vznik-
la řada přátelství a  žákům školy se 
v pátek 23. května s hosty loučilo jen 
těžko. „Myslím, že při loučení někte-
rým ukápla i nějaká ta slza,“ zhodno-
til ředitel Lebloch.

Nikola Synek

Na nové čtenáře knihovny pasova-
li ve středu 11. června čtyřicítku dětí 
ze dvou prvních tříd luhačovické zá-
kladní školy. Na akci, kterou knihov-
na připravila v  prostorách školy, vy-
stoupila také skupina historického 
šermu a tance Monarchia z Hodoní-
na. Po jejich představení o jablku svá-
ru následovalo slavnostní pasování. 
Při něm jednotlivým malým čtená-
řům člen skupiny v historickém kos-
týmu poklepal mečem obřadně na 
rameno a  děti poté dostaly šerpu, 
jmenovací dekret, knihu a průkaz na 
členství v knihovně na rok zdarma. 
„Většinu z dětí už u nás v knihovně 

stejně známe, protože se s  nimi 
snažíme pracovat od školky, tak-
že k nám chodí. Ostatní se obvykle 
po pasování připojí a také se z nich 
stanou naši stálí návštěvníci,“ nastí-
nila Lucie Skládalová, která měla za 
knihovnu akci na starost. 

„Knížka Od A  do Zet, kterou děti 
dostaly, je určena právě nejmen-
ším čtenářům. Je hrazena gran-
tem z  celostátního projektu, kte-
rého se naše knihovna pravidelně 
už několik let účastní,“ podotkla 
Skládalová. Prozradila také, co nej-
mladší čtenáře v  knihovně nejví-
ce láká. „Jednak jsou to samozřej-
mě pohádky, ale hodně mají zájem 

i  o  komiksy,“ přiblížila Skládalová. 
Všichni přítomní, mezi kterými ne-
chyběly třídní učitelky dětí, ředi-
tel školy a rodiče, si pak mohli jako 
odměnu a  důkaz snahy žáčků vy-
slechnout básničku. „Abeceda to 
nic není, kdo by se jí, děti, bál…“ re-
citovali žáčci sborově. „Z písmenek 
se složí slova, z vět se složí celý svět, 
ten, kdo umí abecedu, bude všemu 
rozumět,“ přesvědčovaly děti, že už 
ví, jak je umění číst potřebné. Po 
básničce se už jen děti společně vy-
fotily a vydaly se s rodiči domů. Už 
cestou mnohé z  nich listovaly no-
vou knížkou. 

Nikola Synek

Ohňová show a  ukázka požárního 
útoku dětí z  řad dobrovolných hasi-
čů završily tradiční akademii Domu 
dětí a  mládeže Luhačovice, která se 
uskutečnila v pátek 13. června. V kině 
Elektra mohli návštěvníci spatřit 
v podání dětí zejména nejrůznější ta-
neční vystoupení. 
V  úvodu se představil folklorní sou-
bor Malé Zálesí, nechyběly orientální 
tance, ale ani aerobik. 
Přítomné také pozdravili a za práci ve-
doucím kroužků z domu dětí poděko-
vali starosta František Hubáček s mís-
tostarostkou Marií Semelovou. 
Během programu se předvedly rov-
něž mladé kytaristky a vystoupila hu-
dební skupina Ashira. Na podiu se ale 
objevili také čtyřnozí vystupující, pro-
tože součástí představení byla i ukáz-
ka dovedností v cvičení pejsků krouž-
ku agility. Nechybělo ani předvedení 
schopností psa vycvičeného pro ca-
nisterapii a  pomoc zdravotně posti-
ženým. V  závěru se v  prostoru před 
kinem vystřídalo představení dvou 
živlů. Nejprve byla k  vidění ohňová 

show, potom vtipně navázala ukáz-
ka hašení požáru. Děti patřící k dobro-
volným hasičům předvedly, jak se hasí 
požár, a vyzkoušet si práci s hasičskou 
hadicí mohli také další zájemci.
Činnost domu dětí shrnula jeho ředi-
telka Eva Tomalová.  
„Letos jsme otevřeli pětašedesát 
kroužků, ve kterých se o  děti sta-
rají čtyři pedagogičtí pracovníci 
a  dvaatřicet vyškolených externis-
tů,“ poznamenala ředitelka. Nabídka 
kroužků je relativně stabilní, ale obje-
vují se i nové. „Letos to byl například 
badminton a kurzy sebeobrany. Na-
víc spolupracujeme například s dob-
rovolnými hasiči nebo FK Luhačovi-
ce,“ nastínila Tomalová. Činnost DDM 
se ani o  prázdninách nezastaví. „Po-
řádáme pobytový tábor a příměstské 
tábory. Už jsou zcela naplněné, ale 
budeme ještě hledat možnosti, jak 
nabídku rozšířit, aby se dostalo po-
kud možno na všechny zájemce,“ do-
plnila ředitelka.

Nikola Synek

Změny jízdních řádů, které se týkají Lu-
hačovic a  okolí, chystá od 15. června 
autobusový dopravce ČSAD Vsetín.
„Po několikaleté pauze kvůli čištění 
přehrady opět zavádíme obslužnost 
zastávky u  přehrady v  Pozlovicích,“ 
poznamenal vedoucí luhačovické-
ho provozu tohoto dopravce Petr 
Orság. Od předchozích let, kdy jez-
dila na přehradu speciální sezon-
ní linka, se však řešení bude lišit. 
„Po dohodě s  Koordinátorem ve-
řejné dopravy Zlínského kraje jsme 
zavedli zajížďky na zastávku Pozlo-
vice-přehrada u  některých vybra-
ných stávajících spojů,“ pozname-
nal Orság. Jak podotkl, rozhodně 
to však není jediná možnost, jak se 
cestující mohou veřejnou dopravou 
k přehradě dostat. „Cestující mohou 
samozřejmě využít i  ostatní spoje, 
které sice přímo k přehradě nezajíž-
dí, ale zastavují na zastávce nad pře-
hradou,“ nastínil Orság.
Přestože změny řádů platí už od polo-
viny června, týká se zajíždění autobusů 
na přehradu až období prázdnin. 

Dopravce také rozhodl o  omezení 
některých dálkových linek v pracov-
ních dnech. 
„Vzhledem ke stále klesajícímu zá-
jmu cestujících o přepravu na dál-
kových linkách z Luhačovic do Pra-
hy a  zpět jsme z  ekonomických 
a  provozních důvodů přistoupili 
k  omezení dálkových spojů hlav-
ně mezi Brnem a  Prahou,“ pozna-
menal Orság. Důvodem je podle 
něj i rekonstrukce dálnice D1. „Zde 
totiž dochází v  kolonách ke zpož-
dění spojů. Ve stávajících časových 
polohách budeme proto přepra-
vu zajišťovat nadále po Brno v pra-
covních dnech pondělí až čtvr-
tek. Až do Prahy budeme jezdit jen 
v pátek až neděli,“ nastínil Orság. 
Všechny změny jízdních řádů od  
15. 6. 2014 týkající se oblasti Luha-
čovic lze najít na webových strán-
kách: http://portal.idos.cz

Nikola Synek

Prvňáčky pasovali na čtenáře

Akademii DDM završila ohňová show Autobusy zastaví i na přehradě



Léto je opět tady a děti i my dospě-
lí se těšíme na prázdniny, dovolené, 
odpočinek. Květen a červen byl v MŠ 
tradičně naplněn spoustou akcí pro 
děti. Ve třídách proběhla setkání ke 
Dni matek. Děti na nich předvedly, 
co se během školního roku naučily, 
zahrály divadélko a  s malým dáreč-
kem popřály maminkám k  svátku. 
Děvčata z  IV. třídy předvedla krát-
ké pásmo básní, písní a tanečků ba-
bičkám na Strahově a  v domově 
důchodců. Předaly jim květinky z pa-
píru a popřály hodně zdraví. 

Proběhlo tradiční společné fotogra-
fování dětí a  focení předškoláků na 
tablo. To bylo umístěno v  prodejně 
knih, kde si ho mohla prohlédnout 

veřejnost. Děti si vyzkoušely (za-
tím jen jako chodci) nové mobilní 
dopravní hřiště v  DDM. Předškolá-
ci navštívili  ZUŠ, kde jim starší ka-
marádi předvedli, jak pracují v  jed-
notlivých oborech. Děti odcházející 
do ZŠ si vyzkoušely nanečisto úlohu 
prvňáčků, když si s vlastní aktovkou 
poseděly ve školní lavici, povídaly 
si s paní učitelkou z I. třídy a ukáza-
ly, jak jsou na školu připraveny. Za-
městnanci DDM připravili pro před-
školáky soutěživé, hravé dopoledne 
v zámecké zahradě. 

Den dětí jsme oslavili v  MŠ humor-
ným divadlem „Kouzelná show vese-
lého Toma“, kde se děti i dospělí vel-
mi pobavili vtipným vystoupením. 

Na závěr předplavecké výuky se 
uskutečnila soutěž „Plaváček“, na kte-
ré děti velmi dobře reprezentovaly 
naši mateřskou školu. V jednotlivcích 
jsme obsadili dokonce první místo! 

V  rámci učebního celku „Lázeňství“ 
navštívily starší děti plnírnu Vincent-
ky. Malou láhev Vincentky jako spon-
zorský dar od majitelů plnírny si 
domů odnesly všechny děti navště-
vující MŠ. 

Pátek 13. června byl výjimečným 
dnem. Předškoláci se sešli v 18 hodin 
ve svých třídách, poté šli společně 
hledat zlatý poklad. Cestou plnili vě-
domostní a  sportovní úkoly. Po ná-
vratu do školní zahrady byli všichni 

slavnostně pasováni na školáky, ob-
drželi medaile a pamětní listy s pod-
pisy učitelek. Následovalo opékání 
špekáčků a  zpívání s  kytarou. Tuto 
noc strávily děti s  kamarády a  svý-
mi učitelkami ve školce, kde usínaly 
plné dojmů a  nezapomenutelných 
zážitků. V rámci spolupráce MŠ a ZŠ 
přišli dětem před spaním předčítat 
pohádku školáci z  I. třídy, aby všem 
ukázali, jak se za rok naučili číst. 

Na závěr školního roku přijelo do MŠ 
divadlo Šikulka, které zahrálo dětem 
na rozloučenou před prázdninami tři 
pěkné pohádky.

Jana Malaníková

Luhačovický hotel Alexandria**** po-
tvrdil své výsadní postavení mezi well-
ness hotely, když získal již podruhé 
prestižní ocenění v soutěži Czech Ho-
tel Awards – Hotel roku 2014 v katego-
rii Wellness & spa ve Zlínském kraji. Je 
tak nejlepším wellness hotelem nejen 
v  Luhačovicích, ale v  celém Zlínském 
kraji. Na slavnostním vyhlášení výsled-
ků soutěže, které se konalo ve čtvrtek 
5. 6. 2014 ve Slovanském domě v Pra-
ze za účasti několika stovek hoteliérů, 
odborníků z oblasti hotelnictví a mé-
dií, cenu převzala ředitelka hotelu Ing. 
Miloslava Fialová.
„Ceny si velmi vážíme a  těší nás o  to 
víc, že hlasování bylo veřejné,“ sdělila 
své první dojmy po předání ceny M. Fi-
alová. „V příštím roce bychom se velmi 
rádi pokusili o pomyslný hattrick, pole-
vit nesmíme, bez výjimky platí, že dů-
věra velmi zavazuje,“ doplnila M. Fia-
lová. I  když převažující část klientely 
hotelu Alexandria tvoří hosté z tuzem-
ska, hotel si získal renomé i v zahrani-
čí. Pravidelně zde tráví wellness pobyty 

skupiny z  Izraele, Rakouska či Sloven-
ska. „Právě v  loňském roce jsme za-
znamenali neobyčejný zájem sloven-
ských hostů. Meziroční nárůst Slováků 
byl téměř sedmdesátiprocentní! Naši 
východní sousedé objevili kouzlo Lu-
hačovic a jezdí do našeho hotelu nej-
častěji na prodloužené víkendy,“ řekla 
závěrem M. Fialová.
Největší hotelová událost roku Czech 
Hotel Awards je soutěž o  titul nejob-
líbenějšího hotelu v  České republice 
a je přehlídkou českých hotelů nabíze-
jících nejkvalitnější služby. Cílem sou-
těže je zmapovat a zviditelnit nejlepší 
hotely po celé České republice. V letoš-
ním roce je to již třetí ročník soutěže. 
Ocenění pro Hotel roku 2014 jsou udě-
lována pro každý kraj a pražský obvod. 
Soutěží se v kategoriích 3, 4, 5 hvězd 
a Wellness & spa a o vítězi rozhoduje 
veřejnost svými hlasy. Sestavená od-
borná porota vybírá vítěze jen v kate-
gorii Kongresový hotel. Soutěž se ko-
nala pod záštitou Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR. 

Setkání členů Klubu Šviháků lá-
zeňských se uskutečnilo ve dnech 
9.–11. května 2014 v  Luhačovi-
cích. Neslo se v  duchu českoslo-
venské vzájemnosti s důrazem na 
kulturní vyžití a upevňování zdra-
ví. Dne 9. 5. ve 13 hod. byli dva 
představitelé KŠL přijati staros-
tou PhDr. Františkem Hubáčkem. 
Starosta byl informován o činnos-
ti a  programu našeho klubu, stej-
ně jako o záměrech do budoucna. 
Starosta poukázal na dvě největ-
ší a  nejdůležitější akce současně 
probíhající v  Luhačovicích – re-
konstrukci třídy Dr. Veselého a re-
vitalizaci zeleně lázeňského are-
álu. Dodržení ukončení termínů 
jednotlivých etap sleduje nejen 
vedení města, ale i celá občanská 
veřejnost.

Jednání KŠL začalo v 15 hod. hym-
nou klubu. Zahájení a  řízení pro-
vedl prezident klubu. Jednání se 
neslo v  kritickém duchu, neboť 

některé úkoly stanovené na minu-
lém jednání nebyly splněny. Toto 
bylo nositelům úkolů vytknuto. 
Na druhé straně za splněné úkoly 
se nesla pochvala. Proběhla kont-
rola členských příspěvků, zajiště-
ní módních doplňků, informace 
o jednání se zdravotními pojišťov-
nami. Byli přijati čtyři noví členo-
vé klubu. Nové úkoly směřují do 
oblasti členských příspěvků, čet-
nosti setkání, kontaktu s  J. A. Ná-
hlovským, oblečení, vystupování 
a  propagace. V  sobotu 10. 5. čle-
nové klubu dopoledne absolvova-
li návštěvu jarmarku, odpoledne 
program na Lázeňském náměstí. 
V neděli 11. 5. se zúčastnili klubis-
té slavnostního průvodu svěcení 
pramenů. Oba večery členové klu-
bu strávili společně v  družné zá-
bavě. Příští setkání se připravuje 
na červenec ve spojitosti s festiva-
lem Luhačovického šviháka.

-jm-
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Augustiniánský dům si připomíná 
110. výročí svého vzniku
Zaměstnanci luhačovického well-
ness hotelu si společně se svými 
hosty připomněli 110. výročí vzniku 
Augustiniánského domu. Součás-
tí akce byla ochutnávka dobových 
specialit a  řízená prohlídka domu 
i kaple v dobových kostýmech.
    
Historie Augustiniánského domu
Augustiniánský dům vždy patřil 
k  nejvýstavnějším domům v  Praž-
ské čtvrti. Byl postaven v roce 1904 
nákladem brněnského augustini-
ánského kláštera u lesního zátiší na 
pozemku zvaném Mališčena, pře-
devším jako rekreační dům pro čle-
ny řádu augustiniánů pracující v du-
chovní správě. Podnět ke stavbě dal 
prelát a opat tohoto řádu František 
Sal. Bařina.  Návrh stavby vypracoval 
architekt Vladimír Fischer. 
Když byl dům postaven, vznikl spor, 
zda dům patří do Pozlovic, či do 

Luhačovic, neboť byl postaven na 
rozhraní obou katastrů. V roce 1911 
bylo rozhodnuto, že celá část kolem 
Augustiniánského domu bude při-
členěna k luhačovickému katastru.
Průčelí domu je vyzdobeno obra-
zem sv. Augustina v  biskupském 
rouchu, s  andělem a  hošíkem dr-
žícím v  ruce lasturu. Motiv je vzat 
ze známé legendy ze života sv. Au-
gustina, který přemýšlel o tajemství 
Nejsvětější Trojice a  byl poučen od 
hocha, přelévajícího vodu z moře do 
důlku, že spíše se dá moře přelít do 
důlku, než by mohl někdo pochopit 
tajemství Nejsvětější Trojice. 
Augustiniánský dům byl reprezen-
tačním lázeňským domem, v  němž 
bydlívali též jako lázeňští hos-
té umělci, literáti, zahraniční hos-
té, církevní hodnostáři a  význačné 
osobnosti veřejného života. Zřej-
mě neslavnějším z nich byl hudební 

skladatel Leoš Janáček, který zde 
byl ubytován 12krát a  napsal zde 
slavnou Glagolskou mši či Lišku Bys-
troušku.
V  průběhu druhé poloviny 20. sto-
letí byl Augustiniánský dům v  inte-
riéru několikrát radikálně moder-
nizován a  doznal značných změn. 
V roce 1987 byla provedena zásadní 

rekonstrukce v  dobovém stylu. Vše 
však zůstalo rozestavěné.  
Po dvaceti letech chátrání získa-
la dům společnost TEKOO REALITY,  
s. r. o., vlastněná rodinou Boráků, 
která citlivou formou přeměnila Au-
gustiniánský dům na čtyřhvězdičko-
vý wellness hotel superior.  

Roman Taťák

Ukončení školního roku v mateřské škole

Hotel Alexandria v Luhačovicích je wellness 
jedničkou ve Zlínském kraji

Zpráva ze setkání Klubu 
Šviháků lázeňských
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Vzpomínky

Společenská kronika

Ztráty a nálezy 2014

Narození
Anna Gahurová
Kamila Beňačková
Sofie  Zichová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Petr Valdman, Veronika Šohajová
Pavel Kutheil, Michaela Sukupová
Radek Máčala, Tereza Tomancová
Petr Benešovský, Kateřina Konečná
Libor Píštěk, Petra Janíková
Jan Ratiborský, Jitka Vaculčíková
Blahopřejeme.

Výročí narození
Ludmila Bradáčová  93  let
Vlasta Knollová  87 let
Anděla Konečná  90 let
Marie Marečková    95 let
Antonín Semela  88 let
Anděla Urbánková   85 let
Luděk Vavrys    80 let
Anna Zámečníková  85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Veronika Semelová  78 let
Věroslava Šmídová  84 let
Petr Kopecký  52 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.

,,Z očí sešli, v srdcích nám zůstali“.

Dne 4. 7. 2014 uplynuly 3 roky, co nás náhle opustil 

pan ALOIS TALAŠ, 

a 5. 8. 2014 vzpomeneme 6. výročí od smrti naší maminky 

EMILIE TALAŠOVÉ. 

Stále vzpomínají synové Miroslav, Roman, Pavel, Petr s rodinami.

Dne 28. 7. uplynou tři roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička 

paní ANEŽKA PAŘÍZKOVÁ. 

S láskou stále vzpomíná manžel Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav s rodina-
mi. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. 7. 2014 uplynuly již dva roky, kdy nás navždy opustil 

pan VÁCLAV ŠEDIVKA. 

S láskou a vděčností vzpomínají manželka Bohumila a syn Václav s rodinou.

Dne 3. 7. 2014 uplynulo již 10 let, kdy nás navždy opustil 

pan ALOIS CHMELA. 

Za vzpomínku všem, kdo ho znali, děkují manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 5. 7. uplyne 5 let, co nás navždy opustil 

pan HYNEK PETRÁŠ. 

S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 20. 7. uplyne 5 let, co nás navždy opustila 

paní ALENA PETRÁŠOVÁ. 

S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 5. 9. to bude 5 let, co nás opustil 

pan MARTIN PETRÁŠ. 

S láskou vzpomíná sestra Alena s rodinou a rodina Petrášová.

To je název semináře, který proběhl 
6. 5. 2014 v  rámci projektu „Ochra-
na biodiverzity významných eko-
systémov regiónov Rajecká dolina 
a  Luhačovské Zálesí“ realizovaného 
Mikroregionem Luhačovské Zálesí 
s podporou z OPPS SR – ČR 2007 – 
2013 v Centru Veronica Hostětín.

Změny v  obhospodařování či spí-
še žádné neobhospodařování kraji-
ny vede k tomu, že se v krajině vel-
mi rychle šíří nepůvodní rostliny. 
Bohužel mají velmi silné schopnos-
ti rozmnožování, jsou nenáročné na 
kvalitu stanoviště a  jejich celkové 
vlastnosti jsou takové, že jsou prá-
vem označovány jako rostliny in-
vazní. Mikroregion Luhačovské Zá-
lesí ve spolupráci se Sdružením obcí 
Rajecká dolina proto realizují pro-
jekt, v  rámci kterého probíhá ma-
pování a monitoring lokalit s invaz-
ními rostlinami a následně zejména 
pod odborným vedením pracovníků 
odboru životního prostředí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje, Městské-
ho úřadu Luhačovice a neziskových 
organizací Veronica, OZ Tilia, Agen-
tura ochrany přírody a krajiny, Chrá-
něné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
je prováděna likvidace. Jak zaznělo 
na semináři v  příspěvku Ing. Marti-
na Modrého, Ph.D., z Krajského úřa-
du Libereckého kraje, kde likvidují 
lokality s invazními rostlinami až na  
30 ha půdy, je velmi důležité 

likvidaci zahájit včas. V  Mikroregi-
onu Luhačovské Zálesí se prozatím 
jedná o malá ohniska, která lze likvi-
dovat s  malými náklady. V  našem 
kraji není situace tak kritická i  díky 
systematické péči správců vodních 
toků (Povodí Moravy, s. p., a Lesy ČR, 
s. p.) o břehové porosty.

Účinnější a  nejefektivnější je však 
běžné hospodaření v krajině – spá-
sání při chovu dobytka. Účastníci se-
mináře se o  tom mohli přesvědčit 
při prohlídce farmy p. Jiřího Gottf-
rieda na Petrůvce. Tam nemají díky 
všežravým kozám invazní rostliny 
šanci.

Ing. Olga Tkáčová, starostka městy-
se Pozlovice

Na území našeho města se vysky-
tují z  invazních rostlin bolševník 
velkolepý a  několik druhů rodu 
křídlatka. Výskyt bolševníku se 
daří soustavnou likvidací rostlin 
na několika lokalitách silně ome-
zovat a  další výskyt retardovat. 
U  křídlatek je situace poněkud 
horší. Přes opakovanou likvida-
ci jejích porostů v  průběhu roku 
dochází stále ke vzniku dalších lo-
kalit a jejímu šíření. S ohledem na 
minerální prameny je chemická 
ochrana téměř vyloučena a  pou-
žívá se zejména likvidace mecha-
nická.

Invazní rostliny – je to náš problém? Ano, je!
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Ve dnech 14.–18. července rozezní 
lázně Luhačovice hudba letošního 
23. ročníku Festivalu Janáček a Lu-
hačovice. V cyklu pěti koncertů se 
bude zrcadlit i  Rok české hudby. 
Festivalu, který bude již tradičně 
zahájený u busty L. Janáčka v pon-
dělí 14. 7. v 16.30 hodin, poskytla 
svoji záštitu paní prof. Eva Blaho-
vá, šéfka uměleckého souboru Ja-
náčkovy opery Brno a  profesorka 
operního zpěvu.

Slavnostní atmosféru zahajovací-
ho koncertu v  kostele svaté Rodi-
ny v pondělí 14. 7. umocní vybrané 
skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta 
a  L. Janáčka, které zazní v  podání 
proslulého Českého filharmonické-
ho sboru Brno pod vedením P. Fialy 
a  Českých komorních sólistů. Jako 
sólisté večera vystoupí H. Škarko-
vá a E. Daňhelová – soprán, P. Zbo-
řilová – alt, P. Levíček – tenor, P. Ko-
pecká – harfa, L. Zavadilík – housle  
a M. Jakubíček – varhany. 

Úterní koncert 15. 7. v  Lázeňském 
divadle bude patřit první české só-
lové violistce Jitce Hosprové a  Ja-
náčkovu komornímu orchestru, 
přednímu evropskému komornímu 
orchestru s  hlubokou historií. Hud-
bymilovní hosté se mohou těšit na 
skladby J. Zacha, E. Griega, G. P. Tele-
manna, J. Ch. Bacha a L. Janáčka.

Jazzový pianista a  hudební skla-
datel Emil Viklický je jednou z nej-
výraznějších postav tuzemské 
hudební scény. Na festivalu se 
představí ve středu 16. 7. se svým 
triem (P. Dvorský – kontrabas,  
C. Zelenák – bicí).  

Varhanní koncert Kateřiny Chro-
bokové, přední interpretky kla-
sické hudby a zároveň i skladatel-
ky, s  mezzosopranistkou Dagmar 
Šaškovou si mohou hosté vy-
slechnout ve čtvrtek 17. 7. v kos-
tele svaté Rodiny. V  programu 
koncertu jsou zařazena díla J. S. 
Bacha, C. Monteverdiho, B. Ber-
niera, A. Vivaldiho a  dalších hu-
debních velikánů.

Páteční koncert, který festival 
ukončí, je věnován Roku české 
hudby. Za doprovodu Filharmo-
nie Bohuslava Martinů, pod tak-
tovkou Stanislava Vavřínka zazní 
v  podání dvojnásobné držitelky 
ceny Thálie Evy Dřízgové  Jirušo-
vé a  světově známého tenoristy 
Aleše Brisceina výběr árií a  due-
tů z oper B. Smetany, A. Dvořáka 
a L. Janáčka.

Rovněž pro 23. ročník festivalu, 
který pořádá Lázeňská kolonáda 
Luhačovice, o. p. s., a  společnost 
Lázně Luhačovice, a. s., je připra-
ven doprovodný program. Pat-
ří k  němu film o  životním osudu 
L. Janáčka Lev s bílou hřívou, ko-
lonádní koncert cimbálové mu-
ziky Danaj s  Magdalenou Múč-
kovou, poutavá přednáška PhDr. 
M. Štědroně a  PhDr. J. Zahrádky 
Luhačovické inspirace a  návště-
va Galerie Joži Uprky v Uherském 
Hradišti.

Bližší informace k  festivalu jsou 
k dispozici na www.lazneluhaco-
vice.cz/janacek.

Milena Hrbáčová

Charitní pečovatelská služba pů-
sobí v  Luhačovicích už deset let. 
Zajišťuje pomoc a podporu senio-
rům a zdravotně postiženým od 19 
let v  Luhačovicích a  okolních ob-
cích tak, aby měli možnost co nej-
déle setrvat v  domácím prostředí 
za podpory rodin.
Nově jsme rozšířili poskytování te-
rénní pečovatelské služby až do 
19.00 hodin ve všední dny. Služba se 
poskytuje každý všední den od 7.00 
do 19.00 hodin, dále dle individuál-
ních potřeb klienta.
Rozvoz obědů zajišťujeme nepřetr-
žitě po celý rok, včetně sobot, nedě-
lí a svátků.
Služby jsou poskytovány uživa-
telům z  Luhačovic, Biskupic, Dol-
ní Lhoty, Horní Lhoty, Kladné Žilí-
na, Ludkovic, Podhradí, Polichna, 
Pozlovic, Řetechova a Sehradic. Pe-
čovatelská služba poskytuje služ-
by na základě individuálních po-
třeb uživatele. Vede je k  posílení 

soběstačnosti, k  zajištění důstojné-
ho a aktivně prožitého života. Pokud 
má uživatel zájem, zajišťujeme také 
duchovní podporu. Posláním PS je 
poskytovat kvalitní terénní služby li-
dem, kteří mají z důvodu věku, men-
tálního, tělesného či kombinované-
ho postižení sníženou soběstačnost 
nebo jsou zcela imobilní, s důrazem 
na respektování jejich důstojnosti 
a  dodržování lidských práv. Služby 
jsou zaměřeny na podporu samo-
statnosti uživatelů a na začleňování 
uživatelů do běžné společnosti. Na-
ším cílem je poskytnout kvalitní péči 
a podporu soběstačnosti dle potřeb 
a  přání klienta a  prohloubit v  něm 
pocit jistoty a bezpečí. Chceme pod-
pořit jeho snahu vést samostatný ži-
vot v domácím prostředí v co mož-
ná nejširším rozsahu.
Kontaktní osoba: Bc. Františka Vra-
tislavská, DiS., vedoucí pečovatelek, 
mobil: 603 764 921, e-mail: chops@
luhacovice.charita.cz

Wellness hotel Rezidence Amb-
ra**** znovu potvrdil, že patří 
mezi špičku ubytovacích zaříze-
ní nejen v Luhačovicích, ale v ce-
lém Zlínském kraji. Již potřetí 
získal prestižní ocenění v  sou-
těži Czech Hotel Awards – Hotel 
roku 2014 v kategorii  4* hotel.
Největší hotelová událost roku 
Czech Hotel Awards je soutěž 
o  titul nejoblíbenějšího hotelu 
v  České republice a  je přehlídkou 
českých hotelů nabízejících nej-
kvalitnější služby. Cílem soutěže 
je zmapovat a  zviditelnit nejlepší 

hotely po celé České republice. 
V  letošním roce je to již třetí roč-
ník soutěže. Ocenění pro Hotel 
roku 2014 jsou udělována pro kaž-
dý kraj a pražský obvod. Soutěží se 
v kategoriích 3, 4, 5 hvězd a Well-
ness & spa a  o vítězi rozhoduje 
veřejnost svými hlasy. Sestavená 
odborná porota vybírá vítěze jen 
v kategorii Kongresový hotel. Sou-
těž se konala pod záštitou Asoci-
ace malých a  středních podniků 
a živnostníků ČR.

Magda Semelová

Inspirací pro klavír na kolonádě byla Praha

Festival Janáček a Luhačovice
23. ročník 14.–18. července 2014 

Charitní pečovatelská služba prodloužila své 
terénní služby až do pozdního odpoledne

Ambra potřetí hotelem roku

Desítky lidí si už vyzkoušely hru 
na klavír umístěný pro veřejnost 
na luhačovické kolonádě. Po do-
hodě se společností Lázně Luha-
čovice tam nástroj umístil o  po-
sledním květnovém víkendu 
Radek Charvát. Profesionální la-
dič z  nedalekých Záhorovic se 
nechal inspirovat Prahou. „Tam 
rozjel projekt Piána na ulici pan 
Kobza. Myšlenka se mi líbila a  měl 
jsem k  dispozici vhodný nástroj. 
Tak jsem nabídl možnost zahrát si 
i  návštěvníkům Luhačovic, které 
jsou už i na mapě na webu projektu 
pana Kobzy,“ podotkl Charvát. Vy-
světlil také, že umístěné nástroje 
se správně nazývají pianino. „Kla-
vír či piáno je velké koncertní kříd-
lo, ale mezi lidmi se ty názvy ple-
tou a lidově se i tomuhle říká piáno 
nebo klavír,“ poznamenal.
Na kolonádu umístil starší nástroj. 
„U tohoto kusu už úplná oprava 
nemá cenu, protože by to byla pří-
lišná investice. Na běžné hraní veřej-
nosti pro radost to ale určitě stačí,“ 

objasnil Charvát. Nástroje v  plné 
kondici by byla škoda nejen kvů-
li nebezpečí vandalizmu. „Koloná-
da je sice krytá, ale otevřená a stří-
dá se tam vlhko, sucho, horko a nižší 
teploty. To samozřejmě pianinu ne-
svědčí a  rozlaďuje ho to,“ nastínil 
Charvát. Také proto tak jednou za 
dva týdny nástroj jezdí zkontrolo-
vat a naladit. Přesto budou mít lidé 
možnost zahrát si i  přes zimu. „Do-
mluvil jsem se s  lázněmi, že se piani-
no přesune do Haly Vincentka. Tedy 
pokud bude stále použitelné,“ po-
znamenal. Zatím je pianino v  po-
řádku, i  když menší potíže už byly. 
„Někdo se pokoušel vlomit do zamče-
ného poklopu kláves v  době, kdy se 
piáno nemá používat, takže byla nut-
ná drobná oprava. Ale jinak to probí-
há zatím dobře a  reakce jsou celkem 
nadšené,“ podotkl Charvát. Jak je 
uvedeno i na nástroji, hrát se dá od 
osmi ráno do osmi večer mimo pří-
padné v místě probíhající koncerty. 
Pro umístění právě v  Luhačovi-
cích byl důvod jednoduchý. „Jsem 

znedaleka a  jezdím tu ladit na nej-
různější koncerty, takže už tu mám 
vybudované vztahy,“ uvedl Char-
vát. Klavírům a pianinům se už vě-
nuje řadu let. „Začal jsem vyučením 
na mechanika klávesových nástro-
jů u  výrobce Petrof v  Hradci Krá-
lové,“ vzpomíná Charvát. Za jeho 
takřka třicetiletou profesní kariéru 
mu prošly rukama tisíce nástrojů. 
„Hlavně když jsem pracoval ve vý-
robně v  Moravském Krumlově. Tam 
jsem ladil i dvanáct nástrojů denně,“ 
poznamenal Charvát.
Za svou kariéru pečoval napří-
klad i o nástroj pro Petra Maláska 
nebo spolupracoval se zpěvákem 
kapely Lucie Davidem Kollerem. 
Ladil už i  mnohé cenné historic-
ké nástroje. „Stáří ale tolik neroz-
lišuji, vždy jde hlavně o  kvalitu. 
Nejstarším byl ale asi takzvaný ži-
rafový klavír z  roku 1790,“ nastí-
nil ladič. Leckdo by si pomyslel, 
že když ladí klavíry a  pianina, ro-
zumí i  varhanám. „Jsou lidé, kteří 
dělají oboje, ale varhany jsou jiné, 
protože mají místo strun píšťaly. Já 
si myslím, že pokud tu práci chce 

člověk dělat dobře, měl by se věno-
vat buď klavírům, nebo varhanám, 
ne obojímu,“ věří Charvát.
K  nástroji, který umístil na veřej-
né místo v  ulicích jako první ve 
Zlínském kraji, přibude brzy dal-
ší. „Příští týden ho budeme dávat 
ve Zlíně ke vstupu do divadla. Je 
to podobný veřejně přístupný kry-
tý prostor jako tady a  půjde opět 
o starší, méně zachovalý kus,“ nastí-
nil Charvát. 
Pokud si někdo hodlá koupit 
domů zbrusu nové pianino, sáhne 
celkem hluboko do kapsy. Nový 
nástroj přijde nejméně na pade-
sát tisíc korun. „To ale hovoříme 
o čínském výrobku. Pokud chce člo-
věk mít kvalitnější nástroj tuzem-
ské výroby, vyjde to asi dvakrát 
dráž,“ uvedl.
Cena ladění se pohybuje okolo 
sedmi set korun. „Probíhá ve dvou 
krocích. Klavír se naladí nejprve na-
hrubo. Pak se po pár minut nechá 
v klidu a teprve pak se finálně dola-
dí,“ vysvětlil na závěr.

Nikola Synek
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Ve čtvrtek 29. 5. 2014 se ve Zlíně konalo krajské finále  ZŠ a SŠ v OB. 
Na start se v šesti kategoriích postavilo 20 závodníků ze ZŠ Luhačovice, kte-
ří společným úsilím vybojovali 1. místo mezi ZŠ Zlínského kraje a postoupili 
do celorepublikového finále v Turnově. I tady naši žáci ve středu 11. 6. 2014 
dali o  sobě vědět vynikajícími výsledky. Konkurence z  celé republiky byla 
opravdu velká a kromě soupeřů sváděli závodníci boj i s třicetišestistupňo-
vým vedrem. Zúčastnilo se celkem 22 nejlepších ZŠ z celé ČR a v každé ka-
tegorii startovalo 55 až 75 závodníků. V této silné konkurenci naše ZŠ obsa-
dila vynikající 2. místo!
Poděkování a gratulace patří všem startujícím závodníkům, ale za vyzdviže-
ní stojí úžasné umístění našich starších žáků v kategorii H9, kteří zopakova-
li úspěch i umístění z krajského finále. Znamená to, že mistrem republiky se 
mezi staršími žáky stal Libor Černocký před druhým Janem Vopařilem (oba 
ZŠ Luhačovice).

Nejlepší výsledky krajského finále:
Kategorie D5 – 1. Kateřina Nevěřilová, 2. Dagmar Hubáčková, 3. Karolína Chromá 
Kategorie D7 – 2. Sára Bednaříková 
Kategorie H7 – 2. Patrik Janík 
Kategorie H9 – 1. Libor Černocký, 2. Jan Vopařil

                                                                               Mgr. Luďka Mejzlíková, ZŠ Luhačovice

Mimořádný úspěch žáků

Součástí dobročinné cyklotour Na 
kole dětem se v pátek 6. června staly 
také Luhačovice. Na Lázeňském ná-
městí tak odpoledne lidé přivítali pe-
loton cyklistů v čele s hlavní osobností 
celého projektu, známým jezdcem na 
vysokém kole, Josefem Zimovčákem. 
Iniciátor celé akce představil tři roviny, 
které tour představuje. „Hlavní je pod-
pora rekondičních pobytů dětí, kte-
ré jsou po onkologické léčbě. Jde ale 
také o setkávání lidí, kteří se připoju-
jí k pelotonu, což je opravdu pro kaž-
dého, protože nejde o závod a  rych-
lost je jen kolem dvaceti kilometrů za 
hodinu. Za třetí jde také o poznávání 
krás vlasti, čehož jsou právě lázeňské 
Luhačovice krásným příkladem,“ uve-
dl Zimovčák. Na tour mohli lidé při-
spět buď přímo do sbírkové kasičky, 

nebo zakoupením reklamních před-
mětů této akce. Díky dárcům, pod-
porovatelům a sponzorům se pomá-
há vybrat každý rok na pobyty dětí 
více. „Letos je pátý ročník akce. Poprvé 
jsme vybrali asi čtvrt milionu korun, 
vloni už to ale bylo 850 000 a věřím, že 
letos se podaří získat celý milion,“ sdě-
lil Zimovčák. Za dobu fungování zaji-
stil projekt ozdravné pobytu už 450 
dětem a  usnadnil jim tak návrat do 
běžného života po závažné nemoci.
Na Lázeňském náměstí bylo připrave-
no uvítání cyklistů a další program. Zi-
movčák také předal místostarostce 
Marii Semelové symbolický certifikát, 
který potvrzuje, že Luhačovice se do 
této dobročinné akce zapojily. Během 
programu vystoupila skupina Ashira, 
roztleskávačky DDM a  součástí byly 

také cyklistické zajímavosti. Své umě-
ní předvedla trojnásobná mistryně 
světa v krasojízdě Martina Štěpánko-
vá a pro děti byla připravena překáž-
ková dráha určená ke zdolání na kole 
či koloběžce. 
Přestože Josef Zimovčák ujel za po-
sledních jedenadvacet let na svém 
vysokém kole úctyhodných 278 000 
kilometrů včetně trasy známého zá-
vodu Tour de France, letošní dobro-
činná akce zkušenému velocipedisto-
vi připravila nečekané nesnáze. Během 
předcházející etapy se mu díky tech-
nické závadě stala nehoda, a  tak se 
k čelu pelotonu při příjezdu do Luha-
čovic připojil pouze symbolicky. Šrám 
v obličeji a zraněná ruka na pásce mu 
totiž nedovolily více. „Při sjezdu pade-
sátikilometrovou rychlostí se mi svlék-
la hadice z předního kola, takže jsem 
v  zápětí přeletěl přes řídítka. Naštěs-
tí to skončilo jen tou ránou v  obličeji 

a  naštíplou rukou,“ nastínil Zimovčák. 
Přesto by chtěl nastoupit naplno i do 
dalších etap tour, která se uzavře v Aši 
v sobotu 14. června. „Myslím, že vyne-
chám tak dva tři dny a pak zase napl-
no povedu peloton,“ sdělil odhodlaný 
propagátor dobročinné akce. 
Z Luhačovic se cyklisté asi po hodino-
vé přestávce v  lázeňském městě vy-
dali dále směrem na Zlín. Odstarto-
valo se 4. června v  Brně a  celkově se 
během tour urazí v  deseti etapách 
1414 kilometrů. Postupně účastníci 
projedou 351 měst. Do Luhačovic při-
jel peloton asi šedesáti lidí, což může 
být na různých místech odlišné. Zapo-
jit a odpojit k dobročinné jízdě se totiž 
lze kdykoliv a kdekoliv, dle sil a nadše-
ní cyklistů. Další informace lze najít na 
webu www.nakoledetem.cz, kde je 
také seznam míst, kudy se projíždí.

Nikola Synek

Sedm pětičlenných družstev dětí z ma-
teřinek zápolilo ve čtvrtém ročníku sou-
těže Luhačovský Plaváček. Ten se konal 
na městské plovárně v  Luhačovicích 
v pondělí 2. června. „Soutěžilo se v šes-
ti disciplínách. Šlo o  splývání, skákání 
do vody, lovení barevných puků, pod-
plavávání kruhů, sbírání předmětů pod 
vodou a běh po plovoucím mostě. Sou-
těžily vždy výběry nejlepších plavců 
z mateřských škol z Luhačovic a okolí,“ 
sdělila zástupkyně ředitele pořadatel-
ské plavecké školy Magda Ručková. 
Pro vítěze měli pořadatelé přichystá-
ny také ceny. „Všichni účastníci dosta-
li perníčky a nejlepší kromě jiného sa-
mozřejmě i medaile. Pro nejúspěšnější 
tým byl připraven také putovní pohár,“ 

poznamenala Ručková. Tuto trofej zís-
kaly děti z mateřinky ve Vizovicích. „Stří-
brní skončili žáčci z Horní Lhoty a třetí se 
umístila MŠ Zádveřice-Raková,“ doplni-
la Ručková.
Stupně vítězů v rámci jednotlivců opa-
novaly zejména luhačovické děti. První 
místo obsadila Anděla Vrátníková a tře-
tí příčku další z domácích Daniel Adolt. 
„Dostat se mezi ně na druhou příčku se 
podařilo Marku Jaroňkovi z  vizovické 
mateřinky,“ uvedla Ručková.
Přestože během závodů nechybělo fan-
dění a zdravé soupeření, děti se radova-
ly zejména z dovádění ve vodě, které si 
beze zbytku užily.

Nikola Synek

Ve dnech 13.–18. 5. se v  Brně konalo 
mistrovství juniorů v  kuželkách. Velký 
úspěch luhačovických kuželek je, že byl 
do nominace v kategorii juniorů vybrán 
náš hráč ligového týmu mužů Rostislav 
Gorecký, ač je věkem ještě dorostenec. 

Na mistrovství světa hrál v soutěži šesti-
členných družstev juniorů. Se spoluhráč-
kou Markétou Jandíkovou z Valašského 
Meziříčí následně ve smíšených tan-
demech. Rosťa nezklamal a  náhozem 
614 kuželek byl naším třetím nejlepším 

hráčem. Družstvo celkově s   náhozem 
3678 kuželek zůstalo jen o  15 kuželek 
za českým rekordem juniorů a skončilo 
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém mís-
tě. Rosťa si ale další den vše vynahradil, 
když nastoupil se svou spoluhráčkou ve 
smíšených tandemech. Z osmi startují-
cích párů postupně vyřadili dua ze Slo-
vinska, Rumunska i Makedonie a pouze 

v dramatickém finále nestačili na dvojici 
ze Srbska. Té podlehli 0:2 a tím získali stří-
brné medaile. Po vítězství v Českém po-
háru dorostu a třetím místě na mistrov-
ství republiky to je jistě největší úspěch 
našeho mladého nadějného hráče 
v jeho krátké sportovní kariéře. 

Petr Kudláček

Ve středu 28. května se v  Lázeň-
ském divadle představili žáci ta-
nečního oboru Základní umělecké 
školy Luhačovice. Své umění před-
vedly děti od přípravného ročníku 
až po absolventy druhého stupně. 

„Vystoupení je výjimečné, protože 
letos taneční obor slaví čtyřicet let 
od svého založení. Obor zakláda-
la paní učitelka Věra Černohorská, 
která vyučuje vynikajícím způso-
bem dodnes,“ poznamenala ředi-
telka ZUŠ Luhačovice Monika Slo-
váková.

Černohorská je rovněž autorkou cho-
reografie, která byla vyvrcholením 

večera. „Toto vystoupení žáků dru-
hého stupně bylo secvičeno na 
Adagio z Kreutzerovy sonáty od Le-
oše Janáčka,“ nastínila ředitelka 
Slováková. Na představení letos 
luhačovické děti poprvé připra-
vovala také nová učitelka taneční-
ho oboru Eva Honziková. Během 
večera mohli návštěvníci spatřit 
například také taneční ztvárnění 
dětských písní a říkadel, etudy od 
H. Williamse nebo skladby Černá, 
bílá od J. Vřešťála. V rámci vystou-
pení se také jako hosté představili 
žáci zlínské ZUŠ Jižní svahy.

Nikola Synek

Do projektu Na kole dětem se zapojily 
i Luhačovice

Děti z mateřinek soutěžily v Plaváčku

Kuželky – smíšený juniorský tandem 
Gorecký-Jandíková slavil stříbro 

Tancem oslavili výročí
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Vyprávění Antonína Zdražila o  jeho strýci, 
generálmajorovi letectva, Josefu Šnajdrovi, 
kterému byla 22. ledna 2014 v budově lu-
hačovické městské knihovny odhalena pa-
mětní deska.
Tentokrát si strýc zavzpomínal na ob-
dobí květen–červen roku 1941, kdy 
311. československá peruť byla vyhlá-
šena jako nejúspěšnější v rámci Bom-
ber-Command.
Naše třistajedenáctka začínala 2. 8. 
1940 s pěti bombardovacími letou-
ny typu Wellington, ale podle stano-
vených pravidel mohla do bojových 
akcí zapojit jenom 80 % letadel, tj. 4 
stroje a  jeden musel být připraven 
v  pohotovosti jako záloha. O  rok 
později jsme lítali s dvanácti „velou-
ši“ a v pohotovosti zůstávaly na ma-
teřském letišti tři stroje pro případ-
né doplnění předpokládaných ztrát. 
Přestože během těchto dvou měsí-
ců byla naše peruť vyslána do mi-
mořádně velkého počtu bojových 
operací, vždycky se všechny „velou-
še“ vrátily na území Anglie. Někte-
ré sice nedoletěly na mateřské letiš-
tě, buď pro nedostatek paliva, nebo 
těžké poškození, ale mimořádně 
schopní piloti dokázali nouzově při-
stát i  někde na pobřeží nebo okol-
ních pastvinách. Většina strojů byla 
sice k  nepoužití, ale pro nás bylo 
nejdůležitější, že se zachránila po-
sádka a letci mohli být po uzdrave-
ní opět vysláni do bojových úkolů. 
Při této příležitosti nesmím zapo-
menout na obětavou práci našich 
československých leteckých me-
chaniků, kteří pracovali v hangárech 
a přilehlých dílnách ve dne i v noci, 
jenom aby opravený „velouš“ mohl 
co nejdřív opět doplnit stav letounů 
na plný počet.
Po úspěšných akcích jsme se rádi se-
tkávali v  okolních hospůdkách, aby-
chom trochu popili, uklidnili podráž-
děné nervy a popovídali si o tom, co 
která posádka prožila. Doma jsem si 
potom zaznamenal některé příběhy, 
abych možná někdy po válce mohl 
poskytnout informace o hrdinství na-
šich letců. 

Dne 5. května letěla naše peruť 
bombardovat vojenské objekty 
v  Mannheimu a  letoun pilota Čap-
ky byl napaden nočním stíhačem. 
Střely prostřelily naštěstí jenom levé 
křídlo a poškodily radiostanici. Útok 
německého letce úspěšně odrazi-

li oba střelci a „fricek“ raději zmizel 
v oblacích.
Za tři dny, při náletu na Hamburk, 
se musel v polovině cesty vrátit ka-
pitán Šedivý pro závažnou poruchu 
motoru a druhý Wellington, který le-
těl v mojí blízkosti, byl napaden ně-
meckým stíhačem. S  hořícím mo-
torem se musel okamžitě vydat na 
zpáteční cestu, při které se podařilo 
oheň uhasit.
Jedenáctého května byl nařízen dal-
ší nálet na Hamburk se třemi loděni-
cemi a  mohutnou továrnou na vo-
jenská letadla. Z této akce se s úplně 
rozstříleným letadlem vrátil kapitán 
Blatný a několik členů posádky bylo 
zraněno. Wellington měl poškozený 
podvozek, takže Blatný musel přistát 
„na břicho“, což byl husarský kousek.

Za několik dnů se stejnému piloto-
vi přihodilo něco mnohem horšího. 
Když dosáhl cíle a  dobombardoval, 
byl jeho letoun zasažen několika gra-
náty německého těžkého flaku a  pi-
lot Blatný byl vážně zraněn na hlavě. 
Ještě dvacet minut dokázal řídit le-
toun, aby se dostali z  nejhorší palby 
a potom předal řízení druhému pilo-
tovi Musálkovi. Teprve potom se ne-
chal ošetřit navigátorem, aby cestou 
domům nevykrvácel. Nakonec byl je-
jich letoun ještě napaden nočním stí-
hačem, ale Musálkovi se podařilo ob-
ratným manévrováním uniknout a po 

šesti hodinách se vrátil na mateřské 
letiště. Po přistání nechtěl nikdo vě-
řit, že se dokázali s  tak poškozeným 
letadlem vrátit. Pilot Blatný byl za 
svůj hrdinský čin vyznamenán Zá-
služnou leteckou medailí D. F. M. Na 
druhý den bylo v hospůdce U Bílého 
lva veselo. Všichni jsme se shodli, že 
nad Hamburkem byla „přehrada že-
leza“ a proletět se nám podařilo je-
nom zázrakem.
V noci z 15. na 16. května se nevrá-
til na základnu letoun kapitána Fenc-
la a my jsme čekali na nějakou zprá-
vu o jeho osudu. Teprve později jsme 
se dozvěděli, že Fencl přistál nou-
zově na pastvinách, když jim došel 
benzin. Jejich letadlo dostalo zásah 
do palivové nádrže a už nemohl do-
letět domů.

Během května jsme se museli rozlou-
čit s  oblíbeným anglickým instruk-
torem Pikardem, neboť byl přeložen 
k  jiné peruti. Moc nám potom chy-
běl, vždyť on to byl, kdo pomáhal 
při zakládání naší peruti v roce 1940 
a mnohým pomohl při výcviku a na-
učil nás pilotnímu umění. Od dvojích 
nadřízených byl vyznamenán Řádem 
za vynikající služby D. S. O.
Měsíc červen roku 1941 byl jedním 
z rozhodujících v průběhu celé 2. svě-
tové války, neboť německá armáda 
přeskupila velkou část svých vojen-
ských sil na východní frontu při úto-
ku na SSSR. Nálety na Londýn sice po-
kračovaly, ale už ne v takové intenzitě 
a také ubylo nočních stíhačů, kteří nás 
napadali při našich nočních výpravách 
nad Německo. Konečně se dalo před-
pokládat, že náš boj o záchranu Anglie 
skončí úspěšně.
Hned 2. června naše peruť zaútočila 
na Düsseldorf, kde bylo centrum říze-
ní německých armád, a naše velitelství 
se rozhodlo zničit toto „hnízdo“ pomo-
cí zápalných bomb. Podobný nálet se 
opakoval ještě několikrát, a jak potom 
při norimberském procesu prohlásil 
Hitlerův ministr letectví Speer, zname-
nalo to pro wehrmacht citelné oslabe-
ní pro další vedení války v Evropě.
V noci 7. června, letěla celá naše peruť 
bombardovat doky v Brestu, kam podle 
zpráv z admirality nedávno dorazil těž-
ký křižník Prinz Eugen. Na stejném mís-
tě už předtím zakotvily také dvě podob-
né válečné lodě, které při svém jediném 
výpadu do Atlantiku způsobily britské-
mu obchodnímu loďstvu těžké ztrá-
ty. Ministerský předseda W. Churchill 
osobně vyzval bombardovací letectvo, 
aby tyto lodě alespoň poškodilo, když 
není schopné je potopit.
Deset dnů před napadením SSSR 
hlásila britská rozvědka, kde jsou vel-
ká seskupení německých vojsk na 
různých nádražích v Německu, a ta je 
třeba napadnout.
Když tehdejší velitel třistajedenáctky, 
plukovník Schejbal, oznámil cíle bom-
bardování, nikdo netušil, že 72 letců 
brzy pozná „cestu do pekel“.
O  podrobnostech z  těchto operací 
se zmíním v příštím čísle Luhačovic-
kých novin.

Novinky z knihovny
Legendy jsou často odlišné od sku-
tečného příběhu. Mohli jsme se  
o tom přesvědčit v květnu na před-
nášce spisovatele, novináře a pu-
blicisty Stanislava Motla. Skutečné  
a mnohdy neznámé osudy lidí, ja-
kými byli například M. R. Štéfanik či 
Nikola Šuhaj, velmi zaujaly všechny 
přítomné návštěvníky. 
Dojemný byl i dokument o spisova-
teli Antoinu de Saint- Exupèrym. Sta-
nislav Motl se zúčastnil podmořské 
expedice, která hledala havarovaný 
letoun Exupèryho, a objevil němec-
kého letce, který slavného spisova-
tele v roce 1944 sestřelil. Krátké filmy 
i následující diskuze obohatily celou 
přednášku. Děkujeme panu Motlo-
vi i všem návštěvníkům za vytvoření 
krásné atmosféry v knihovně.

Červen jsme věnovali zejména ak-
cím pro děti. V respiriu základní 
školy se děti z prvních tříd sešly, 
aby mohly být pasovány do řádu 
čtenářského. Skupina historických 
tanců a šermu Monarchia vytvo-
řila doprovodný program k této 
akci, takže všichni přítomní moh-
li zhlédnout scénu ze středověké-
ho trhu a také souboj dobovými 
zbraněmi. Poté jeden z rytířů paso-
val mečem každého malého čtená-
ře a jako vzpomínku si děti odnes-
ly slavnostní šerpu, knihu, diplom  
a hlavně – získaly roční poplatek do 
knihovny zdarma.
Také jsme se vypravili s přednáš-
kou o indiánech za dětmi ze ško-
ly v Kladné Žilíně. Vyprávění o ži-
votě, zvycích a tradicích indiánů 

bylo doplněno hrami, které pro 
ně připravila Jana Tomková z DDM 
Luhačovice.
Další z našich návštěvníků byli stu-
denti z místní střední školy, pro kte-
ré byla připravena přednáška o de-
níkové literatuře. 
Jeden den si mohli všichni zájemci  
o svůj zdravotní stav nechat v knihov-
ně změřit tlak a procento tělesného 
tuku. Tato akce byla připravena pra-
covníky VZP Luhačovice.
Všechny naše návštěvníky a čte-
náře upozorňujeme, že se přes 
letní prázdniny otevírací doba 
knihovny nemění. 
Během letních měsíců července  
a srpna vám v každý půjčovní 
den od 12 hodin bude k dispozi-
ci zdarma čaj a káva. Nemusíte být 

registrovaní čtenáři, a přesto mů-
žete využít zdarma internet, wi-fi 
připojení, denní tisk a knihy k pro-
studování v klidném a příjemném 
prostředí. Pro děti nabízíme prostor 
na hraní, leporela, stolní hry a oma-
lovánky. 
Pokud jste v Luhačovicích na krátko-
dobý pobyt a budete mít zájem o re-
gistraci v knihovně, poplatek činí 50 Kč. 
Jestliže vás zajímají bližší informa-
ce o dění v knihovně, získáte je na 
našich webových stránkách www.
knihovna-luhacovice.cz či na Face-
booku. Dotazovat se můžete i na te-
lefonním čísle 
577 132 235 či e-mailem info@
knihovna-luhacovice.cz.

Milana Mikulcová
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KULTURA Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha

Kultura 
Čtvrtek 3. 7.–Pátek 4. 7.•LH Palace, kavárna• 
19.30 
Milonga
Dva taneční večery s programem argentinského 
tanga Letní školy G. a P. Nečasových

Pátek 4. 7.•Elektra, Rondo•19.00          
Taneční zábava/Dechová hudba 
Stříbrňanka

Pátek 4. 7.•Lázeňské divadlo•19.30 
Heslo a morálka
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pin-
dejová, Ivana Stejskalová, Michaela Sejnová, Vác-
lav Šanda 

Sobota 5. 7.•Lázeňské náměstí•19.00 
Milonga na kolonádě
Hudebně taneční večer s programem argentinské-
ho tanga. 

FESTIVAL HUMORU A SMÍCHU / 
LUHAČOVICKÝ ŠVIHÁK 
7. 7. – 11. 7.      
Pondělí 7. 7.•Elektra, Rondo•19.30
Komici s. r. o, Miloš Knor a Ruda z Ostravy

Úterý 8.7.•Elektra, sál Rondo•19.30 
EIN Klesl Bžundes, Josef Alois Náhlovský 
a Josef Mladý

Středa 9.7.•Elektra, Rondo•19.30
Večer plný evergreenů, Ladislav Kern-
dl s orchestrem

Čtvrtek 10.7. •Elektra, Rondo•19.30
Dvojkoncert, Miroslav Paleček a Ivo Jahelka

Pátek 11.7.•Elektra, Rondo•19.30
Jedeme dál, Josef Laufer a Bob Divílek elas-
tick show

Čtvrtek 10. 7.•Elektra, kinosál•19.30
Přednáška/Jak změnit svůj život 
astroložka a poradkyně v osobním rozvoji Věra Várady

Sobota 12. 7.•Lázeňské náměstí•16.00 
Chcete se oblékat jako 
Květa Fialová? …
Ing. Iveta Nedomová představuje letní prodejní ko-
lekci svých modelů se slevou 30 %

Neděle 13. 7.  
LUHAČOVICKÁ  POUŤ 

9.00 – 17.00•náměstí 28. října a ulice Dr. Ve-
selého
Jarmark

10.15•kostel svaté Rodiny
Slavnostní mše svatá 
Za obyvatele města a rodáky za účasti dechové hud-
by Zálesanka

12.00•kaple svaté Alžběty•Lázeňské náměstí
Slavnostní zvonění nového zvonu 
za účasti dechové hudby Zálesanka

16.00•Lázeňské náměstí
Dechová hudba Vlčnovjanka / Kolo-
nádní koncert 

19.30•Elektra, kinosál
Arcibiskup Bezák Zbohom... / Doku-
mentární film 

FESTIVAL JANÁČEK 
A LUHAČOVICE, 
23. ročník, 14. – 18. 7. 2014

Pondělí 14. 7.•busta Leoše Janáčka•16.30 
Slavnostní zahájení festivalu 
u busty Leoše Janáčka

Pondělí 14. 7.•kostel svaté Rodiny•19.30
Zahajovací koncert
Český filharmonický sbor Brno, Čeští komor-
ní sólisté, sólisté: H. Škarková, E. Daňhelo-
vá, soprán, P. Zbořilová, alt, P. Levíček, te-
nor, P. Kopecká, harfa, L. Zavadilík, housle, M. 
Jakubíček,varhany

Úterý 15. 7.•Elektra, kinosál•15.00 
Lev s bílou hřívou

Úterý 15. 7.•Lázeňské divadlo •19.30 
Jitka Hosprová a Janáčkův 
komorní orchestr

Středa 16. 7.•Lázeňské divadlo •19.30 
Emil Viklický trio

Čtvrtek 17. 7. •Lázeňské divadlo •15.00 
Luhačovické inspirace
Přednáška o životě a dílech L. Janáčka Prof. PhDr. M. 
Štědroně a PhDr. J. Zahrádky

Čtvrtek 17. 7. •kostel svaté Rodiny •19.30 
Varhanní koncert
Kateřina Chroboková, varhany, Dagmar Šašková, 
mezzosoprán

Pátek 18. 7. •odjezd od CA Luhanka •14.00
Návštěva Galerie Joži Uprky 
v Uherském Hradišti

Pátek 18. 7. •Elektra, Rondo •19.30 
Koncert k Roku české hudby / Eva 
Dřízgová Jirušová, soprán, Aleš Briscein, tenor, 
Filharmonie Bohuslava Martinů, dirigent S. Vavřínek

Středa 23. 7. •Lázeňské divadlo •19.30 
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
V hlavní roli Petr Nárožný 

Středa 23. 7. •Elektra, kinosál •19.30 
Flamengo, tanec / Pavel Lhotský  

Pátek 25. 7. •Lázeňské divadlo •19.30 
Tři bratři v nesnázích
Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar a další 

31. 7. •Elektra, Rondo •19.00
Taneční zábava / Dechová hudba Straňanka

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
28. 7.–8. 8.

Pondělí 28. 7. •Elektra, Rondo •19.30 
Zahajovací koncert / V. Hudeček, A. Čonka, 
housle, K. Englichová, harfa, R. Stallman (USA), flét-
na, Komorní sdružení Musica Minore

Čtvrtek 31. 7. •Lázeňské divadlo •19.30 
Pocta Pavlu Šmokovi / Účinkuje Pražský 
komorní Balet 

Sobota 2. 8. •kostel svaté Rodiny •19.30
Návraty vítězů / Hana Fuková Hložková, 
housle, Pavel Svoboda, varhany, Musica Minore

Neděle 3. 8. •Poutní chrám Štípa •18.00
Krásné stavby a krásnou hudbou / 
Václav Hudeček, Iva Svobodová Kramperová, hous-
le, Pavel Svoboda, varhany, Vladimír Rejlek, trubka, 
Hana Jonášová, Jana Jonášová, soprán

Pondělí 4. 8. •Hala Vincentka •19.30
I. Absolventský koncert

Středa 6. 8. •Lázeňské divadlo •19.30
II. Absolventský koncert

Čtvrtek 7. 8. •Lázeňské divadlo •19.30
III. Absolventský koncert

Pátek 8. 8. •Elektra, Rondo •19.30
Galakoncert s vyhlášením vítězů

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

Čtvrtek 3. 7. •16.00 
DH Lieskované

Neděle 6. 7. •16.00 
Nebeská muzika z Terchové

Čtvrtek 10. 7. •16.00 
Salonní orchestr Ostrava

Neděle 13. 7. •16.00 
DH Vlčnovjanka

Středa 16. 7. •16.00 
Cimbálová muzika Danaj

Neděle 20. 7. •16.00 
Melody Gentlemen Lednice

Úterý 22. 7. •19.30 
Smyčcový orchestr Univerzity z Lutychu

Čtvrtek 24. 7. •16.00 
Bezobratři

Neděle 27. 7. •16.00 
PS Janáček Luhačovice

Středa 30. 7. •16.00 
Swingdixie VH Olomouc

Kino 
Čtvrtek 3. 7. •19.30 
Babovřesky 2
Komedie / ČR, 2014

Pátek 4. 7. •19.30 
Pojedeme k moři 
Komedie / ČR, 2014

Pátek 11. 7. •19.30 
Love song    
Komedie / USA, 2013, nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 13. 7.  •19.30 
Arcibiskup Bezák Zbohom...
Dokumentární / Slovensko, 2014

Úterý 15. 7. •15.00 
Lev s bílou hřívou / Rok české hudby na  stří-
brném plátně
Životopisný / Československo, 1986

Středa 16. 7. •19.30 
Babovřesky 2
Komedie / ČR, 2014

Sobota 19. 7. •19.30 
Joe 
Drama / USA, 2013, nevhodný mládeži do 12 let

Úterý 22. 7. •19.30 
Love song    
Komedie / USA, 2013, nevhodný mládeži do 12 let

Pátek 25. 7. •19.30 
Pojedeme k moři 
Komedie / ČR, 2014

Sobota 26. 7. •19.30 
Díra u Hanušovic
Komedie / ČR, 2014, nevhodný mládeži do 12 let

 
Úterý 29. 7. •19.30 
Babovřesky 2
Komedie / ČR, 2014 

Středa 30. 7. •19.30 
Housle a sen / Rok české hudby na stříbr-
ném plátně  
Doprovodný program Akademie Václava Hudečka
Životopisný / Československo, 1947

LETNÍ ŠKOLA TANCE
Taneční kurzy pro veřejnost
MěDK, Rondo/SC Radostova
Kontakt tel.: 602 573996, 737 509 219

5. 7.–10. 7.
Karibské tance pro páry
Sólo latino mix pro všechny

13. 7.–18. 7.
Musical dance
Jazzový tanec a Variace

20. 7.–25. 7.
Flamengo, Perský tanec, Orientální tance

Program SAS
Čtvrtek 10. 7. • 15.00 • Klubovna
Posezení u kávy

Čtvrtek  7. 8. • 5.30  • odjezd z nádraží
Výlet Hradec nad Moravicí, Raduň, 
Opava
Přihlášky do 8. 7., Černocká nebo Valášková, 
návrat 20.00

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. 7. • STRAHOV
Sváteční slovo/Helena Talašová 

 
9. 7. • STRAHOV
Jak řešit a předcházet problémům 
se sluchem, beseda/ PharmDr. Eva Valentová

16. 7. • STRAHOV
Trénink paměti

23. 7. • STRAHOV
Rusko, beseda/ M. Karěpinová

30. 7. • STRAHOV
Společenské hry

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

Filmásek

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: luha-
info1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v  MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat poš-
tou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čísla, 
kterou zaslalo 5 čtenářů (5 správ-
ně), je Vila Bellevue. Publikaci Lu-
hačovický uličník získává Jan Krati-
na z Luhačovic. Blahopřejeme.

Blahopřejeme. 
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Tiráž

Dům dětí a mládeže Luhačovice, 
příspěvková organizace

Harmonogram svozu odpadu II. pololetí   
2014 

Dům dětí a  mládeže Luhačovice na-
bízí po celý rok dětem, mládeži i  do-
spělým nejrozmanitější kroužky, pro-
gramy a  jiné aktivity, nezapomíná se 
ani na maminky s  dětmi na mateř-
ské dovolené. Zájem z  řad veřejnos-
ti je znát i na počtu členů pravidelné 
činnosti v  letošním roce. Ve školním 
roce 2013/2014 pracovalo v  DDM 
v  65 pravidelných zájmových krouž-
cích celkem 685 členů pod vedením 
32 externích pracovníků a 4 pedagogů 
volného času. Spokojenost vás i vašich 
dětí svědčí o  lidských kvalitách peda-
gogů volného času i externích spolu-
pracovníků, o  přístupech i  postojích 
k dětem, mládeži i dospělým.

Žáci ZŠ Luhačovice v Londýně
Od 12. 5. do 16. 5. se 20 žáků zúčast-
nilo studijní vzdělávací akce Historie 
Londýna a  zábavní parky, kterou po-
řádal DDM Luhačovice ve spoluprá-
ci se ZŠ Luhačovice. Prohlédli si v Lon-
dýně mnoho známých památek, např. 
Buckinghamský palác, hrad Tower, 
Westminster Abbey, Houses of Parla-
ment, Big Ben, Downing Street, Tra-
falgar Squere, projeli se londýnským 
metrem(tube) a lodí po Temži. Navští-
vili Royal Observatory a nultý poledník 
v Greenwichi. Prohlédli si jedno z nej-
větších evropských akvárií London 

Aquarium, kde se nachází 50 nádrží 
s mořskými i sladkovodními živočichy. 
V  muzeu voskových figurín Madame 
Tussaud se mohli vyfotit se známými 
osobnostmi. Jeden celý den si užili zá-
bavných atrakcí v Legolandu. Žáci byd-
leli v  hostitelských rodinách po dvou 
nebo po třech. Mnozí z nich měli mož-
nost poprvé mluvit s rodilými mluvčími 
a seznámit se s životem ve Velké Britá-
nii. Celý pobyt byl pro účastníky fyzic-
ky náročný. Všichni se vrátili zdraví, una-
vení a spokojení. Na základě kladných 
ohlasů účastníků plánujeme podob-
nou akci i v příštím roce.

Agility DDM Luhačovice úspěchy 
v 1. pololetí roku 2014
4. Daniela Kuncová, pes Koudy, (Agi-
lity Šmoulovaná, Kyjov), 2. Kristýnka 
Slívová, pes Avatar, (Agility Mladco-
vá, Zlín), 2. Esterka Gavendová, fen-
ka Dafne, (Hafanai Bafani, Luhačovi-
ce), 1. Lea Hubáčková, fenka Heda, 
(Hafanai Bafani, Luhačovice), 2. Da-
niela Kuncová, pes Koudy (Hafanai 
Bafani, Luhačovice), 3. Michaela Ja-
vorková, fenka Daisy, (Voříškiáda, 
Šaratice), 5., 7., 9.  Martinka Psoto-
vá, fenka Tína, (oficiální závody agi-
lity, Přerov) a   2., 4.,  (oficiální závo-
dy, Zlín, dvojzkoušky agility), Petr 
Tomala, fenka Aimie, 3., 6. (oficiální 

závody, Kroměříž), 3., 5. (oficiální zá-
vody, Přerov), 1., 11. (oficiální závody, 
Přerov), 22. (ze 180 účastníků), (me-
zinárodní mistrovství ČR border colií, 
Strážnice), 3., 6., 8. (oficiální závody agi-
lity, Ludslavice u Zlína). 

Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Děkujeme všem dětem, žákům, stu-
dentům, rodičům, externím pracovní-
kům, dobrovolníkům, učitelům, ředi-
telům, spolupracujícím organizacím, 
sponzorům, zastupitelům, kteří „byli 
a jsou u TOHO“ a mají velkou zásluhu 
na tom, co se podařilo a  uskutečnilo 

a  ještě uskuteční ve prospěch zájmo-
vé činnosti v  našem městě. O  prázd-
ninách vás s námi čekají různé zájmo-
vé aktivity, pět příměstských táborů 
v zámku pro děti a žáky, jeden pobyto-
vý tábor ve Vizovicích.

Zápis do zájmových kroužků na školní 
rok 2014/2015 bude probíhat v DDM 
od měsíce září. Informace budou uve-
řejněny na webových stránkách DDM 
Luhačovice www.ddmluhacovice.cz 
a na nástěnkách DDM, přijdou vám e-
-mailem apod.

Eva Tomalová,
ředitelka DDM Luhačovice

Zbytkový odpad  / kontejnery 1 100 l (vždy v pátek) 
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3.10.,
10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.,  
26. 12. (svátek)                           
                                       
Zbytkový odpad / nádoby  120 a  240  l
Trasa: od vesnice po nádraží a Malá Kamenná (mimo 18. 11. vždy v pondělí)                           
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10.,  
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 18. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12., 29. 12.                 

Trasa: od nádraží po Pražskou čtvrt (mimo 29. 10, vždy v úterý)                 
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 
7. 10., 14. 10., 21. 10., 29. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12.,  
23. 12., 30. 12.

Obce / nádoby  110 l (vždy ve středu, mimo 23. 12.)
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 
8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12.,  
23. 12., 31.12.
Sběr nebezpečných odpadů v obcích proběhne mobilním způsobem v září. 

Papír  / nádoby a kontejnery (čtvrtek 14denní svoz)
3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

Sklo / nádoby a kontejnery (čtvrtek měsíční svoz)
10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 13. 11., 11. 12.  

Plasty / pytle, nádoby a kontejnery (první úterý v měsíci)
1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.                         
                                                       

Nápojové kartony / pytle (vždy první úterý v měsíci, čtvrtletní svoz)
2. 9., 2. 12.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty) rozmístěné v Luhačovicích a  integrovaných 
obcích budou  v průběhu II. pololetí vyváženy nad rámec svozových dnů dle vzniklé  
potřeby.  

Sezonní přistavení velkokapacitních kontejnerů
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž den bu-
dou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany. Podnikající osoby fyzické nebo 
právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své 
náklady. Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, který 
svým rozměrem přesahuje  možnosti popelnice, dřeva a železa.  Ostatní odpady 
včetně nebezpečných nebude možné do kontejnerů uložit. Tento odpad mohou 
občané Luhačovic ukládat na sběrném dvoře v provozních hodinách zdarma, pod-
nikatelé za úplatu. Je zde zřízeno i místo zpětného odběru elektrozařízení.

Sběrné místo pro VKK : (9. 00 – 16. 00 hod.)

Branka, Rumunská                                               sobota 13. 9.
ul. L. Janáčka, Solné – Marion                            sobota  20. 9.
Újezda, Parkoviště za Alfamarketem                 sobota  27. 9.
Polichno    pátek  12. 9. 
Kladná Žilín   pátek  19. 9.
Řetechov    pátek 26. 9.

Provozní  doba  sběrného  dvora  v  ulici  Uherskobrodská

ZIMNÍ (zimní čas)                          LETNÍ (letní čas)           
úterý        14.00–17.00 hod.                   úterý       15.00–19.00 hod.
čtvrtek     14.00–17.00 hod.                   čtvrtek    15.00–19.00 hod.
sobota       9.00–15.00 hod.                   sobota      9.00–15.00 hod.

Technické služby Luhačovice, kontakt Ing. Marie Kunorzová, tel.: 724 651 034
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INZERCE

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

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MASÁŽE
•Profesionální kosmetické ošetření českou přírodní bio kosmetikou Saloos a SynCare

•mokrá pedikúra (lakování, masáž, ošetření kuřích ok, meziprstní korektory,…)
•masáže, lymfodrenáže, medové masáže, indická masáž hlavy a šíje

Jana Šuráňová, Zdravotní středisko, Masarykova 315, 2. patro, dveře č. 205, Luhačovice 
Otevřeno dle telefonických objednávek 

tel: 732 767 982, mail: suranova.jana@seznam.cz 
S tímto inzerátem sleva 10 % na službu dle vlastního výběru

Městys Pozlovice vyhlašuje akci DARUJTE KNIHU - DARUJTE RADOST! 
Máte doma knihy, které Vám udělaly radost a už pro ně nemáte místo? Udělejte radost i dru-

hým - knihu darujte je do fondu putovních knih! Vaše dary budou jako novinka pro letošní se-
zonu umístěny na koupališti DUHA Pozlovice a poslouží ke zpestření pobytu návštěvníků. 
Dary přijímá: Městys Pozlovice, Hlavní 51, Odpadové centrum Pozlovice, Ludkovická 448 

Koupaliště Duha Pozlovice 

Prodlužování 
a zhušťování řas

Emporio lashes kosmetika Maruška
Bohdana Tašková

Provozovna: Masarykova 986, 
Luhačovice, tel.: 774 799 066

www.kosmetika-maruska.webnode.cz
Nové 900 Kč, doplnění 350 Kč

Kamenictví – Luhačovice
Molek - 776 841 603

Vyrábíme pouze z kvalitní žuly 
se zárukou 7 let na práce.
Zhotovuji: základy, chod-

níky a pomníky všech tva-
rů, zajistím výsadby hrobů.

Dále: zídky, schody, parapety 
a další z přírodního materiálu.

CHCETE V ZIMĚ UŠETŘIT
náklady za topení a svícení?

Je pravý čas na změnu dodavatele
 elektřiny a plynu, abyste

 už za tuto zimu platili méně.
Ing. Michaela Marková, mob. 605 071 646

Setkání spolužáků 
po 50 letech 

Bývalí žáci ZDŠ Luhačovice, kteří mají 65 let 
a v roce 1964 ukončili školní docházku, 

se setkají 4. října 2014 v 13.30 hod. 
u budovy školy, kde bude prohlídka.

Setkání bude pokračovat od 16 hod. v sále hotelu 
Vltava na ul. Dr. Veselého. Šiřte tuto informaci mezi 

bývalé spolužáky. 
Dotazy, připomínky, kontakty: 
e-mail: hudecci@seznam.cz, 

mobil: 606 736 909.

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ 
SENÁTOR PATRIK KUNČAR

Uherský Brod, ul. Přemysla Otakara II. 2476, 
první patro 

(polyfunkční budova nad Domem kultury)

úřední hodiny: 
po: 8.00–12.00, 14.00–16.30, 

út: 8.00–12.00 čt: 14.00–16.00 
jiné termíny na objednání

tel.: 736 156 725, e-mail: kuncarp@senat.cz


