
LUHAČOVICKÉ 
NOVINY

Srpen 2014
ročník XXI.

Vážení čtenáři,
dostal jsem příležitost k  zamyšlení 
na téma Luhačovice a  podmínky pro 
sportovní aktivity jejich obyvatel i ná-
vštěvníků tohoto města. Tedy přede-
vším jaké možnosti má obyvatel Lu-
hačovic či zmíněný návštěvník. Zcela 
jistě bohaté. Od sportovních aktivit 
provozovaných v  uzavřených prosto-
rech po aktivity na čerstvém vzduchu. 
Od roku 2002, kdy byl dokončen kom-
plex Sportovního centra Radostova na 
ulici Hradisko, je možno využívat spor-
tovní halu, aerobikový sál, tenisový 
kurt (v zimě tenisovou halu), badmin-
ton, kuželnu, bowling, fotbalové hřiš-
tě atd. Od roku 2010, kdy se dokončila 
výstavba Městské plovárny Luhačo-
vice, se nabídka rozšířila o  celoroční 
koupání. K  tomu můžeme zcela jistě 
připočítat taktéž letní koupaliště Duha 
u přehrady a dostáváme ucelenou na-
bídku koupání, kde si návštěvníci mo-
hou vybrat mezi klidnější a  kapacit-
ně menší městskou plovárnou anebo 
atrakcemi nabitým koupalištěm Duha. 
Doplníme-li ještě k tomuto výčtu pře-
krásný okruh kolem přehrady na pros-
tou procházku či sportovně vydatnější 
kolečkové brusle, pak musíme konsta-

tovat, že tato lokalita má skutečně co 
nabídnout. O využití oblasti Luhačovic 
cyklisty je zbytečné se zmiňovat, po-
tkáváte je všichni každý den.
Ale nechci se zaměřit na prostý výčet 
sportovišť a možných aktivit, ale spíše 
se zamyslet nad skutečným využitím 
a porovnáním s jinými městy v repub-
lice. Jak jsou tedy sportoviště využívá-
na? Pro správné pochopení je nutno 
uvádět problematiku v širším kontex-
tu. Luhačovice jsou lázeňské město 
nabízející širokou možnost ubytování. 
To je základní předpoklad pro realizaci 
různých sportovních soustředění a  je 
jedno, zdali jsou ubytovaní na Spor-
tovním centru Radostova nebo jinde 
ve městě. Důležitá je nabídka sportov-
ních prostor a aktivit. Tak jako pan sta-
rosta v úvodníku 6/2014 si musím po-
vzdechnout i já, že ne vždy místní plně 
využívají, co se jim nabízí.
Dalším důležitým aspektem je sezón-
nost. Vytížení v  období letních měsí-
ců. Snaha nás, provozovatelů sporto-
višť, ale i  ubytovatelů, je maximálně 
rozšířit toto období a zároveň přilákat 
taktéž i  mladší klientelu či celé spor-
tující rodiny.

Již mnohokrát jsme všichni slyšeli, že 
sportovní aktivity u dětí jsou tou nej-
lepší prevencí proti nežádoucím je-
vům. Trošku si dovolím poopravit 
jedno zavedené heslo: Kdo sportuje, 
nezlobí. Je to bez nejmenší diskuze 
pravda. Platí pro malé i velké.
Na závěr snad soukromé hodnocení. 
Díky své práci jsem viděl mnoho spor-
tovních komplexů a sportovních nabí-
dek v různých městech České republi-
ky a  Slovenska. Jistě mnoho jich bylo 
větších a možná i krásnějších, ale pod-
mínky v Luhačovicích snesou velmi tvr-
dá kriteria hodnocení. Mám možnost 
mluvit s  trenéry, různými činovníky, 
kteří se věnují organizačnímu proce-
su kolem sportu, a mnohdy nám naše 
podmínky závidí. A tak snad příště, až 
někteří z vás budou mít na jazyku slův-
ka kritiky, si možná vzpomenou, že 
sportoviště jsou přínosem nejen pro 
děti, sportující místní veřejnost, ale tak-
též zvyšují možnost realizace komerč-
ně sportovních akcí v našem městě. 
Dovolte mi, abych vám popřál krásné 
léto a snad se dále budeme často po-
tkávat na zmiňovaných sportovištích.

Mgr. Tomáš Mejzlík
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Nový zvon v kapli  
svaté Alžběty
Výročí vysvěcení místního kostela si 
obyvatelé i  návštěvníci Luhačovic při-
pomněli během tradiční pouti, která 
se uskutečnila v  neděli 13. července. 
Ta byla letos obohacena také znovuo-
tevřením opravené kaple svaté Alžbě-
ty poblíž kolonády, ve které se rozezněl 
nový zvon.  
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Druhý ročník  
Food Festivalu
Druhý ročník Food Festivalu Luhačovi-
ce, který pořádá Resort Luhačovice, se 
letos odehraje v sobotu 16. srpna v are-
álu Luhaparku.
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Úspěch orientačních 
běžců
Úspěšně zakončili luhačovičtí orientač-
ní běžci jarní část závodní sezony. 22. 6. 
2014 běželi v  náročných Adršpašsko-
-teplických skalách mistrovství ČR na 
krátké trati.
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Akce proti rakovině převlékla přehradu do růžové
Záplavu růžově oděných lidí, balón-
ků této barvy a  nejrůznějších stánků 
a transparentů provedených v růžové 
mohli lidé vidět v sobotu 12. červen-
ce na Luhačovické přehradě. Konal se 
tam totiž poprvé Avon pochod proti 
rakovině prsu. Nabídl spoustu zábavy, 
ale také například informace o  mož-
nostech preventivního samovyšetře-
ní prsu. Návštěvníci měli samozřejmě 
možnost přispět na boj proti rakovině 
zakoupením růžového trička, růžově 
balených lázeňských oplatků či dal-
ších předmětů v této barvě.
„Podobnou akci pořádáme každoroč-
ně už šestnáct let v Praze. Tato proble-
matika se týká ale samozřejmě všech 
žen, a  tak jsme chtěli pochod uspo-
řádat i na Zlínsku a Luhačovická pře-
hrada je pro tuto akci ideální,“ po-
znamenala Radka Březíková, oblastní 
manažerka společnosti Avon pro zlín-
skou oblast. Celý pochod doprováze-
ný programem u hotelu Vyhlídka za-
znamenal velký zájem lidí, zejména 
žen. „Jen v samotném průvodu, který 
se vydal na pochod kolem přehrady, 
jsme napočítali asi sedm set účastní-
ků. Díky nim se podařilo vybrat na boj 
proti rakovině asi šedesát tisíc korun,“ 
přiblížila Březíková. 

Už od třinácti hodin měli lidé mož-
nost zhlédnout u  hotelu  nejrůz-
nější taneční a  sportovní vystoupe-
ní, umění mažoretek nebo čarování 
kouzelníka. Děti si mohly na obličej 
nechat namalovat obrázky nebo se 
vyřádit na skákacím hradu. Pro dámy 
nechyběl stánek, kde jim odborni-
ce poradily s  možnostmi líčení. Ne-
dílnou součástí bylo také kontaktní 

místo organizace Mamma help, kte-
rá pomáhá ženám po rakovině prsu 
a upozorňuje na prevenci. Tam si ná-
vštěvníci mohli na modelu poprsí 
také vyzkoušet, jak správně provádět 
jednoduché vyšetření prsou pomocí 
prohmatání. To by ženy měly samy či 
za asistence partnera dělat pravidel-
ně. Díky prevenci a včasnému zjiště-
ní případného onemocnění, se totiž 
zásadním způsobem zvyšuje úspěš-
nost léčby.
Po čtrnácté hodině zástupci Luhačo-
vic, Pozlovic, Avonu a Resortu Luha-
čovice slavnostně zahájili přestřiže-
ním pásky pochod kolem přehrady. 
Za samosprávy pochod zahajova-
ly místostarostka města Luhačovice 
Marie Semelová a  starostka městy-
su Pozlovice Olga Tkáčová, které také 
převzaly nad celou akcí záštitu. 
„Akce tohoto druhu jsou velmi důle-
žité, protože pomáhají přispět na dů-
ležitý boj proti rakovině. Díky pocho-
du se také veřejnost upozorňuje na 
nutnost prevence tohoto závažného 
onemocnění. Proto mi bylo ctí tomu-
to pochodu poskytnout záštitu,“ sdě-
lila místostarostka Luhačovic Marie 
Semelová. 
Po pochodu účastníků kolem pře-
hrady a  návratu k  hotelu Vyhlídka 
pokračoval krátce kulturní program 
tančením zumby nebo vystoupením 
Charlese Burtona. Vše završilo slav-
nostní vypuštění stovek růžových 
balónků, které symbolizovaly naději 
na úspěšný boj proti rakovině. 
Pochod na přehradě, který pořádal 
Avon ve spolupráci s Resortem Luha-
čovice za podpory města Luhačovice 
a městysu Pozlovice, plánují organi-
zátoři podle Radky Březíkové z Avo-
nu uskutečnit také v  příštím roce. 
„Vybraná částka na boj proti rakovi-
ně se díky konání pochodů v celko-
vém součtu za všechny ročníky blí-
ží už 90 milionům korun,“ podotkla  
Březíková.                                  Nikola Synek
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Luhačovice žily 
tradiční poutí
Výročí vysvěcení místního koste-
la si obyvatelé i návštěvníci Luha-
čovic připomněli během tradiční 
pouti, která se uskutečnila v  ne-
děli 13. července. Ta byla letos 
obohacena také znovuotevřením 
opravené kaple svaté Alžběty po-
blíž kolonády.  

Už od rána se konal na náměstí  
28. října a v ulici Dr. Veselého jar-
mark plný řemeslných výrobků 
a  krajových specialit, na kterém 
byly k  vidění také výrobky chrá-
něných dílen nebo práce řezbáře. 
Od čtvrt na jedenáct se pak usku-
tečnila mše v kostele svaté Rodiny, 
v jehož blízkosti se řada dětí poba-
vila jízdou na kolotočích a dalšími 
pouťovými atrakcemi.
Po mši vyrazil průvod účastníků 
mše včetně duchovních, zástup-
ců města, folklorních souborů či 
dobrovolných hasičů z  kostela 
směrem ke kapli u kolonády. Tam 
se uskutečnilo slavnostní otevření 
kaple a v poledne se poprvé roze-
zněl nově umístěný zvon, který by 
měl zvonit vždy v poledne a v šest 
hodin večer.
„Věřím, že pokud zvon bude ně-
kdy sundán, tak jen kvůli případ-
né opravě. Ne jako původní zvon, 
který byl před zhruba sto lety roz-
taven pro zbrojní výrobu za prv-
ní světové války,“ uvedl starosta 
František Hubáček.
Zajímavý program poutě ale slav-
nostním rozezněním zvonu ne-
končil. Odpoledne se od 16 hodin 
na Lázeňském náměstí odehrál 
kolonádní koncert dechové hud-
by Vlčnovjanka. Podvečer patřil 
v kině Elektra dokumentu Arcibis-
kup Bezák Zbohom… vyprávějící-
mu o slovenském duchovním, je-
hož nedávné odvolání rozdělilo 
tamní veřejnost. Poutí, kterou pro-
vázelo příjemné slunné počasí, si 
lidé připomněli vysvěcení kostela 
v červenci 1997.

Nikola Synek

V Luhačovicích začala stavba domova seniorů
Stavbu domova pro seniory v úterý 22. 
července slavnostně zahájili poklepnu-
tím na symbolický základní kámen 
představitelé Zlínského kraje v  čele 
s  hejtmanem Stanislavem Mišákem, 
zástupci města Luhačovice a  realizá-
tora stavby, kterým je společnost Pozi-
mos. Nový domov za 50 milionů korun 
vznikne v prostoru mezi ulicemi Lud-
kovickou, V Drahách a Družstevní a má 
být dokončen do konce června příští-
ho roku. Třípodlažní objekt bude určen 
pro 40 klientů, pro které bude k  dis-
pozici dvacet jednolůžkových a deset 
dvojlůžkových pokojů. Stavba má na-
hradit stávající budovu, která se nachá-
zí v ulici Leoše Janáčka a už potřebám 
zařízení například svým vnitřním čle-
něním a bariérovostí nevyhovuje. Zři-
zovatelem domova a investorem stav-
by je Zlínský kraj.
„Výstavbou nových domovů nesle-
dujeme navýšení kapacit pobytových 
sociálních služeb pro seniory, neboť 

Zlínský kraj s  2800 lůžky patří spolu 
s  Ústeckým krajem k  nejlépe vyba-
veným v  ČR. Naším cílem je nahra-
dit starší a  nevyhovující budovy no-
vými, které poskytnou lepší prostředí 
a podmínky pro život klientů, ale i za-
městnancům k  jejich nelehké práci. 
Chceme podporovat vznik více zaří-
zení s  nižšími kapacitami, která bu-
dou rovnoměrněji rozmístěna po kraji 
a tak lépe dostupná pro rodinné pří-
slušníky a přátele klientů,“ sdělila kraj-
ská radní pro sociální oblast Taťána 
Valentová Nersesjan. 
Pozemek pro novou budovu v Luha-
čovicích kraji věnovalo město.
„Věřím, že tu vznikne příjemný nový 
domov, který si senioři zaslouží. V sou-
vislosti se stavbou také plánujeme vy-
řešit zlepšení nejbližšího okolí místa, 
například sousedící parčík, což jistě 
ocení nejen obyvatelé nového domo-
va,“ uvedl starosta František Hubáček. 
Požadavky seniorů i personálu dobře 

zná místostarostka Marie Semelová, 
protože před svým působením ve ve-
dení města vykonávala právě funkci 
ředitelky tohoto domova.
„Mám ohromnou radost z toho, že se 
záměr podařilo uskutečnit a  zastu-
pitelé rozhodli o  věnování pozemku 
pro tuto stavbu. V současném domo-
vě nejsou pro seniory právě vhodné 
podmínky a  také pro personál, který 
se sem rovněž přesune, bude pomoc 
klientům domova v lépe přizpůsobe-
ném zařízení daleko snazší,“ sdělila 
místostarostka.
Zlínský kraj v  těchto dnech zahajuje 
také další stavby pro zařízení tohoto 
typu. Jde o  Seniorpark ve Valašském 
Meziříčí a Domov pro seniory Jasenka 
ve Vsetíně. Stejně jako u luhačovické-
ho objektu bude stavby hradit nejen ze 
svého rozpočtu, ale také z evropských 
peněz v rámci Regionálního operační-
ho programu Střední Morava.   

Nikola Synek



Zprávy z 28. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 26. 6. 2014
ZML stanovilo:
•	 počet	 členů	 Zastupitelstva	 měs-

ta Luhačovice na volební období 
2014 až 2018 na 21 členů.

ZML schválilo:
•	 účetní	 závěrku	města	 Luhačovice	

k  rozvahovému dni 31. 12. 2013. 
Výsledek hospodaření za rok 2013 
ve výši 16 890 208,72 Kč schvalu-
je převést do nerozděleného zisku 
minulých účetních období; 

•	 celoroční	 hospodaření	 města	 Lu-
hačovice a  závěrečný účet města 
Luhačovice za rok 2013, a  to bez 
výhrad;

•	 prominutí	 pohledávky	 Sportovní-
ho centra Radostova Luhačovice, 
příspěvkové organizace, za firmou 
Sportovní a  liniové stavby Mora-
va, s. r. o, se sídlem Ostrava- Vít-
kovice, Závodní 2893/86, v částce  
33 000 Kč;

•	 odvod	 finančních	 prostředků	 ve	
výši 101 254,89 Kč z  rezervního 
fondu Mateřské školy Luhačovice, 
příspěvkové organizace, do roz-
počtu zřizovatele města Luhačovi-
ce;

•	 použití	 finančních	prostředků	 cca	
102 000 Kč v rámci rozpočtu města 
na rok 2014 na opravu terasy Ma-
teřské školy Luhačovice, příspěv-
kové organizace;

•	 navýšení	 grantů	 na	 rok	 2014	 
o 230 000 Kč sportovním spolkům: 
TJ Sokol o  95 000 Kč, TJ Slovan  
o  85 000 Kč, Tenisovému klu-
bu 2000 o  50 000 Kč. Fotbalové-
mu klubu kompenzovat navýše-
ní grantů poskytnutím částky ve 
výši 180 000 Kč na dokončení vy-
budování travnatého hřiště v areá-
lu Sportovního centra Radostova, 
příspěvkové organizace;

•	 poskytnutí	 částky	 31	 100	 Kč	 jako	
finanční podíl města v  rámci pro-
gramu Regenerace MPZ v  roce 
2014 na akci „Sanace střechy, zho-
tovení nového sanktusníku, včet-
ně položení nové střešní krytiny 
na kapli sv. Alžběty“;

•	 změnu	názvu	katastrálního	území	
Kladná-Žilín v  souladu s  názvem 
místní části obce Kladná Žilín, tj. 
na katastrální území Kladná Žilín;

•	 zahájení	 přípravy	 návrhu	 obecně	
závazné vyhlášky o  zabezpečení 
místních záležitostí ve věci veřej-
ného pořádku;

•	 prodej	 pozemků	 parc.	 č.	 1211/29	
o výměře 86 m2, 1211/34 o výmě-
ře 22 m2, 1211/35 o výměře 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. Luhačovice, firmě Zá-
lesí, a. s., Uherskobrodská 119,  
763 26 Luhačovice, za cenu 500 Kč/
m2 a  úhradu nákladů spojených 
s převodem (Jedná se o pozemky 
v k. ú. Luhačovice v ul. V Drahách, 
ve výrobním areálu KOVO Zálesí.);

•	 bezúplatné	 nabytí	 do	 vlastnictví	
podíl id. 1309/113004 pozemků 

ostatních plochy parc. č. 774/10 
o výměře 245 m2, 774/11 o výmě-
ře 26 m2, 819/84 o výměře 492 m2, 
819/104 o  výměře 9 m2 a  lesních 
pozemků parc. č. 819/1 o výměře  
4 547 m2, 819/83 o výměře 4 606 m2, 
819/94 o  výměře 67 m2, 819/98 
o výměře 15 m2 a 819/99 o výmě-
ře 24 m2, vše k. ú. Luhačovice. (Jed-
ná se o pozemky, kde je město Lu-
hačovice již vlastníkem podílu id. 
3635/37668.);

•	 zřízení	věcného	břemene	na	 	po-
zemcích parc. č. 407/4, 2881/2 
a st. 230 k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění plynáren-
ského zařízení realizovaného pod 
názvem „Přeložka plynovodu – 
Terasové domy Luhačovice, číslo 
stavby 8800079982“ ve prospěch 
firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, za 
jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH (Jedná se o pozem-
ky nad budovou č. p. 137.);

•	 likvidaci	majetku	města	dle	před-
ložených návrhů likvidační a škod-
ní komise a  uložilo vedoucímu 
organizace provést likvidaci vyřa-
zeného majetku;

•	 Program	rozvoje	města	Luhačovi-
ce na období 2014–2022;

•	 zahájení	přípravných	prací	na	pro-
dej bytů v  domě č. p. 864, 865 
a 866 v ul. Družstevní, Luhačovice;

•	 uzavření	 Dodatku	 č.	 1	 ke	 Smlou-
vě o  dílo s  firmou SATES MORA-
VA, spol. s  r. o., na stavební dílo 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Lu-
hačovice“ (Jedná se o  převod in-
vestorství rekonstrukce vodovodu 
na VaK Zlín a  s  tím spojené po-
stoupení části práv a povinností ze 
smlouvy o dílo na VaK Zlín.);

•	 uzavření	 Dodatku	 č.	 2	 ke	 Smlou-
vě o  dílo s  firmou SATES MORA-
VA, spol. s  r. o., na stavební dílo 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Lu-
hačovice“ (Jedná se o  vícepráce 
spojené s  nutností zvýšení únos-
nosti podloží komunikace a  s  tím 
spojenou změnu technologie ko-
munikace v úseku Vltava, Najáda.); 

•	 zřízení	věcného	břemene	na	 	po-
zemku parc. č. 2441/3 k. ú. Luhačo-
vice v majetku města pro umístění 
plynárenského zařízení realizova-
ného pod názvem „Rekonstruk-
ce a  modernizace balneoprovo-
zu lázeňského hotelu Morava“ 
ve prospěch firmy RWE GasNet,  
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, za jednorázovou úplatu 
125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná 
se o pozemek v ulici Zatloukalova.);

•	 uzavření	 Smlouvy	 o  poskytnu-
tí dotace na individuální projekt 
z  Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti Střed-
ní Morava číslo ÚRR D 2014/0205/
OKP mezi Regionální radou regi-
onu soudržnosti Střední Morava 
a  městem Luhačovice na projekt 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Lu-
hačovice“; 

•	 uzavření	 Smlouvy	 o  poskytnu-
tí dotace na individuální projekt 
z  Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti Střed-
ní Morava číslo ÚRR D 2014/0204/
OKP mezi Regionální radou regi-
onu soudržnosti Střední Morava 
a  městem Luhačovice na projekt 
„Rekonstrukce Jurkovičovy aleje 
Luhačovice“; 

•	 zvolení	přísedících	soudců	Okres-
ního soudu ve Zlíně na období let 
2014–2018 ve složení: Petr Buriá-
nek, bytem Nábřeží 647, Luhačovi-
ce, JUDr. Svatava Krejčířová, bytem 
Leoše Janáčka 850, Luhačovice, 
PhDr. Ivan Semela, bytem Školní 
675, Luhačovice;

•	 poskytnutí	 bezúročné	 půjčky	 Mi-
kroregionu Luhačovské Zále-
sí, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice,  
763 26 Luhačovice, ve výši max. 
88,5 % ceny díla bez DPH v termí-
nu nejpozději do 31. července 2014 
na realizaci projektu „S radostí na 
akce“ spolufinancovaného z  do-
tace Program rozvoje venkova ČR. 
Vrácení půjčky proběhne nejpoz-
ději do 31. 12. 2014;

•	 poskytnutí	 neinvestičního	 příspěv-
ku Mikroregionu Luhačovské Zá-
lesí, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice, ve výši 11,5 % 
ceny díla bez DPH a 100 % výše DPH 
z ceny díla v termínu nejpozději do 
31. července 2014 na realizaci pro-
jektu „S radostí na akce“ a pověřilo 
starostu města podpisem Smlouvy 
o výpůjčce a spolupráci při realizaci 
projektu „S radostí na akce“ a dodat-
ku č. 1 k této smlouvě.

ZML neschválilo:
•	 dokrytí	 zbývající	 výše	 ztráty	 Spor-

tovního centra Radostova, příspěv-
kové organizace, ve výši 325 977,77 Kč 
zlepšeným hospodářským výsled-
kem v následujících letech; 

•	 dokrytí	 zbývající	 výše	 ztráty	 Spor-
tovního centra Radostova, příspěv-
kové organizace ve výši 325 977,77 Kč 
zřizovatelem městem Luhačovi-
ce v  rámci rozpočtu města na rok 
2014; 

•	 úplatné	 i  bezúplatné	 nabytí	 po-
zemku parc. č. 1297/4 k. ú. Luhačo-
vice o výměře 1 927 m2 z majetku 
státu (Jedná se o  pozemek kolem 
bytovek v ulici V Drahách.);

•	 uzavření	nájemní	smlouvy	na	pro-
nájem veřejného osvětlení města 
na dobu určitou 15 let se společ-
ností Energie pod kontrolou, o. p. s.

ZML vzalo na vědomí:
•	 předloženou	 územní	 studii	 neve-

řejného letiště a  doporučuje úřa-
du územního plánování její zapsá-
ní v  evidenci územních studií za 
dodržení níže uvedených podmí-
nek: počet startů během roku bude 
max. 1 500, start letadel bude jiho-
západním směrem (směr od cen-
tra Luhačovic), musí být dodržo-
ván vzletový a  přistávací okruh 
vymezený v  územní studii, budou 
schváleny bezletové zóny uvedené 
v územní studii a budou vždy dodr-
žovány (Jednalo by se o neveřejné 
letiště, nebude využíváno pro vrtul-
níky. Měla by tam být travnatá při-
stávací plocha, zázemí, jako mobil-
ní buňky, hangár pro cca 7 malých 
letadel, řídicí věž apod.). 
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Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovice 
konané 8. 7. 2014
RML schválila:
•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy	 na	 uží-

vání bytu č. 10 v  Domě s  pečova-
telskou službou Strahov č. p. 383, 
ul. Holubyho v  Luhačovicích, ve 
2. podlaží, o  jedné místnosti s  ku-
chyní a  příslušenstvím, o  velikos-
ti 37,45 m2, na dobu neurčitou od  
1. 8. 2014; 

•	 uzavření	dodatku	k nájemní	smlou-
vě na pronájem šaten ve Spor-
tovním centru Radostova s  Fot-
balovým klubem Luhačovice, 
předmětem kterého bude změna 

doby nájmu z  doby neurčité na 
dobu určitou 20 let; zveřejnění zá-
měru města pronajmout část po-
zemku parc. č. 757/6 a část pozem-
ku parc. č. 62/1 k. ú. Luhačovice 
o  celkové výměře 58 m2. (Jedná 
se o pozemky naproti nádraží pod 
stánky ESSEX.).

RML rozhodla: 
•	 vyplacení	 pololetních	 odměn	 ře-

ditelům příspěvkových organizací 
a organizační složky v souladu s na-
plněním kritérií pro hodnocení čin-
nosti.

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovi-
ce konané 17. 6. 2014
RML schválila:
•	 organizační	 směrnici	č.	6/14,	kterou	

se mění a doplňuje směrnice č. 6/11, 
odpisování dlouhodobého majetku;

•	 organizační	 směrnici	 7/14,	 kte-
rou se mění a  doplňuje směrnice  
č. 3/2013, tvorba opravných položek;

•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy	 na	
pronájem části pozemku parc.  
č. 312/16 o výměře cca 50 m2 a čás-
ti pozemku parc. č. 312/1 o výměře 

cca 220 m2 k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví města za účelem umís-
tění včelnice na dobu neurčitou od 
1. 7. 2014 za cenu 500 Kč/rok (Jed-
ná se o pozemky v k. ú. Luhačovice 
v lokalitě Branka.);

•	 uzavření	 dohody	 o  ukončení	 ná-
jemní smlouvy z 20. 3. 2012 na uží-
vání bytu č. 10 v Domě s pečovatel-
skou službou Strahov č. p. 383 k 17. 
6. 2014;



strana 4

zpráVY z radNIce , OBce, ŠKOlY

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prona-
jmout byt v Domě s pečovatelskou 
službou Strahov č. p. 383, ul. Ho-
lubyho, ve 2. podlaží, o jedné míst-
nosti s  kuchyní a  příslušenstvím, 
o velikosti 37,45 m2 včetně sklepu 
a balkonu;

•	 zveřejnění	záměru	města	prodat	část	
pozemku parc. č. 2194/1 o  výmě-
ře cca 260 m2 a část pozemku parc. 
č. 2155/6 o výměře cca 6 m2 k. ú. Ře-
techov (Jedná se o pozemky v místní 
části Řetechov u domu č. p. 44.);

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 prona-
jmout šatny ve Sportovním centru 
Radostova Fotbalovému klubu Lu-
hačovice na dobu určitou 20 let;

•	 přijetí	finančních	neúčelových	darů	
Domem dětí a  mládeže Luhačovi-
ce: Racek, restaurace 1 500 Kč, Ka-
lada 1 000 Kč, Lékárna u Sokolovny 
1 000 Kč, Renopart 2 000 Kč, Sbor 
Církve bratrské ve Zlíně 4 000 Kč;

•	 uzavření	Domu	dětí	a mládeže	Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, 
v termínu 21. 7. 2014 – 22. 8. 2014;

•	 použití	 znaku	 města	 Luhačovice	
pro akci AVON pochod Resortu Lu-
hačovice 12. 7. 2014.

RML neschválila:
•	 zveřejnění	 záměru	 města	 nabýt	

úplatně i bezúplatně z majetku stá-
tu pozemek parc. č. 1297/4 o výmě-
ře 1 927 m2 k. ú. Luhačovice (Jedná 
se o pozemek kolem bytovek v ulici 
V Drahách.). 

RML rozhodla:
•	 na	 základě	 doporučení	 hodno-

ticí komise o  výběru nejvhod-
nější nabídky hodnocené dle zá-
kladního hodnoticího kritéria 
– nejnižší nabídkové ceny – zadané 
v otevřeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku na stavební prá-
ce „Rekonstrukce Jurkovičovy ale-
je Luhačovice“ takto: 1. SMO, a. s., 
Otrokovice, 7 134 055,08 Kč, 2. KKS, 
spol. s  r. o., Zlín, 7 392 852,60 Kč,  
3. SATES MORAVA, spol. s  r. o.,  
7 803 290 Kč, 4. Skanska, Praha 4 – 
Chodov, 8 139 940 Kč, 5. STRABAG, 
a. s., Praha 5, 8 692 932,29 Kč, 6. TM 
Stav, spol. s r. o., Vsetín, 9 009 725,20 Kč, 
7. Porr, a. s., odštěpný závod – Mo-
rava, Tlumačov, 10 296 272 Kč.

RML pověřila:
•	 starostu	města	PhDr.	Františka	Hu-

báčka podpisem smlouvy o  dílo 
s vybraným uchazečem SMO, a. s., 
v souladu s nabídkou uchazeče.

Zastupitelstvo města schválilo Program 
rozvoje města na období 2014–2022
Zastupitelstvo města Luhačovice na svém jednání dne 26. 6. 2014 schváli-
lo strategický dokument s názvem Program rozvoje města Luhačovice na 
období 2014–2022. 

Jedná se o základní plánovací dokument a nástroj řízení rozvoje města, za-
kotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Město do této doby nemělo ta-
kovouto komplexní rozvojovou koncepci k dispozici, v září 2013 proto zastu-
pitelstvo města rozhodlo o  jejím zpracování. Důležitost Programu rozvoje 
města spočívá především v potřebě praktického podkladu pro realizaci rozvo-
jových aktivit, dokument zvyšuje připravenost města k podání žádostí o do-
tační podporu a šanci úspěšně čerpat finanční prostředky z domácích zdrojů 
i z fondů Evropské unie, slouží jako relevantní podklad pro rozhodování měst-
ského zastupitelstva ve významných rozvojových otázkách.

Tvorba dokumentu probíhala od září 2013 do června 2014 spoluprací reali-
začního týmu, pracovní skupiny, zaměstnanců městského úřadu, ředitelů 
příspěvkových organizací s metodickou podporou Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje, odboru strategického rozvoje, s využitím metodiky Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.

Celé znění Programu rozvoje města Luhačovice 2014–2022 včetně předpo-
kládaného harmonogramu realizace rozvojových aktivit a vyhodnocení do-
tazníkového šetření z listopadu 2013 naleznete na webových stránkách měs-
ta Luhačovice (www.mesto.luhacovice.cz) v sekci Dokumenty města.

Magdalena Blahová

Žáci získali ocenění  
za skvělou reprezentaci
Čtrnáct žáků luhačovické základní 
školy získalo ve čtvrtek 26. června 
ocenění z rukou představitelů měs-
ta za výborné výkony a reprezenta-
ci v  nejrůznějších sportovních, vě-
domostních a zájmových soutěžích. 

„Gratuluji všem oceněným k  úspě-
chu a  děkuji za vzornou reprezen-
taci města. Jsem také rád, že pro-
kázali skvělé schopnosti v  různých 
oblastech, ať už šlo o  sport nebo 
nejrůznější vědomostní olympiády,“ 
poznamenal starosta František Hu-
báček. Spolu s místostarostkou Ma-
rií Semelovou předali na důkaz díků 
mladým reprezentantům pamětní 
listy a drobné pozornosti.
Z pátých tříd získal ocenění Roman 
Máčala za výborné výsledky v řadě 
sportů. Ze sedmáků byli oceně-
ni Hynek Pavlacký, Anna Hýsková 
a  Jakub Mlček. Pavlacký i  Hýsková 
uspěli mimo jiné v matematické Py-
thagoriádě, Mlček v  okresním kole 
olympiády z anglického jazyka. 
Pozadu nezůstali ani žáci osmých 
tříd. Tomáš Turza se uplatnil v kraj-
ském kole matematické soutěže 
Klokan, ale uspěl i  ve sportu. Jana 
Herinková zase skvěle reprezen-
tovala v  Pythagoriádě a  dalších 

vědomostních olympiádách. 
Zbytek oceněných byli zástupci de-
vátých tříd. Patřil mezi ně například 
Jiří Šretr, který se dostal až do celo-
republikového finále soutěže Mla-
dý chemik.

Řadu cenných kovů v  běžeckých 
disciplínách nasbíral další žák nej-
vyššího ročníku Jan Vopařil. Mnohá 
vynikající umístění zejména v  atle-
tických disciplínách zaznamenal Pa-
vel Plášek. Deváťačka Natálie Ště-
páníková zase zvítězila v celostátní 
výtvarné soutěži Československé le-
gie očima dětí. Za skvělou reprezen-
taci v orientačním běhu byl odmě-
něn také Libor Černocký.
Filip Uličník prokázal mimořádné 
schopnosti  hned v  několika spor-
tovních odvětvích, stejně jako další 
ocenění Anna Šomanová a Jan Čer-
nocký. 
Představitelé města popřáli dětem 
také příjemné prožití nadcházejících 
prázdnin a vše nejlepší v jejich dalším 
životě. „Věřím, že úspěchy, kterých jste 
dosáhli, vám pomohou právě i ve va-
šem dalším směřování a podpoří vaši 
píli i do budoucna,“ sdělila žákům mís-
tostarostka Semelová.    

Nikola Synek

Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice
Na Městském úřadě Luhačovice, od-
boru sociálním, je již půl roku rea-
lizován projekt „Standardizace OS-
POD Městského úřadu Luhačovice“ 
(CZ.1.04/3.1.03/C2.00045), na který 
město Luhačovice získalo dotaci ve 
výši 967 574 Kč. Projekt je financován 
z  prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost, oblast Podpora sociální integra-
ce a sociálních služeb a státního roz-
počtu ČR.
Cílem projektu je podpora orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OS-
POD) MěÚ Luhačovice v  kontextu 

zavádění standardů kvality sociálně-
právní ochrany dětí a postupné zvy-
šování kvality výkonu sociálně-práv-
ní ochrany dětí na základě vytvoření 
inovovaných podmínek pro činnost 
orgánu sociálně-právní ochrany ve 
správním obvodu.
Mezi zásadní aktivity projektu pat-
ří tvorba metodiky standardů kvali-
ty při výkonu sociálně-právní ochra-
ny a  nastavení systému odborné 
spolupráce s  institucemi při výkonu 
SPOD. V rámci úseku SPOD probíha-
jí workshopy pracovníků SPOD s  cí-
lem využití dobré praxe při tvorbě 
jednotlivých standardů. V  současné 

době jsou připraveny v pracovní po-
době a  jsou postupně implemento-
vány do činnosti SPOD.  
V první fázi projektu došlo k navýše-
ní počtu personálního zabezpečení 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
a zkvalitnění materiálního a technic-
kého vybavení OSPOD Luhačovice 
pro přímou práci s klienty na praco-
višti i v terénu.
Pravidelně je zajišťován profesní roz-
voj zaměstnanců formou podpory 

nezávislého odborníka ve formě sku-
pinové a individuální supervize s psy-
choložkou Mgr. Karin Konečnou. 
Pracovnice OSPOD absolvovaly 
vzdělávání v  akreditovaných kur-
zech: Potřeby dítěte a jejich naplně-
ní dne 12. 5. 2014 a Úvod do speciál-
ních technik komunikace s  dítětem 
ve dnech 17. a  18. 6. 2014. Posky-
tovatelem obou kurzů byla firma 
APROXY Zlín.

Realizační tým
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Noví držitelé regionální značky Tradice Bílých Karpat
Domácí pekárna paní Vintrové v Luhačovicích rozšířila nabídku regionálních výrobků s prestižní značkou Tradice Bílých Karpat (TBK). 
Pekárna paní Vintrové má více jak stoletou tradici a její kváskový chléb je vyhlášen v širokém okolí. Dodnes se ručně vyrábí podle tra-
diční receptury a peče se ve staré parní peci, která mu dodává jedinečnou chuť a vůni.
Velmi oblíbené jsou také chlebové placky, které se pečou ze stejného těsta jako chléb a jsou navíc zdobeny solí a kmínem. Ty si, stejně 
jako chléb, často odváží turisté a návštěvníci Luhačovic jako suvenýr a dárek pro své rodiny a známé do celé Evropy.

Značka TBK sdružuje ty, kdo zachová-
vají tradice, vyrábí tradiční technologií 
s podílem ruční práce, využívají míst-
ních surovin a jejichž výrobky a služ-
by jsou kvalitní a  šetrné k  životnímu 
prostředí.
Regionální značení je rozšířený způ-
sob, jak propagovat místní výrob-
ky, venkovské regiony a  chráněná 

území a  jak podporovat místní oby-
vatele. Regionální značka – Tradice 
Bílých Karpat® je první přeshraniční 
značkou ve střední Evropě a je jí ozna-
čeno 60 produktů jak na moravské, 
tak na slovenské straně Chráněné kra-
jinné oblasti Bílé-Biele Karpaty. 
Mezi držitele značky mohou patřit ře-
meslníci a  umělci (výrobky ze dřeva, 

slámy, krajky, keramiky – např. dře-
věný nábytek, hračky, ozdoby aj.), 
výrobci potravin a  zpracovatelé ze-
mědělských produktů (mléko, sýry, 
maso, pečivo, cukrovinky, ovoce a ze-
lenina, víno, med aj.), zpracovate-
lé přírodních produktů (léčivé byliny, 
lesní plody, čaje aj.), cimbálové muzi-
ky a  soubory i  poskytovatelé služeb, 

kteří využívají tradice a místní výrob-
ky (ubytovací zařízení, restaurace, 
ekofarmy, ale i palírny, moštárny, les-
ní práce aj.). 

Více informací a přehled výrobků na-
leznete na webu 

www.tradicebk.cz 
www.tradiciebk.sk

Novinky v knihovně
Stalo se již nedílnou tradicí, že začátkem měsíce září probíhá ve spolupráci 
s místní organizací zahrádkářů výstava Ozvěny pozdního léta. Obracíme se 
na všechny zahrádkáře a pěstitele, kteří se  mohou pochlubit svými květina-
mi, kaktusy, bonsajemi, aranžmá ze sušených květin nebo zeleninou, ovo-
cem či zajímavostmi ze svých zahrádek, aby je přinesli na výstavu.
Výstava proběhne ve dnech 1. 9. – 5. 9. 2014 v prostorách městské knihov-
ny. Od pondělí 1. září mohou zájemci přinášet své výpěstky, které budou po-
stupně doplňovány. Exponáty je možné přinést také v dopoledních hodi-
nách od 10 hodin.
Návštěvníci knihovny budou vybírat nejzajímavější a nejhezčí květinu či za-
hradní výpěstek. Výherci budou odměněni hodnotnými cenami, které věnu-
je ZO ČZS Luhačovice.
Srdečně vás zveme na návštěvu knihovny, do jejíhož fondu opět přibyly 
knižní novinky. Určitě vás zaujme novinka Vlastimila Vondrušky Smrt ve Vra-
tislavi, ve které Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš 
vyšetřují zmizení vyslance českého krále. Milovníci severských detektivek si 
jistě přijdou na své u knihy Vražedná akademie, autor Olczak Martin. Čtená-
řům postapokalyptických románů nabízíme bestseller Silo, který se setkal 
s celosvětovým zájmem a jehož filmovou verzi chystá režisér Ridley Scott, 
jenž natočil například Vetřelce či Gladiátora.
Veškeré novinky si můžete prohlédnout na našem webu, a pokud jste již na-
šimi registrovanými čtenáři, můžete si je přes své čtenářské konto zarezer-
vovat.
Pokud nejste registrovaní čtenáři, i přesto můžete využít zdarma internet, 
wi-fi připojení, denní tisk a knihy k prostudování v klidném a příjemném pro-
středí. Pro děti nabízíme prostor na hraní, leporela, stolní hry a omalovánky. 
Pokud jste v Luhačovicích na krátkodobý pobyt a budete mít zájem o regis-
traci v knihovně, poplatek činí 50 Kč. 
Jestliže vás zajímají bližší informace o dění v knihovně, získáte je na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz či na Facebooku. Dota-
zovat se můžete i na telefonním čísle 
577 132 235 či e-mailem info@knihovna-luhacovice.cz.

Milana Mikulcová

V Luhačovicích připravují druhý ročník 
Food Festivalu
Nahlédnutí do tajemství Luhačovické kuchyně od historie až po sou-
časnost je letošním tématem Food Festivalu Luhačovice. Na návštěv-
níky čekají historické recepty i výstava historických kuchařských knih, 
stejně jako moderní gastronomie luhačovických hotelů. 
„Na druhém ročníku Food Festivalu se představí nejen hotelové ku-
chyně Resortu Luhačovice, ale také hotel Alexandria, který neod-
myslitelně patří k  tradicím luhačovické kuchyně. Připravili jsme 
program pro děti i  dospělé, ale stěžejní je samozřejmě samotná gastro-
nomická sekce. Letos se v  jednotlivých menu objevují opravdové speci-
ality, takže se hosté mají na co těšit,“ představuje letošní Food Festival  
Dana Husková z Resortu Luhačovice. 
Druhý ročník Food Festivalu Luhačovice, který pořádá Resort Luhačovice, se 
letos odehraje v sobotu 16. srpna v areálu Luhaparku. Dopoledne bude pa-
třit především výletům do historické kuchyně v podání Okrašlovacího spol-
ku Calma nebo seniorů z AKC ČR, odpolední program pak představí moder-
ní úpravy ryb nebo trendy v gastronomii pro děti. 

Unikátní přírodní vodní skluzavka
Novou luhačovickou atrakcí je unikátní přírodní vodní skluzavka, na které se ode dneška mohou 
projet děti i dospělí. Nová atrakce měří 150 metrů s převýšením 25 metrů. Tím se skluzavka pyšní 
statusem nejdelší přírodní vodní skluzavky v České republice! 
Od dnešního dne mohou u hotelu Vega v Luhačovicích návštěvníci využít jedinečnou přírodní skluzav-
ku, která vyrostla v bývalém zorbingovém korytě. Sto padesát metrů dlouhá atrakce má 25 metrů pře-
výšení a povozit se v ní mohou dospělí i děti. Součástí skluzavky je i písčitá pláž s lehátky a slunečníky, 
která navodí atmosféru prosluněné pláže. 

„Skluzavka má dojezdový bazének s vodou pro hladký dojezd a provoz na atrakci kontroluje plavčík tak, aby 
bylo vše maximálně bezpečné. Sami už jsme se několikrát svezli a za sebe musím říct, že to dolů pěkně sviš-
tí,“ představuje přírodní skluzavku ředitel hotelu Vega Tomáš Voráček. „Skluzavka je součástí našich vol-
nočasových aktivit, kterými chceme oživit program nejen našim hostům, ale také místním obyvatelům nebo 
návštěvníkům lázní.“

Jedinečnou vodní skluzavku doplňuje areál minigolfu, beachvolejbalové hřiště, putting green, teniso-
vý kurt, dětský koutek nebo wellness areál s širokou nabídkou procedur. Při vstupu na vodní skluzav-
ku se hostům nabízí zvýhodněný vstup také do vnitřního bazénu hotelu. Díky tomu je možné atrakci 
spojit s celodenním programem. Návštěvníky hotelu Vega také čeká bohatá nabídka občerstvení v ho-
telové kavárně – velmi oblíbenou se stala novinka, domácí osvěžující limonády, nebo páteční grilová-
ní s hudbou. 

Nikola Dobešová
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Dne 30. července uplynulo 5 let, co nás opustila 
maminka 

BLANKA MUDRÁKOVÁ.
S láskou vzpomínáme. 
Syn Jaroslav a dcera Blanka s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Dne 19. 8. uplynou dva roky od úmrtí mého 
manžela 

JOSEFA HÁJKA.
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 20. srpna 2014 uplyne 20 let, co odešel náhle 
z kruhu rodiny pan 

JAROSLAV HŘIB.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka Eliška 
s rodinou.

Dne 25. 7. 2014 uplynulo 10 let od úmrtí mého 
manžela a našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

pana BOHUMILA ŘEZNÍKA.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 NAROZENÍ
Daniel  Slezák
Erik Procházka
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Miroslav Lauterbach a Tereza Bačová 
Radek Kaniok a Kristýna Papugová
Blahopřejeme.

VýROČÍ SňATKU
60 let    Anna a František  Příkazští
50 let   Anna a František Markovi
Blahopřejeme.

VýROČÍ NAROZENÍ
Zdenka Častulíková 90  let
Zdeněk  Graja 80 let
Miroslava Halászová 91 let
Jarmila Havelková   90 let
Ludmila Kuráňová  95 let
Libuše Máčalíková   93 let
Anežka Navláčilová 80 let
Vlasta Sochorová 88 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Stanislav  Geba 81 let
Marie Slováková 64 let
Marie Kryštůfková 85 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kronika
Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostáváme se do roku 1937.

Kulturní podniky městské rady  
a místní osvětové komise
Masarykův večer. Masarykův večer, 
pořádaný ve velkém sále sokolov-
ny v  sobotu 6. března 1937 pod ná-
zvem Slavnostní večer, měl poněkud 
jiný ráz než minulá léta. Převahu měla 
zpěvní čísla, přednesená pěveckým 
spolkem Svatopluk z Uh. Hradiště za 
řízení odb. uč. V. Halmy. Hradišťané za-
zpívali Nešverovu Kantátu, Foerstrovy 
sbory Když jsme se loučili a  Skřiván-
kovi, Prausův Chorál Čechů, Brahm-
sovu Ukolébavku, Spilkovo Koupím 
já si, Kopeckého Nalej ty, Wünschovu  
Ešče jednu – k tomu přidali ještě mno-
ho vlastních písní. V úvodním projevu 
ředitel Fr. Novotný ukázal celkový ob-
raz vynikající osobnosti prezidentovy.  
J. Zatloukal v  delším proslovu vylo-
žil, co dal T. G. Masaryk naší armádě 
a  brannosti národa. Slavnostní večer 
ukončily sokolské dorostenky holdem 
prezidentu Osvoboditeli (M. R. Dvořá-
ková: 7. březen), při němž členové Sva-
toplukova sboru zpívali státní hymnu. 
Obecenstva přišlo hojně jako v minu-
lých letech, nálada byla slavnostní, jen 
myšlenka, že prezidentu Osvoboditeli 
je již 87 let, trochu tesklivě zasáhla do 
ovzduší slavnostního večera, uspořá-
daného k  poctě prvního prezidenta 
a čestného občana města Luhačovic.

Benešův večer. Ve středu 26. květ-
na 1937 se konal ve velkém sále 

sokolovny slavnostní večer k  poctě 
prezidenta republiky dr. Ed. Beneše, 
čestného občana Luhačovic, společ-
ně pořádaný městskou radou a místní 
osvětovou komisí. Na rozdíl od Masa-
rykova večera, který byl převážně rázu 
pěveckého, převládala na Benešově 
večeru hudební čísla, zahraná lázeň-
ským orchestrem za řízení dirigenta 
A. Kincla. Největšího úspěchu si do-
byl orchestr temperamentním prove-
dením Kinclovy směsi slováckých pís-
ní Tancuj, tancuj, po zahrání předehry 
k Smetanově opeře Hubička a Dvořá-
kova Slovanského tance č. 6 nezůstalo 
obecenstvo lhostejné, ale člen místní 
osvětové komise Fr. Novotný stručně 
nastínil, jaký význam má pro čs. ná-
rod (stát) náš druhý prezident, načež 
francouzsky přivítal přítomné cizin-
ce, Francouze a Angličany. O Masary-
kovi a Benešovi, ideových tvůrcích čs. 
zahraniční politiky, promluvil v  slav-
nostním proslovu J. Zatloukal. Dol-
fa Dostalová recitovala básně báseň 
Zdar o polednách!, kterou autor Jaro-
slav Kvapil věnoval Edvardu Benešovi, 
když byl zvolen za prezidenta repub-
liky. Před zahráním slavnostní hym-
ny, jíž byl večer ukončen, vzpomněl Fr. 
Novotný dr. K. Kramáře, čestného ob-
čana Luhačovic, který toho dne ze-
mřel v Praze; památku uctili přítom-
ní povstáním. 

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  • BŘEZEN - náušnice, trekové hole
• ÚNOR - kabela  • KVěTEN -  kolo
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 2014

Vzpomínky

Luhačovice už počtvrté pobavil Švihák
Čtvrtý ročník festivalu smíchu a zábavy Luhačovický švihák se konal od 7. do 
11. července v kulturním domě Elektra. Show, do které se neostýchali ve vel-
kém zapojit rozesmáté publikum, předvedli v zahajovacím programu v pon-
dělí 7. července členové skupiny Komici s. r. o.  Miloš Knor a Michal Kavalčík 
alias Ruda z Ostravy. Duchovní otec festivalu Josef Alois Náhlovský vystoupil 
v úterý spolu s Josefem Mladým v programu Ein Klesl Bžundes. Středa patřila 
večeru plnému evergreenů, na kterém se představil spolu s orchestrem zpě-
vák Láďa Kerndl. Songy plné humoru pak nabídl divákům čtvrteční dvojkon-
cert Mirka Palečka a Ivo Jahelky. V pátek uzavřeli festival zpěvák Josef Lau-
fer a nestor české kulturistiky Bob Divílek, který předvedl svou elastic show. 
Přestože letos akce opět nabídla různorodý poutavý program, zaznamena-
li letos organizátoři pokles zájmu publika. „Nejvíce lidí přišlo na náš Ein Klesl 
Bžundes, to byly necelé tři stovky, ale jinak se pohybovala návštěvnost spíše 
do dvou set lidí,“ poznamenal Náhlovský. „Snažíme se přitom program zajíma-
vě obměňovat, třeba pro mladší publikum tu byl letos Ruda z Ostravy, ale asi 
se na poklesu zájmu projevuje útlum, který v posledních letech postihl celé lá-
zeňství,“ posteskl si Náhlovský. Festival již tradičně přispívá na sdružení Korun-
ka Luhačovice, které pomáhá zdravotně hendikepovaným dětem. Vzhledem 
k nižšímu zájmu publika tak letos budou moci darovat na dobročinnost orga-
nizátoři menší finanční obnos, než si představovali. „Půjde asi o čtrnáct tisíc ko-
run,“ sdělil Náhlovský.  

Nikola Synek
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Lázeňským údolím zní opět hlas zvonu. Po sto letech
Letošní luhačovská pouť nebyla pou-
ze oslavou 17. výročí vysvěcení farního 
kostela. Po děkovné nedělní mši se vy-
dal slavnostní průvod do lázní ke kap-
li sv. Alžběty, kde se v poledne rozezněl 
nový zvonek Nejsvětější Trojice, zaba-
vený během první světové války. 

Lázeňská kaple sv. Alžběty patří k nej-
starším dochovaným stavbám v  Lu-
hačovicích. Stojí ve středu areálu a ko-
lem ní byly soustředěny další lázeňské 
domy. Proto se dříve také zdejším láz-
ním říkávalo „lázně sv. Alžběty.“ Kapli 
dala v roce 1795 vystavět své patron-
ce Alžběta Serenyiová, majitelka pan-
ství v Lomnici, Luhačovicích, Putnoku 
a  Záblatu. Vysvěcena byla 24. červ-
na 1795 olomouckým metropolitním 
kanovníkem a  luhačovským rodá-
kem Janem Nepomukem Serenyim 
a v témže roce vydal také olomoucký 
arcibiskup Antonín Theodor Collore-
do povolení ke sloužení mší a udělo-
vání svátostí v této kapli.

Fasáda kapličky byla původně jed-
noduchá, později přibyla plastic-
ká výzdoba akademického sochaře 
Vlasty Amorta. Nad vchodem stával 
nápis Sit nomen Domini benedictum 
(Jméno Páně budiž pochváleno), na 
štítu je pak dodnes zachovaný znak 

hraběcího rodu Serenyiů – okřídlený 
kůň a  had s  korunkou. Uvnitř kaple 
stojí dřevěný oltář se sochou Božské-
ho Srdce Páně mezi anděly. Posvětil 
jej 20. prosince 1894 olomoucký ar-
cibiskup Theodor Kohn a při této pří-
ležitosti do něj byly vloženy ostatky 
svatých mučedníků Apolináře, Flo-
rentiny a Petra. U dveří je připevně-
na původní kamenná kropenka. Tra-
dice několikaramenného svícnu, na 
němž téměř stále hořely svíce od lá-
zeňských hostů, byla v moderní po-
době obnovena i pro dnešní dobu. 

Oltářní obraz představuje patronku 
kaple svatou Alžbětu. Tato světice, je-
jíž svátek si církev připomíná 19. lis-
topadu, byla dcerou uherského krá-
le Ondřeje II. Narodila se roku 1207 
na bratislavském hradě a  již od mlá-
dí měla citlivé srdce pro lidskou bídu. 
Po smrti manžela, durynského lant-
kraběte Ludvíka, se podle příkladu sv. 
Františka věnovala dobrovolné služ-
bě potřebným a  založila nemocni-
ci a chudobinec v Malburce. Zemřela 
v roce 1231 ve věku 24 let. Z vděčnos-
ti za uzdravení byly kapli věnovány 
mnohokrát různé její obrazy.

Kaple sloužila jednak pro kněze – lá-
zeňské hosty, aby zde sloužili mši 

svatou, jednak zvonek ohlašoval za-
čátek a  konec lázeňských procedur. 
Jak se dozvídáme z  instrukcí sprá-
vy lázní z  roku 1816, začínala lá-
zeňská sezóna 15. května a  končila 
v  září o  svátku Jména Panny Marie  
(12. 9.). Farní kronika píše: „Před za-
hájením lázeňské sezóny, zpravidla 
o svátku sv. Jana Nepomuckého, ane-
bo později v  neděli před 15. květnem, 
konal se z farního kostela ‚obvyklý prů-
vod na slanou vodu. V kapli sv. Alžběty 
byla sloužena mše svatá, aby Pán Bůh 
jak nás všechny při dobrém zdraví za-
choval, tak taky i  všem, jenž sem při-
cházejí, a od nemocí všech zajíti ráčil.“ 
Tato tradice se držela ještě po druhé 
světové válce a později byla obnove-
na v rámci Otvírání pramenů. 

Podle nařízení správy lázní z  roku 
1816 se muselo od 15. května v kap-
li zvonit, a  to v  6 hodin, v  poled-
ne a  v  18 hodin. Pro funkci zvoníka 
byl ustanoven lázeňský zaměstna-
nec, který byl zároveň kostelníkem, 
pečoval o  čistotu kaple, opatřoval 
věci potřebné k  bohoslužbám, zá-
roveň také nesměl dovolit sloužení 
mše svaté před šestou hodinou ráno 
a  bez předchozího nahlášení kněze 
na faře, či zařizoval povoz pro kněze 

při špatném počasí nebo během ces-
ty k umírajícím. Kněží sloužící v této 
kapli mívali také zvláštní výhody při 
léčení. 
Zvonek Nejsvětější Trojice z  roku 
1797 byl však za 1. světové války 
odebrán a  použit pro zbrojní výro-
bu. Letos, téměř po sto letech, byl 
do věžičky znovu vrácen. Bronzový,  
23,5 kg vážící zvon o průměru 320 mm, 
má ladění e3 a  byl odlit v  dílně Le-
ticie Vránové Dytrychové v  Brodku 
u  Přerova. Reliéfy Nejsvětější Trojice 
a  svatých Cyrila a  Metoděje jsou dí-
lem akademické sochařky Věry Kun-
čarové. Zvonek v  hodnotě 35 000 Kč 
byl pořízen s  přispěním 30 000 Kč 
z grantů města Luhačovice, 62 000 Kč 
na jeho srdce, zavěšení a pohon vy-
naložila Římskokatolická farnost Lu-
hačovice. Náklady na rekonstruk-
ci kaple a  věžičky činily 400 000 Kč. 
Finančně se na opravě podílela ak-
ciová společnost Lázně Luhačovice  
(250 000 Kč), Ministerstvo kultury 
a  město Luhačovice. Znovuobnove-
ní tradice zvonění na Lázeňském ná-
městí se tak stane pomyslnou tečkou 
za právě dokončenou rozsáhlou revi-
talizací lázeňského areálu.

Andrea Bublíková 

Řídit autovláček není jen tak
Posadit se do vagónku autovláčku, za-
bezpečit řetízkem, zaplatit jízdné. Pak 
zavonění a jede se!
Tisíce lázeňských hostů a návštěvníků 
Luhačovic povozí od jara do podzimu 
fungující autovláček, který pravidelně 
brázdí lázeňské město.
„Ve všední dny se začíná v jednu od-
poledne a vždycky po hodině se jez-
dí až do šesti, hlavní trasa je z nábřeží 
u  tržnice na přehradu a  zpět k  luha-
čovickému kostelu. O víkendu se jez-
dí už od jedenácti,“ uvedl Ladislav Po-
valač, který už pátou sezonu vláček 
v Luhačovicích řídí. „Střídáme se tady 
ještě s  kolegou,“ poznamenal býva-
lý řidič kamionu, který si takto nyní 
přivydělává k  důchodu. Řidič z  Div-
nic, které jsou součástí Slavičína, ale 
nejen vláček řídí. Zajišťuje také funk-
ci průvodčího, který u nástupu vybírá 

jízdné. Cesta na přehradu stojí třicet 
korun, zpáteční vyjde na padesát. Jez-
dí se podle jízdních řádů u nástupních 
míst, ale někdy i mimo ně. „Dá se tele-
fonem domluvit i extra jízda pro sku-
pinu,“ doplnil Povalač. Lidí jezdí den-
ně dost.
„Najednou jede až šestatřicet lidí, 
takže za den jich svezeme i  ke dvě-
ma stovkám,“ přiblížil Povalač. Stejný 
jako na přehradu je i ceník trasy, kte-
rá míří na Pražskou čtvrť. „Dražší je po-
slední možná trať vedoucí přes Řete-
chov, ta vyjde na sedmdesát korun,“ 
podotkl řidič.
I  když se zdá obsluha soupravy jed-
noduchá, vláček nemůže řídit jen tak 
někdo. „Na to musí být papíry jako na 
autobus a praxe a je nutné mít veške-
ré doklady,“ upozornil Povalač. Běžně 
vozí hosty a  turisty, kteří zavítali do 

Luhačovic z  České republiky i  zahra-
ničí. „Často jezdí Němci nebo Rusové. 
Vezl jsem už ale i ortodoxní Židy z Je-
ruzaléma,“ nastínil Povalač.
Jezdit s vláčkem je prý daleko složitější 
než třeba s kamionem. „Člověk si musí 
zvyknout jezdit s  tak dlouhým vozi-
dlem, ale hlavně se musí dávat pozor 
na pasažéry. Jestli třeba někdo nevy-
lézá za jízdy, nebo naopak nechce tak-
to naskočit, což se samozřejmě ani 
jedno nesmí,“ popsal řidič. Ostražitost 
je prý na místě. „Kolegovi třeba ve Vel-
kých Karlovicích vyskočila paní a bylo 
z  toho zranění a  vyšetřovalo se to. 
Paní tehdy měla v sobě dost alkoho-
lu. Ale pasažéři jsou naštěstí obvykle 
slušní a potíže nejsou,“ podotkl Pova-
lač. Kromě neukázněných cestujících 
se někdy může jako u  jakéhokoliv ji-
ného dopravního prostředku dostavit 

i  nějaká technická závada. „Jeli jsme 
jednou trasu na Řetechov, praskla kar-
danová hřídel, a tak pro cestující mu-
sel dojet autobus, ale jinak se nic zá-
važného nepřihodilo,“ poznamenal 
Povalač. Někdy jezdí s  vláčkem i  jin-
de, pokud si tuto atrakci někdo objed-
ná na nějakou kulturní akci. „Řídil jsem 
už na akci třeba ve Velkých Karlovicích 
nebo v Bílovicích,“ přiblížil řidič. Dopl-
nil také, že společnost Teoz z Otroko-
vic, která vláčky provozuje i na dalších 
místech, si soupravy také sama vyrábí.
Kdo by si ale myslel, že vláček je nej-
oblíbenějším prostředkem Ladislava 
Povalače, pletl by se. „Vozit turisty mě 
taky baví, ale nejraději mám kamiony, 
protože s těmi jsem jezdil skoro čtyři-
cet let. Křižoval jsem po celé Evropě,“ 
vysvětluje Povalač.

Nikola Synek

Zeptáme se za vás?
Prosím o sdělení, kdy se začne realizovat odstavná parkovací zóna pro síd-
liště  Družstevní v místě bývalých uhelných skladů společně s novou láv-
kou pro pěší.                                                                                                           Vlasta Filáková

Na lávku pro pěší se v  současné době 
zpracovává dokumentace pro územ-
ní řízení.
Po rozhodnutí o  umístění této stavby 
bude zpracována dokumentace pro 
stavební povolení.
Vzhledem k  termínům pro zpracová-
ní jednotlivých stupňů dokumentace 
a jejich schválení stavebním úřadem je 

předpoklad výstavby této lávky pro pěší 
v první polovině roku 2015. 
Odstavnou plochu budou upravovat 
Technické služby Luhačovice. Její zpev-
nění by mělo být dokončeno současně 
s  výstavbou lávky pro pěší a  navazují-
cích chodníků.

Ing. Jiří Šůstek,  
vedoucí odboru správy majetku

Úspěchy hasičů 
z Řetechova
Hasiči z Řetechova zase bodovali a dobře reprezentovali v okrsko-
vém kole v  požárním sportu. Dne 18. května zvítězili v  kategorii 
mužů i žen. V okresním kole 7. června v Březové u Slušovic si počí-
nali taktéž na výbornou a ve svých kategoriích mužů i žen obsadi-
li 1. místa a tím si zajistili postup do krajské soutěže, kde 21. června 
v Horní Lidči mezi nejlepšími sbory Zlínského kraje obsadili muži 
i ženy shodně 5. místo. Blahopřejeme.

Osadní výbor Řetechov
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7. ročník Memoriálu Lukáše Coufalíka  
ve střelbě z malorážky – 28. 6. 2014
Jako vzpomínka na Lukáše Coufalí-
ka se dne 28. 6. 2014 konal již 7. roč-
ník memoriálu ve střelbě z malorážky.  
V r. 2007, ještě na 1. ročníku putovní-
ho poháru MS Polichno, střílel pod od-
borným dohledem, nechyběl na žád-
né akci, kterou MS pořádalo, a  jeho 
snem bylo stát se myslivcem. Jen 
osud tomu chtěl jinak a 21. 12. 2007 
nám policie přišla oznámit, že se již 
nikdy nevrátí domů – utonul v Měst-
ských lázních ve Zlíně. V  tu chvíli se 
nám zhroutil svět, mysleli jsme, že jej 
budeme následovat a nejde toto ob-
dobí přežít. Naštěstí jsme měli kolem 
rodinu, blízké kamarády, přátele a po-
znali další rodiče, kteří prošli tímto těž-

kým obdobím po ztrátě dítěte a  žijí! 
Pořádají různé akce a snaží se tak na 
své dítě vzpomínat v tom, v čem vyni-
kalo, co mělo rádo. Není a nebude to 
jako dřív, je to jak na houpačce, ale jde 
to! Právě lidé ze sdružení Dlouhá cesta 
(www.dlouhacesta.cz) nám pomohli 
založit tradici memoriálu a v r. 2008 se 
další ročník střeleb, po dohodě s mys-
livci ze sdružení MS Polichno, rozdělil 
na soutěžní střelbu na asfaltové ho-
luby O  putovní pohár MS Polichno 
a soutěž ve střelbě z malorážky O pu-
tovní pohár Lukáše Coufalíka. 
V  letošním roce se vlastního závo-
du zúčastnilo 109 soutěžících. Z toho 
bylo 6 dětí předškoláků, 6 školáků do 
10 let, kteří stříleli ze vzduchovky na 
cíl, 13 dorostenců (5 dívek a 8 chlap-
ců), 33 žen a 51 mužů.  
Rozsah závodu dle schválených pro-
pozic: terč SRNEC redukovaný: ma-
lorážka, opora pevně stojící tyč, terč 
KŇOUR redukovaný: malorážka, muži 
– bez opory, děti a ženy – pevně sto-
jící tyč. 
Střílelo se na mezinárodní terče ze 
vzdálenosti 50 m, 10 ran – po 6 minu-
tách. Byla zde možnost použití optiky 
s max. zvětšením 6×.
Za muže: 1. místo a putovní pohár v le-
tošním ročníku získal Ing. Radek Přibyl 
ze Zlína, na 2. místě se umístil Martin 
Chmela, taktéž ze Zlína, a na 3. místě 
Richard Doležel z Uherského Brodu.
Za ženy: 1. místo Pavla Přibylová ze 
Zlína, 2. místo Iveta Coufalíková z Lu-
hačovic a  3. místo Aneta Hrabalová 
z Pozlovic.
Dívky 10–15 let: 1. místo Ivana 

Petrášová z  Biskupic, 2. místo Eliška 
Skovajsová z Kladné Žilína a 3. místo 
Veronika Vičánková ze Zlína.
Chlapci 10–15 let: 1. místo Jakub Hu-
lín, Polichno, 2. místo Tomáš Koseček 
z  Ludkovic a  3. místo Josef Skovajsa 
z Kladné Žilína.
Děti 6–10 let: 1. místo Filip Kani-
ok z  Podhradí, 2. místo Jan Zábojník 
z Provodova a 3. místo Lucie Vávrová 
z Neubuzi.
Děti do 6 let: 1. místo Martin Přibyl ze 
Zlína, 2. místo Martin Zábojník z Pro-
vodova a 3. místo František Přibyl ze 
Zlína.
Po ukončení závodu následovala vol-
ná zábava. Kromě soutěžících bylo na 

střelnici přítomno ještě mnoho dal-
ších přihlížejících a rodinných přísluš-
níků, kteří si přišli zavzpomínat na na-
šeho syna.
Ceny pro soutěžící věnoval staros-
ta města Luhačovice, primátor měs-
ta Zlína, Zlínský kraj a další sponzoři, 
přátelé, kamarádi, organizace a firmy.
Nechybělo bohaté pohoštění, o které 
se postaraly místní firmy, jako Zálesí, 
a. s., Raciola, uzenářství Fojtík, Luhačo-
vické brambůrky, Cukrářství Matuš-
ka, Pekařství Vintrová, REMA MARKET,  
s. r. o., manželé Polednovi - Ovocňák atd. 
Za podporu všech sponzorů bych 
chtěla touto cestou moc poděkovat, 
protože bez nich by tato akce nemoh-
la být každoročně uskutečňována.
Za zdárný a  bezpečný průběh závo-
du děkujeme hlavně členům MS Po-
lichno, Ing. Přibylovi a správci střelni-
ce panu Slezákovi! Pobyt na střelnici 
zpestřili pejsci s  psovody Záchranné 
brigády kynologů Jihomoravské-
ho kraje ukázkou výcviku záchra-
nářských psů a  ukázkou vyhledává-
ní osob. (Omlouváme se, pokud jsme 
na někoho zapomněli, ale pro vel-
ké množství sponzorů nemohou být 
všichni jmenováni, děkujeme za po-
chopení!)
Celkově se tato akce velmi vydařila 
díky pěknému počasí a hlavně dobré 
náladě všech účastníků.
Závěrem bych chtěla jménem naší ro-
diny velmi poděkovat všem, kteří při-
šli a prožili s námi tento příjemný den. 
Věříme, že Lukáš byl po celou dobu 
s námi! Iveta a Ivan Coufalíkovi

Úspěch orientačních běžců
Úspěšně zakončili luhačovičtí orientační běžci jarní část závodní sezony. 
Nejprve 22. 6. 2 014 běželi v náročných Adršpašsko-teplických skalách mis-
trovství ČR na krátké trati.
Pro medaile si na stupně vítězů 
vystoupali Štěpán Mudrák – stří-
bro ve starším dorostu a Vojtěch 
Sýkora – zlato v dorostu mladším. 
V juniorech si pro čtvrté místo do-
běhl Jonáš Hubáček a v mladším 
dorostu skončil šestý Libor Čer-
nocký. Oba medailisté – Štěpán 
i Vojta – byli už dříve nominova-
ní za ČR na makedonské mistrov-
ství Evropy dorostenců, kam od-
jeli na závěrečnou přípravu přímo 
z MČR. Štěpán naplno nepotvrdil 
svoje možnosti a  jeho nejlepším 
umístěním bylo šestnácté místo ve sprintu. Ten se běžel v městečku Strumica 
v Makedonii. Zato Vojtěch Sýkora v mladším dorostu běžel skvěle a jeho čas v cíli 
stačil na skvělou bronzovou medaili. Druhý den, v pátek 27. 6. 2014, se běžel zá-
vod MED na klasické trati. Poblíž obce Suvi Laki v nadmořské výšce okolo 1100 
m nad mořem si Vojta opět výborným výsledkem vyběhl umístění na velké bed-
ně, tentokrát skončil na šestém místě. V závěrečných sobotních štafetách Vojta 
Sýkora předával po prvním úseku mladších dorostenců na prvním místě, celá 
štafeta nakonec doběhla třetí, což znamenalo pro Vojtu druhou bronzovou me-
daili. Gratulujeme. Česká republika, kterou reprezentovalo 16 nejlepších chlapců 
a dívek dorosteneckého věku a trenérsky ji vede luhačovický Marek Cahel, nako-
nec obsadila v hodnocení národů druhou příčku za vítězným Finskem.                

 Libor Slezák, předseda oddílu OB Luhačovice

Triatlon letos provázelo bláto a déšť
Akční podívanou nabídl pátý ročník závodu LCE triatlonu, který se konal ve stře-
du 9. července v okolí Luhačovic. Závod pořádaný tradičně oddílem orientační-
ho běhu TJ Sokol Luhačovice provázel déšť už od startu po šestnácté hodině na 
rybníce Křešov u Slopného. Tam se po registraci uskutečnila plavecká disciplína. 
Plavalo se přibližně 650 metrů kolem bójek. Ženy měly trať kratší. Poté následo-
vala jízda na kole. „Pro muže byla trať dlouhá 22 km, pro ženy zkrácená o dva ki-
lometry,“ popsal předseda oddílu Libor Slezák. Soutěžící na kolech pokračovali 
po silnici od Křešova přes Loučku a směřovali dále lesem po červené turistické 
značce směrem na Petrůvku. Dostali se postupně až nad sportovní centrum Ra-
dostova. K němu muži sjížděli a vyráželi odtamtud znovu vzhůru na hřeben na 
desetikilometrový závěrečný běžecký úsek ve směru na Újezdec u Luhačovic. 
Ženy dolů nesjížděly a tím, že nemusely zpět na hřeben vybíhat, byla i jejich bě-
žecká trať kratší. „Delší běžecká trasa měřila deset, kratší jen něco přes osm kilo-
metrů,“ doplnil předseda Slezák. Startovalo a úspěšně doběhlo do cíle všech čty-
řiadvacet závodnic a závodníků. „Účastníků bylo letos o něco méně, jednak kvůli 
počasí, ale hlavně protože jsme z organizačních důvodů uspořádali závod ve 
všední den,“ poznamenal předseda Slezák. Rekord z loňského závodu ani zdale-
ka soutěžící nedokázali překonat. „Už od startu byl déšť a rozmoklé bláto hlavně 
v lese ovlivnilo celkově výsledné časy, nejlepší výkony byly tak o deset až dva-
náct minut pomalejší než obvykle,“ nastínil předseda oddílu. 
Celkově vyhrál Zdeněk Slezák vítězným časem 1:57:52. Loňský rekord tratě, kte-
rý byl přibližně o 15 minut lepší, tak ani nejúspěšnější závodník zdaleka neo-
hrozil. 
Počasí by nebýt bláta prý alespoň vítězi spíše vyhovovalo. „Nebylo totiž vedro, to 
vadí víc. Ale když jsme se dostali s koly do lesa, byla tam cesta rozježděná po těž-
bě, takže se nedalo kvůli bahnu ani jet. Měli jsme zanesené brzdy a přehazovač-
ky a museli kola i nést a pak je čistit,“ povzdechl si vítěz. Je členem pořádajícího 
oddílu a běh tak dle svých slov trénuje aspoň pětkrát týdně. Z hlediska triatlonu 
se zatím pravidelně účastní této luhačovické akce, ale chtěl by i více. 
„Mám sen uběhnout ‚Železňáka‘, to znamená 3,6 km plavání, 180 km na kole 
a maraton na závěr. Ale ještě se na to necítím, hlavně na maraton, kvůli běhu na 
asfaltu, který je krutý na klouby,“ svěřil se vítěz.
V triatlonu je prý pro něj nejtěžší přechod z kola na běh. „To mám vždycky doce-
la problém se žaludkem a s trupem, ve kterém mě píchá. Takže se vždycky po-
řádně rozběhnu až po půl hodině, a teprve pak stahuju náskok ostatních,“ při-
blížil vítěz. 
Mezi ženami uspěla nejlépe v čase 2:11 Petra Macková.
 „Mě nejvíc sil ubývalo v závěru, kdy při běhu bylo dost bláta,“ podotkla. Sama 
prý další triatlonové ambice nemá. „Jako matce dvou malých dětí mi to jednou 
za rok bohatě stačí,“ pousmála se Macková. 
Vyhlášení nejlepších bylo kolem dvacáté hodiny po doběhu všech v restaura-
ci U Luxů nedaleko Újezdce. Odměněni byli nejen ti nejlepší, protože možnost 
osprchovat ze sebe po závodě nánosy bláta, které letošní ročník provázelo, bylo 
pro účastníky asi tou největší odměnou.      Nikola Synek



nebolelo“, ale výsledek byl alespoň ta-
kový, jaký se od nich očekává. 
Tentokrát přišel velitel letky kapitán 
Josef Ocelka s  nápadem, jak Němce 
oklamat a  bojový úkol splnit. Ozná-
mil to veliteli perutě při tzv. předleto-
vé přípravě, která se konala vždy ně-
kolik hodin před odletem na akci, kde 
se posádky letounů dověděly, jaký je 
čeká úkol, navigátoři byli informováni 
o současném počasí, které je během 
letu čeká, hlavně se jednalo o  sílu 
a směr větru, viditelnost, případné ne-
bezpečí bouřky, kde je možné čekat 
napadení nočními stíhači a jak asi sil-
ná bude protiletadlová dělostřelba. 
Kapitán Ocelka musel velitele peruti 
přesvědčit, že jeho návrh bude efek-

tivnější než původní plán, vydaný ve-
litelstvím britského letectva. Toto po-
čítalo s tím, že naše peruť poletí v noci 
nejkratší cestou k  cíli, napadne ná-
kladní nádraží, kde shodí zápalné 
pumy, které označí požárem celý ná-
dražní areál, a následující velký nálet 
provedou britské bombardovací pe-
rutě o síle 78 letounů, a to z větší výš-
ky, aby nebyly tak snadným cílem pro 
dělostřelectvo. Bylo počítáno s tím, že 
největší německý protiúder „slíznou“ 
naši letci. Tomu se velitel letky Ocelka 
chtěl vyhnout, a proto měl tento plán. 
Naše peruť vyletí v plném počtu dva-
nácti wellingtonů o několik hodin dřív 
ještě za soumraku a poletí delší trasu 
nad Severním mořem. Teprve potom 
přeletí Dánsko, když už bude úplná 

tma a z nečekaného směru přeletí ně-
mecké hranice přímo k  cíli. Výsledek 
nápadu našeho velitele letky kapitá-
na Ocelky byl nad očekávání úspěš-
ný. Německá protiletecká obrana byla 
nasměrována na západ, odkud se 
očekával náš přílet, takže jsme přiletě-
li téměř až nad cíl, aniž by nás obránci 
nádraží zaznamenali. To nám také do-
volilo letět v mimořádně malé výšce, 
a proto zásahy našich pum byly velmi 
přesné. Teprve teď se rozpoutalo oče-
kávané peklo, ale to už jsme rychle 
uháněli z prostoru cíle k domovu. Šrá-
my na našich letounech jsme si domů 
přivezli sice všichni, ale ty byly jenom 
od kulometů a my se vrátili na mateř-
ské letiště ve Wrethemu beze ztrát.

Dodatečně jsme se dozvě-
děli o  úspěšnosti naší akce 
z  fotografií, které pořídili an-
gličtí kolegové, kterým jsme 
připravili „půdu“ pro jejich 
práci. Na fotografiích bylo vi-
dět, jak na nádraží explodu-
jí kontejnery se střelivem, vy-
buchují nádrže s pohonnými 
palivy, vykolejené vagony 
s  připravenými tanky. Příští 
den provedlo britské letectvo 
opakovaný nálet, ale už bez 
naší účasti, neboť všechny 
naše letouny potřebovaly 
menší nebo větší opravu, aby 
byly schopné bezpečně opět 
vzlétnout a ničit nenáviděné-
ho nepřítele.
Za vzorně provedený útok 
byla naše peruť pochválena 
samotným ministrem války 
W. Churchillem. Náš šťastný 

kapitán Ocelka byl dekorován nejvyš-
ším britským leteckým vyznamená-
ním a naše posádky měly několik dnů 
zaslouženou dovolenou. 
Tento příběh byl jedním z  mála, na 
který rád vzpomínám, neboť zname-
nal splnění těžkého úkolu a my jsme 
nepřišli o  žádnou posádku. Bylo to 
také proto, že nás tu noc nenašli ně-
mečtí noční stíhači, o  kterých budu 
podrobněji vyprávět v příštím vydání 
Luhačovických novin.

Poznámka autora článku: Podrobnos-
ti a  různé technické údaje jsem čerpal 
z  knihy Noci nad Německem od Petra 
Radosty, vydané v roce 1990.
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Vyprávění Ant. Zdražila o jeho strýci, ge-
nerálmajorovi letectva Josefu Šnajdrovi, 
kterému byla 22. ledna 2014 v budově 
luhačovické městské knihovny odhalena  
pamětní deska
Dnešní vzpomínka mého strýce smě-
řuje k  příběhu, který prožil při akci, 
kdy 12. června 1941 byla 311. bom-
bardovací peruť vyslána, aby bom-
bardovala seřazovací nákladní nádra-
ží u města Hamm am Lippe. 
Britské velitelství letectva mělo od 
zpravodajské služby informace, že 
na tomto rozsáhlém nádraží se v po-
slední době soustřeďuje a  na vago-
ny nakládá velké množství 
těžké vojenské techniky, kte-
rá má být do deseti dnů pře-
pravena na polsko-sovětské 
hranice, aby sloužila při napa-
dení SSSR. Tenkrát Hitler přiká-
zal generálům wehrmachtu, 
aby ukončili neúspěšnou bit-
vu o Anglii a přesunuli většinu 
německých armád na východ. 
Jeho plánem bylo zničit do 
Vánoc 1941 Rudou armádu, 
i když měl smlouvu se Sověty 
o neútočení. Jak je ale z histo-
rie známo, nepatřil Hitler k  li-
dem, kteří ctili dodržování do-
hod, ať už to bylo v  případě 
neutrálních států (Holandsko, 
Belgie), nebo nerespektování 
dohod o nakládání s válečný-
mi zajatci. Také tentokrát vydal 
tento diktátor příkaz, aby byla 
dne 22. června 1941 zahájena 
vojenská akce nazvaná BARBAROSSA,
Britské velitelství vypracovalo plán 
napadení tohoto nádraží, aby docíli-
lo Němcům zničit co největší množ-
ství shromážděných tanků, děl a kon-
tejnerů se střelivem. Spoléhalo se na 
zkušenosti československé 311. bom-
bardovací perutě, jejíž piloti a navigá-
toři, kteří bombardování zaměřovali, 
nevyhýbali se ani těm nejtěžším ak-
cím a s nasazením životů plnili dané 
úkoly. Dobře vědělo, do jakého pek-
la naše vojáky posílají, protože od 
vojenských špionů bylo známo, jak 
dokonale je toto nádraží vyzbroje-
no protileteckou obranou. Kolem ce-
lého seřadiště bylo na slepých ko-
lejích umístěno dvanáct „flakcuků,“ 
což byly vlakové soupravy, na jejichž 

vagonech byly umístěny protiletadlo-
vé kanony. Kolem celého rozsáhlého 
nádraží bylo připraveno 24 baterií fla-
ků, které vystřelují granáty, jež mají ur-
čení vybouchnout přibližně v té výš-
ce, ve které letí nepřátelská letadla. 
Velké množství střepin má větší prav-
děpodobnost zasáhnout cíl než sa-
motný granát a pro letce znamenaly 
velké nebezpečí. Protiletecká obrana 

využila také rovné střechy na mnoha 
domech, kde byla palebná postavení 
rychlopalných kanónků a  kulometů. 
Ze tří stran nádraží, odkud většinou 
vanul vítr, bylo instalováno několik za-
dýmovacích zařízení. Nad celým roz-
sáhlým areálem bylo na ocelových la-
nech zavěšeno mnoho nafouknutých 
balonů, které bránily letadlům bom-
bardovat z  malé výšky. Velké množ-
ství výkonných světlometů ozařova-
lo prostor nejen nad nádražím, ale 
i  v  okruhu dvaceti kilometrů, takže 
proletět tímto „pekelným jícnem“ se 
všeobecně považovalo za nemožné.
Němci však nepočítali s tím, že česko-
slovenští letci mají schopnost neje-
nom plnit rozkazy, ale také o nich pře-
mýšlet, jak je vylepšit, aby to „moc 

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy v  každém 
čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a  kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v  MTIC Luhain-
fo, Masarykova 950, případně zaslat 

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

Správná odpověď z minulého čísla, 
kterou zaslali 4 čtenáři (4 správně), 
je Vila Vlasta. Publikaci Luhačovic-
ký uličník získává Stanislav Pochy-
lý z Luhačovic. 

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

Kultura
Pátek 1. 8.•Elektra, Rondo•19.00
Taneční zábava/Eva a Vašek

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
28. 7.–8. 8.
Sobota 2. 8. •kostel svaté Rodiny •19.30
Návraty vítězů/Hana Fuková Hložková, hous-
le, Pavel Svoboda, varhany, Musica Minore
Neděle 3. 8. •Poutní chrám Štípa •18.00
Krásné stavby s 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
Galavečer s vyhlášením vítězů

Pátek 15. 8. •Lázeňské divadlo• 19.30
Šansonový koncert/Radka Fišarová

Sobota 16. 8. •Elektra, Rondo •19.00
Taneční zábava/Duo Adami  
a Black Band/Šlágrparáda

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
18. 8.–23. 8.
Pondělí 18. 8.•Lázeňské divadlo•19.30
Zvonokosy/Hrají: Studenti ateliéru muzikálo-
vého herectví doc. Mgr. Sylvy Talpové – K. Mikulová, 
K. Štarhová, M. Baladová, M. Pešková, J. Daniel, Š. 
Kaminský, O. Bábor, D. Rymeš a hosté

Úterý 19. 8. • Lázeňské divadlo •19.30
Zlatý časy/Divadlo Radka Brzobohatého Praha/ 
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlí-
na Mourková, Dagmar Čárová, Hana Sršňová

Středa 20. 8.•Společenský dům, koncertní 
sál •15.00
MUDr. Jan Cimický/beseda o zajímavých 
a slavných lidech

Středa 20. 8.•Lázeňské divadlo•19.30
Stará dáma vaří jed/Divadlo Viola Pra-
ha/Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková, Jan 
Zadražil

Čtvrtek 21. 8. Lázeňské divadlo 19.30
Druhá smrt Johanky z Arku/Golden Ar-
cher Productions, s.r.o. Praha/Hrají: Vilma Cibulková, 
Ladislav Mrkvička, Stanislav Lehký

Pátek 22. 8.•Společenský dům, koncertní  
sál •15.00
Saša Rašilov a Miloslav Mejzlík, be-
seda

Pátek 22. 8. Lázeňské divadlo 19.30
Tři letušky v Paříži/Divadlo Jana Palárika 
v Trnave/Hrají: Peter Trník (člen činohry SND Brati-
slava), Barbora Bazsová, Petra Blesáková, Michal Já-
noš/Stanislav Staško, Nina Kočanová

Sobota 23. 8.•Lázeňské divadlo•19.30
Nikdy nekončí/Městské divadlo Zlín/Hrají: 
Milena Marcilisová, Gustav Řezníček, Rostislav Ma-
rek, Marta Bačíková

Úterý 19. 8. •Elektra, Rondo •19.30
Koncert pro 126 strun
Vladislav Bláha, kytara, Broňka Schoříková, cim-
bál, zpěv

Čtvrtek 21. 8. Elektra, kinosál 19.30
Přednáška/Jak změnit svůj život
Astroložka a poradkyně v osobním rozvoji Věra Vá-
rady

Pátek 29. 8.•Lázeňské divadlo•19.30
Lo stupendo/Hrají: Václav Vydra, Svatopluk 
Skopal, Simona Postlerová, Zlata Adamovská / Jana 

Boušková / Lenka Skopalová, Martin Zahálka, Jana 
Malá / Eva Janoušková, Gabriela Vránová

Pátek 29. 8.•Elektra, Rondo •19.00
Taneční zábava / Eva a Vašek

Výstavy
31. 5. – 28. 8. •Elektra, galerie•9.00 – 17.00
Terarijní zvířata a kaktusy
(prodejní expozice živých zvířat)

30. 8. – 21. 9.
Oldřich Kolovrat Pocta posvátné 
přirozenosti
(prodejní výstava)

Hala Vincentka•28. 8. – 9. 9.
Krásy Slovenska/Josef Lomnický, fotografie

Kolonádní koncerty
Lázeňské náměstí

Neděle 3. 8. •16.00
Natalika

Středa 6. 8. •16.00
Jazzzubs

Neděle 10. 8. •16.00
Fryštácká javořina

Čtvrtek 14. 8. •16.00
Posádková hudba Olomouc

Neděle 17. 8.•16.00
Academic jazz band

Neděle 24. 8.•16.00
Hosté z Festivalu dechových or-
chestrů Zlín

Středa  27. 8.•16.00
Swingdixie VH Olomouc

Neděle 31. 8.•16.00
Holešovský komorní orchestr

Kino
Pátek 1. 8.•19.30
Zejtra napořád
Komedie, ČR 2014

Sobota 2. 8.•19.30
Babovřesky 2
Komedie, ČR 2014

Neděle 3. 8.•17.00
Letadla 2. Hasiči a záchranáři
Animovaný, USA 2014

Úterý 5. 8.•19.30
Díra u Hanušovic
Komedie, ČR 2014   12

Čtvrtek 7. 8.•19.30
Pojedeme k moři
Komedie, ČR 2014

Sobota 9. 8.•19.30
Babovřesky 2
Komedie, ČR 2014

Úterý 12. 8.•19.30
Love song
Komedie, USA 2013   12

Čtvrtek•14.8. •19.30
Zejtra napořád
Komedie, ČR 2014

Pátek 15. 8.•19.30
Tři bratři
Rodinná pohádka, ČR 2014

Sobota 16. 8.•19.30
Díra u Hanušovic
Komedie, ČR 2014   12

Středa 20. 8.•19.30
Pojedeme k moři
Komedie, ČR 2014

Pátek 22. 8.•19.30
Tři bratři
Rodinná pohádka, ČR 2014

Sobota 23. 8.•19.30.
Babovřesky 2
Komedie, ČR 2014

Neděle 24. 8.•17.00
Dětem / Letadla 2. Hasiči a záchra-
náři
Animovaný, USA 2014

Čtvrtek 28. 8.•19.30
Zejtra napořád
Komedie, ČR 2014

Pátek 29. 8.•19.30
Love song
Komedie, USA 2013   12  

Sobota 30. 8.•19.30
Díra u Hanušovic
Komedie, ČR 2014   12

Neděle 31. 8.•17.00 
Tři bratři
Rodinná pohádka, ČR 2014

Program SAS
Čtvrtek 14. 8. • 15.00 • Klubovna
Posezení u kávy

CHARITA  
SVATÉ RODINY
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.

6. 8.• STRAHOV
Společenské hry

13. 8.• STRAHOV 
Táborák 

20. 8.•STRAHOV 
Sváteční slovo/Helena Talašová

27. 8. • STRAHOV
Trénink paměti

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

18
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POZVÁNKA
Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
ve čtvrtek 4. září 2014 od 19.00 hodin 
na program v rámci Dnů slovenské kul-
tury

Vzpomínky na 
Slovenskou búdu
V  programu poznáte archivní materiá-
ly z  historie Slovenské búdy, návrhy ar-
chitekta Dušana Jurkoviče, jídelní lístky, 
pamětní knihu búdy, historické fotogra-
fie a vzpomínky na její největší osobnost 
MUDr. Paľka Blaha. Hostem besedy je ře-
ditelka Záhorského muzea ve Skalici his-
torička Viera Drahošová. 

Hraje trio lidové hudby Skaličan ze Ska-
lice. 
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Tiráž

Rozmarné 
loučení s létem
aneb  
Picnic 
Luhačovického 
okrašlovacího 
spolku Calma

Sobota 30. srpna 2014, 
14.00–17.00 hodin, 
Říční a sluneční lázně
Na programu je: loutkové di-
vadlo Teatro Pimprle, Circus 
LeVitare – čisté žonglování, 
Cirkusový workshop pro děti 
i  dospělé, Vzduchoplavec-
ká cvičení, Sluneční koupele.
Utopenci, pivo, limo.

KLOBOUKOVÝ 
DEN
Neděle 7. září 2014, od 
15.00 hodin, Lázeňské ná-
městí
Kolonádní koncert s  přehlíd-
kou unikátních klobouků 
a  historické módy, tanečním 
programem a soutěží o nejele-
gantnější klobouk
Účinkují: Luhačovický okrašlo-
vací spolek Calma, Jazzubs, 
Puellae Carminum, Taneční 
duo Petr a Hanka.
NECHEJTE SVŮJ KLOBOUK NA 
HLAVĚ! 

Výstava ukazuje více plazů než mnohé ZOO
Asi osmdesátku živých hadů, ještěrů 
a velkých pavouků mohou lidé vidět až 
do posledního prázdninového čtvrtka 
na terarijní výstavě v  luhačovické ga-
lerii Elektra. V expozici lze také spatřit 
například svlečený krunýř pavouka, asi 
čtyřmetrovou hadí kůži nebo v lihu na-
ložené hádě, které se narodilo s dvěma 
hlavami. 
„Ze živých exponátů je nejzajímavěj-
ší asi madagaskarský hroznýš, kte-
rý patří mezi ohrožené, zaujmou urči-
tě i jedovatí hadi, jako kobra, chřestýš 
nebo zmije. Kromě toho tu máme na-
příklad chameleony, včetně čerstvě vy-
líhlých mláďat. Teprve asi před týdnem 
se vyklubala z vajíček, která byla ukry-
ta v písku po dlouhých sedm měsíců,“ 
popsal pořadatel výstavy Karel Zava-
dil. Tento chovatel z Veselí nad Mora-
vou se teraristice věnuje asi třicet let 
od dob, kdy ho spolužačka ze střední 
zemědělské školy seznámila s  odbor-
níkem na hady z Brna. „Hned jsem se 
nadchl. Navíc když máte třeba jedno-
ho hada či pavouka, starat se o ně je 
docela snadné a  ani to nevyjde příliš 
draho,“ nastínil. Vysvětlil také, že běž-
ně chovaní hadi, jako užovky korálové, 
přijdou na pár set korun. „Další náklady 
znamená terárium, které stojí tak přes 
dva tisíce. Jinak ale platíte jen elektři-
nu na svícení, které zajišťuje zvířatům 
hlavně teplo a potravu, ale had sní ob-
vykle jen jednu myš týdně. A každý tý-
den terárium musíte vyčistit,“ popsal 
Zavadil. Sám však svého koníčka za asi 
třicet let rozvinul natolik, že se mu už 
více než deset let věnuje i profesionál-
ně a pořádání výstav a přednášek, pro-
dej plazů a hlodavců a hmyzu chova-
ných na krmení ho živí. Je to ale práce 
na plný úvazek. „Mám asi 200 hadů, 
ještěrů asi 70, pavouků 40, a tak se jim 

musím věnovat denně intenzivně. Na-
víc jako potravu pro ně i na prodej cho-
vám také dva tisíce hlodavců, červy, 
cvrčky a šváby. A třeba ještěři jedí čas-
těji než hadi a je s nimi víc starostí,“ po-
dotkl Zavadil.
Při prohlídce výstavy se díky jeho le-
titému zájmu a  zkušenostem dosta-
ne návštěvníkům také odborný výklad 
s řadou zajímavostí a mohou si část ex-
ponátů v případě zájmu i pořídit. Pokud 
chtějí, mohou vzít hada či ještěra s asis-
tencí chovatele i do ruky. „Návštěvníci se 
nemusejí bát. Hadi jsou tím stresovaní 
daleko víc než kte-
rýkoli člověk, co je 
vezme do ruky. Pro-
to taky střídám, kte-
rého vytahuji, aby 
jim to neublížilo,“ vy-
světlil chovatel.
Většinu zvířat, kte-
rá chová, nepova-
žuje vůbec za ne-
bezpečná. „Myslím, 
že pro děti je dale-
ko nebezpečnější 
třeba cizí pes někde 
na ulici,“ míní Zava-
dil. Svého času pro-
to také nechal svou 
malou dcerku jezdit na několikametro-
vém hadovi. „Vozil ji po pokoji a z médií 
si to chodili fotit a natáčet,“ pousmál se 
chovatel. Přiznává ale zároveň, že jeho 
vášeň pro chovatelství se s rodinným ži-
votem příliš ráda nemá. „Manželce stá-
le přibývající zvířata dost vadila a asi i to 
byl důvod našeho rozchodu,“ povzde-
chl si Zavadil. Tento rozchod mu po-
mohly přečkat ale právě zvířata, hlavně 
velcí hadi, které měl nejvíc v oblibě. „Ti 
měli dokonce jména Adam a Eva a po-
mohli mi jak psychicky, tak finančně, 

protože měli potomstvo, jehož prode-
jem se mi po rozvodu podařilo lépe vy-
jít s penězi,“ poznamenal. O tom, že ha-
dům zasvětil svůj život, hovoří i to, že jim 
pořídil vlastní byt nad tím svým. Jeho 
práce se zvířaty je spojená také s řadou 
mýtů, které musí vyvracet návštěvní-
kům výstav a přednášek, které pořádá 
na různých místech republiky. „Napros-
tý nesmysl například je, že velký had si 
lehne vedle člověka, narovná se a měří 
si tak, jestli by ho dokázal sníst,“ pozna-
menal chovatel. Mnozí také myslí, že 
tancující kobra poslouchá fakírovu píš-

ťalu, a  proto tančí. „Had 
ale neslyší, takže jen re-
aguje na pohyby té píš-
ťaly,“ vysvětluje Zavadil. 
Mezi omyly patří i  to, že 
hadi jsou slizcí, o  čemž 
se zmiňuje i  přirovnání, 
že je někdo slizký jako 
had. „Had má běžně kůži 
suchou, pouze některé 
typy vodních hadů, jako 
například naše užov-
ka obojková, vylučují na 
obranu páchnoucí se-
kret, takže tam možná 
tato pověra vznikla,“ při-
blížil Zavadil. Kromě vy-

vracení pověr informuje návštěvníky 
o řadě zajímavostí, třeba o chameleo-
nech. „Ti chovaní v zajetí nemění bar-
vu podle prostředí, ale spíše podle ná-
lady, protože tím, že žijí bez nebezpečí, 
původní instinkt trochu ztrácí,“ vypráví 
Zavadil. Poukazuje také na to, že jeho 
výstava je celkově unikátní. „Je tu více 
druhů hadů než v leckteré ZOO,“ poch-
lubil se. Ví prý, o čem mluví. „V zoologic-
ké jsem také nějaký čas pracoval,“ vy-
světlil chovatel.

Nikola Synek

Luhačovice, Družstevní 78
www.zameckagalerie.cz
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INzerce

Poradím Vám s každou 
střechou,fasádou a izolací
„�Je�to�jednoduché,�přijedu�k�Vám,�zaměřím�objekt,�navrhnu�optimální�řešení,�
spočítám�cenu,�a�když�se�Vám�to�bude�líbit,�rád�vše�dodám.“

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

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

Výrobky těchto partnerů u nás 
nakoupíte výhodněji.Odvaděč vody do sudu

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH 
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!

Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

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

LETOS VÁM VRACELI? 
Jste připraveni i na tuhou zimu?

 
Je nejvyšší čas na změnu dodavatele 

elektřiny a plynu, abyste 
už za tuto zimu platili méně. 

Ing. Michaela Marková, mob. 605 071 646.

Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz.


