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Vážení spoluobčané, 
dostal jsem možnost napsat svůj 

první úvodník pro Luhačovické noviny. 
Přiznám se, že k tomu přistupuji velmi 
uvážlivě a beru to jako další změnu ve 
svém životě, který se trochu výrazně 
pootočil před pěti měsíci, kdy jsem byl 
zvolen do zastupitelstva města a poté 
i do rady města.

Vyslyšel jsem výzvy okolí a rozhodl 
se, že místo pozice věčného brblala na 
poměry zkusím naplnit tu věčně omí-
lanou větu, že by to měli zkusit „mla-
dí“. Paradoxně po volbách, kdy jsme se 
dobrali složení nové rady města, kde 
jsme 4 nováčci, se to otočilo a teď zase 
slyšíme, že co my mladí vlastně chce-
me dělat, když jsme ještě nic nedoká-
zali.

No, hlavně dokázat, že nám jde  
o město, že umíme pracovat a přenést 

své zkušenosti ze soukromé sféry do 
té městské. Můžu říct, že za těch pět 
měsíců jsem se neubránil občas hod-
ně podivovat nad rozdílem v uvažo-
vání právě mezi těmi sférami. Každá 
strana se snaží odůvodnit své koná-
ní ze svého pohledu, vysvětlujeme 
si, jak by se daly problémy řešit jinak a 
jak nehledat různé kličky se všemu vy-
hnout. Zkrátka skloubit oba pohledy 
dohromady a najít cestu, jak by to šlo!

A pokud teď máte na tváři pochyb-
ný úsměv o té práci, je pro Vás velmi 
snadná rada – všechna zastupitelstva 
města jsou veřejná, můžete se zúčast-
nit a sledovat debatu, přidat svůj názor  
a zajímat se o kroky, které rada anebo 
zastupitelstvo dělají.

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nejkrásnějšího 

období roku, do jara. Taková jarní pro-
cházka po nové cyklostezce na přehra-
du, kdy Vás hřeje jarní slunce a zpíva-
jí Vám k tomu ptáci, je balzámem po 
dlouhé šedivé zimě.

Na teplejší počasí se čekalo i při re-
konstrukci ulice dr. Veselého. Nyní už 
by nemělo nic stát v cestě k tomu, aby-
chom sledovali, jak bude stavba v ter-
mínu dokončena.

Mohl bych vyjmenovávat dál… 
chodníky, řešení dopravní situace na 
ulici Družstevní (což už je stálice) včet-
ně parkoviště, další řešení v akci cyk-
lostezka Polichno… Čeká nás toho 
hodně.

Přeji Vám příjemné prožití nadchá-
zejícího jarního období.

David Ruman, radní
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15.00 pomník před radnicí
Program k 70. výročí 
osvobození Luhačovic 

14.00 vestibul knihovny
Připomínka válečných letců 
u pamětní desky J. Šnajdra
14.15  – 14. 45 
Průvod po pamětních deskách
MUDr. Šťastný, pamětní deska, 
Sokolovna, pamětní deska

Oslavy 70. výročí
osvobození Luhačovic

Sobota 2. května 



Luhačovicím vloni obyvatel ubylo, jen v Řetechově jejich počet vzrostl  
Tak jako řadě dalších menších měst 

a obcí ubývá v posledních letech také 
Luhačovicím stálých obyvatel. Zatím-
co ještě v roce 2004 jich bylo evidová-
no ve městě a jeho místních částech 
dohromady 5510, koncem roku 2014 
to bylo jen 5095 lidí. Vyplývá to z dat, 
která shromažďuje Úsek občanských 
průkazů, cestovních dokladů a evi-
dence obyvatel luhačovického měst-
ského úřadu. 

Největší rozdíl v počtu stálých oby-
vatel byl přitom za uváděné období v 
roce 2010. „Tehdy se počet obyvatel 
snížil o 74, jedním z hlavních důvodů 
jejich úbytku bylo přestěhování jinam. 
V uvedeném roce bylo za zmíněná 
léta totiž právě nejvíce odhlášených 

obyvatel, konkrétně 129,“ uvedla ve-
doucí správního odboru luhačovic-
ké radnice Vladislava Janíková. Ani Za 
rok 2014 si Luhačovice v počtu obyva-
tel nepolepšily. Rozdíl nebyl ale nijak 
markantní, protože v celých Luhačo-
vicích se snížil počet obyvatel během 
loňska o 16. 

Stěhování je jedním z hlavních dů-
vodů snížení počtu obyvatel v uply-
nulých letech. I když v loňském roce 
z lázeňského města odešlo jen o 5 lidí 
více, než se přistěhovalo, což byla jed-
na z nejlepších bilancí uplynulého de-
setiletí. „Nově přihlášených přitom 
bylo 104,“ sdělila Janíková. Rodí se 
ale také méně dětí, než kolik lidí z to-
hoto světa odchází. Nových občánků 

vloni Luhačovice evidovaly 45, zemře-
lých obyvatel bylo ale 56. V samot-
ných Luhačovicích, kde městský úřad 
evidoval svých občanů 4390, jich uby-
lo 14. Z místní části Kladná Žilín, čítají-
cí na konci minulého roku 198 obyva-
tel, se jich vloni odhlásilo 8, v Polichně 
se díky úbytku 3 lidí zastavil jejich po-
čet na čísle 274. Jen v Řetechově s 233 
na konci roku 2014 evidovanými oby-
vateli místních vloni o 9 přibylo.

Důvodů pro úbytek počtu obyva-
tel může být více. Jednak celkové od-
dalování rodičovství u mladých lidí, 
například z důvodu budování kariéry 
nebo touhy užít si více svobody, mlá-
dí. Vliv má i celková ekonomická situ-
ace. Stěhování pak ovlivňuje i nabídka 

práce, která bývá často širší v okresních 
a krajských městech. Pro menší města 
a obce zase například hovoří příjemněj-
ší, klidnější a zdravější prostředí i osob-
nější vztahy mezi lidmi. Pro Luhačovice 
je také plus jedinečné přírodní prostře-
dí, atmosféra lázní, bohatá kulturní na-
bídka či přítomnost architektonických 
skvostů od Dušana Jurkoviče. Pokud 
občan mění adresu trvalého pobytu, 
musí navštívit obecní úřad té obce, kde 
bude nově bydlet. „Tam vyplní formu-
lář a musí předložit oprávněnost k bytu 
nebo domu, to znamená např. výpis z 
katastru nemovitostí, nájemní nebo 
kupní smlouvu apod. Správní poplatek 
činí 50 Kč,“ doplnila Janíková.

Nikola Synek

Ukliďme Česko
Město Luhačovice ve spoluprá-

ci s místními myslivci, junáky a tech-
nickými službami se v letošním roce 
poprvé zapojí do dobrovolnické 
akce „Ukliďme Česko”, která vychází 
z mezinárodně osvědčeného mode-
lu „Let's Do It!”. Tento typ úklidových 
akcí již proběhl úspěšně ve více jak 

100 zemích za účasti 9 milionů dob-
rovolníků.

„Místní myslivci s junáky pořá-
dají brigády již několik let, proto 
jsem rád, že podpoří i tento pro-
jekt.  Osobně se budu vždy anga-
žovat a podporovat podobné akce. 
Zapojení mládeže a dobrovolníků 

do úklidu města považuji za urči-
tou výchovu k vlastenectví a pro-
jevu úcty ke svému městu. Chtěl 
bych požádat všechny občany, aby 
také nebyli ke svému okolí lhostej-
ní a využili krásných jarních dnů  
k úklidu u svých domů. Problém čer-
ných skládek, odpadků poházených 

na různých místech se dotýká nás 
všech a tento projekt je jednou  
z cest, jak na něj upozornit a něčím 
svému okolí prospět,“ vyzval spolu-
občany místostarosta Radomil Kop.

Úklid města se uskuteční 18. dub-
na 2015, zapojte se všichni a ukliďte 
si ve svém okolí.  
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Kraj zvažuje opravit letos část hlavního 
průtahu Luhačovicemi

Mezi investicemi do oprav silnic, kte-
ré zvažuje pro letošek Zlínský kraj, je 
i  oprava části komunikace II/492, kte-
rá prochází jako hlavní tepna Luhačo-
vicemi. Předběžný výběr úseků, které 
se budou rekonstruovat, schválila kon-
cem února krajská rada. Investiční zá-
měry jsou v celkové odhadované hod-
notě 360 milionů korun.

„Pro letošní rok máme vytipováno 
celkem 30 investičních akcí na silnič-
ních komunikacích ve vlastnictví kraje, 
které bychom chtěli opravit nebo zmo-
dernizovat. Jedná se však zatím o prv-
ní předvýběr, ze kterého teprve vznik-
ne konečný seznam,“ sdělil Jaroslav 
Kučera, krajský radní pro oblast dopra-
vy. Peníze jsou určeny na opravy, rekon-
strukce a modernizace silnic II. a III. třídy, 
které jsou ve vlastnictví kraje.

Zvažovaná oprava v  Luhačovicích 
by se měla týkat zhruba 700metrové-
ho úseku silnice  II/492. Náklady by měly 
být asi 8 milionů. „V rámci této akce by 
se měl vyměnit povrch v úseku od od-
bočky na Kladnou Žilín ke kruhovému 
objezdu u Penny marketu. Opravovat 
se bude ještě kousek za objezdem, aby 
se navázalo až na úsek, kde je již povrch 
novější,“ nastínil za Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý. 

Opravy si samozřejmě vyžádají do-
pravní omezení. „Půjde ale vždy o uza-
vření jednoho pruhu,“ poznamenala 
ředitel ŘSZK Malý. Prozatím se pro jed-
notlivé zvažované opravy zpracovávají 
projektové dokumentace, a to také ve 
spolupráci se zainteresovanými obce-
mi a  městy. „Samosprávy často chtě-
jí spolu s opravou silnice rekonstruovat 
například přilehlé chodníky nebo ob-
rubníky. Také v Luhačovicích se s tím po-
čítá,“ zmínil Malý. 

Co a kdy se bude opravovat, ale podle 
něj bude jasnější až koncem března či 
v dubnu.

„Uvidíme také podle peněz,“ pozna-
menal Malý. Financovat projekty kraj 
hodlá jednak z  regionálního operační-
ho programu, ale také ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury.

Mezi dalšími zvažovanými rekon-
strukcemi komunikací je nejblíže Luha-
čovicím asi čtyřsetmetrový úsek silnice 
III/49026 v Biskupicích. „Tedy část odboč-
ky na Ludkovice,“ nastínil Malý. Mezi dal-
šími z možných oprav jsou komunikace 
na různých místech ve všech okresech 
regionu. Mezi uvedenými investičními 
záměry také nechybí například mostky 
ve Zlíně Kostelci nebo v Březůvkách.

Nikola Synek

Výstava v New Yorku představí i osobitý 
luhačovický dům

Také prezentace nekonvenční-
ho domu realizovaného v  Luha-
čovicích bude součástí připravo-
vané výstavy, která se uskuteční 
v New Yorku. Od  2. do 30. dubna 
se v tamním The Center for Archi-
tecture Breakthrough Space vý-
stavou představí český architekto-
nický ateliér OK PLAN. V prestižní 
galerii zaměřené na architektu-
ru se návštěvníci budou moci se-
známit s řadou staveb, které archi-
tektonický ateliér navrhl. Nechybí 
mezi nimi ani stavba rodinného 
domu v  Luhačovicích, realizova-
ná v  nedávné době. Je specifická 
svým vzhledem realizace na rela-
tivně úzkém pozemku. 

„Snahou bylo maximální zasta-
vění severní části pozemku, tak 
aby byla ponechána maximál-
ní volná plocha zahrady na jihu 
před domem. Půdorys má tvar 
čtvrtkruhu, kdy jihozápadní fa-
sáda se maximálně otevírá smě-
rem k  výhledům do protilehlých 
ozeleněných kopců. Svažitost po-
zemku je využita také pro výško-
vé členění stavby,“ uvádí se k  re-
alizaci domu na internetovém 
portálu ateliéru na adrese www.

okplan.cz. Majitelé si nechali po-
stavit dům podle návrhu, který 
by mnohé však mohl svou neob-
vyklostí odradit. Především použi-
tím lešenářských trubek jako sou-
části hotového vzhledu stavby. 
Před obloukovou fasádou je totiž 
předsazen ochoz, tvořený lehkou 
konstrukcí z  lešenářských trubek 
a dřevěných podlážek z dubových 
prken. Ochoz je v  úrovni střechy 
kryt trapézovým plechem. Ve stej-
ném řešení je také parkovací pří-
střešek před domem.

OKPLAN ARCHITECTS zalo-
žil v  roce 1999 architekt Luděk 
Rýzner a za dobu své patnáctileté 
existence si ateliér vydobyl pev-
nou pozici mezi architektonic-
kými ateliéry v  České republice. 
Kromě luhačovického domu na-
vrhl řadu staveb u nás i v zahrani-
čí. A to nejen rodinné vily, ale také 
různé administrativní a  výrobní 
objekty. Ateliér navrhoval napří-
klad rekonstrukci zastupitelského 
úřadu v Moskvě nebo objekt spo-
lečnosti Hranipex v  britském Bir-
minghamu.

Nikola Synek



Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice 
konané 18. 2. 2015
ZML schválilo:
• smlouvu o  propagaci v  rámci pro-

jektu Cena Salvator 2014 uzavřenou 
mezi městem Luhačovice a  Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou 
multimediálních komunikací;

• vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku na služby pro zpraco-
vání dokumentace pro stavební po-
volení na vybudování kogenerační 
jednotky Městské plovárny Luhačo-
vice a  zaslání výzvy na podání na-
bídky firmám: CM Projekt, s. r. o., 
Sladkého 13, 617 00 Brno, Středis-
ko expertních energetických služeb 
SEES Ostrava, Čujkovova 30, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, Energia, spol. s r. o.,  
Partizánská cesta 97, 974 01 Ban-
ská Bystrica, HESTECH, spol. s  r. o., 

Mánesova 657, 686 01 Uherské Hra-
diště, CENTROPROJEKT GROUP, a. s., 
Štefáníkova 167, 760 01 Zlín, EGP IN-
VEST, spol. s r. o., Ant. Dvořáka 1707, 
688 01 Uherský Brod;

• převod nájemní smlouvy z  1. 10. 
2010 uzavřené s MUDr. Věrou Rajch-
lovou na užívání nebytových prostor 
o výměře 65,06 m2 v objektu zdravot-
ního střediska č. p. 315, ul. Masaryko-
va v  Luhačovicích, na firmu MUDr. 
Věra Rajchlová, s. r. o., se sídlem Luha-
čovice, Úprkova 415;

• účast PhDr. Františka Hubáčka na 
zahraniční studijní cestě pořádané 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska na Slovensko v ter-
mínu 6. 6. – 13. 6. 2015.

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice 
konané 4. 3. 2015
RML vydala:
• Organizační směrnici č. 3/2015, kte-

rá stanoví pravidla při přebírání, evi-
denci, vydávávání a dalším nakládání 
s nálezy nalezenými na území města 
Luhačovice. 

RML schválila:
• poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč 

Středisku rané péče EDUCO Zlín,  
z. s., na činnost sdružení v roce 2015;

• poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000 Kč Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně;

• podání žádosti o  dotaci Minister-
stva školství mládeže a  tělovýcho-
vy v  rámci programu „Podpora 
zabezpečení škol a  školských za-
řízení“ Mateřskou školou Luhačo-
vice, příspěvkovou organizací, na 
pořízení videotelefonů k  doplnění 
elektronického zabezpečení dveří;

• zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví koupí část pozemku 
parc. č. 613 o výměře cca 130 m2 k. 
ú. Polichno (Jedná se o  pozemek 
pro vybudování cyklostezky Polich-
no – Újezdec u Luhačovic.);

• zveřejnění záměru města prodat 
bytový dům s čísly popisnými 864, 
865 a 866 na pozemku st. pl. 103/4, 
pozemek st. pl. 103/4 o  výměře  
675 m2 a části přilehlého pozemku 
parc. č. 103/5 o výměře cca 1 710 m2  
k. ú. Luhačovice v  souladu s  Pra-
vidly pro prodej bytů a  bytových 
domů v majetku města Luhačovice 
(Jedná se bytový dům v ulici Druž-
stevní a přilehlý pozemek.); 

•	 uzavření dodatku č. 7 k  nájemní 
smlouvě z 14. 4. 2008 na pronájem 
části pozemku st. pl. 275 o výměře 
150 m² ve vlastnictví firmy MANAG 
development, a. s., pro účely veřej-
ného parkoviště pod poštou, před-
mětem kterého bude prodloužení 
doby nájmu do 31. 10. 2015;

•	 podání žádosti o  dotaci z  Operač-
ního programu Životní prostředí, 

prioritní osa 4.11 Zkvalitnění naklá-
dání s odpady pro Technické služ-
by Luhačovice, příspěvkovou orga-
nizaci, na dovybavení systémů pro 
separaci a  svoz biologicky rozloži-
telných odpadů; 

• poskytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč na konto veřejné sbírky 
na pomoc zraněným a pozůstalým 
po obětech útoku dne 24. 2. 2015 
v  restauraci Družba v  Uherském 
Brodě.

 RML vzala na vědomí:
• rozpočtový výhled na období let 

2016–2022; 
• informaci o  obdržené dotaci  

37 503 Kč v  rámci rozvojového 
programu MŠMT Podpora logo-
pedické prevence v  předškolním 
vzdělávání v roce 2015 Mateřskou 
školou Luhačovice na projekt „Pa-
poušek je kamarád, chce si s námi 
povídat“ a  bere na vědomí reali-
zaci tohoto projektu;

•	 zprávu o  posouzení a  hodnocení 
nabídek veřejné zakázky s názvem 
„Informační panely KORIS a přípoj-
ky el. energie II.“ a schválila výběr 
nejvhodnější nabídky uchazeče 
Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 
559/8, 664 48 Moravany, a schváli-
la uzavření smlouvy o dílo s ucha-
zečem Ing. Ivo Hermanem, CSc.

RML jmenovala:
•	 komisi pro otevírání obálek 

a  hodnoticí komisi na veřejnou 
zakázku „Zpracování 1. stupně 
projektové dokumentace (doku-
mentace pro stavební povolení – 
DSP) na vybudování zařízení na 
úsporu energií – kogenerační jed-
notky v  objektu Městské plovár-
ny Luhačovice“ ve složení: členo-
vé: Stanislav Duháň, Mgr. Tomáš 
Mejzlík, Ing. Jiří Šůstek, náhradní-
ci: Ing. Bc. Marie Semelová, Rado-
mil Kop.
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zprÁVY z raDNIcE

Zkontrolujte si platnost občanského  
průkazu, upozorňuje radnice

Lidé by si měli zkontrolovat plat-
nost svého občanského průkazu. Také 
řada obyvatel Luhačovic si ho totiž le-
tos bude muset zajít vyměnit. „Uplyne 
desetiletá lhůta, kdy končí platnost ob-
čanských průkazů po povinné výměně. 
Ta započala v polovině roku 2004 a kul-
minovala v roce 2005, kdy bylo vydáno 
více jak pět tisíc občanských průkazů  
s dobou platnosti do roku 2015,“ po-
znamenala vedoucí správního odbo-
ru luhačovického městského úřadu 
Vladislava Janíková. 

Lidé včasnou kontrolou platnosti 
své občanky mohou předejít nepří-
jemnému překvapení ve chvíli, kdy 
by měli svou totožnost prokázat. Pro-
padlá legitimace nemusí být jen jed-
noduchou komplikací. „Když lidé ne-
mají platný průkaz, dopouští se navíc 
přestupku, za který jim může být ulože-
na pokuta,“ upozornila Janíková. Pro 
výměnu dokladu musejí luhačovičtí 
občané zamířit na Úsek občanských 
průkazů, cestovních dokladů a evi-
dence obyvatel, který najdou v pří-
zemí radnice. „V kanceláři jsou dvě 
pracoviště, která obsluhují Bc. Marti-
na Matulíková a Bc. Jana Homolková. 
Pracovnice jsou plně k dispozici v úřed-
ní dny, kterými jsou pondělí a středa,“ 
uvedla Janíková.

K vyřízení občanského průkazu 
musí příchozí předložit pouze stáva-
jící doklad. „Pokud již není průkaz plat-
ný, musí přinést další doklad, což je rod-
ný list, cestovní pas, případně řidičský 
průkaz,“ poznamenala Janíková. 

V současné době již se nepoužívají 
na průkazy fotky, které by si člověk už 
hotové na úřad přinesl. „Žádost včet-
ně pořízení fotografie se totiž pořizu-
je přímo v informačním systému ob-
čanských průkazů. Výměna průkazu 
je zdarma,“ podotkla Janíková.

Vyřízení nového dokladu trvá asi 
30 dnů. „Proto je vhodné, aby o vysta-
vení nového průkazu občané požádali 
nejpozději měsíc před vypršením plat-
nosti stávajícího. Nejdříve však dva mě-
síce před skončením platnosti dokladu,“ 
doplnila Janíková. 

Mimo úřední dny si lze nový do-
klad zařizovat pouze po telefonic-
ké domluvě, protože v neúřední dny 
pracovnice často vyjíždí na služební 
cestu. „Vyřizují totiž také žádosti leží-
cích občanů, kteří se nemohou na pra-
coviště dostavit vzhledem k nepřízni-
vému zdravotnímu stavu,“ vysvětlila 
Janíková. Návštěvu lze domluvit tele-
fonicky na čísle 577 197 415 nebo 577 
197 414.

Nikola Synek 

Nová služba občanům – hlášení závad
Vážení spoluobčané, od začát-

ku dubna má každý z vás mož-
nost upozornit na problémy, záva-
dy a nedostatky, které se nachází 
na území našeho lázeňského měs-
ta. Díky aplikaci Hlášení závad, kte-
rá je přístupná na webových strán-
kách města, má každý obyvatel 
možnost velmi rychle upozornit na 
daný problém. Tento odkaz se na-
chází na modrých stránkách měs-
ta s označením Hlášení závad a po 
jeho otevření se vám objeví velmi 
jednoduchý formulář, který je nut-
no vyplnit. Občan lokalizuje kon-
krétní místo se závadou, vybere 
kategorii, o jaký problém se jedná, 
a doplní stručný popis nebo může 
přidat i fotografii. Ke zpětné kon-
trole je nutno přidat e-mailovou 
adresu a telefon. Aplikace je volně 
přístupná a všichni obyvatelé mají 
možnost vidět, v jaké fázi se závada 
nachází – tedy kdy byla nahlášena, 
kdy přijata a kdy odstraněna.

Věřím, milí spoluobčané, že tato 
nová forma přispěje i díky vám  
k tomu, aby naše město bylo ještě 
krásnější a upravenější.

V souvislosti s tím, že je dostup-
ná webová aplikace pro hlášení 
problémů či závad a někteří obča-
né města (zejména senioři) nema-
jí možnost využití internetu, mají 
občané možnost využít tzv. staros-
tenský den. V tento den, tedy prv-
ní pondělí v měsíci v čase od 15.00 
hodin do 17.00 hodin mohou při-
cházet občané se svými dotazy, in-
formacemi či jinými záležitostmi. 
Čas na projednání je omezen na  
5 až 10 minut tak, aby se dostalo na 
co možná nejvíc občanů města.

První starostenský den se uskuteč-
ní (s ohledem na velikonoční svátky) 
dne 30. 3. 2015, další 4. 5. 2015.

tajemník MÚ PhDr. František Hubá-
ček, starostka města Ing. Marie Se-
melová
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Člověk s velikým vztahem ke kultuře a hoteliérství, ale také s poutavým život-
ním příběhem   

To je Radomil Kop, který se stal 
na podzim místostarostou Luha-
čovic. Na dráhu politika se vydal 
před rokem a půl. S mnoha politic-
kými špičkami se osobně setkával 
ale už v osmdesátých letech. Teď 
je mu osmapadesát, kdysi byl ale 
také mladý bigbíťák. Poslední léta 
si lze zase v knihkupectvích poří-
dit několik jeho románů.

Jste ze severu Moravy. Co Vás do-
vedlo do jiné části republiky?

Pocházím z Oder v okrese Nový Ji-
čín. Byl tam gumárenský podnik Op-
timit, který měl generální ředitelství 
v  tehdejším Gottwaldově, dnešním 
Zlíně. Jako dítě jsem do Zlína jezdíval 
a říkal si, že bych v tomto kraji chtěl jed-
nou žít. To se mi ale podařilo až v pět-
advaceti, kdy jsem po řadě peripetií 
dostal nabídku od JZD Slušovice pra-
covat v gastronomii.

Vy jste tedy nějak studoval 
gastronomický obor?

Mně a jedné z mých tří sester se po-
dařilo studovat hotelnictví. Ale ne-
mohl jsem pak pracovat v oboru, pro-
tože v sedmdesátých letech postupně 
celá nejbližší rodina emigrovala. Rodi-
če měli už v  50. letech politické pro-
blémy. Otec byl z ředitele továrny na-
jednou pomocným dělníkem. Já pak 
mohl také pracovat jen jako pomocný 
dělník a zametat továrnu. Až po 10 le-
tech jsem se odtamtud dostal díky JZD 
Slušovice. Umožnili mi dělat mou pro-
fesi. Působil jsem v gastronomii a pak 
jako ředitel různých restaurací. Stara-
li jsme se také o četné delegace jezdí-
cí do Slušovic jako do výkladní skříně 
tehdejšího československého země-
dělství.

A  jak jste se tedy nakonec ocitl 
v lázeňském městě?

Po revoluci jsem založil poraden-
skou firmu. Ta pomáhala hlavně resti-
tuentům, kteří dostali zpět majetek, 
třeba hotely, a nevěděli si s  tím rady. 
Začátkem 90. let jsem byl požádán ve-
dením ODS o  uspořádání kongresu 
strany v Luhačovicích. S tím jsem do-
stal i  nabídku provozovat tu tehdejší 
vládní vilu. Jenže příprava kongresu 
trvala půl roku a přišly další příležitos-
ti. Oslovilo mě město, zda bych nepo-
mohl s kulturním domem Elektra, kte-
rý v té době dobře nefungoval. Ozvali 
se i  další podnikatelé, kteří rozjížděli 
různé penziony. Myslel jsem původně, 
že budu v Luhačovicích 14 dní. No a už 
jsem tady čtyřiadvacet let.

Jak vzpomínáte na dobu rozkvě-
tu Slušovic?

Velice rád. Navíc mě svým způso-
bem zachránily z těch potíží. Slušovi-
ce byly takový sociální kapitalismus. 
O  zaměstnance bylo perfektně po-
staráno, byly skvělé mzdy a bezplatné 
rekreace. Ale muselo se tvrdě praco-
vat. Neexistovalo, říct nemůžu. I když 
jsem se dostal krátce před revolucí na 

Západ, nenaučil jsem se tam tolik, co 
ve Slušovicích.

Jak jste bral změny po revolu-
ci roku 1989? Lidé si od ní dost sli-
bovali.

Krátce před revolucí jsem mohl ko-
nečně vycestovat do Německa. Zkuše-
nost ze Západu mě na leccos připravi-
la. Věděl jsem, že najednou nebudou 
všichni bohatí a podnikání není o tom 
být hned milionář. Změny jsem samo-
zřejmě vítal, 30 let jsem neviděl souro-
zence, než se otevřely hranice. Dnes 
to lidé vnímají jednoduše. V  té změ-
ně opravdu nešlo jen o fronty na ba-
nány. Komunismus rozbil celé rodiny. 
A z osobní zkušenosti můžu říct, že ty 
vztahy se už nedají dát úplně dohro-
mady. Po těch letech, když jsme se pak 
mohli sejít, se i  z nejbližších příbuz-
ných stali vlastně cizí lidé. Když sest-
ry odcházely, měly 18 let. Když ode-
šla do Německa maminka, zůstal jsem 
tu sám. Ale chtěl jsem, aby šla. Věděl 
jsem, že to nějak zvládnu.

Proč jste tu zůstal a také neodešel?
Já byl dvanáctiletý kluk, když emi-

grovala nejstarší sestra - oni odchá-
zeli jeden po druhém. A v pozdějších 
dobách mě pak úřady nepustili ani do 
Polska. Ty příběhy jsem pak popsal ve 
svých knihách. Teď v poslední knize po-
pisuji zase můj pohled zpět na zemi 23 
let po Sametu. Není vše, jak jsme chtěli, 
já na tuto revoluci měl vždy svůj názor. 
Přesto jsem vděčný za tu změnu. Naše 
země se změnila k nepoznání, a kdo to 
nevidí, je slepý, nebo to nechce vidět.

Myslíte, že revoluce byla nějak ří-
zený přechod ke kapitalismu?

Ano, byl jsem o tom vždy přesvěd-
čen. Před deseti lety, když jsem psal 
knihu Sametové ovečky, jsem se to 
tam snažil v závěru vystihnout větou: 
„Ovečky, vraťte se do svých ohrad, 
mlčte a nevystrkujte moc růžky, abys-
te o ně nepřišly."

Jak jste se vůbec dostal ke psaní?
Až v bezmála 50 letech. Přátelil jsem 

se s  dříve zakázanou moderátorkou 

Milenou Vostřákovou a jejím mužem. 
Vyprávěl jsem jim svůj životní příběh 
a říkali: „To musíš napsat!" Ale nechával 
jsem to být. Pak jsem ale potkal jistého 
profesora Univerzity Karlovy, zabývají-
cího se grafologií. Tento světově uzná-
vaný odborník, kterého si najímaly 
i významné osobnosti včetně britské 
královny, chtěl analyzovat můj ruko-
pis. Tak jsem napsal větu. On si text 
vzal, za deset minut přišel a  hned 
mi říká: „Vy s tím Vaším osudem mu-
síte něco dělat, nejlépe se z  něj vy-
psat!" Popsal mi spoustu pravdivých 
věcí o mém životě, co jsem třeba ani 
sám nevěděl. Tak jsem pak začal psát. 
Samozřejmě hlavně o dobách, které 
jsem prožil.

Kromě literatury jste se věnoval 
i hudbě, že?

V 60. letech to byla jediná možnost, 
co se tu dalo dělat. Vše bylo zakázané, 
šlo trochu poslouchat západní hudbu, 
než ji záhy zatrhli. Abych ten blázinec 
přežil, ve dvanácti jsem založil kapelu. 
Jezdili jsme zpočátku jako předkape-
la. Skupina, pod kterou jsme začínali, 
se pak vyvinula v profesionální a hrá-
la donedávna. Byl to bigbít. Jmenova-
li jsme se The Fellows. Pak nás zakáza-
li a ti, co pokračovali, museli přistoupit 
na tehdejší podmínky. Změna názvu 
na Bakaláři, přehrávky před komi-
sí, jen český repertoár, ostříhat se… 
Profesionálně hráli někteří donedáv-
na jako Fragment, převážně ve Skan-
dinávii. Většina kamarádů z kapely již 
nežije, věnoval jsem proto uctění je-
jich památky svou předposlední kni-
hu Nebe rockerů.

Jako co jste v kapele působil?
Zpíval jsem, psal texty, hrál dopro-

vodnou kytaru.

A vy jste v těch šedesátých letech 
byl „mánička“ –  tedy dlouhovlasý?

Já byl mánička. Mohl jsem si to do-
volit. Teda ne když jsem studoval, ale 
ve fabrice, jako pomocný dělník. V té 
fabrice jsem také navázal skvělé vzta-
hy s Romy, i když tehdy si říkali hrdě Ci-
káni. Nastoupili jsme do práce v šest. 

V 6:05 už jsme byli všichni od sazí, se 
kterými se tam dělalo. Tak byli všich-
ni černí bez rozdílu, byli jsme si rovni. 
Menšin tam bylo ale více, Maďaři, Ru-
muni, Slováci a  další, takže člověk se 
naučil skvěle se všemi vycházet a re-
spektovat je. Nějaké bláboly o diskri-
minaci a  rasizmu se navíc tehdy ne-
řešily.

Vy jste tu dával dohromady i čes-
ko-slovenské vztahy po rozpadu fe-
derace, že?

Celý život jsem bojoval tako-
vý svůj boj za mezilidské vztahy.  
I v dobách, kdy jsem dělal pro Slušo-
vice. Působil jsem třeba v  Zádveři-
cích v motorestu. Tam jezdila spous-
ta lidí ze Slovenska a vztahy s Čechy 
tehdy nebyly občas nic moc. Člověk 
mohl v pohostinství dát prostě cho-
váním najevo, že jsou tu vítaní. Pak, 
když byla možnost po konci fede-
race založit za velké pomoci Magdy 
Vášáryové Česko-slovenskou společ-
nost, usilující o  dobré vztahy obou 
národů, neváhal jsem.

Zádveřický motorest pamatu-
ji z 80. let jako dost exponovaný. 
Dnes nefunguje vůbec.

I  mnozí, kdo přišli do Luhačovic, 
vzpomínají, jak tu byly všechny re-
staurace a  hotely plné. Obsazovalo 
se tehdy ale plánovaně rekreacemi 
ROH (což byly někdejší odbory). Jen-
že doba se změnila! Lidé si pak kou-
pili ty podniky a mysleli, že tam dál 
přijde třeba 500 lidí na oběd. A to se 
logicky nestalo. To samé motorest 
v  Zádveřicích. Do nedalekých Slu-
šovic jezdilo svého času denně i 80 
autobusů lidí a byl spíše problém to 
pokrýt. Tam jste otevřeli ráno a  do 
závěrečné jste se nezastavil. Když se 
pak změnily poměry, motorest byl 
samozřejmě bez klientely. Jak fun-
guje nyní, netuším. Rozhodně tehdy 
nebyla taková konkurence jako teď.

Velká konkurence ale tlačí pod-
niky k poskytování lepších služeb, 
ne? Profituje klient.

Já si nemyslím, že by v kvalitě slu-
žeb Luhačovice nějak pokulhávaly. 
Otevřela se tady spousta luxusních 
hotelů, jako jsou třeba Alexandria, 
Jurkovičův dům, Pohoda nebo Au-
gustiniánský dům. Ty službami jistě 
uspokojí náročnou klientelu. V  mi-
nulosti se ale mnozí podnikatelé 
pouze podbízeli výrazným snížením 
cen, což pro odvětví nebyla správná 
cesta.

Jaká je tedy cesta dovést dnes 
v  Luhačovicích hotelový provoz 
k úspěchu?

Před revolucí bylo třeba jen 10 
hotelů a  10 restaurací. Dnes se po-
čet těchto zařízení zdesetinásobil  
a v mimosezoně někteří bojují o pře-
žití. Jsou i  názory, že by mělo mít 
město možnost to regulovat, jako 
třeba ve Švýcarsku. Například by 
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bylo 20 hotelů, 20 restaurací a 5 cuk-
ráren. Všechny by tak prosperovaly 
a město by mělo větší výnos z daní. 
To však situaci neřeší. Město tu kom-
petenci nemá a  v letních měsících 
by malá kapacita nepokryla poptáv-
ku. Po nedávné účasti na konferenci 
o cestovním ruchu jsem pochopil, že 
musíme hledat cestu, jak nalákat do 
Luhačovic novou klientelu. Připravit 
návštěvníkům kulturní a  sportovní 
vyžití, kongresy a společenské akce, 
aby přijeli s  tím, že je čeká spousta 
zážitků. Jen obdivovat krásy Luhačo-
vic dnešní náročnou klientelu již jistě 
dostatečně neosloví.

Jste členem ANO. Proč jste do 
něj vstoupil?

Potkal jsem se prostě s lidmi, kte-
ří mě přesvědčili, že chtějí něco změ-
nit. Vedu oblastní sdružení ve Zlíně 
a  jsem i  v krajském předsednictvu. 
Působí u nás mnoho schopných lidí, 
kteří se přidali opravdu proto, aby se 
tu něco změnilo k  lepšímu. Ani pak 
třeba nešli za politickou kariérou, 
i když mohli.

Všichni ale asi nemusejí mít při 
vstupu do politiky čisté úmysly.

Nejsem naivní a  věděl jsem, že 
to nebudou jen slušní lidé, kdo se 
k  novému uskupení zkusí přidat. 
V  regionálních volbách jsme za-
znamenali velký úspěch, na kterém 
mám doufám i  já nemalé zásluhy. 
Mou osobní výhrou však bylo, že 
se mi podařilo vytvořit v  naší ob-
lasti tým slušných a  pracovitých 
lidí. Byly i  problémy, třeba před 
volbami na zlínské kandidátce. 
Dnes přesto máme ve Zlíně silné 

zastoupení. Byla dokonce snaha 
mě ze struktur hnutí „sundat“", ale 
90 % lidí mě tam navolilo zpět. Po 
volbách jsem se setkal s lidmi, kteří 
ve svých městech zvítězili, a přesto 
upřednostnili možnost něco změ-
nit před nabídkou finančně mo-
tivující funkce. Tím myslím dali 
voličům jasně najevo, že chtějí pra-
covat pro ně, ne pro vlastní blaho.

Když jste při komunálních vol-
bách uspěli v Luhačovicích, zva-
žoval jste dlouho, zda půjdete 
do uvolněné funkce?

Skončili jsme třetí, a  tak jsem 
o  tom vůbec nepřemýšlel. Chtě-
li jsme ale určitě být v radě města, 
v koalici. Že je ze mě místostarosta, 
pak vyplynulo z koaličních jednání.

Co Vy osobně můžete městu 
přinést?

Doufám, že se mi podaří vyřídit 
pro město co nejvíce dotací přes 
kulturu. ANO má také ministra fi-
nancí a  europoslance, tak věřím, 
že se najde cesta leccos vyjednat. 
A  chci dohlížet také co nejvíce na 
efektivní hospodaření města, což 
je i v programu koalice. Po pár mě-
sících na radnici jsem se ale mohl 
opravdu ujistit, že tu dosud bylo 
vše průhledné.

V  cestovním ruchu a  kultuře 
pracujete léta. Jak se dokážete 
domluvit s cizinci?

Dost dobře rusky. Německy hovo-
řím už od dětství, ale mluvím i čás-
tečně anglicky, v tom se ale chci stá-
le dál zdokonalovat. Domluvit se 
člověk v mém oboru musel vždy.

Sám jste ze 4 dětí a 4 potomky 
máte. Míří jako Vy do cestovního 
ruchu či politiky?

Mám tak jako mí rodiče tři dcery 
a syna. Ale věnují se spíše jiným oblas-
tem. Jen jedna dcera, co je teď na ma-
teřské, studovala cestovní ruch a  pra-
covala v  cestovní kanceláři. Jinak děti 
studují například státní správu a  ma-
nagement. Syn je sportovec a fotbalo-
vý rozhodčí.

A co Vy a sport?
Za mlada fotbal, hokej, tenis, ale jen 

rekreačně. Teď se snažím hlavně cho-
dit plavat do městské plovárny, která je 
každopádně to nejlepší, co město vy-
budovalo. Plovárnu neoceňuji jen jako 
občan, ale je i  nesmírně důležitá pro 
turistický ruch. Její postavení protáhlo 
turistickou sezónu nejméně o 2 měsí-
ce. Snad všichni hosté tam chodí a jsou 
nadšeni.

A jinak relaxujete jak?
Času moc není, jsem na radnici, dě-

lám předsedu v hnutí Ano, vytížení je 
veliké. Ale má vášeň je čtení, když je čas.

Co nejraději čtete?
Zajímá mě historie nebo populární 

švédské detektivky. Hodně i knihy o ro-
dině Baťů. Rád také čtu třeba Hrabala. 
Otec byl velký čtenář. Měli jsme doma 
na 2 000 knih a sourozence doslova nu-
til číst. Nejstarší sestra pak inklinova-
la k poezii. Tu i recitovala s Pavlem Ko-
houtem.

Setkal jste se s  množstvím lidí 
z různých vrstev. Kdo byl nejzajíma-
vější?

Ač to dnes již není populární, stále si 

vážím prezidenta Havla. Je k němu 
spousta výhrad, ale on byl pro mne 
ten symbol demokracie. Rád jsem 
se vídal s  Tomášem Baťou junio-
rem nebo s  panem Pivečkou. An-
děl a  mimořádně významná osob-
nost je pro mě Magda Vášáryová, 
která je nesmírně inteligentní a má 
obrovský přehled. Této dámy si vel-
mi vážím.

U  Vašeho profilu zastupitele 
uvádíte své motto „Co tě neza-
bije, to tě posílí.“

Můj život rámovaly vždy vzestupy 
a pády. Vojnu jsem strávil u PTP (po-
mocné technické prapory). Vypra-
coval jsem se ale. Nastoupil jsem do 
pracovního tábora a odcházel jsem 
jako šéf důstojnického klubu. V  ci-
vilu jsem začínal u koštěte ve fabri-
ce a  končil jsem hoštěním ministrů 
a  prezidentů. Má životní filozofie je 
proto také nikdy se nad nikoho ne-
povyšovat. Uráží mě třeba, když se 
o  někom mluví jako o  „socce“. Člo-
věk totiž snadno z výšin upadne.

Jak je to vlastně s  Vaším pří-
jmením? Na knížkách uvádíte 
Kopp, na radnici Kop. Ty dvě „P" 
jsou jako spisovatelský pseudo-
nym?

Ne, to příjmení se dvěma „P" je 
mé originální. V padesátých letech 
se ale počešťovalo a  soudruzi mi 
to jedno „P" sebrali a vymazali pak 
z  kalendáře i  toho Radomila. Ale 
chtěl bych si zařídit úřední změnu 
k původnímu příjmení. Pro mě i pro 
syna, ať to jméno nezanikne.

Nikola Synek

Odešel jazykovědec Josef Kolařík

V polovině února ve věku ne-
dožitých jedenaosmdesáti let ze-
snul jazykovědec a pozlovický ro-
dák Josef Kolařík. Tento odborník 
s vřelým vztahem k Luhačovicím 
za svou kariéru přednášel na ně-
kolika univerzitách, byl členem 
Jazykovědného sdružení Akade-
mie věd ČR a vystupoval na odbor-
ných kongresech v tuzemsku i za-
hraničí. Napsal více než dvě stovky 
vědeckých studií a byl mimo jiné 

také autorem publikací „Luha-
čovický uličník aneb Průvod-
ce nejen po názvech ulic města“ 
nebo „Nářeční slovník Luhačovic-
kého Zálesí“. 

Jeho pomoci v minulosti vyu-
žívaly i některé kulturní instituce. 
Působil totiž jako jazykový porad-
ce divadel ve Zlíně a v Uherském 
Hradišti. Svého času spolupraco-
val rovněž se Státním divadlem  
v Brně a také s tehdejší Českoslo-
venskou televizí na inscenacích 
pohádek. 

K jeho dalším publikacím, vzta-
hujícím se k Luhačovicím a zlín-
skému regionu, patří také díla 
„Archaismy v tradičním teritori-
álním dialektu na Luhačovicku“, 
„Citový život a slovní zásoba oby-
vatel Luhačovicka“ nebo napří-
klad „Jména řek, potoků, rybní-
ků a vodních nádrží na Zlínsku“.

Životní pouť Josefa Kolaříka se 
uzavřela v pátek 13. února. Vzdát 
poslední hold jeho osobnosti moh-
li lidé 19. února. Rozloučení pro-
běhlo formou církevního obřadu v 
kostele v lokalitě Kolaříkova bydliš-
tě – ve Zlíně Malenovicích.

Nikola Synek

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého – k 31. 3. 2015

Během února i  března pokračova-
ly díky příznivějším klimatickým pod-
mínkám ve větším rozsahu staveb-
ní práce na ulici Dr. Veselého, které 
byly postupně zahajovány od polovi-
ny ledna.

Pokračují práce na inženýrských sí-
tích, především na děšťové kanalizaci 
a vodovodu a zřízení nových přípojek 
zemního plynu od vily Manag po poš-
tu. V rámci opěrné zdi pokračují práce 
na části realizované z původního pís-
kovce. Proměnou prochází také nově 
upravované schodiště u hotelu Vltava.

Pro zvýšení únosnosti pláně pro-
zatím v části od hotelu Vltava po vilu 
Manag musela být odtěžena zemina 
a  nahrazena kamenivem. V  této čás-
ti se již provádí betonování. V  rámci  
I. etapy rekonstrukce pokračuje dláždě-
ní a položení pásů z česaného betonu.

Po mnoha jednáních a  konzulta-
cích bylo definitivně dohodnuto, že 
se nebude obnovovat lávka u hote-
lu Litovel.

Z  důvodu mnoha opakujících se 
dotazů k termínu dokončení rekon-
strukce uvádím, že stále platí termín 
ukončení stavebních prací do 31. 5. 
2015.

V  současné době se pracuje na 
mnoha úsecích ul. Dr. Veselého na-
jednou, což komplikuje průchod 
stavbou. 

Proto se znovu omlouváme míst-
ním obyvatelům, návštěvníkům 
i  provozovatelům služeb v  ulici Dr. 
Veselého za probíhající komplikace 
spojené se stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru sprá-
vy majetku

Projekt je spolufinancován z  pro-
středků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, v  rámci 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava (podoblast podpo-
ry 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovní-
ho ruchu).
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SpOLEčNOST

NAROZeNí
Matěj Schmied
Viktorie Oulehlová
Monika Ustohalová
Sofie Červenková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Marie Ponížilová  92 let
František Černoch  89 let
Marie Pospíšková  88 let
Anděla Matulová   87 let
Dagmar Drábečková  86 let
Hedvika Filipová    85 let
Josef Hrušovský  85 let
Růžena Váňová  85 let
Ludmila Ševčíková  85 let
Blanka Čoudková  85 let
Lidmila Záhorovská  80 let
Jindřich Janota  80 let
Květoslava Horská  80 let
Anežka Hanulíková  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

60 LeT VýROČí SVATBy
Miroslav a Anna Novosádovi
Josef a Anežka Záhorovští
Srdečně blahopřejeme.

50 LeT VýROČí SVATBy
Lubomír a Marie Nohavkovi
Vilém a eva Šůstkovi
Srdečně blahopřejeme.

ÚMRTí
Jaromír Slánský  76 let
Hilda Hanáčková  90 let
František Klár  78 let
Taťána Karhánková  82 let
František Pánek  72 let
Margita Janíková  91 let
Marie Marečková  95 let
Jindřich Šimoník  62 let
Ludmila Hluchá  79 let
Marie Chmelová  87 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 9. 4. 2015 uplyne 5 let, kdy nás opustila 
paní OLDŘIŠKA VOLAŘÍKOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkuje manžel a syn Petr.

Dne 5. 4. 2015 uplyne 18 let, co nás opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček 
pan JOSEF CHARVÁT. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Alena s rodinou.

Dne 6. 4. 2015 uplynou 2 roky od úmrtí 
paní EVY SAMKOVÉ – JUŘÍKOVÉ.
Vzpomíná syn s rodinou, maminka, sestra a ostatní 
příbuzní.
S láskou vzpomínáme.

Dne 3. dubna uplyne 70 let od narození 
pana PAVLA HAMŠÍKA.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 11. 3. uplynuly 4 roky, kdy nás navždy 
opustila naše babička a maminka, 
paní MARIE KOUTNÁ,
a dne 20. 5. to bude 13 let, co zemřel náš 
dědeček a tatínek,
pan ZDENĚK KOUTNÝ.
S láskou vzpomínají dcera Zdeňka s rodinou.

Dne 2. 4. 2015 uplyne 16 let, kdy nás navždy 
opustila maminka a babička 
paní LUDMILA DOSTÁLKOVÁ,
a dne 2. 4. 2015 uplyne již 15 let, kdy nás rovněž 
opustil tatínek a dědeček
pan ALOIS DOSTÁLEK.
Na milované rodiče stále s láskou vzpomíná syn 
Miroslav s rodinou. Za tichou vzpomínku všem 
děkujeme.

Dne 29. 3. uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný syn
ROBERT OULEHLA.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 13. 4. uplyne již 10 let, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, bratr a kamarád
pan SVATOSLAV JANÍK.
Děkujeme za vzpomínku všem, co jste ho znali.
Manželka s dětmi.

Poslední dubnový den si připomeneme, že uplynu-
lo již celé čtvrtstoletí ode dne úmrtí 
pana KARLA MIKULIČKY.
Stále s láskou vzpomíná manželka, dcera Hana  
a syn Karel s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

Blahopřání
Dne 30. 4. 2015 
oslaví DIAMANTOVOU SVATBU 

ANEŽKA A JOSEF ZÁHOROVŠTÍ 
Z ŘETECHOVA. 
Drazí rodiče, k Vaší svatbě Vám přejeme hodně zdraví, 
lásky a trpělivosti.
Laďka, Josef, Lida, Zdenek s rodinami. 
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Jak se chovat během půstu? Hlavně být dobrým člověkem, míní luhačovic-
ký farář Wojcik  

S  luhačovickým farářem Hu-
bertem Wojcikem jsem si povídal 
v předvelikonočním postním obdo-
bí. Řeč byla nejen o  přicházejících 
největších křesťanských svátcích, 
víře a modlení, ale i o papeži Janu 
Pavlu II., který pocházel z  Polska 
jako Wojcik. Mluvili jsme i  o  tom, 
jak se farář do Luhačovic vlastně 
dostal, nebo o tom, co by asi dělal, 
kdyby se nestal knězem.

Blíží se největší křesťanské svát-
ky. Co pro Vás příchod Velikonoc 
znamená?

Každé období v církevním roce má 
charakteristický ráz. Jiná je doba ad-
ventní, kdy se připravujeme na Vá-
noce, jiný charakter má doba postní, 
období přípravy na Velikonoce. To vr-
cholí ve svatém týdnu, který je závě-
rem postní doby a přechází do svátků 
velikonočních. My, kdo jsme pokřtě-
ni, si v tomto čase uvědomujeme ur-
čitý závazek, obnovujeme křestní 
sliby. A tak jako se zjara čistí studán-
ky, člověk potřebuje na těle i na duši 
také takovou očistu. Pohled na kříž 
nám zvláště v tomto období připomí-
ná vrchol Ježíšova života, jeho smrt 
a vzkříšení.

Návštěvníky kostela čeká řada 
zajímavých obřadů. Odehrává se 
tu i mytí nohou?

Ano. Na Zelený čtvrtek je památka 
na poslední večeři, kdy Pán Ježíš po-
prvé proměnil chléb ve své tělo a víno 
ve svou krev. Při večeři Ježíš umýval 
nohy apoštolům, aby dal příklad té 
služby druhým. Snažíme se při litur-
gii tyto prvky zapojit, oslovit tím lidi. 
Závěrem obřadu zveme na symbolic-
kou večeři s beránkem, nekvašeným 
chlebem a  vajíčkem jako symbolem 
života.

Co vše se v luhačovickém koste-
le ještě odehrává?

Je to celý Svatý týden, který za-
číná Květnou nedělí (letos 29. 3.), to 
světí ratolesti. Následuje řada obřa-
dů až po ty největší. Velký pátek má 
charakter přísného půstu, je to jedi-
ný den, kdy se neslaví mše svatá, ale 
jsou tři velikonoční obřady. Boho-
služba slova, uctívání kříže a  svaté 
přijímání. Na Bílou sobotu se v kos-
tele koná adorace u Božího hrobu. 
Je to ale také určitý den ztišení, kdy 
lidé navštěvují i hroby svých zemře-
lých blízkých. Na Bílou sobotu začí-
ná večer slavení vzkříšení Pána Je-
žíše. Před kostelem se koná svěcení 
ohně, pak je průvod do kostela, kde 
pokračují velikonoční vigilie.

Co by lidé měli dělat před Ve-
likonocemi o půstu, aby žili jako 
správní křesťané? 

Měli by být hlavně dobrými lidmi. 
Uvědomujeme si ale, že nejsme sa-
mospasitelní. Věříme na odkaz Bo-
žího slova, Ježíše Krista a držíme se 
příkladu těch, kteří se tou cestou 

vydali v  historii, tedy svatých. My 
svatí nejsme, ale člověk, který usilu-
je o takovou svědomitost podle od-
kazu víry má v době půstu bohatý 
program pro tělo i pro duši. 

Z  Velikonoc i  Vánoc jsou dnes 
dost komerční svátky. Velikonoč-
ní čokoládoví zajíčci už se prodá-
vají měsíce předem. Jak se na to 
jako duchovní díváte?

My tomu nezabráníme. Na jednu 
stranu je dobře, že je dnes mnohé 
zboží dostupné. Neměl by to být ale 
ten jediný bod, který člověka napl-
ní štěstím. Neměla by to být náplň 
prožívání těchto svátků. Musíme 
být vděční za dostatek, ale nestavět 
na tom svoje životní priority.

Jste Polák. Jak se ve Vašem 
rodném kraji slaví Velikonoce?

Pocházím ze Slezska, z okolí měs-
ta Opole. Z  Polska jsem sem přišel 
v roce 1991 a dodnes ho samozřej-
mě navštěvuji – své rodiště i příbuz-
né. Nejcharakterističtější v  Polsku 
je svěcení pokrmů na Bílou sobotu. 
Tady je světíme až v neděli. Tam je 
to hodně masová akce. Liturgicky je 
to stejné, ale v Polsku ke svátostem 
chodí více lidí.

A co lidové zvyky na velikonoč-
ní pondělí? Tady se chodí s  po-
mlázkou.

Ve Slezsku se slečny a paní polé-
vají vodou. Tady je ta mrskačka. Ale 
účastníci mají společné, že jejich ko-
nec je často podobný… (úsměv)

Myslíte rozveselení různými 
nápoji?

Lidé se hodně navštěvují, pro-
žívají ty tradice, které jsou nosite-
li dobrých věcí, ale v mnoha přípa-
dech to i trochu sklouzne.

Vy jste v  mladším věku, ještě 
než z Vás byl kněz, také chodíval 
děvčata polévat?

Také jsem to absolvoval s kama-
rády a  známými, i  když opravdu 
jsem tomu tolik neholdoval.

Později se z Vás stal kněz. Proč se 
jím člověk stane?

To krásně vyjádřil papež Jan Pa-
vel II. Ten říkal, že je to „dar a  ta-
jemství“. Nikdo si to nezvolí sám, 
ale musí to v  sobě poznat a  učit 
se respektu k tomuto poslání, kte-
ré je založeno na velké úctě a  dů-
věře lidí k duchovnímu. Přichází za 
vámi často s  tak osobními věcmi. 
Poznání, že je to má cesta, lze při-
rovnat k tomu, když přijdou mladí 
lidé a chtějí se vzít. Ptáte se: „A jak 
jste poznali, že k sobě patříte?“ Po-
dívají se na sebe a řeknou: „Mělo to 
tak být. Vzniklo mezi námi něco, co 
nelze ani popsat.“ 

Váš krajan Jan Pavel II. byl vel-
ká osobnost. Setkal jste se s ním 
někdy?

Zapůsobila na mě hlavně jeho 
návštěva v naší polské diecézi, když 
jsem byl ještě kluk. Přijel v  80. le-
tech, kdy ještě nebyla svoboda, 
na poutní místo Hora Svaté Anny. 
Vzpomínám, jak tam byla řada tan-
ků, vojáků a policajtů a kolem nich 
proudily davy lidí na setkání s  pa-
pežem. Později spolubratři pořá-
dali cestu do Vatikánu. V  tamních 
zahradách jsme se mohli s  pape-
žem i osobně setkat, pohovořit. Čím 
dál více si uvědomuji, jaký měl dar 
a charisma a co vše lidem přinesl.

Věnoval se hodně mládeži a na 
papežský stolec nastupoval na po-
měry celkem mladý, že?

Byl plný elánu, sil a zkušeností i ze 
svého působení na katolické univer-
zitě, kde přednášel. Vnesl jako pa-
pež do církve něco průkopnického, 
cestoval po celém světě a  setkával 
se s lidmi. Přinesl tak na církev nový 
pohled i ze strany nevěřících. Často 
mě překvapí, jaké pěkné svědectví 
o jeho působení vydávají třeba i lidé, 
od kterých by to leckdo vůbec neče-
kal. Jan Pavel II. sjednocoval lidi růz-
ných náboženství, a měl především 
krásný vztah k člověku. To je taková 
univerzální řeč, která oslovila mno-
hé a zanechala něco v jejich srdcích. 

Jeho nástupce Benedikt XVI. 
z  funkce, ve které se obvykle se-
trvává až do posledních chvil, od-
stoupil. To není úplně standardní.

Když se teď díváme zpět, vidíme, 
že jeho úkol byl vlastně hlavně určitý 
přechod mezi působením jeho před-
chůdce a  současného papeže. Mys-
lím, že tento úkol splnil Benedikt XVI. 
excelentně. Převzal úřad s velkou po-
korou a jeho odstoupení pak bylo vel-
kým překvapením. Ale nebylo to, jak 
to někdy třeba vidíme u politiků, kvůli 
nějaké korupci, ale byl si vědom toho, 
že jeho síly jsou už omezené a církev 
vyžaduje zase nový přístup. Papež 
František díky tomuto kroku teď při-
náší zase novou sílu a něco, co tento 
svět potřebuje.

Co má lidi u víry v dobro a „boží 
spravedlnost“ držet, když vidí ve 
zprávách tolik masakrů - válku na 
Ukrajině, tragédii po střelbě v sou-
sedním Uherském Brodě?

Otázka dobra a zla a hříchu prová-
zí lidstvo od nepaměti. Neuděláme 
ze světa nebe na zemi, o to už se jiní 
pokoušeli. Bůh není jako policajt, kte-
rý by měl vše zařídit. Je ale zdroj síly, 
pokoje, života a  spravedlnosti, která 
se všem nabízí. Bůh nám nedává ho-
tovou věc, ale návod. Říká v přikázá-
ních: „Nezabiješ! Nepokradeš!“ Když 
to bude člověk respektovat, bude při-
spívat k tomu, co sám očekává. Že je 
zlo a je ho tolik, záleží na lidech. Ani 
Ježíš všechny na víru neobrátil, ale 
poklad správného způsobu živo-
ta všem nabídl. Lidé mají problémy 
a starosti a kolik jich znám, co mi ří-
kají: „Kdybych neměl víru, tak bych to 
nezvládl.

 
Co Vás vlastně dovedlo sem do 

Luhačovic?
Teologická studia jsem začal 

v  diecézi Opole, v  krásném městě 
Nysa. V 90. roce náš arcibiskup navští-
vil prvního po převratu zvoleného 
olomouckého arcibiskupa Vaňáka. 
Ten věděl, že tu budou potřeba noví 
kněží. Vyjádřil přání, zda by mohli při-
jít i  z  Polska, a  to nejlépe, ještě jako 
bohoslovci, kteří se na své poslání 
chystají. V  semináři nás k  tomu pak 
vybídli. Že můžeme dokončit 5. roč-
ník studia v  Olomouci. Po vysvěce-
ní že ale aspoň 5 let v tamní diecézi 
máme působit. Přišlo nás do Olomou-
ce 7 a všichni jsme už v Česku zůstali.

Z Olomouce jste zamířil rovnou 
do Luhačovic, nebo kolika farnost-
mi jste prošel?

Začínal jsem v  Otrokovicích, ještě 
než se tam postavil nový kostel. Po 
vysvěcení jsem byl asi rok kaplanem 
v Holešově a poté jsem byl ve farnosti 
Velký Ořechov. A osmadevadesátém 
jsem byl poslán sem do Luhačovic. 
Byl jsem tu už o rok dříve jako host na 
svěcení nového kostela, kde dnes pů-
sobím. Tehdy jsem vůbec netušil, že 
tu budu jednou vést farnost.
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Paralympik Hetmer získal na mistrovství v Kanadě bronz  
Třetím místem v  obřím slalo-

mu uspěl luhačovický lyžař Patrik 
Hetmer na mistrovství světa hen-
dikepovaných sportovců v  kanad-
ském středisku Panorama. Bronz 
v  kategorii zrakově postižených 
mužů vybojoval spolu se svým tra-
sérem Miroslavem Máčalou.

„Je to taaaaam! Všem děkujeme 
za podporu!!!“ komentoval životní 
úspěch na svém Facebooku Hetmer 
po závodech. 

Hetmer (na snímku v černé bun-
dě s čepicí) se tak díky zisku medai-
le zapsal do dějin alpského lyžování 

zrakově postižených Čechů, proto-
že jako první muž navázal na cen-
né kovy Anny Kulíškové, Sabiny 
Rogie a Kateřiny Teplé z paralympi-
ád a  světových šampionátů. Bron-
zovou medailí z  obřího slalomu si 
v  Kanadě spravil chuť po výpad-
ku v  superkombinaci, z  níž byl dis-
kvalifikován. Úspěchem na světo-
vém šampionátu potvrdil Hetmer 
dobrou formu, která mu přines-
la dvě zlaté a jeden bronz ze závo-
dů v rámci světového poháru v Itálii 
konaných jen pár dnů před kanad-
ským šampionátem.

Mistrovská utkání FK Luhačovice - jaro 2015

Jaké to je muset změnit farnost, 
když už navážete s tamními lidmi 
vztahy?

Má to výhody i nevýhody. Tak jako 
u ostatních: když je člověk mladší, ne-
vadí mu třeba cestovat více za školou 
nebo prací. Když už je starší, začíná 
si ještě více cenit lidí, se kterými žije, 
i toho svého zázemí. Není to jen tak 
odjet a začínat znovu. Ale to je sou-
část našeho poslání.

A  v  mládí jste třeba přemýšlel, 
že byste byl něčím jiným než prá-
vě knězem?

Samozřejmě. Tehdy byly už i mož-
nosti třeba začít podnikat. Já praco-
val v  zemědělství, dělal jsem totiž 
školu zaměřenou na opravy země-
dělských strojů a pak nástavbu s ma-
turitou. A v 90. letech se dost začína-
lo podnikat v dopravě a stavebnictví. 
V našem ročníku v semináři byli i ně-
kteří, kdo úspěšně podnikali, ale po-
cítili, že to prostě není to pravé, a stali 
se z nich kněží. Mohli jsme si už tehdy 
vyměnit řadu zkušeností a dodnes se 
spolu všichni setkáváme.

Co je na Vaší práci nejtěžší a co 
nejpěknější?

Je to práce s lidmi, což není nikdy 
lehké. Lidé očekávají, že je přijmete, 
vyslechnete, prožíváte s nimi všech-
ny události, a to i ty smutné a bolest-
né, jako poslední rozloučení s drahou 
osobou. Ale zase jsou tu narození 
a  křty dětí nebo svatby. Musíme se 
radovat z těch pěkných věcí, ale umět 
i sdílet ty pocity, které přináší nemoc, 
utrpení, smrt.

Jak složité je dát třeba rozhřeše-
ní při zpovědi?

My kněží jsme jen zprostředkova-
telé mezi Pánembohem a kajícníkem, 
který přichází. Nejsme ti, kdo o  tom 
všem rozhodují. Pokud člověk chybu 
uznává, lituje a usiluje o vlastní změ-
nu k lepšímu, je to vlastně radostné. 

A my tím také víme, že naše služba je 
potřeba a je o ni zájem. Zpovědní ta-
jemství je ale také velká důvěra, kte-
rou jako duchovní nesmíme zklamat.

Luhačovice jsou léčebné lázně. 
Nakolik podle Vás platí známé: 
„Věř a víra tvá tě uzdraví.“? 

Není to nic nového, že víra pomá-
há. Vždyť i jedna z nejstarších budov 
v Luhačovicích je kaplička na koloná-
dě. Vždy se počítalo s tím, že člověku 
k uzdravení nemusí stačit jen lékařské 
úsilí a dovednosti, hledá také to útoči-
ště. Ve městě se změnilo hodně, ale to 
místo vyzývající k modlitbě, je tu po-
řád. A lidé místo, kde se pomodlí a zti-
ší, velmi rádi a často vyhledávají.  Nao-
pak lituji lidi, kteří vyjdou z inhalatoria 
a hned si zapálí cigaretu, nebo se při 
pobytech na pokoj vracejí v pozdních 
nočních hodinách. To myslím zdraví 
moc nenapomáhá… (úsměv) 

Kolik máte na starost sakrálních 
staveb, které v rámci své práce ob-
jíždíte?

Dva farní kostely – v  Luhačovi-
cích a Pozlovicích, pak je tu zámecká 
kaple, čtyři kaple v okolních obcích 
a  místních částech, pak částečně 
kaple na kolonádě patřící lázním 
a kaple u Augustiniánského domu. 
V kostelech se slouží mše pravidel-
ně, v   kaplích v okolí tak jednou za 
čtrnáct dnů a  také podle různých 
slavností a svátků.

 
Život duchovního je dost rozlí-

taný, jak třeba relaxujete?
Tím, že jsme my kněží stále mezi 

lidmi, mám občas rád i trochu samo-
ty v  přírodě, projít se někde venku. 
V tom mám trochu resty, a přitom je 
to potřeba, protože jak známo, jen ve 
zdravém těle je zdravý duch!

A co tedy třeba nějaký sport? 
Žádným sportovcem už asi ne-

budu, ale projížďky na kole po okolí 

mám rád. A chci se snažit to dělat víc, 
protože se to díky nové cyklostezce 
na přehradu přímo nabízí a láká. 

Jak vypadá farářův den?
Začíná modlitbou, pak jsou věci 

kancelářské, výuky náboženství, 
bohoslužby, přípravy na svátos-
ti. Den k  nutné relaxaci vychází na 
trochu volnější úterý nebo středu. 
Ostatní povolání mají obvykle vol-
no o  víkendu, nám naopak kon-
cem týdne začíná intenzivnější prá-
ce. Ve čtvrtek se věnujeme přípravě 
dětí na první svaté přijímání. Pátek 
a  sobota jsou hodně pohřby, také 
svatby, neděle jsou dopolední bo-
hoslužby a také pravidelná večerní, 
která se velmi osvědčila. 

Jak často se modlíte?
Ježíš říkal, že modlit se máme 

stále. My den modlitbou začínáme 
a modlíme se třeba i za ty, kteří to 
nestíhají, protože odcházejí do své-
ho zaměstnání nebo do školy. Do-
provázet modlitbou ostatní z  naší 
farnosti není jen náš úkol, ale i po-
třeba srdce. 

A  máte třeba nějakou oblíbe-
nou modlitbu nebo část bible?

Jako kněží máme povinnou mod-
litbu, která nás provází celý den. Vr-
cholem je ale slavení mší svatých 
s  věřícími. To je ten pevný bod  
v  naší službě.

Jak chystáte kázání? Víte pře-
dem, co budete říkat?

V neděle a svátky je promluva při 
mši povinností. Jde vždy o  to, aby 
se člověk snažil podle toho, co říká, 
sám žít a byla tam i ta osobní mod-
litba. Dnes je kromě odborné litera-
tury i řada komentářů k božímu slo-
vu na internetu, což může pomoci 
v  přípravě. Samozřejmě to nezna-
mená, že něco stáhnete a  druhým 
přečtete. Pokud by maminka rodině 

vařila jen instantní pokrmy, také by 
to nebylo ono. Může vycházet z re-
ceptů, ale dá tam svůj přístup, sta-
rost a práci. 

Jak těžké bylo při tomto povo-
lání překonat jazykovou bariéru 
danou Vaším původem? 

Snazší tím, že polština i  čeština 
jsou si jako slovanské jazyky po-
dobné. Na druhou stranu díky té 
podobnosti někdy myslím, že mlu-
vím správně, ale jak se říká, tvá řeč 
tě prozradí. Jsem si vědom v  tom-
to u  sebe určitých nedostatků, ale 
od začátku jsem se setkával s lidmi, 
kteří v směru ke mně byli velmi tole-
rantní. Že by mi někdo dával najevo 
nějakou nevoli, se stalo jen ve zcela 
ojedinělých případech.

Život kněze je přece jen spe-
cifický. Co dělat, aby chápal pro-
blémy ostatních?

Žijeme mezi lidmi – nejsme někde 
v  klášteře v  horách za vysokou zdí. 
Setkáváme se s lidmi, máme společ-
né zájmy, starosti. Třeba jen opatro-
vat kaple a kostely, to provází spous-
ta takových běžných praktických 
záležitostí. Navíc se bavíme a stýká-
me s  lidmi všech věkových skupin. 
Jsme s  nimi od narození, křtíme je, 
učíme děti, oddáváme mladé páry, 
ty pak mají děti, navštěvujeme starší, 
nemocné, jsme u posledních rozlou-
čení. Máme před sebou také všechny 
ty životy druhých, takže odtrženi od 
reality určitě nejsme. 

Páter ThDr. Hubert Wojcik
*1966, Przywory (Polsko)
Studoval technicky zaměřenou střední 
školu, maturoval roku1987.
Vysokoškolská studia teologie začal 
v  Polsku, 5. ročník ale dodělal na uni-
verzitě v Olomouci.
Doktorát z teologie získal na univerzitě 
v Opoli (Polsko).

Nikola Synek

květen – kolo, červenec – peně-
ženka, srpen – mobil, říjen – klíče
Bližší informace na matrice MěÚ 
Luhačovice.

Ztráty a nálezy – rok 2014
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Valná hromada TJ Sokol 
V pátek 6. března se v klubu Sokol-

ka uskutečnila Valná hromada TJ So-
kol. Za velké účasti se zde sešli zástup-
ci naší sportovní organizace TJ Sokol 
Luhačovice, hosté a pozvání přijala  
i delegátka ze Župy Komenského. 

Úvodem jsme vzpomněli jubilan-
ty. Přítomna byla dlouholetá členka 
Sokola Eliška Hřibová, která oslavila 

nádherných devadesát let. Všichni ji 
ocenili velkým potleskem.

Valnou hromadu řídil Ing. Libor 
Slezák. Starosta obce sokolské vzpo-
mněl dvacáté výročí od obnovení čin-
nosti Sokola v Luhačovicích, které si 
připomeneme příští rok.  Paní Hajdo-
vá, hospodářka, nás seznámila s vý-
sledky hospodaření za uplynulý rok  

a s návrhem rozpočtu na rok 2015.  
Své příspěvky přednesli i členo-

vé jednotlivých oddílů. Za kuželky 
svou zprávu přednesl Jiří Martinů a 
za házenou Robert Kolařík. Podělili 
se s námi o výsledky a úspěchy svých 
svěřenců.

Milá slova zazněla i od našich 
hostů, paní starostky Ing. Bc. Marie 

Semelové, ředitele základní školy 
Mgr. Romana Leblocha a hospodářky 
Župy Komenské.

Všem dobrovolným vedoucím od-
dílů, trenérům a lidem, kteří se dobro-
volně zapojují do života Sokola v Lu-
hačovicích, patří velký dík a uznání.

T. Heinzová

Bezpečnost ve školách 
Až opadnou emoce po dalším úto-

ku vyšinutého jedince, tentokráte 
v od nás 11 km vzdáleném Uherském 
Brodě, dojdeme k  závěru, že riziko 
opakování těchto tragédií nelze zcela 
eliminovat. Když se narušený jedinec 
rozhodne vraždit, zabránit mu v tom 
téměř nedokážeme. Musíme si uvě-
domit, že nežijeme v normální době 
a nic normálního nás zřejmě nečeká. 
Současná civilizace pracuje na svém 
sebezničení. Virtuální hrozby zastínily 

činy některých jedinců (ve Žďáru, 
v  Uherském Brodě). Nezbývá než 
hledat cesty k  zajištění bezpečnosti, 
což se týká samozřejmě i našich škol, 
a tím učinit, pokud možno, co nejvíce 
k ochraně dětí ve škole a ztížit přístup 
kohokoliv do našich budov.

MŠMT vyhlásilo minimální stan-
dard bezpečnosti, který chceme 
částečně zrealizovat. Jedním z opat-
ření je to, že zadní vchod bude uza-
vřen, krček zabezpečen a  vstup je 

možný pouze předním vchodem, 
který je také inovován a  hlídá ho 
vrátný. Drobná úprava bude i  ve 
školní družině.

Naše škola byla postavena nadča-
sově v politickém režimu, ve kterém 
byla taková kriminalita naprosto ne-
představitelná. Zabezpečit a  her-
meticky uzavřít tento typ stavby 
je téměř nemožné, navíc je otázka, 
zda chceme z  našich škol vytvořit 
nedobytné pevnosti, ale udělejme 

alespoň něco. Je příznačné, že mís-
to aby tito narušení jedinci byli izo-
lování od společnosti, tak tisíce škol 
budou realizovat opatření, která ne-
musí být vždy účinná. Střední škola 
ve Žďáru byla zabezpečena dobře, 
navíc studenti měli čipy na vstup, 
přesto se tragédie stala.

Proto prosíme, abyste do školy při-
cházeli pouze předním vchodem. Dě-
kujeme za pochopení.

                                                             R. Lebloch

Vzpomínky vojenského pilota, luhačovického rodáka J. Šnajdra na 2. sv. válku 
Pokračování o  osudu sestřelené 

posádky wellingtonu

Letoun kapitána Josefa Šejbla byl 
29. září 1942 těžce poškozen střelbou 
čtyř německých stíhaček a musel nou-
zově přistát na neklidné hladině Altan-
tiku. Stalo se to v  oblasti Biskajského 
zálivu, asi 20 km od pobřeží jihoanglic-
ké pevniny, v 18.30 odpoledne. Během 
nerovného boje, který trval neskuteč-
ných 43 minut, bylo všech šest členů 
posádky zraněno.

Sám kapitán Šejbl několika střepi-
nami na zádech, na nohou i rukou. Ra-
diotelegrafista Jaromír Bajer „utržil“ 3 
střepiny do levého stehna. Navigátor 
Karel Sláma měl prostřelené oba kot-
níky. Zadní střelec Josef Štern přišel 
o tři prsty na levé ruce. Druhý pilot Voj-
těch Kubalík sice postřelen nebyl, ale 
utrpěl těžký otřes mozku. Přistání na 
neklidnou hladinu bylo tak tvrdé, že 
se letoun okamžitě rozlomil a potopil, 
i  s šestým členem posádky, předním 
střelcem Pavlem Friedlandrem, který 
byl pravděpodobně zraněn tak těž-
ce, že se nedokázal z přední střelecké 
věže dostat ven, a našel hrob na dně 
Atlantiku.

Všem ostatním pěti členům posád-
ky se po velké námaze podařilo z vra-
ku letadla včas vyplavat na hladinu. 
Nikdo z trosečníků nedoufal, že jejich 

nafukovací záchranný člun dinghy zů-
stane nepoškozený, vždyť jejich „wel-
louš“ byl prostřílený „jako řešeto“. 
Nechtěli věřit svým očím, když v neda-
leké vzdálenosti od nich nepoškozený 
člun spatřili, který nafouknutý důmysl-
ným mechanizmem pohupoval se na 
vlnách. V tom okamžiku jim svitla na-
děje na záchranu. Člun byl vybaven 
nejnutnějším zdravotnickým materi-
álem, malými vesly, skládacím stožár-
kem a červenou plachtou.

Kapitána Šejbla, jako jediného ne-
plavce, našli jeho kamarádi v bezvědo-
mí, jak jej nad hladinou držela záchran-
ná vesta, kterou měl každý na sobě už 
během letu. S námahou jej jako první-
ho vysadili do člunu a  potom každý, 
jak nejrychleji mohl, vysoukali se ze 
studené vody ven. Jejich kapitán byl 
na tom nejhůř, protože silně krvácel, 
a bylo třeba se postarat, alespoň pri-
mitivně, o jeho záchranu. Naštěstí měli 
k dispozici dostatek obvazů a byla na-
děje, že vydrží až do okamžiku, kdy se 
dočkají záchrany.

Asi po třiceti minutách spatřila tro-
sečníky posádka britského letadla, 
které náhodou letělo v jejich blízkosti. 
Okamžitě nahlásila pobřežní námořní 
službě jejich polohu, ale než záchran-
né čluny přijely, setmělo se a zachrán-
cům se nepodařilo ve tmě je nalézt.

Následujícího rána po naší posádce 

pátralo několik letounů, až je nakonec 
po čtrnácti hodinách našli námořní-
ci a předali pobřežní zdravotní službě. 
Na nemocničním lůžku se kapitán Šej-
bl dozvěděl, že za svůj mimořádně sta-
tečný čin byl vyznamenán záslužným 
leteckým křížem DFC, což bylo vyso-
ce ceněné britské vyznamenání. Také 
vrchní inspektor československého 
letectva ve Velké Británii, generál Ka-
rel Janoušek mu udělil písemnou po-
ctu, a dokud se Šejbl úplně neuzdravil, 
umožnil mu pracovat na inspektorátu 
v Londýně. Nakonec vyhověl jeho žá-
dosti vrátit se do kolektivu 311. peruti.

Později, od 3. 2. 1944 do 1. 9. 1944, 
byl i  velitelem celé 311. bombardo-
vací peruti a řídil bojové operace bě-
hem června 1944, kdy spojenecká 
vojska uskutečnila dlouho připravova-
nou invazi do Francie. Také naše letou-
ny přispěly přesným bombardováním 
k  oslabení německého pobřežního 
opevnění v  Normandii, aby pozemní 
vojska neutrpěla mnoho ztrát a moh-
la rychle pokračovat v dobývání území 
obsazeného fašistickými vojsky.

Po ukončení 2. světové války 
v květnu 1945 vrátil se náš hrdina do 
vlasti a naše armáda využívala jeho 
zkušeností k obnovení českosloven-
ského vojenského letectva. Jeho 
poslání však ukončila tragická udá-
lost, která naši vlast postihla v únoru 

1948. Vládu v  Československu pře-
vzali komunisté a ti neměli s našimi 
vojáky, kteří pět let nasazovali svoje 
životy na západních frontách, žádné 
slitování. Nejenom že je od armády 
vyhodili a degradovali na vojíny, ale 
postupně téměř všechny pozatýka-
li, odsoudili bez možnosti odvolat se, 
donutili těžce pracovat na nejhorších 
pracovištích v uranových dolech, na 
stavbách a v zemědělství. Na mnoho 
let je odloučili od začínajících rodin 
a po jejich návratu do „civilu“ posta-
rali se soudruzi, aby nemohli být při-
jati do odpovídajících zaměstnání. 
Kapitán Šejbl se nechtěl této degra-
dace dožít, a proto 25. září 1948 upr-
chl i s rodinou do Velké Británie. Tam 
požádal o práci u letectva, a protože 
na jeho hrdinské činy, které prokázal 
v bitvě o Anglii v  letech 1939–1945, 
nebylo zapomenuto, bylo mu vyho-
věno a až do odchodu do penze vy-
konával odpovídající funkce u vojen-
ského letectva.

Příště budu vyprávět o  největší 
tragédii u  československé třistaje-
denáctky, při které zahynulo 15 na-
šich letců.

Vzpomínky generálmajora Josefa 
Šnajdra zpracoval jeho synovec Ant. 
Zdražil. K  doplnění podrobností po-
sloužila kniha od J. Rajlicha „Na nebi 
hrdého Albionu“, část 3. 

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřej-

ňovat fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v našem městě a vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze za-
slaných správných odpovědí vždy 
v  každém čísle vylosujeme jedno-
ho, který získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny můžete za-
sílat vždy do dvou týdnů od vydání 
příslušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 

odevzdat napsané v  MTIC Luhain-
fo, Masarykova 950, případně zaslat 
poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého 
čísla, kterou zaslali pouze dva 
čtenáři, je vila Alpská růže, Rů-
žová (všichni správně). Publikaci 
Luhačovický uličník získává Jana 
Peprnová. 

Blahopřejeme. 



Kultura 
Pátek 3. 4. • 19.30 • Alexandria, night club 
 Melodie R. A. Dvorského a O. Nového 
/ Miloslav Čížek, zpěv s doprovodným triem.

Sobota 4. 4. • 9.00–16.30 • Nám 28. října 
Velikonoční jarmark s folklorem 

Sobota 4. 4. • 10.00–16.30 • salonek MěDK 
Elektra 
Bílá sobota a předvádění lidových ře-
mesel 
                         
Sobota 4. 4. • 10.00–10.30 • Náměstí 28. října   
Vítání jara / Zálesáčci, Malé Zálesí a CM při 
ZUŠ Luhačovice

Sobota 4. 4. • 14.00–15.30 • před MěDK 
Elektra
Celonárodní čtení bible                             

Sobota 4. 4. • 14.00–14.45 • Nám 28. října   
Lidové tance na Zálesí / Mladé Zálesí a Zá-
leská cimbálová muzika
 
Sobota 4. 4. • 15.30–16.00 • Náměstí 28. října                                                    
Velikonoce s cimbálem / CM Zálesí a dív-
čí sbor

Sobota 4. 4. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Velký holky nepláčou / Jana Šulcová, Vero-
nika Jeníková, Vendula Křížová/Daniela Chotěrová, 
Dana Batulková/Kateřina Seidlová, Čestmír Gebour-
ský/Marcel Vašinka/Libor Hruška

Pátek 10. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Legendy světové hudby / Jan Jareš, kla-
vír, zpěv

Neděle 19. 4. • 15.00 • Hala Vincentka
Dívčí saxofonový orchestr z Luhačo-
vic

Úterý 21. 4. • 9.00 • Kinosál MěDK Elektra 
Výchovný koncert ZUŠ

Pátek 24. 4. • 19.00 • Kinosál MěDK Elektra
Divadlo / Tenkrát v Chicagu

Pátek 24. 4. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo
Taneční zábava / Dechová hudba Šo-
hajka

Pátek 24. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Nejen slovem, ale i hudbou / Václav Žmo-
lík, moderátor, publicista, Karolína Žmolíková, zpěv, 
Mgr. Šárka Králová, klavír, autogramiáda knihy Po 
česku II 

Sobota 25. 4. • 19.30 • LH Palace, kavárna
Cimbálová muzika Michala Miltáka

Sobota 25. 4. • 19.00 • Kinosál MěDK Elektra
Divadlo / Tenkrát v Chicagu
       
Neděle 26. 4. • 16.00 • Kinosál MěDK Elektra 
Hodina zpívání Jaroslava  Uhlíře  

Úterý 28. 4. • 19. 00 • Kinosál MěDK Elektra 
Divadlo / Dezertér z Volšan / Oldřich Na-
vrátil aj.

LUHAČOVICE V TANCI
26.–29. dubna

Nabídka programů k  Mezinárodní-
mu dnu tanci 2015. 
Motto: Tanec v srdci, srdce v tanci.

Neděle 26. 4. • 9.00 • Kinosál MěDK Elektra
Zimní pohádka 
Záznam z Královského baletu v Londýně

14.30 • Lázeňské náměstí
Kolonáda ve víru tance / Luhačovic-
ký okrašlovací spolek Calma, Taneční škola A&A 
Mědílkovi, Dance Studio Starlight, folklorní sou-
bor Malé Zálesí, Nos Omnis, skupina historické-
ho šermu a  tance, DDM Luhačovice, ZUŠ Luha-
čovice, Orientální tance Jana Zlín, Evans Dance 
Studio Zlín / Eva Nejedlá, Celtic Storm / ukázka 
irských tanců

Po ukončení hlavního programu (cca od 16.30 
hod.) bude následovat na kolonádě, v  Hale Vin-
centka a  na terasách Společenského domu výu-
ka vybraných tanců s  možností zapojení diváků 
a hostů

19.30 • Alexandria, night club
Tančírna / Hraje Showband Pavla Březiny. Ta-
neční ukázky latinsko-amerických tanců Dance 
Studio Starlight

Pondělí 27. 4. • 18.00 • Kinosál MěDK Elek-
tra
Romeo a Julie  
Záznam z Královského baletu v Londýně

19.30 • Vinárna Domino
Tančírna / Hraje Showband Pavla Březiny. Ta-
neční ukázky latinsko-amerických tanců Dance 
Studio Starlight

Úterý 28. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna / Hraje dixieland band Jazzzubs. 
Taneční vstupy Luhačovický okrašlovací spo-
lek Calma

Středa 29. 4. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Tanec v  divadle, divadlo v  tanci / brněn-
ské taneční divadlo MAXIMVS pod vedením Davi-
da Strnada

KINO
Pátek 4. 4. • 19.30
Vybíjená
Komedie ČR, 2015

Sobota 4. 4. • 19.30 
Padesát odstínů šedi
Romantický USA, 2015 

Neděle 5. 4. • 17.00 
Ovečka Shaun
Animovaný VB, 2015 

Pátek 10. 4. • 19.30 
Americký sniper 
Životopisný USA, 2014 

Sobota 11. 4. • 19.30 
Whiplash
Hudební USA, 2014 

Neděle 12. 4. • 17.00 
Popelka
Rodinný USA, 2015 

Sobota 18. 4. • 19.30 
Vybíjená
Komedie ČR, 2015 

Neděle 19. 4. • 17.00 
Čarovný les
Muzikál USA, 2014

Středa 22. 4. • 18.00 
Chlapectví /  1 OSCAR 2015
Drama USA, 2014

Neděle 26. 4. • 9.00 
Zimní pohádka / záznam inscenace Králov-
ského baletu v Londýně
Balet o třech dějstvích s prologem,130 min. 

Pondělí 27. 4. • 18.00 
Romeo a Julie / záznam z  Královského bale-
tu v Londýně
Balet ve třech dějstvích, 150 min. 

Středa 29. 4. • 19.30 
Lovci a oběti
Akční ČR 2015

Středa 30. 4. • 18.00
Birdman / 4 OSCARY 2015
Komedie USA, 2014 

4. - 30. 4. • Galerie MěDK Elektra 
Žena poč. 20. a 21. stol. / fotografie, sochy
Fotografie / Šárka Svobodová, Martin Táborský, Mi-
roslav Pinďák, Jana Václavíková / 
Dřevěné plastiky / akad. soch. Martin Gaja 
Vernisáž výstavy fotografií a soch / sobota 4. 4. ve 

13.00 hod. / Vystoupí hudební skupina Valachband 
 

Program SAS
Čtvrtek 2. 4.•15.00•klubovna
Posezení u kávy

Čtvrtek 9. 4.•17.00•muzeum
Proměny lázeňských pramenů

Úterý 14. 4.•15.00•sraz nádraží
Vycházka na přehradu (zpět BUS)

Pátek 17. 4.•8. 10•nádraží
Divadlo Uherské Hradiště

Pondělí  20. 4.•15.00•klubovna
Zdravotnická přednáška pan Ca-
ban

Čtvrtek 30. 4.•19.00•muzeum
Básníci v Luhačovicích

 
Akce DDM
Čtvrtek 2. dubna•10.00•sraz na nádvoří 
zámku
Po stopách velikonočního zajíčka
Přihlášky do 31. 3., poplatek 30 Kč / dítě, s  sebou 
špekáček

Sobota 4. 4.•14.00–15.30•zámecká zahrada
Ukázky agility

Neděle 12. 4.•9.30–12.30•přehrada
Cyklozávody
Startovné 50 Kč / závodník, za deště přesunuto na 
19. 4.

Pátek 24. 4.•16. 30•sraz na nádvoří zámku
16. velký slet čarodějnic
Poplatek 30 Kč / osoba, s sebou špekáček, chléb, pití, 
šeredný oděv, dopravní prostředek, zvířecího po-
mocníka. Soutěž o  nejoriginálnější čarodějný klo-
bouk. Ukončení cca v 19.30 hodin. V případě dešti-
vého počasí zrušeno

Neděle 26. 4.•15.00•Lázeňské náměstí
Roztančená kolonáda
Program tanečních skupin, spolků a  zájmových 
kroužků DDM Luhačovice – Moderní tanec, Orientál-
ní tanec, Zuzumba, Veselé tančení

Středa 29. 4.•8.00–12.00•ulice města
DeN ZeMĚ - JARNí ÚKLID MĚSTA
I  vy můžete akci podpořit tím, že provede úklid 
v  okolí svých domů. Sběrný dvůr je připraven pro 
sběr všech druhů odpadů.

KLUBÍK
Úterý 14. 4.•10.00–11.00 
Kosmetická poradna 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 28. 4.•10.00–10.30  
Tvoření v Klubíku 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Každé pondělí, úterý, středa od 9.00 do 11.00 
spontánní činnost rodičů s dětmi. 

31. 3. a 1. 4. proběhnou výukové programy 
Zdravověda, základy první pomoci od 13. – 
23. dubna budou dopoledne na dopravním 
mobilním hřišti výukové programy pro ZŠ 
a MŠ, v odpoledních hodinách bude mobilní 
hřiště otevřeno veřejnosti.

V době Velikonočních prázdnin 2. 4., 3. 4. se 
nebudou konat zájmové kroužky a Klub K.

Bližší informace naleznete na podrobných pla-
kátech: Tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.
ddmluhacovice.cz
 

CHARITA SVATÉ RODINY
Programy v prostorách denního stacionáře Cha-
rity Luhačovice, Hradisko 100 a   ve vile Stra-
hov (Pražská  čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč.

1. 4. •	STRAHOV / Trénink paměti
8. 4. •	STRAHOV / Návštěva muzea, 
  Luhačovice v reklamě
13. 4. •	Posezení s harmonikou
15. 4. •	STRAHOV / Den čarodějnic, zpěv, 
  tanec, kostýmy s sebou 
20. 4. •	Záblesk vděčnosti / 
  beseda o víře, lásce a cestě k Bohu
22. 4. •	STRAHOV / Bc. Vlastimil Červenka, 
  beseda s velitelem městské policie 
 27. 4. •	Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
 29. 4. •	STRAHOV / Sváteční slovo /
  P. Stanislav Trčka

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

Akce v muzeu
Čtvrtek 9. 4.•17.00•muzeum
Proměny lázeňských pramenů

Čtvrtek 30. 4.•19.00•muzeum
Básníci v Luhačovicích

Akce v knihovně
Středa 15. 4.•17.00
Rumunsko, přednáška / PhDr. Jana 
Pelanová

Středa 22. 4.•17.00
Kde se tvoří a  boří sebevědomí 
dětí, přednáška / Zdeněk Oklešťka

Milou březnovou tradicí se stalo konání okrs-
kového kola recitační soutěže žáků základ-
ních škol z  Luhačovic a  blízkého okolí.  Pro-
story knihovny  rozezněly verše klasických 
i novodobých básníků, verše dojemné i vese-
lé. Porota měla nelehký úkol vybrat ze soutě-
žících z každé kategorie tři  nejlepší,  z nichž 
první dva postoupili do Okresního kola v Na-
pajedlích.  Ocenění účastníci od nás  obdrželi 
věcné ceny a lázeňské oplatky, které  poskyt-
la firma Kare, jíž tímto děkujeme za sponzor-
ský dar.
Přednáška spisovatele a  léčitele M. Hrabi-
ci obohatila návštěvníky o  nové informace 
týkající se duchovních příčin všech nemocí. 
Také získali cenné rady, jak se nemocem vy-
hnout a posílit své zdraví.
Navštívili nás studenti místní střední školy na 
přednášce Magické potraviny a  jednu středu  
jsme věnovali zájemcům o  základy práce na 
počítači. Nezapomněli jsme ani na klienty 
pečovatelského domu Strahov s  povídáním 
o Velikonocích.

M.M.

Velikonoční
bohoslužby 
Zelený čtvrtek 2. 4. 
Luhačovice 17.00  
Pozlovice 18.00

Velký pátek 3. 4.
Luhačovice 15.00 křížová cesta, 18.00 vel-
kopáteční obřady 
Pozlovice    15.00 křížová cesta, 18.00 vel-
kopáteční obřady 

Bílá sobota 4. 4.
Luhačovice 9.00–18.00 adorace (10.30–
11.00 adorace pro děti), 20.00 velikonoč-
ní vigilie 
Pozlovice    9.00–18.00 adorace (9.30–
10.00 adorace pro děti), 20.00 velikonoč-
ní vigilie 

Neděle 5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Luhačovice 8.00 velikonoční průvod a mše 
svatá, 10.15, 18.00
Pozlovice 8.00, 10.00

Pondělí 6. 4.
Luhačovice 8.30, 10.15, 18.00
Pozlovice 8.00, 10.00
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HISTOrIE

I V A N  J A K E Š
P R O  P O T Ě C H U  D U Š E

o b r a z y / k e r a m i k a / p l a s t i k y

Výstava bude otevřena v sobotu 14. února 2015 ve 13.00 hodin
Autorské dny: 1. a 2.  května  od 13.00-20.00 hod

výstava potrvá do 31. května 2015

PRODEJNÍ GALERIE STAROŽITNOSTÍ LUHAČOVICE
Vás zve na vernisáž výstavy 

pořádané k 80. jubi leu autora
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Luhačovické svatby: Obřady na hotelech a ženichové z Austrálie 
Lázeňské město Luhačovice láká 

nejen návštěvníky přijíždějící za léčbou 
a relaxací, ale také páry uvažující o svat-
bě. Civilní sňatky se ale díky atraktivitě 
lokality konávají hojně i mimo obřadní 
síň radnice.

„Lidé se tu berou dost často na růz-
ných hotelech ve městě a také v okolí 
Luhačovické přehrady. Sňatky se uza-
vírají i přímo v lázeňském areálu, napří-
klad na kolonádě nebo v altánu u Ot-
tovky. Svatby venku si oblíbily zejména 
mladší páry. Snoubenci středního věku 
či starší generace zase spojují svatbu 
konanou v týdnu s pobytem o víken-
du,“ podotkla matrikářka luhačovické 
radnice Ilona Vančurová. 

Mezi oblíbenými svatebními mís-
ty nechybí třeba hotely Augustinián-
ský dům, Vyhlídka nebo Vega. Lidé se 
ale berou i v altánku u Jestřabí. „Pár let 
zpátky byly sňatky populární i v Hale 
Vincentka a v někdejším březovém há-
ječku v blízkosti domu B. Smetany,“ do-
plnila Vančurová. Snoubenci si někdy 
chtějí říci své ano i zcela stranou měst-
ského ruchu či hotelů. 

„Obřad se konal už i u Jezírka lásky, 
které je nad Luhačovicemi. Kdo ale plá-
nuje sňatek mimo radnici, musí si vše 
předem zajistit. Místo musí být dobře 
dostupné a nutná je domluva s vlast-
níky pozemku. Pokud má někdo třeba 
zájem brát se v lázeňském areálu, musí 
se předem domluvit s Lázněmi Luhačo-
vice,“ upozornila matrikářka. Za úřední 
svatbu mimo oficiální obřadní síň nebo 
v nestandardním termínu si lidé při-
platí. „Stanovené termíny obřadů na 

luhačovické radnici jsou v sudou so-
botu v době mezi 9 a 14 hodinami. Za 
obřad v jinou dobu či jinde se hradí 
správní poplatek 1000 Kč plus provozní 
poplatek,“ popsala Vančurová.

Zájem o sňatky mimo úřad je velký. 
Představitelé Luhačovic vloni oddali 
78 párů, z toho 46 obřadů bylo mimo 
radnici. Pod matriční obvod Luhačovic 
spadá kromě samotného lázeňského 
města i osm okolních obcí. Tam všude 
mohou představitelé Luhačovic také 
oddávat.

„Oddávat může paní starostka, pan 
místostarosta a tři určení členové za-
stupitelstva. Většina sňatků je na úze-
mí lázeňského města nebo na hote-
lech u přehrady. V okolních obcích jde 
totiž obvykle o církevní obřady, kdy od-
dávajícím je místní farář. Těchto církev-
ních sňatků bylo v matričním obvodu 
Luhačovice vloni 26,“ poznamenala 
Vančurová. 

Kromě místa konání mohu být ně-
které svatby nevšední tím, že je jeden 
ze snoubenců občanem jiného státu. 
„Vloni bylo v našem matričním obvodu 
oddáno celkem 12 cizinců, často obča-
nů Slovenska. Nechyběli ale ani tři ženi-
chové z Austrálie,“ nastínila Vančurová. 
U výběru místa svatby, který padl na Lu-
hačovice, tak může hrát roli právě atrak-
tivita lázeňské lokality.

„V dnešní době jde už o určitou sva-
tební turistiku. I proto máme i zajímavé 
nabídkové balíčky zaměřené na svateb-
čany,“ nastínil marketingový a obchod-
ní manažer hotelu Augustiniánský 
dům Roman Taťák. A co třeba ke svatbě  

v tomto hotelu láká? „Většinu snouben-
ců u nás hned zaujme nádherná kap-
le, ale protože mají spíše zájem o úřed-
ní obřad, nikoli církevní, vybírají si obřad 
v krásném prostředí venkovní terasy. Za 
loňsko jsme měli nějakých patnáct sva-
teb a naprostá většina se u nás konala 
včetně obřadu,“ přiblížil Taťák. Také na 
letošek už přitom mají v Augustinián-
ském domě objednány čtyři svatby. 

Co se týče svateb, je značně vytíže-
ný například i hotel Vega nedaleko Lu-
hačovické přehrady. „Vloni u nás bylo 
asi 20 svateb a letos jich máme objed-
naných už 24 a jedna u nás už v břez-
nu byla,“ uvedl ředitel hotelu Tomáš 
Voráček. V řadě případů se hotelu týká 
jen svatební hostina, ale obřady přímo 
v místě nejsou ani na Veze žádnou vý-
jimkou. „Konají se u nás často, je to urči-
tě více než polovina. Oddat snoubence 
tak vždy přijede někdo z představitelů 
města,“ dodal Voráček. Kvůli zájmu mají 
na toto léto ohledně svateb už jen pár 
volných víkendových termínů. „Snad 
ještě něco v srpnu,“ sdělil Voráček. Vy-
světlil také, co podle něj nejvíce svateb-
čany do jejich hotelu láká. „Jednak je to 
prostředí s krásným výhledem skvě-
lým i pro focení. Hodně se využívá také 
možnost uspořádat posezení s grilová-
ním venku u hotelu,“ vysvětlil Voráček. 

I letos tak do Luhačovic za sňatkem 
zamíří řada párů. Snad bude pohodo-
vá atmosféra typická pro lázně prová-
zet nejen jejich svatební obřad, ale vy-
drží jim i v dalším průběhu manželství. 

Nikola Synek

Charita Luhačovice pořádá Sbírku šatstva 
pro Diakonii Broumov ve dnech 
od 22. do 25. dubna. 
Ve všední dny od 9 do 12 hod. a od 14 
do 17 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.
Dvůr Charity Svaté rodiny v Luhačovi-
cích, Hradisko 100

ANO – Věci, které nám pomáhají!
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské 

i dětské). Lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony.
Látky (minimálně 1 m2). Domácí potře-
by (nepoškozené nádobí nádobí, skle-
ničky). Peří, péřové a vatované přikrýv-
ky, polštáře a deky. Obuv nepoškozená.

NE – Věci, které brát nemůžeme!
Ledničky, televize, počítače a jiná 

elektronika, matrace, koberce, náby-
tek, jízdní kola a dětské kočárky, znečiš-
těný a vlhký textil.

Prosíme o zabalení věcí do pevných 
igelitových pytlů či krabic.

Požadujeme příspěvek na dopravu pro 
Diakonii Broumov nejméně 20 Kč.

Infocentrum nabí-
zí zájezd do jarní 
Vídně  

Prožít příjemnou atmosféru jar-
ní Vídně mohou lidé v  pátek 17. 
dubna, pokud se zúčastní zájezdu 
pořádaného luhačovickým měst-
ským turistickým a  informačním 
centrem. Jednodenní výlet do ra-
kouské metropole nabídne účast-
níkům organizovaný program i  in-
dividuální vyžití. 

„Společně se vydají na prohlídku 
města s  odborným výkladem prů-
vodce. Seznámí se tak například se 
slavným Stephansdomem neboli 
katedrálou svatého Štěpána nebo 
třeba s  budovou vídeňské radni-
ce či sídlem místní opery. Poté bu-
dou mít účastníci zájezdu možnost 
jednotlivě se věnovat například ná-
vštěvám památek, muzeí nebo ná-
kupům,“ přiblížila program pracov-
nice infocentra Barbora Švehlíková. 
Zájemci tak mohou podle své libos-
ti třeba ochutnat vyhlášený Sachrův 
dort v některé z vídeňských kaváren 
nebo navštívit další z  tamních po-
pulárních turistických cílů, jako jsou 
například Belveder nebo Alberti-
na. „Každý si jistě přijde na své a vě-
řím, že budou lidé stejně spokojení 
jako po loňském zájezdu na předvá-
noční vídeňské trhy,“ poznamenala 
Švehlíková. Zatím je k dispozici do-
statek míst, ale zájemci by neměli 
příliš váhat. „Poptávka po loňském 
zájezdu byla totiž opravdu veliká. 
Kvůli kapacitě autobusu už jsme 
pak ani nemohli některým zájem-
cům, kteří se ozvali až těsně před 
termínem výletu, vyhovět,“ vysvět-
lila Švehlíková. 

Výlet do jarní Vídně vyjde na 500 
korun a v jeho ceně je průvodce, do-
prava a  cestovní pojištění. Nastou-
pit lze u  hotelu Praha, u  pošty, na 
autobusovém nádraží či u  zámku. 
Odjíždí se v 6 hodin ráno a návrat se 
očekává přibližně ve 22 hodin. 

Nikola Synek
inzerce
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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

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

Kamenické práce:
Nové pomníky, zákryty hrobů, opravy, nápisy.

Záruka 5 let.
Platba až po předání práce.

Luhačovice

O. Molek 776 841 603 

ALEXANDRIA                Spa & Wellness hotel

DUBENvždyod pátkudo neděle

WELLNESS CENTRUM
15. - 18. dubna

50% sleva na vstup
cena po slevě 150 Kč / 2 hod. / os.

otevřeno denně 14.00 – 21.00 hodin 
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