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Květen 2015
ročník XXII. 

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas… 
Tyto verše zná asi každý. Proč je 

máj vůbec označován za měsíc lásky? 
Kdo se trochu zajímá o astrologii, pak 
ví, že měsíc květen je pod patroná-
tem planety Venuše – bohyně lásky, 
štěstí a jara. V minulosti převládaly 
obavy, že v květnu se nemají pořá-
dat svatby, protože kdyby bylo o sva-
tební noci počato dítě, narodilo by se  
v měsíci únoru, a to byl obávaný mě-
síc hladu. Což samozřejmě v dnešní 
době velkého nadbytku nehrozí. 

Slovo láska může vyjadřovat spous-
tu významů. Každopádně je to emoce 
vyjadřující silnou náklonnost či osobní 

zaujetí k určitému subjektu. Milovat 
můžeme lidi, zvířata, věci, ale i sami 
sebe. Možná to někomu bude znít so-
becky, ale není tomu tak. Pokud člověk 
nemiluje sebe samého, je k sobě hod-
ně kritický, podceňuje se, nevěří si, tak 
se to promítá do vztahů k ostatním li-
dem a nebude nikdy šťastný. 

Já osobně jsem v životě šťastný. 
Mám skvělou ženu, úžasného syna, 
milující rodinu a navíc bydlím v tako-
vém městě, jako jsou LUHAČOVICE.  
O našem městě se říká, že je to „perla 
Moravy“. Naprosto s tím souhlasím. 
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, 

kterému by se u nás nelíbilo. Luha-
čovice jsou známy především krás-
nou přírodou, kvalitními službami  
a zcela jistě sem patří i příjemní oby-
vatelé. Každý se svým způsobem po-
dílí na prostředí, kterým jsme obklo-
peni. Je štěstí, ale není to náhoda, že 
v tak krásném městě, zdobeném ma-
lebnou architekturou Dušana Jurko-
viče, schované mezi kopečky na po-
mezí Bílých Karpat v krásné přírodě, 
můžeme žít zrovna my.  To bychom 
si měli všichni uvědomit a být za to 
vděčni. 

S úctou 
Zdeněk Červenka, radní
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Ocenění za pomoc druhým směřovala i do Luhačovic  

Slavnostní galavečer 12. roční-
ku Ceny Salvator, který se konal 
v pátek 10. dubna ve Zlíně, se tý-
kal i  Luhačovic. Mezi lidmi, kteří 
si za příkladnou pomoc druhým 
v  uplynulém roce zasloužili mi-
mořádné uznání, byla totiž kromě 
dalších občanů a pracovníků slo-
žek integrovaného záchranného 
systému i  Iveta Coufalíková z Lu-
hačovic. Cenou Salvator 2014 byla 
oceněna za dlouhodobou činnost 
v  občanském sdružení Dlouhá 

cesta. To se věnuje podpoře rodi-
čů, kterým tragicky zemřelo dítě. 
Sama Coufalíková byla nucena se 
s takovou ztrátou před časem vy-
rovnat. Následně se rozhodla po-
máhat ostatním, které také po-
stihla takováto nesmírně těžká 
životní situace. 

V rámci galavečera ale nešlo o je-
diné ocenění, které se pojilo k něko-
mu z  Luhačovic. Sdružení Korunka 
Luhačovice, které se věnuje pomo-
ci nemocným dětem především ve 

zlínském regionu, totiž získalo Cenu 
Zlínského deníku, který je hlavním 
mediálním partnerem projektu. 
Ocenění získalo občanské sdružení 
za vytrvalou pomoc malým pacien-
tům například na dětských odděle-
ních nemocnic, v dětských ústavech 
pro handicapované nebo v  koje-
neckých ústavech, dětských domo-
vech a  stacionářích. Cenu převza-
la zakladatelka a ředitelka sdružení 
Veronika Záhorská.

Slavnostní galavečer Ceny Sal-
vator, který byl poprvé veřejně 
přístupný, se konal v  aule Uni-
verzity Tomáše Bati, jejíž studen-
ti vyhlášení cen organizují. Vítěze 
jednotlivých kategorií volila výbě-
rová komise i občané. Mezi dalšími 
oceněnými Cenou Salvator 2014 – 
cenou hejtmana Zlínského kra-
je nechyběla například posádka 
vozu rychlé lékařské pomoci, kte-
rá pomohla úspěšně zvládnout 

předčasný porod dítěte, nebo po-
licista, který mimo službu pomohl 
zachránit ženu se sebevražedný-
mi sklony. Vítězi v  kategorii Ob-
čan byli zvoleni prostřednictvím 
internetového hlasování Dušan 
Rudecký a  Jakub Smiřický, za je-
jich humanitární misi směřovanou 
na válkou zmítanou Ukrajinu, kam 
vezli zdravotnický materiál a zim-
ní oblečení.

„Bylo by hodně smutné, kdyby-
chom si přestali vážit odvahy lidí 
a  dobrých skutků. Někdy se totiž 
chováme až apaticky k různým ne-
švarům a k projevům bezpráví nebo 
násilí, a  to není dobré. Proto sme-
kám před lidmi, kteří nejsou lhostej-
ní ke svému okolí a naopak neváhají 
pomoci tam, kde je právě potřeba,“ 
poznamenal při udílení cen Stani-
slav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

Nikola Synek
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovice hostily setkání odborníků  
na cukrovku

Již 51. ročník diabetologických 
dní se uskutečnil od 16. do 18. 
dubna v  Luhačovicích. Odborný 
kongres zaměřený na léčbu cuk-
rovky, která se v  posledních le-
tech stává jednou z nejvážnějších 
civilizačních onemocnění, nabí-
dl odborníkům řadu přednášek 
a dalšího programu. Na akci zaví-
talo více než 1500 účastníků. „Při-
jelo 866 lékařů 379 sester a  více 
než 300 zástupců firem, které se 
touto oblastí medicíny zabývají,“ 
uvedla Miroslava Kubátová, kte-
rá kongres, pořádaný Českou di-
abetologickou společností ČLS 
JEP, organizuje. Součástí kongre-
su bylo 40 přednášek a  60 infor-
mačních posterů a sympozia Čes-
ké diabetologické společnosti. Na 
akci zavítali také dva významní za-
hraniční odborníci. „Své přednáš-
ky zde představili také G. Grunber-
ger z Michiganu v USA a H. Thabit 
z Cambridge ve Velké Británii,“ do-
plnila Kubátová.

Odborníci na diabetes se v Luha-
čovicích zabývali například syndro-
mem diabetické nohy, problémem 

transplantací spojených s  cukrov-
kou, ale i  tělovýchovným lékař-
stvím ve spojení s  diabetologií. 
„Součástí byl také workshop Léčba 
inzulinovou pumpou, šest postgra-
duálně vzdělávacích přednášek, 
Pracovní den sester a devět firem-
ních symposií,“ dodala Kubátová.  

Výbor České diabetologické spo-
lečnosti ČLS JEP udělil v rámci kon-
gresu ceny za nejlepší publikace 
v oboru za rok 2014. Například Cenu 
prof. Syllaby za monografii získala 
Kateřina Štechová za spis Dítě dia-
betické matky – Komplexní pohled 
na diabetes a těhotenství.  Ceny za 
další publikace získaly širší kolekti-
vy autorů. 

V pátek 17. dubna se konaly jako 
jedna z doprovodných akcí také Běh 
a  chůze proti diabetu. Trasa vedla 
asi tříkilometrovým okruhem lázeň-
ským územím se startem i cílem na 
prostranství u  kina Městského kul-
turního domu Elektra. Právě dům 
kultury Elektra byl tradičně hlavním 
dějištěm a  centrem Diabetologic-
kých dní. 

Nikola Synek

Místo poražených stromů  
zasadili nové lípy

Obnova zeleně, o kterou se na 
pozemcích města starají Technic-
ké služby Luhačovice, pokračova-
la v půli března vysazením sedmi 
nových lip v ulici Nábřeží, v úse-
ku od silničního mostku u kostela 
směrem k parkovišti za supermar-
ketem Albert.

„V oblasti údržby stromů bylo 
v posledním vegetačním období 
vykáceno 6 bříz, 3 smrky, 2 jablo-
ně a také třešeň a borovice. Stro-
my bylo nutno pokácet především 
z důvodu bezpečnosti či plánova-
né obnovy. Částečně je nahradi-
lo právě oněch sedm lip,“ přiblížil 
ředitel TS Luhačovice Josef Puča-
lík. Nešlo však o jediné stromy sá-
zené v tomto vegetačním obdo-
bí. V rámci projektu biodiverzity 
se vysazovala řada dřevin už kon-
cem minulého roku. „Na katast-
ru města Luhačovice šlo o 80 stro-
mů. Druhově šlo o jeřabiny, habry, 
javory a střemchy. Tato výsadba 
byla realizována podél cyklostezky 

Luhačovice–Biskupice a Pod Ka-
mennou,“ doplnil Pučalík. 

Středisko zeleně TS Luhačovice 
zabezpečuje údržbu asi 13 hekta-
rů ploch na katastru města a tak-
též zajišťuje údržbu městského 
hřbitova. TS také pravidelně vy-
sazují a starají se o 8 květinových 
záhonů – tři na náměstí 28. říj-
na, další Pod Kamennou, na Ma-
sarykově a Družstevní a na kru-
hovém objezdu u Penny marketu 
a ve středu kruhové silnice u au-
tobusového nádraží. „V současné 
době jsou tyto květinové záhony 
osazeny podzimní výsadbou, kte-
rá bude v měsíci květnu nahraze-
na výsadbou letniček,“ pozname-
nal Pučalík.

Roční náklady střediska zele-
ně vztahující se k údržbě majet-
ku města Luhačovice, tedy veřej-
né zeleně, hřbitova a zahradnictví, 
jsou přibližně 3,1 milionu korun. 

Nikola Synek



Zprávy ze 4. zasedání Zastupitelstva 
města Luhačovice 2014–2018 konaného  
19. 3. 2015
ZML schválilo:
• rozpočtový výhled na období let 

2016–2022; 
• poskytnutí dotací, peněžitých 

a  věcných darů, příspěvků fyzic-
kým nebo právnickým osobám 
a  jejich zařazení do rozpočtu 
2015; 

• uzavření příslušných smluv 
k  schváleným dotacím, peněži-
tým a  věcným darům, příspěv-
kům fyzickým nebo právnickým 
osobám;

• rozpočet na rok 2015; 
• prodej části pozemku parc. č. 

924/1 k. ú. Polichno o výměře cca 
50 m2 za cenu 70 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s  převodem 
(Jedná se o  pozemek v  místní 
části Polichno u domu č. p. 52.);

• zřízení bezúplatného věcné-
ho břemene ve prospěch měs-
ta Luhačovice na  pozemku parc. 
č. 819/23 k. ú. Luhačovice v ma-
jetku spolku Zdravější Vsetín 
a  Střední Morava, o. s., Jose-
fa Černíka 453, Luhačovice, pro 
umístění opěrné zdi (Jedná se 
o pozemek v ulici Lesní.);

• nabýt do vlastnictví koupí po-
zemky parc. č. 2466/3 o  výměře 
37 m2, parc. č. 2466/4 o  výměře 
98 m2 a  parc. č. 2466/5 o  výmě-
ře 151 m2 vše k. ú. Luhačovice za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s  převodem (Jed-
ná se o  pozemky u  cyklostezky 
Luhačovice–Biskupice v  lokalitě 
u Molků.);

• likvidaci majetku města dle 
předložených návrhů likvidační 
a škodní komise a uložilo vedou-
címu organizace provést likvida-
ci vyřazeného majetku;

• bezúplatné nabytí pozemků 
z  majetku Zlínského kraje: parc. 
č. 911/13 (591 m2), č. 911/14  
(766 m2), č. 911/15 (191 m2), 
č. 923/5 (198 m2), k. ú. Polich-
no a  parc. č. 2443/53 (67 m2), č. 
2443/54 (51 m2 k. ú.) Luhačovice 
(Jedná se o  pozemky v  k. ú. Po-
lichno a v k. ú. Luhačovice.);

• bezúplatné převedení pozem-
ků do majetku Zlínského kra-
je: část parc. č. 2443/18 (66 m2),  

č. 2443/18 (19 m2), č. 2443/18 
(49 m2), č. 2443/20 (132 m2),  
č. 2443/20 (12 m2), č. 2830/1  
(64 m2) k. ú. Luhačovice (Jedná se 
o pozemky v k. ú. Luhačovice.);

• zřízení věcného břemene na 
pozemcích parc. č. 2441/1 
a 2441/8 k. ú. Luhačovice v ma-
jetku města pro umístění zaříze-
ní distribuční soustavy realizo-
vané pod názvem „Luhačovice, 
Úprkova, Hanousek, příp. NN“, 
spočívající v  umístění nového 
zemního kabelového vedení 
NN ve prospěch firmy E.ON Dis-
tribuce, a. s., za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné 
DPH (Jedná se o pozemky v uli-
ci Úprkova.).

ZML delegovalo:
•	 starostku města Ing. Bc. Marii Se-

melovou jako zástupkyni měs-
ta Luhačovice na řádné valné 
hromady společnosti Vodovo-
dy a  kanalizace Zlín, a. s., v  le-
tech 2015–2018 a na řádné valné 
hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s., v letech 
2015–2018.

• místostarostu města Radomila 
Kopa jako náhradního zástupce 
města Luhačovice na řádné val-
né hromady společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín, a. s., v le-
tech 2015–2018 a na řádné valné 
hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s., v letech 
2015–2018.

ZML odvolalo:
•	 Mgr. Tomáše Mejzlíka z  funk-

ce člena představenstva společ-
nosti Vodovody a kanalizace Zlín,  
a. s.;

•	 Ing. Bohuslava Marhoula z  funk-
ce člena dozorčí rady společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

ZML delegovalo:
•	 Ing. Romana Dostálka jako zá-

stupce města Luhačovice do 
představenstva společnosti Vo-
dovody a kanalizace Zlín, a. s.

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačo-
vice konané 8. 4. 2015
RML schválila:
• Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 

mezi městem Luhačovice a  TS 
Luhačovice ze dne 14. 5. 2014. 
Příkazní smlouva řeší záležitosti 
spojené s  provozováním systé-
mu nakládání s komunálním od-
padem;

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1055/1 
o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klad-
ná Žilín (Jedná se o  pozemek 
u  domu č. p. 53 v  místní části 
Kladná Žilín.);

• zveřejnění záměru města po-
skytnout formou výpůjčky měs-
tu Uherský Brod část pozem-
ku parc. č. 899 v  k. ú. Polichno 
a části parc. č. 18/19 v k. ú. Mar-
šov u  Uherského Brodu o  cel-
kové výměře 20 m2 pro účely 
umístění 2 ks laviček, 3 ks pa-
noramat, dalekohledu a rozcest-
níku v  rámci projektu Naučné 
stezky okolím Uherského Brodu 
(Jedná se o pozemky na rozhra-
ní k. ú. Polichno a  k. ú. Maršov 
u Uh. Brodu.);

• pravidla pro jednotný vizuální 
styl restauračních zahrádek v ul. 
Dr. Veselého, Luhačovice; 

• podání Žádosti o příspěvek na 
vytvoření osmi účelových pra-
covních míst na veřejně pro-
spěšné práce z projektu Úřadu 
práce ve Zlíně předkládané or-
ganizací Technické služby Lu-
hačovice, p. o.;

• zkrácení otevírací doby Měst-
ské knihovny Luhačovice 
v  období letních prázdnin od  
1. července do 31. srpna 2015 
z  důvodu čerpání dovolené 
Prázdninová otevírací doba: 
Po 12.00–16.00, Út 9.00–16.00, 
St zavřeno, Čt 12.00–16.00, Pá 
9.00–16.00;

•	 průjezd Automobilovému Slalo-
mu Zlín (od Jezírka lásky po kři-
žovatku Hlinné a za obcí Ludko-
vice po začátek obce Řetechov) 
v  neděli 17. 5. 2015 v  době od 
7.00 až 17.00 h  (Osadní výbor 
Řetechova dodal souhlasné sta-
novisko k pořádání akce a bude 
se podílet na organizaci a  za-
bezpečení závodu.).

RML nesouhlasila:
•	 s  pronájmem	 části	 pozemku	

parc. č. 2443/5 v  k. ú. Luhačovi-
ce o výměře cca 4 m2 před poš-
tou pro provozování pojízdné 
kavárny.

RML rozhodla:
•	 uplatnit	 bankovní	 záruku	 na	

vady projektové dokumentace 
vůči firmě UPOSS, spol. s r. o., ve 
výši 272 385 Kč. 

RML uložila:
•	 starostce	zpracovat	vyhlášku	re-

gulace reklamy v  městské pa-
mátkové zóně.

Zprávy ze 6. schůze Rady města Luhačo-
vice konané 24. 3. 2015
RML schválila:
• zveřejnění záměru města pro-

dat část pozemku st. pl. 25/1 
o  výměře cca 20 m2 a  část po-
zemku parc. č. 2500/1 o výměře 
cca 10 m2 k. ú. Luhačovice (Jed-
ná se o  pozemky v  ulici Bran-
ka.);

• vypsání výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce ul. Dr. Veselého Luhačovice 

– zpevněná plocha mezi objek-
tem České pošty a České spoři-
telny“ a zaslání výzvy na podání 
nabídky firmám: EUROVIA CS,  
a. s., Louky 330, 763 02 Zlín, SA-
TES MORAVA, spol. s r. o., Želez-
ničního vojska 1386, 757 01 Va-
lašské Meziříčí, STRABAG, a. s., 
pobočka Zlín, Příluky 386, 760 
01 Zlín;

• podání žádosti o  dotaci 

Ministerstva školství mládeže 
a  tělovýchovy v  rámci progra-
mu „Podpora zabezpečení škol 
a  školských zařízení“ Domem 
dětí a mládeže Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, na elek-
tronické zabezpečení vstupu;

• podání žádosti o  dotaci Minis-
terstva školství mládeže a  tě-
lovýchovy v  rámci programu 
„Podpora zabezpečení škol 
a  školských zařízení“ Základní 
školou Luhačovice, příspěvko-
vou organizací;

• uzavření Mateřské školy Luha-
čovice, příspěvkové organizace, 
v termínu 13. 7. – 31. 7. 2015.

RML rozhodla:
• o  výběru nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Zpracování  
1. stupně projektové dokumen-
tace (dokumentace pro staveb-
ní povolení – DSP) na vybudo-
vání zařízení na úsporu energií 
– kogenerační jednotky v  ob-
jektu Městské plovárny Luha-
čovice“ takto: 1. Ing. Petr Horák, 
SEES Ostrava, Tylova 2792/29, 
700 30 Ostrava – Zábřeh, na-
bídková cena bez DPH 65 000 Kč,  
2. STAVO-NEF, s. r. o., Zbro-
dek 223, 698 01 Veselí nad 

Moravou, nabídková cena bez 
DPH 74 370 Kč, 3. EMC PROJEKT, 
spol. s  r. o., Krajinova 1006/88, 
674 01 Třebíč, nabídková cena 
bez DPH 80 000 Kč, 4. CENTRO-
PROJEKT GROUP, a. s., Štefáni-
kova 167, 760 01 Zlín, nabíd-
ková cena bez DPH 88 000 Kč, 
5. ENERGIA, spol. s  r. o., Parti-
zánska cesta 97, 974 01 Banská 
Bystrica, nabídková cena bez 
DPH 90 000 Kč, 6. EGLIN, a. s., 
Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ 
28263715, nabídková cena bez 
DPH 123 200 Kč, a pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Se-
melovou podpisem smlouvy 
o  dílo s  vybraným uchazečem  
Ing. Petrem Horákem, SEES Os-
trava, Tylova 2792/29, 700 30 
Ostrava – Zábřeh, v  souladu 
s nabídkou uchazeče.

RML jmenovala:
• komisi pro otevírání obálek 

a hodnoticí komisi na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce ul. Dr. 
Veselého Luhačovice – zpevně-
ná plocha mezi objektem Čes-
ké pošty a České spořitelny“ ve 
složení: členové: Ing. Jiří Šůstek, 
Miroslav Hvozdenský, Ing. Karel 
Zicha, náhradník: Ing.  Bc. Marie 
Semelová.
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Kraj ocenil luhačovického učitele   

Dlouholetý učitel Základní školy 
Luhačovice Jaroslav Pančocha získal 
ocenění za svou pedagogikou práci. 
Jako další ocenění převzal pocty z ru-
kou představitelů Zlínského kraje ve 
čtvrtek 26. března během slavnostní-
ho vyhlášení v Muzeu J. A. Komenské-
ho v Uherském Brodě.

„Tímto způsobem Zlínský kraj dává 
najevo, že vnímá potřebu alespoň sym-
bolicky ocenit ty, kteří si dali za cíl své 
žáky a studenty nejen naučit, ale i dál 
rozvíjet jejich osobnost. Současně tím 
dává příklady, že touto cestou jít lze,“ 
řekl hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák. Ten předal Pančochovi 

pamětní medaili. Z rukou krajské-
ho radního pro oblast školství Petra 
Navrátila pak převzal oceněný uči-
tel skleněnou plastiku sovy, symbo-
lizující moudrost nutnou pro povolá-
ní učitele.  

Pančocha působil dlouhá léta jako 
učitel fyziky, matematiky a dalších 
předmětů na ZŠ Luhačovice. Díky 
jeho úsilí získala tato škola také jako 
jedna z prvních základních škol v re-
gionu již počátkem devadesátých let 
počítačovou učebnu. Až do součas-
nosti se Pančocha stará o pořádání 
fyzikální olympiády, jejímuž organi-
zování se věnuje již přes padesát let. 
Na ocenění byl navržen městem Lu-
hačovice, ředitelem místní ZŠ Roma-
nem Leblochem a Jednotou českých 
matematiků a fyziků. „Je to určitě jis-
té vyvrcholení kariéry,“ poznamenal 
Pančocha. „Spíš by se mělo ale mož-
ná zeptat žáků, zda jsem hoden oceně-
ní. Ti mě měli totiž občas za takového 

úletáře,“ dodal skromně s úsměvem 
oceněný učitel. A jaké jsou podle něj 
nejdůležitější vlastnosti dobrého uči-
tele? „Bez nadšeného učitele nemůže 
být nadšeného žáka, takže chceme-li 
vzbudit u žáka zájem, musíme být sami 
nadšenci. Bez toho to prostě není mož-
né,“ míní Pančocha. 

Kromě Pančochy bylo oceněno 
stejným způsobem dalších 19 učite-
lů, vybraných z celkem 46 nominací. 
Mezi oceněnými byl rovněž například 
pedagog Ladislav Slámečka ze zá-
kladní školy v Pozlovicích, které sou-
sedí s Luhačovicemi. Mimo dvacítku 
takto oceněných přidali zástupci kra-
je na akci i blahopřání Janě Gaven-
dové, ředitelce Dětského domova, 
Mateřské školy, Základní školy a Prak-
tické školy Zlín. Gavendová na zákla-
dě návrhu Zlínského kraje získala Me-
daili Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy druhého stupně.

Nikola Synek

Pozor na tzv. polopřevody, hrozí vyřazení 
vozidla z provozu 

Pokud vlastníte vozidlo, které je  
v Centrálním registru vozidel pouze od-
hlášeno předchozím provozovatelem, 
musíte nejpozději do 30. června 2015 
na odboru dopravy Městského úřadu 
Luhačovice, podat žádost o zápis vlast-
níka a provozovatele do registru silnič-
ních vozidel. 

Pokud žádost nepodáte, vozidlo od 
1. července 2015 administrativně zanik-
ne, a už nepůjde přihlásit. 

K žádosti je třeba doložit: občanský 
průkaz či jiný doklad totožnosti, dokla-
dy k vozidlu (technický průkaz + osvěd-
čení o registraci vozidla), doklad o po-
jištění, protokol o evidenční kontrole, 
doklad o platné technické prohlídce, 

plnou moc s ověřeným podpisem, po-
kud se neúčastníte vyřizování osobně. 

Správné zapsání vlastníka vozidla 
je možné ověřit na webové adrese Mi-
nisterstva dopravy www.mdcr.cz nebo 
přímo na webové adrese: www.dokon-
ceteregistraci.cz. 

Kontrola se provádí vložením čísla 
osvědčení o registraci vozidla. Po po-
tvrzení jsou sděleny informace, zda je 
registrace vozidla dokončena, nebo 
je nutné registraci dokončit, tj. zapsat 
vlastníka vozidla k určitému datu. Infor-
mace o vozidlech jsou k datu 12. dub-
na 2015 a dále se budou pravidelně ak-
tualizovat.

Ing. Miloš Vala, vedou-
cí odboru dopravy

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého – k 30. 4. 2015 

Během měsíce dubna 2015 pro-
bíhaly na ulici Dr. Veselého práce 
především na ploše komunikace 
v rámci II. etapy rekonstrukce – od 
vily Slavia po poštu včetně samot-
ného prostranství před poštou.

Po dokončení prací na inženýr-
ských sítích se provádí pokládka 
jednotlivých vrstev komunikace.      
Pro zvýšení únosnosti pláně se od-
těžená zemina nahrazuje kameni-
vem a následně se betonuje. Po-
kračují práce na schodišti u hotelu 
Vltava. Byly osazeny desky se jmény 
„Stěny paměti“. Pokračují také prá-
ce na opěrné zdi a překládce kabe-
lových sítí E.ON a O2.

V rámci I. etapy rekonstrukce  
v úseku od vily Lékárna po vilu Sla-
via jsou již osazeny a zprovozněny 

nové sloupy veřejného osvětlení.
V souvislosti s blížícím se ukon-

čením rekonstrukce ul. Dr. Veselé-
ho schválila Rada města Luhačovi-
ce „Pravidla pro jednotný vizuální 
styl restauračních zahrádek v ul. Dr. 
Veselého, Luhačovice“. 

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

Omlouváme se místním obyva-
telům, návštěvníkům i provozova-
telům služeb v ulici Dr. Veselého za 
probíhající komplikace spojené se 
stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, vedou-
cí odboru správy majetku

Úspěch mateřské školy při vyhlášení rozvojového 
programu MŠMT Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2015  

Již od září 2010 je při mateřské škole 
v Luhačovicích zřízena logopedická tří-
da pro děti s poruchami řeči. Jedná se 
o třídu, kde je počet dětí snížený na 14 
a působí zde pedagogové vzdělaní ve 
speciální pedagogice – logopedii. Třída 
pracuje podle školního vzdělávacího 
programu, který vychází z rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Rozvíjí celou osobnost dětí 
a ještě důkladněji se zaměřuje na roz-
voj komunikace a řečové produkce jed-
notlivců. Specifikem logopedické třídy 
jsou ranní individuální cvičení jednot-
livce s jednou učitelkou a úzká spolu-
práce s rodiči dětí. 

Od počátku provozu třídy jsme zří-
dili logopedický koutek přímo ve třídě. 
Postupem času nastala nutnost separa-
ce mimo rušivé elementy třídy. Bývalou 
izolační místnost jsme vystěhovali a vy-
bavili starším nábytkem ze třídy. Když 

MŠMT vyhlásilo rozvojový program 
Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání 2015, neváhali jsme 
a projekt s názvem „Papoušek je kama-
rád, chce si s námi povídat“ vypracovali 
a odeslali. Jeho cílem bylo vybavení lo-
gopedické hovorny.

K naší velké radosti jsme v konku-
renci mateřských škol z celé repub-
liky uspěli a v současné době máme 
možnost čerpat dotaci MŠMT ve výši  
37 503 Kč. Z dotace byl již zakoupen 
nový nábytek, postupně přicházejí ba-
líčky s didaktickým materiálem, po-
můckami a knihami, které nám budou 
v naší další práci nápomocny. O letních 
prázdninách bude celá místnost vy-
malována, bude položen koberec a od 
září budeme moci individuální logope-
dickou práci provádět v nově zřízené  
a plně vybavené logopedické hovorně. 

Jana Malaníková

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 
(podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).
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Při úklidu města se nasbíralo 70 pytlů 
odpadu   

Sedmdesátku pytlů naplnili na-
sbíraným odpadem účastníci jarní-
ho úklidu pořádaného v Luhačovicích 
v rámci akce Ukliďme Česko v sobotu 
18. dubna.  Akce se účastnila zhruba 
třicítka lidí, zejména místních skautů 
a myslivců, kteří jarní úklid v Luhačovi-
cích společně pořádají už několik let. 
Akci podpořilo také město, a to nejen 
materiálně, ale zúčastnil se jí osobně 
i starosta Radomil Kop, který se zařa-
dil mezi ostatní příchozí čistící ulice 
města a přilehlé okolí. Účastníci vyra-
zili ve dvou hlavních skupinkách od 
zámku. Jedna směřovala do kopce 
k bývalému hřbitovu a dostala se po-
stupně až k Jezírku lásky. Druhá čisti-
la centrum města – jak prostor kolem 
radnice, tak okolí pramene Aloisky, 
prošla lázeňským areálem a od altán-
ku u  Jestřabí pak vystoupala lesem 
vzhůru k myslivecké chatě. Tam se obě 
skupiny poté setkaly a čekala na ně za 
bohulibý úklid drobná odměna v po-
době zaslouženého občerstvení. Ráno 
to vypadalo s průběhem akce špatně, 
ale nakonec se velmi vydařila. „Bylo to 
ráno na vážkách, protože trošku pršelo, 
ale pak se počasí umoudřilo. A tak jsme 
si užili pěknou procházku a ještě přitom 
vyčistili nepořádek. Odpadu se nasbíralo 

o  něco míň než vloni. Nevím, zda je to 
špatně, nebo dobře. Ale snad spíš dobře 
a je to tím, že nepořádku ubývá,“ pozna-
menal místostarosta Radomil Kop. Bě-
hem akce se sesbíraly mnohé odpad-
ky, často skleněné lahve, petky od 
nápojů, papíry, igelity a podobně, ne-
chyběly ale ani skvosty, jako rozbitý 
mobil nebo bota. 

„Sesbírané odpadky dohroma-
dy naplnily celý kontejner o  objemu 
5 metrů krychlových. Našlo se třeba 
i  drátěné pletivo nebo čtyři pneuma-
tiky,“ doplnil předseda myslivecké-
ho sdružení Martin Šaroun. Otázkou 
je, proč se vůbec daří nacházet ta-
kovéto předměty v ulicích a na při-
lehlých záhonech, trávnících a v křo-
ví nebo v  lese u  města. „Bylo toho 
strašně moc, taky i kusy oblečení, růz-
né lahve, pneumatiky. Nedokážu si vů-
bec představit, jak nějaký člověk něco 
takového vyhodí do přírody,“ povzde-
chl si proto nad chováním někte-
rých lidí například Tomáš Pakhoffer, 
jeden z  mladých účastníků úklidu. 
Jako mnozí by i on zřejmě ocenil, po-
kud by napříště sebraného odpadu 
bylo ještě méně díky uvědomělejší-
mu chování občanů a  návštěvníků 
města k životnímu prostředí. 

Dotace, příspěvky, dary na rok 2015

ZUŠ Luhačovice získá novou učitelku baletu

Po více jak 30leté pedagogické 
činnosti odchází letos v červnu do 
důchodu vynikající pedagožka ta-
nečního oboru ZUŠ Luhačovice paní 
Věra Černohorská. Její nástupkyní 

je mladá, talentovaná studentka 
VŠMU v Bratislavě Veronika Kout-
ná. Absolvovala Taneční konzerva-
toř v Brně. Už jako malá toužila tan-
covat. Vzor viděla ve své mamince, 
která je učitelkou tanečního oboru 
v ZUŠ Kroměříž. Během 8letého stu-
dia konzervatoře tančila v takových 
představeních, jako jsou „Louská-
ček“, „Tanec Ludvíka IV.“, troufala si 
i na break-dance apod. Po čase stu-
dia zjistila, že práce s dětmi ji velmi 
baví, začala se více věnovat pedago-
gické činnosti a v letošním roce se 
zúčastnila taneční přehlídky se svý-
mi žákyněmi a podařilo se jí získat se 
svojí choreografií postup do krajské-
ho kola. Studiem na VŠMU v Bratisla-
vě získává další důležité didaktické a 
metodické znalosti, které jsou tolik 
potřebné k profesionální výuce ba-
letu a tance na ZUŠ. 

Monika Slováková, ředitelka ZUŠ Luhačovice

Výše dotace, příspěvku, daru Komu
Tělovýchovná činnost 
470 000 TJ Sokol Luhačovice
350 000 TJ Slovan Luhačovice
245 000 FK Luhačovice
135 000 Tenisový klub 2000 Luhačovice
15 000 Patrik Hetmer – alpské lyžování
1 000 Dalibor Slovák –  Běh kerteamu
15 000 Jiří Čech – Skicross
1 231 000
 Kulturní činnost
15 000 Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s. – 

Festival Janáček
150 000 Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s. – 

kolonádní koncerty
50 000 Sdružení Václava Hudečka – pořádání 

houslových kurzů
45 000 Divadelní Luhačovice
15 000 LUHOvaný Vincent
20 000 BAV SE – Sokolka žije!
10 000 Luhačovický okrašlovací spolek CALMA
75 000 Malé Zálesí
20 000 Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice
30 000 Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka
10 000 Leluja
5 000 Zdenek Linhart, ochotnické divadlo 

„Jednou za rok?“
20 000 Korunka Luhačovice – dvě charitativ-

ní akce
465 000
Záležitost církví
30 000 Římskokatolická farnost Luhačovice – 

oprava křížů
30 000
Školství
10 000 ZUŠ Luhačovice
10 000
Zájmová činnost a rekreace
8 000 Český svaz včelařů Luhačovice
12 000 Jana Černocká – Spolek aktivních seni-

orů Luhačovice
7 000 Mirek Nakládal – JAWA  CLUB – setká-

ní jawistů
3 000 Avon Pochod Luhačovice – prevence 

rakoviny prsu
5 000 Semela – výstava železničních modelů
20 000 Luhačovské Zálesí, o. p. s. – Food festi-

val
55 000
 Požární ochrana
13 000 Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice
13 000
Sociální věci, soc. pomoc
200 000 Charita Svaté rodiny Luhačovice
8 000 Svaz tělesně postižených Luhačovice
10 000 Domov pro seniory Luhačovice
2 000 AUDIOHELP, z. s., Uherský Brod, klub 

nedoslýchavých 
1 000 EDUCO Zlín
3 000 000 INV transfer Krajský úřad Zlínského kra-

je – Domov pro seniory Luhačovice 
3 221 000
5 025 000
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SpOLEčNOST

NaRoZeNí
Kryštof  Sehnoutek
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VýRočí NaRoZeNí
anna Mališková  93 let
Marie Jindřichovská  90 let
erna Mítková  90 let
Božena ardelyová   89 let
Libuše Jahodová  89 let
Milada ebenbauer-Holzheuová  89 let
Naděžda opelíková  88 let
emil Válek  87 let
Ludmila Koutná  86 let
Jiřina Smržová  85 let
Josef Humpola  85 let
Josef Tomala  80 let
Marie Míčová  80 let
Julie Kubíková  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Ludmila Bradáčová  93 let
Božena Semelová  75 let
Miroslav Ingr  68 let
Jaroslav Záhorovský  85 let
Karel oplatek  61 let
alena Schořová  68 let
Ladislav Janík  77 let
Josef Záhorovský  74 let
anežka Vystrčilová  88 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

Za projevy soustrasti nad úmrtím svého manžela 
Ing. JAROSLAVA ZÁHOROVSKÉHO, 
všem děkuje manželka Dagmar Záhorovská s rodinou.

Dne 1. května vzpomeneme nedožitých 90 let naší 
maminky a babičky
paní ANDĚLKY VORÁČKOVÉ.
S láskou vzpomíná syn Václav s rodinou.

Očím odešel, srdcím zůstal.
Dne 3. 4. 2015 uplynulo sedm let od úmrtí 
pana LADISLAVA PLÁŠKA.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 12. května to bude 10 let, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček
pan ALOIS VAVRYS.
S  vděčností vzpomínají manželka, dcery Marcela, 
Lenka a syn Petr s rodinami.

„Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka na by-
tost nejdražší, tou byla maminka.“ 
Dne 24. května 2015 uplyne 20 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a praba-
bička paní ŽOFIE MIKULCOVÁ, rozená Zápecová, 
z  Kladné Žilína. S  láskou vzpomínají syn Jaroslav, 
dcery Vlasta a Helena s rodinami.

Dne 29. 5. 2015 uplyne 40 let, kdy nás navždy opustil
pan ANTONÍN MARUŠNÍK.
S  láskou vzpomíná dcera Věra s  rodinou a  snacha 
s rodinou.

Dne 27. 5. uplyne 90 let od narození
pana ANTONÍNA GERGELY

a dne 20. 6. uplyne 83 let od narození
paní BLANKY GERGELOVÉ.
S láskou vzpomínají synové Jaroslav a Antonín s ro-
dinami.

Děkujeme všem za vzpomínku.

Vzpomínky

Poděkování

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  kon-
taktem pro vyzvednutí ceny mů-
žete zasílat vždy do dvou týdnů 
od vydání příslušného čísla novin 
na e-mail: luhainfo1@mdkelektra.

luhacovice.cz, odevzdat napsané 
v  MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
případně zaslat poštou na adresu 
MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého 
čísla, kterou zaslalo 6 čtenářů 
(5 správně). Je Litovel. Publikaci 
Luhačovický uličník získává Zde-
něk Novosad z Luhačovic. 

Blahopřejeme. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LUHAČOVICE
ZUŠ Luhačovice 

pořádá ve dnech 1.–5.
června 2015 od 14 do 
17 hodin přijímací ta-
lentové zkoušky pro 

školní rok 2015/2016. Přijímáme děti 
ve věku od 5 let do hudebního, ta-
nečního a výtvarného oboru. Do ta-
nečního oboru přijímáme děti od 5 

do 12 let. V hudebním oboru se mů-
žete přihlásit na tyto nástroje: kla-
vír, klávesy, housle, kytara, elektric-
ká kytara, basová kytara, zobcová 
flétna, příčná flétna, klarinet, saxo-
fon, trubka, pozoun, cimbál, sólo-
vý zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. 
Navštivte naše stránky www.zuslu-
hacovice.cz.  
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Luhačovic za rok 2014  

Na valné hromadě TJ Slovan Luhačovice byli v pátek 17. dubna vyhlášeni nejú-
spěšnější sportovci místních klubů v roce 2014.

Nejúspěšnější družstva a kolektivy 
Družstvo minižáků oddílu házené TJ Sokol Luhačovice:
Sebastian Bednařík, Lukáš Kročil, Maxmilián Rak, Marek Zach, David Dinh, Filip Hajda, 
Šimon Kovařík, Adam Liška, Klára Jakůbková, Eliška Miklová
V celé sezoně podávalo družstvo velmi kvalitní výkony v miniházené 4+1. Soutěž-
ním vrcholem byl přebor České obce sokolské, kde házenkáři získali stříbrné medaile.

Družstvo dorostenců oddílu orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice:
Štepán Mudrák, Jan Slíva, Vojtěch Sýkora, Libor Černocký, Jan Vopařil                              
Obsadili 2. místo na MČR štafet a celý seriál českého poháru štafet jednoznač-
ně vyhráli.

Nejúspěšnější jednotlivci   
Tomáš Hoferek, starší žák FK Luhačovice                                                              
Nejlepší střelec týmu, s příkladným přístupem, absolvoval přípravu s prvoligo-
vým FC Fastav Zlín, největší naděje luhačovického fotbalu.  

Dagmar Hubáčková, mladší žákyně, TJ Slovan, orientační běh                                  
Vítězka krajského žebříčku mladších žákyň.

Ondřej Skládal, starší žák, TK 2000                                           
Závodně se věnuje tenisu od 7 let. V cž-žebříčku jako 74. z celkového počtu 1070 
registrovaných hráčů.

Vratislav Kunc, starší žák, TJ Slovan, lyžování                                                       
Startuje v disciplíně SKICROSS. Získal 2. místo v Rejdicích, 1. místo v Albrechticích 
a v dalších dvou závodech v Rejdicích obsadil 7. a 8. místo.

Vratislav Kunc, starší žák, TJ Sokol, kuželky                                                       
Člen týmu, který zvítězil v soutěži krajského přeboru 2013/2014 a v sezoně 
2014/2015 obsadil 2. místo. V poháru mladých nadějí získal 20. místo. V přebo-
ru Zlínského kraje jednotlivců obsadil 2. místo a tímto se kvalifikoval na MČR .

Libor Černocký, dorostenec, TJ Slovan, orientační běh                                                   
Na MČR obsadil 6. místo, šestý je v celostátním žebříčku. Pro rok 2015 je členem 
dorosteneckého výběru ČR.

Jan Suchánek, junior, TJ Slovan, cyklistika downhill                                                 
V závodě WBS  i s málo zkušenostmi obsadil krásné 6. místo a v Moravsko-Slo-
venském poháru celkově skončil 17. Zúčastnil se devatenácti závodů u nás i na 
Slovensku. 

Štěpán Mudrák, dorostenec, TJ Slovan, orientační běh                                                  
Stříbro ze štafet MČR a byl členem vítězné štafety českého poháru. V roce 2014 
dorostenecký reprezentant ČR. Dnes již juniorský reprezentant. Na ME dorostu si 
doběhl pro krásné 16. místo. Získal 2krát stříbrnou medaili na MČR.

Tomáš Molek, dorostenec (divizní družstvo dospělých), TJ Sokol, kuželky                                             
Člen vítězného týmu v Krajském přeboru dorostu. Na mistrovství Zlínského kraje 
obsadil náhozem 584 kolků suverénně 1. místo a tím se kvalifikoval na MČR do-
rostu, kde obsadil výborné 12. místo. 
Na základě dobrých výkonů v sezoně 2014/2015 se stal stálým členem prvoligo-
vého A-týmu Luhačovic.

Jonáš Hubáček, junior, TJ Slovan, orientační běh                                                  
Dvojnásobný držitel bronzové medaile z MČR, juniorský reprezentant ČR. Na MS 
juniorů stříbrná medaile ze štafet.

Jiří Čech, junior, TJ Slovan, lyžování, skickross                                                        
Juniorský mistr ČR pro rok 2014, 2. místo na mistrovství ČR dospělých, 1. místo FIS 
kategorie na Klínovci, 3. místo na Univerziádě mládeže (Ita), 14. místo na mistrov-
ství světa juniorů (Ita), účastník světového poháru mužů (jako junior) ve skicros-
su, 2krát 1. místo v Albrechticích.

Vojtěch Sýkora, dorostenec, TJ Slovan, orientační běh                                  
V současné době nejúspěšnější závodník luhačovického orientačního běhu. 3× 
mistr ČR, vítěz celostátního žebříčku, člen vítězné štafety českého poháru, cel-
kem 2× medaile z MČR , dorostenecký reprezentant ČR. Na ME dorostu 2× tře-
tí místo, 1× 6. místo.

Rostislav Gorecký, junior, TJ Sokol, kuželky                                             
V ligovém ročníku 2013/2014 v hodnocení jednotlivců mezi muži obsadil  
4. místo a tím tak pomohl ligovému družstvu mužů k 5. místu v celé soutěži.  
Zvítězil v prvním ročníku Českého poháru dorostu a tím se zároveň kvalifi-
koval na MČR, kde obsadil 3. místo. Na základě těchto výkonů byl vybrán do 
juniorské reprezentace na MS, které se konalo v Brně. Na tomto mistrovství 
hrál v družstvu juniorů, se kterým obsadil 4. místo. Jeho vrcholem však byla 
soutěž tandemů, kde obsadil 2. místo, a tím získal stříbrnou medaili pro ČR. 
Je navržen na nejúspěšnějšího sportovce ČOS.

Patrik Hetmer, paraolympijský reprezentant ČR a jeho vodič Miroslav Máča-
la, TJ Slovan, lyžování                                           
První sportovci v mužské kategorii zrakově postižených v alpském lyžo-
vání, kteří získali medaile na vrcholné akci, jakou je ZPOH nebo MS, pro 
Českou republiku. 3. místo ve slalomu, ICPAS v Rinn v Rakousku, 1. v super 
G a 2. ve sjezdu na mistrovství USA v Aspenu, 2. ve slalomu na mistrov-
ství Rakouska, 3. v evropském poháru Pitztal (A), účastníci ZPOH v Sochi, 
7. místo, superkombinace, 8. místo slalom, 2. EP PITZTAL (Aut) super G,  
1. EP SELLA NEVEA (Ita) super G, 2. EP SELLE NEVEA obří slalom, 3. MS PA-
NORAMA (Canada).

Schválený rozpočet na rok 2015
Rozpočet pro rok 2015 byl schválen na jednání Zastupitelstva města Luhačo-

vice dne 19. 3. 2015. V rozpočtu na rok 2015 byly zapracovány v plné nebo kráce-
né podobě požadavky šesti příspěvkových organizací města: MŠ Luhačovice, ZŠ 
Luhačovice, TS Luhačovice, MěDK Elektra Luhačovice, Sportovního centra Rado-
stova Luhačovice, DDM Luhačovice, organizační složky Městská knihovna Luha-
čovice. Dále městských částí Polichno, Řetechov, Kladná Žilín, jednotek požární 
ochrany, městské policie. Rozpočet obsahuje výsledek grantového řízení pro rok 
2015 (finanční příspěvky sportovním, kulturním, společenským organizacím a fy-
zickým osobám), provozní výdaje úřadu a investiční akce města.

Rozpočet pro rok 2015 je schválen s deficitem 2 224 000 Kč, který bude dokryt 
finančními prostředky z rezerv minulých let.  

V roce 2015 bude v rámci kapitálových výdajů dokončena „Rekonstrukce uli-
ce Dr. Veselého“ v hodnotě cca 17,5 mil. Kč za přispění dotace z EU cca 12 mil. Kč, 
investiční akce „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“ v hodnotě cca 2,6 
mil. Kč, dotace 3,1 mil. Kč (část výdajů pro vyúčtování dotace je i z roku 2014). Do 
rozpočtu 2015 jsou zařazeny další investiční akce „Lávka pro pěší z ul. Družstev-
ní“ v hodnotě cca 1,3 mil. Kč, TS Luhačovice obdrží z rozpočtu města investiční 
příspěvek na strojní vybavení cca 1,4 mil. Kč. Pro rok 2015 je vytvořena finanč-
ní rezerva na další dvě investice, které se budou realizovat v případě získání do-
tací, jedná se o „Osvětlení přechodů ul. Masarykova“ a „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – I. etapa“.

Provozní výdaje města včetně provozních výdajů příspěvkových organizací, or-
ganizační složky, městské části Polichno, Řetechov, Kladná Žilín, jednotek požár-
ní ochrany, městské policie a příspěvků na sportovní, kulturní a společenskou čin-
nost spolků a jiných neziskových organizací jsou součástí běžných výdajů města.  

V roce 2015 bude snížen dlouhodobý závazek města (úvěr) další splátkou ve 
výši 6 mil. Kč. 

Alena Ehrenbergerová

Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu:

Schválený rozpočet pro rok 2015 v tis. Kč
Příjmy 111 995 
daňové příjmy 68 537
nedaňové příjmy (příjmy ze služeb, nájmů) 13 872
kapitálové příjmy (prodej majetku) 436
dotace (na státní správu a invest. akce) 29 150
Výdaje 114 219
běžné výdaje (provozní) 85 575
kapitálové výdaje (investiční akce) 28 644
Saldo - 2 224
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Pamětník zavzpomínal: Babičku mu zastřelili osvoboditelé 
„Babičku mi zastřelili Rusi, co nás při-

šli osvobodit. Mysleli, že před nimi utí-
ká,“ vzpomíná Vladimír Konečný – je-
denasmdesátník, který bydlí v centru 
Luhačovic. Pochází ale z  místní čás-
ti Polichno, kde vyrůstal a  kde jako 
dítě zažil také konec války. Právě tam 
jeho babičku 1. května 1945 zastřeli-
li. O tom, jak se věci udály a jak si ko-
nec války v Polichně pamatuje, chce 
ochotně povyprávět i  o  sedmdesát 
let později. „Já vás ale vyzvednu au-
tem a  povyprávím všechno na místě,“ 
říká mi po telefonu, když se domlou-
váme na rozhovoru. Pamětník, kte-
rý je i přes svůj věk zjevně při síle, mě 
tak zanedlouho vyzvedne a  míříme 
autem z centra Luhačovic do Polich-
na, které je směrem na Uherský Brod. 
Čeká nás plno zastávek s vyprávěním. 
To ale začíná už za volantem. 

„Tady za tou křižovatkou napravo od 
cesty měli Němci ‚flaky‘, teda jako pro-
tiletadlové kanóny,“ říká mi, když mí-
jíme křižovatku, kde se vpravo od-
bočuje na Biskupice. Němci tu ony 
flaky ale prý měli u Polichna na více 
místech. „To aby si chránili proti rus-
kým letadlům dvě těžká děla, která 
byla v  Polichně a  kterými ostřelovali 
silnici u Bánova. Jedno letadlo i sestře-
lili, spadlo někde za Biskupicema, a je-
den pilot z  něj stihl seskočit na padá-
ku a tady kousek ho zajali,“ dozvídám 
se.  Za pár chvil už jsme ale na začátku 
Polichna a zatáčíme u prvních domů 
do uličky na levé straně. Přijíždíme 
k hospodářství, kde je i původní sto-
dola. „Tak tady kus od té stodoly mi ba-
bičku ráno zastřelili, ukazuje Konečný. 
My jsme tam dál vlevo vzadu měli udě-
laný kryt, takovou zemljanku v poli. Už 

týden jsme se tam chodili i s dalšími sou-
sedy na noc schovávat, protože rodiče 
se báli, aby v Polichně nebyly velké boje, 
až tudy půjde fronta,“ povídá mi míst-
ní rodák. Prvního května brzo ráno se 
pak podle jeho vyprávění opravdu 
do Polichna začali dostávat Rusové. 
„Když už byli Němci pryč, babička nám 
to šla do krytu říct. Ona jediná zůstala 
doma kvůli krmení zvířat. Ale za hlav-
ní silnicí až za potokem Rusi tlačili přes 
koleje dělo. Viděli, jak babička utíka-
la od chalup k poli. Křičeli na ni, jenže 
ona už dobře neslyšela. Tak jeden běžel 
až k potoku a zpoza něj do ní vypálil ze 
samopalu. Měla celkem sedm průstře-
lů. Jeden jí prošel krkem a vyšel hlavou,“ 
vypráví mi Konečný smutný příběh. 
Pak popisuje dění ve dnech osvobo-
zení dál. „Tu nalevo u té stodoly bylo ku-
lometné hnízdo a tady Němci postavi-
li takové dva valy a mezi ně dali klády 
jako protitankový zátaras,“ říká pamět-
ník o kus dál.

Přesunujeme se k řadě domů vpra-
vo od hlavní silnice. „Tady je náš do-
mek, odkud babička běžela. Teď tu bydlí 
syn,“ pokračuje ve vyprávění. U domů 
je dnes ulička končící lávkou vedoucí 
přes říčku ke kapličce v centru Polich-
na. O  pár metrů dál je vlevo silniční 
most. „Tady, kde je ta lávka, býval taky 
most, ale Němci ho podminovali a od-
pálili, to už pár dnů předem, když vědě-
li, že se budou blížit od Brodu Rusové. 
A ten druhý most, jak je i dnes, vyhodili 
do vzduchu prvního května tak ve čty-
ři ráno, až přes něj odsunuli techniku ve 
směru od Brodu. Most ale bouchl jen na 
straně od Luhačovic. Říkalo se pak, že 
barák na druhé straně mostu měl kola-
borant. Že si to jako domluvil, aby mu 

to dům nezbořilo,“ pokračuje pamět-
ník ve vyprávění. Ustupujícím nacis-
tům to ale prý zabrzdit příchod Rusů 
příliš nepomohlo. „Jednak nešli přímo, 
ale z kopců od obce Maršov, čímž i ně-
které zátarasy obešlI, a  dostal se tudy 
i  tank. Navíc, jak byl ten most spadlý 
jen napůl, dali ho pak provizorně do-
hromady. Tady bývalo dřív u  vlakové-
ho nádraží technické zázemí železni-
čářů a odbočující druhá kolej. Měli tam 
i  složené pražce, které vozili různě na 
opravy. A těmi pražci Rusi pak zasypa-
li ty trosky zpola zříceného mostu, tak 
se přes to dalo jezdit,“ vysvětlil pamět-
ník. Když se od lávky dívám k mostu, 
kde prý kdysi ruiny vyspravovali, do-
zvídám se o dalším dramatu. „Jak to 
tam chlapi opravovali těmi pražci, tak 
z kopce naproti, z místa zvaného Sych-
rov, po nich stříleli z kulometu, bylo tam 
kulometné hnízdo. Ale jak byl ten most 
částečně v troskách, bylo se za co scho-
vat, tak to nikdo nechytil,“ dozvídám 
se. Pokračujeme autem zpět na hlav-
ní silnici ve směru na Brod. Jedeme až 
na konec Polichna. Těsně před cedu-
lí značící konec vesnice odbočujeme 
vpravo směrem do kopce k zeměděl-
skému družstvu. Hned u  křižovatky 
jsou staré stodoly. „To kdysi býval sta-
tek a  tady tu stodolu trefila bomba,“ 
vypráví rodák z Polichna. Vracíme se 
zpět do středu obce a  odbočujeme 
do ulice, která nás dovede k vlakové 
zastávce. Kousek od ní bývalo i  ně-
kdejší nádraží. „A tady v tom místě pře-
tláčeli Rusi přes koleje to dělo. Ale koleje 
už byly jinak dávno potrhané, to Němci 
rozstříleli, aby se nedaly použít,“ ukazu-
je mi pamětník z auta. O kousek dál 
pokračuje ve vzpomínkách: „Tadyhle 

ve staré stodole mívali Němci uskladně-
né cukrovinky a  tabák. Občas se nám 
něco z  toho podařilo sebrat. To víte, 
žádné kokina nebyly a tabák si rád dal 
táta, pan učitel a konec konců i kluci,“ 
vypráví bez příkras pamětník. Jeho 
vyprávění se u kapličky chýlí ke konci. 
„Tady byli i po válce pochovaní dva pad-
lí Rusi a dva Němci, ale pak je převezli 
pryč,“ poznamenal. Hned nato uka-
zuje na plůtek u  protějšího domku. 
„Tady, jak je ta branka, tak byla zapich-
lá nevybuchlá bomba. Pak ji museli vy-
kopávat jacísi kolaboranti. Jeden se bál 
ji vytáhnout, ale druhému se to nako-
nec povedlo,“ vzpomíná Konečný. Po 
válce pak prý bylo ještě všude v oko-
lí vůbec spousta munice. „To víte, my 
kluci jsme si furt hráli na vojáky, a tak 
jsme toho i moc sbírali. Měl jsem i pis-
toli na světlice a jednou jsem našel ja-
kousi střelu, co jsem myslel, že se bude 
dát použít. Rozdělal jsem ji a  asi ně-
jak spustil zápalku, začalo to syčet, 
tak jsem to rychle odhodil. No, za pár 
chvil rána jak z děla, chlap, co opravo-
val opodál střechu, z ní sletěl a já za to 
všechno pak dostal hrozně natlučeno. 
To víte, válka konečně skončila, sotva 
jsme pochovali babičku a mně to moh-
lo zabít,“ uzavřel vyprávění Konečný. 
A zatímco se pak autem opět vrací-
me po hlavní silnici do Luhačovic, 
Němci před lety z Polichna odboči-
li  při ústupu směrem na Biskupice 
následování ruskými osvoboditeli. 
Samotné Luhačovice se dostaly do 
rukou spojenců až 2. května. To do 
nich přišly od Kladné Žilína rumun-
ské jednotky.

Nikola Synek

JAK BYL OSVOBOZOVÁN NÁŠ KRAJ 
Osvobození našeho regionu, jehož 

70. výročí si budeme v těchto dnech 
připomínat, bylo součástí předpo-
slední válečné operace Rudé armády 
na našem území, která vstoupila do 
historie druhé světové války pod ná-
zvem Bratislavsko-brněnská opera-
ce vojsk 2. ukrajinského frontu pod 
velením maršála Rodiona Jakovleviče 
Malinovského (1897–1967). Probíhala 
od 25. března do 5. května 1945. 

Po vítězném boji o  Bratislavu  
4. dubna následovaly operace vede-
né levým jižním křídlem frontu dále 
na západ, a  to dvěma směry: Miku-
lov–Znojmo a Hodonín–Brno.

Pravé křídlo frontu útočilo sever-
něji a mělo za úkol vynutit si na nepří-
teli vstup na Moravu přes opevněné 
a velmi tvrdě bráněné hřebeny Bílých 
Karpat. Do Květné vstoupila osvobo-
zenecká vojska 13. dubna, avšak ne-
přítel se nemínil jen tak lehce vzdát. 
O intenzitě bojů svědčí údaje z kroni-
ky obce Strání: „V neděli 15. dubna vy-
střídala část obce vedoucí podél silni-
ce k Březové čtyřikrát svého majitele.“ 
Teprve po posledním útoku sovět-
ských a rumunských vojáků 26. dub-
na se podařil průlom široký 12 km, je-
hož tankový hrot okamžitě zamířil ve 
směru na Uherský Brod. Překvapivě 

rychlý útok zaskočil německé vojáky 
tak, že nebyli schopni zorganizovat 
účinnou obranu, a  ještě téhož dne 
k  večeru bylo obchvatem vedeným 
současně od Zbrojovky a od pivova-
ru město osvobozeno.

Německé jednotky kvapně ustu-
povaly přes Pašovice k  severu. Měly 
úkol hájit své pozice za každou cenu 
a  krýt tak ústup německých vojá-
ků od Trenčína přes Starý Hrozen-
kov a  podél Vlárské dráhy. Krvavé 
boje u  Strání, na pastvinách Drahy, 
na Korytňanských lúkách, u Březové 
a v horském masivu Velkého Lopení-
ka si vyžádaly 283 životů příslušníků 
Rudé armády a 275 padlých rumun-
ských vojáků. 

Německá vojska se v  prostoru 
Pašovic a  Prakšic ještě v  podvečer  
a  v noci na 27. dubna zformova-
la k  opětovnému dobytí Uherské-
ho Brodu a  Těšova. Útok začal ve 
dvě hodiny ráno za podpory dva-
nácti dělostřeleckých baterií, tan-
kové kolony a několika stovek vojá-
ků. Obránci město uhájili. Odolávali 
úporným německým útokům a od-
povídali rovněž dělostřelbou, při níž 
byly Pašovice velmi těžce poškoze-
ny. Německé jednotky obec ovláda-
ly až do půl třetí ráno 1. května, kdy 

se v  Pašovicích objevily první hlíd-
ky Rudé armády. Němci ustupovali 
směrem ke Zlínu. Ten byl potom už 
2. května velmi rychle osvobozen. 
V bojích vedených kolem Uherského 
Brodu padlo 98 rudoarmějců a více 
než 170 rumunských vojáků.

Do útočné formace 2. ukrajinské-
ho frontu byly zpočátku zapojeny 
dvě sovětské a dvě rumunské pozem-
ní armády, 2. tankový pluk rumunské 
armády, jedna sovětská letecká armá-
da a také rumunský letecký sbor.

Osvobozovacích bojů na území ji-
hovýchodní Moravy se zúčastnily:

- 53. sovětská armáda pod vele-
ním generálporučíka Ivana Mefojevi-
če Managarova, v jehož podřízenosti 
bojovala 1. rumunská armáda, které 
velel sborový generál Vasile Atanasiu.

Jeho armáda se skládala ze 4. a 7. 
armádního sboru, 2., 10. a 19. pěší di-
vize, 2. a 3. horské divize, 9. jezdecké 
divize, 1. gardové divize.

Osa postupu 1. rumunské armády 
na Moravu probíhala ve směru Piešťa-
ny – Nové Mesto nad Váhom – Uher-
ský Ostroh – Kyjov – Koryčany – Kro-
měříž – Brno.

- 40. sovětská armáda pod ve-
lením generálplukovníka Filipa Fe-
dosejeviče Žmačenka, v  jehož 

podřízenosti bojovala 4. rumunská 
armáda, které velel sborový generál 
Nicolae Dascalescu.

Jeho armádu tvořily 2. a 6. armádní 
sbor, 3., 6., 9., 11., 18. a 21. pěší divize,  
1. a 8. jezdecká divize. Jejich vítězný 
pochod na Moravu začal z Ilavy, Tren-
čianské Teplé a  z Dubnice nad Vá-
hom, kterou rumunští vojáci osvo-
bodili 28. dubna. Přes tuhý odpor 
německých vojáků si bojem vynuti-
li přechod přes Váh v okolí Nemšové 
a začali vytlačovat nepřítele z Bílých 
Karpat. Jejich útočné proudy smě-
řovaly přes Vlárský průsmyk, Hornú 
Súču, Šanov, Horní Lideč, Valašské 
Klobouky, Vlachovice, Loučku, Boj-
kovice, Luhačovice, Pozlovice, Horní 
Lhotu, Vizovice a  Slušovice do pro-
storu Hulína a Holešova.

Od 28. dubna byla do bojů zasa-
zena také sovětská 6. gardová tan-
ková armáda, která původně patřila 
do 2. ukrajinského frontu, ale v rám-
ci vídeňské operace byla přesunu-
ta do sestavy 3. ukrajinského frontu. 
Potom se vrátila zpět do podřízenos-
ti 2. ukrajinského frontu a podílela se 
na osvobozování Brněnska a Vyškov-
ska. V závěrečné etapě bojů v Evropě 
se zúčastnila i pražské operace a spo-
lu s  ní i  rumunský 2. tankový pluk. 
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Velitelem 6. gardové tankové armá-
dy byl generálplukovník Andrej Gri-
gorjevič Kravčenko.

Účinnou leteckou podporu po-
zemním vojskům 2. ukrajinského 
frontu poskytovaly stíhací, bitevní 
a  bombardovací divize 5. gardové 
letecké armády pod velením gene-
rálplukovníka letectva S. K. Gorjuno-
va. Rumunské letectvo nasadilo do 
bojů letecký sbor v počtu 3633 mužů 
pod velením generála eskadry Traia-
na  Burduloiua. Z piešťanského letiš-
tě podporoval rumunský letecký sbor 
svá pozemní vojska v bojích severo-
západně od Bílých Karpat, v prostoru 
Luhačovic, Vizovic, Zlína, Olomouce, 
Kojetína. Dne 1. května byl sestřelen 
jeden z  jejich letounů nedaleko od 
Luhačovic. Dnes památku rumunské-
ho pilota, který zde zahynul, připomí-
ná pomníček umístěný hned za obcí 
Biskupice, po pravé straně silnice ve-
doucí do Zlína.

Severovýchodní část současné-
ho Zlínského kraje – oblast Vsetín-
ska a  Velkých Karlovic – spadala do 
operačního prostoru 4. ukrajinské-
ho frontu pod velením armádního 
generála A. I. Jeremenka. Do jeho 
podřízenosti patřil Československý 
armádní sbor v SSSR, jemuž velel ge-
nerál Karel Klapálek. Po těžkých bo-
jích před Žilinou, u Strečna, se našim 
vojákům podařilo 30. dubna dosáh-
nout hlavními silami rozvodněné-
ho Váhu. V  noci na 1. května se za-
čaly jednotky sboru přepravovat na 
jeho západní břeh u Velké Bytče. Bez-
prostředně následoval útok na po-
hoří Javorníky, které nepřítel od léta 
1944 opevňoval a zajišťoval četnými 
opěrnými body.  K  večeru 2. května  
3. a 1. brigáda narazily pod hřebeny 
Javorníků na velice houževnatý od-
por. Postup 4. čs. brigády byl snaz-
ší, z  chodu prolomila nepřátelskou 
obranu a jako první pronikla 2. květ-
na na území Moravy. Ještě odpoled-
ne toho dne sestoupila 4. brigáda 
u osady Bařiny do údolí a zablokovala 
provoz nepřátelského týlu na železni-
ci a silnici ke Vsetínu. Hlavní síly sboru 
dokončily 3. května likvidaci nepřítele 
na Javorníkách, osvobozen byl i důle-
žitý komunikační uzel – Ústí u Vsetína.  

V  likvidaci roztroušených nepřá-
telských jednotek pokračoval sbor i   
4. května a účinně pomohl občanům 
Vsetína dokončit povstání proti oku-
pantům. Od rána příštího dne zača-
lo intenzivní pronásledování nepříte-
le. Po ose Vsetín, Ratiboř, Hošťálková 
až k Bystřici pod Hostýnem postupo-
vala 4. brigáda, jižněji od ní v prvním 
sledu 1. brigáda a ve druhém sledu za 
ní 3. brigáda ve směru Liptál, Neubuz, 
Hrobice, Rusavu, Lukov a  Velíkovou. 
Čs. sbor dostal rozkaz 7. května úto-
čit z prostoru Hulína podél železnice 
a silnice na Přerov a Olomouc.

Předvoj 3. brigády však narazil 
u  osady Břest na úpornou nepřátel-
skou obranu, kterou se nepodaři-
lo z chodu zdolat. Za této situace byl 
směr dalšího postupu změněn od 
Hulína na severozápad k Prostějovu. 
Konec války zastihl jednotky Čs. ar-
mádního sboru u Pivína.

Proti útočícím jednotkám na mo-
ravsko-slovenské hranici stály síly  
8. německé armády v počtu přes 160 
000 mužů jako součást skupiny ar-
mád „Střed“ pod velením maršála 
Ferdinanda Schörnera. Jeho hlavní 
stan byl umístěn ve východočeských 
lázních Velichovky. Maršál Schörner 
měl stále ještě k dispozici mohutnou 
armádu čítající přes 900 000 mužů, 
odhodlaných vzdorovat až do úplné-
ho konce, chtěl získat co nejvíce času 
a probojovat si cestu na západ Čech 
do amerického zajetí.

Fanatismus nacistů a  jejich bez-
mezná krutost si ještě na samém 
konci války, 19. dubna, vybrala kru-
tou daň vypálením Ploštiny, 23. dub-
na Prlova, 2. května Vařákových pa-
sek a  povražděním jejich obyvatel. 
Nemůže být zapomenuta ani besti-
ální poprava 12 mladých slovenských 
chlapců a jednoho ruského partyzá-
na 22. dubna 1945 v Březině u Valaš-
ských Klobouk.

Na jižní Moravě probíhaly těž-
ké boje o  přechod řeky Moravy 
u  Lanžhota a  v jeho okolí. V  jejich 
průběhu od 5. do 14. dubna padly 
téměř tři tisíce sovětských vojá-
ků. Do Hodonína se vítězná vojska 
probojovala 13. dubna v  podve-
čer. Získáním Lanžhota a Hodonína 
bylo vytvořeno souvislé předmos-
tí na řece Moravě, nutné pro zdár-
né provedení soustředěného úto-
ku na Brno.

 Boj o tuto moravskou metropo-
li probíhal od 23. dubna do pozd-
ních nočních hodin 26. dubna, a to 
i  přes skutečnost, že se na brněn-
ském hradě už odpoledne objevil 
bílý prapor a  nepřátelská posádka 
se vzdala.

Do osvobození Luhačovic však 
zbývalo ještě dlouhých šest dnů. 
Probojovat si přístup do Luhačov-
ského Zálesí nebylo pro rumun-
ská vojska v žádném případě snad-
nou záležitostí. Německá armáda 
využívala na přístupových cestách 
předem vybudované obranné po-
zice, zejména na návrších a  výši-
nách, odkud vojáci mohli s  pře-
hledem a  účinně bránit v  postupu 
útočících rumunských útvarů. Pří-
mo ukázkovým příkladem takové 
taktiky je boj o  návrší zvané Vino-
hrad v  katastru obce Kladná Žilín. 
První rumunské jednotky vstoupily 
do obce 1. května kolem 13.00 hod. 

Úporná německá obrana již zmiňo-
vaného kopce si vyžádala tři neú-
spěšné útoky, při nichž padli 4 ru-
munští vojáci a dalších 16 jich bylo 
zraněno. Německá obranná posta-
vení v prostoru Vinohrad však byla 
dobyta až večer po 21. hodině, když 
německé jednotky pod náporem 
rumunských vojáků ustoupily ve 
dvou proudech, jedním přes Luha-
čovice na Biskupice a  potom dále 
ke Zlínu, druhým pak směrem k Pet-
růvce a Dolní Lhotě.

Jejich destrukční skupiny ještě 
stačily naklást přes 500 min na levý 
břeh přehrady a  kolem 23. hodiny 
vyhodit do povětří most nad nou-
zovým korytem přepadu pod pře-
hradní hrází. Obrovská síla výbuchu 
způsobila rozbití oken v Pozlovicích 
i v Řetechově.

První rumunské hlídky začaly 
vstupovat do Luhačovic od Klad-
né Žilína časně ráno 2. května 1945.  
S  německým odporem se v  tom-
to prostoru nesetkaly, neboť nepří-
tel již v  noci ustoupil přes Pozlovi-
ce k  Řetechovu. Po silných deštích 
rozbahněná cesta směrem na Prad-
liska se postupně stala nesjízdnou, 
vojska se vracela a  snažila se unik-
nout směrem na Horní Lhotu a dále 
ke Zlínu a Přerovu.

Složení rumunských jednotek 
a jejich velitelé při osvobozovacích 
bojích v našem kraji:

Velitel 4. rumunské armády, 
sborový generál Nicolae Dasca-
lescu měl na počátku bojů na úze-
mí tehdejšího Československa k dis-
pozici 116 432 mužů, z nich 39 540 
položilo své životy za naši svobodu. 

Jeho 4. armáda se skládala 
z těchto útvarů:

2. armádní sbor pod velením di-
vizního generála Costina Ionascua 
po zdolání Bílých Karpat útočil ve 
směru  Záhorovice– Bojkovice– Zá-
dveřice– Slušovice– Hulín.

6. armádní sbor pod velením di-
vizního generála Gheorgheho Sta-
vrescua postupoval na Moravu ve 
směru Ilava – Horní Lideč.

3. pěší divize se stavem 6 155 
mužů pod velením brigádního ge-
nerála Iona Tanasescua bojovala 
nejdříve v prostoru Uherského Bro-
du a Nivnice, potom Lhotka – Kelní-
ky – Bohuslavice u Zlína – Zlín – Lou-
ky – Mysločovice.

6. pěší divize se stavem 5 512 

mužů pod velením brigádního ge-
nerála Iona Dimulescua postupo-
vala přes Lopeník – Vyškovec – Bys-
třici pod Lopeníkem  – Luhačovice 
– Horní Lhotu – Zádveřice – Bílovi-
ce – Jarošov.

9. pěší divize se stavem 6 643 
mužů pod velením brigádního ge-
nerála Iona Stanculescua bojovala ve 
směru Strání– Korytná– Popovice– 
Karlovice– Sazovice– Hulín.

11. pěší divize se stavem 6 902 
mužů pod velením brigádního ge-
nerála Constantina Badescua postu-
povala ve směru Nemšová – Vlárský 
průsmyk – Bylnice – Vysoké Pole.

18. pěší divize se stavem 5 274 
mužů pod velením Gheorgheho 
Cosmy měla pochodovou osu ve smě-
ru Púchov – Horní Lideč – Lidečko.

21. pěší divize se stavem 4 751 
mužů pod velením brigádního gene-
rála Marina Ceausua bojovala ve smě-
ru Kykula–Vyškovec–Bojkovice–Rudi-
mov– Loučka– Slopné– Vizovice.

1. jezdecká divize se stavem  
5 558 mužů pod velením plukovníka 
Constantina Talpeseho postupovala 
ve směru Dolná Súča – Pitín – Slavi-
čín – Vlachovice – Újezd  u Valašských 
Klobouk.

8. jezdecká divize se stavem  
4 914 mužů pod velením brigádního 
generála Iona Eftimiua postupova-
la ve směru Bánov – jihozápadně od 
Šumic – Luhačovice – Provodov – Že-
lechovice.

Po osvobození Luhačovic se do 
města přemístil velitel 8. jezdecké di-
vize rumunské armády brigádní ge-
nerál Ion Eftimiu a se svým štábem 
se ubytoval v  hotelu Alexandria. 
Místní lázně znal ze svého předvá-
lečného působení na rumunské am-
basádě v Praze.

O  hrůzách a  nesmyslném váleč-
ném vraždění na samém konci války 
svědčí údaje o počtech padlých ru-
munských vojáků v  obcích, kam se 
armády z  Luhačovic postupně pře-
souvaly. Ještě 3. května jich padlo 
v  Malenovicích 13, v  Loukách u  Zlí-
na 33 a v Hostišové 7. Nenahraditel-
né ztráty však zcela jistě utrpěl ru-
munský 2. tankový pluk, který měl 
na začátku bojů na území Českoslo-
venska 79 tanků, a po ukončení války 
mu zůstaly pouze dva bojeschopné 
stroje. Počet rumunských tankistů 
nebyl vysoký, na počátku jich bylo 
910, v bojích padlo nebo bylo zraně-
no 102 mužů a důstojníků.

Až půjdete zažehnout svým blíz-
kým svíčku na luhačovický hřbitov, 
vzpomeňte prosím také na rumun-
ské vojáky padlé u Kladné Žilína, je-
jichž jména jsou na pomníku vytesá-
na k uctění jejich památky. Původně 
byli pohřbeni na starém luhačovic-
kém hřbitově. Dne 23. dubna 1952 
byla však jejich těla exhumována 
a převezena do Brna na centrální po-
hřebiště vojáků rumunské armády. 
Hrobová čísla IX.-1399 až IX.-1402.

čeST JeJICH PaMÁTCe.

Ladislav Slámečka



Kultura 
Sobota 2. 5. • 15.00 • Hala Vincentka
Vernisáž výstavy Ptačí budky a  histo-
rická módní přehlídka s ptačí tematikou „Na kří-
dlech elegance"

Sobota 2. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo
Dechová hudba Vlčnovjanka
 
Sobota 9. 5. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo
Radůza s kapelou

Středa 13. 5. • 19.30 • Alexandria, night club
Vzpomínky on air / Marie Woodhamsová, 
rozhlasová redaktorka z  Vídně, Jitka Štichaue-
rová, produkční a  režisérka Radiožurnálu, Jiří 
Kokmotos, moderátor Českého rozhlasu Brno 

Pátek 15. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo
Dechová hudba Mistříňanka

Úterý 19. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo
Romantický víkend / Hrají: P. Špalková 
a J. Novotný 

Pátek 22. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo 
Módní přehlídka / Luhačovice město módy 
a zdraví

Sobota 23. 5. • 9.30 • Tenisové kurty
Tenisový turnaj osobností

Sobota 23. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo
Ramiro Martínez Piňa (kytara) / Mexico

Úterý 26. 5. • 19.00 • Lázeňské divadlo 
Koncert ZUŠ Luhačovice, taneční obor

Středa 27. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Laďa Kerndl se skupinou Jazz friends
Součástí koncertu bude křest nového CD „You“ 
a knihy „Kariéra na druhý dech“

Čtvrtek 28. 5. • 9.00 • Lázeňské náměstí 
Senior cup
Turnaj v pétanque pro kluby seniorů ze Zlínské-
ho kraje

Pátek 29. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo 
Taneční zábava / Eva a Vašek / Surf

Pátek 29. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, kinosál 
Přednáška astroložky Věry Várady 

Kolonádní koncerty / Lázeňské náměstí

Neděle 17. 5 • 15.00
Dixielandová kapela Teens jazzband

Neděle 24. 5. • 15.00
Smíšený pěvecký sbor Boni discipuli

Neděle 31. 5. 15.00
Javorinka, krojovaná dechová hudba

 

KINO 
Pátek 1. 5. • 17.00 
Popelka 
Rodinný USA, 2015 

Pátek 1. 5. • 19.30 
Vybíjená
Komedie ČR, 2015 

Sobota 2. 5. • 19.30 
Lovci a oběti 
Akční ČR, 2015 

Neděle 3. 5. • 17.00 
čarovný les 
Muzikál USA, 2014

Středa 6. 5. • 18.0
Píseň moře
Animovaný, Irsko 2014

Čtvrtek 7. 5. • 19.30 
Druhý báječný hotel Marigold
Komedie USA, 2015

Pátek 8. 5. • 18.00 
opera / a. Dvořák. Rusalka / záznam  
z Metropolitní opery New York
Předpokládaná délka: 3 hod.

Neděle 10. 5. • 17.00 
ovečka Shaun 
Animovaný VB, 2015

Středa 13. 5. • 16.00 
Padesát odstínu šedi
Romantický USA, 2015 

Pátek 15. 5. • 19.30 
Vybíjená
Komedie ČR, 2015

Sobota 16. 5. • 19.30 
Jimmyho tančírna
Drama VB, 2014

Neděle 17. 5. • 17.00 
Popelka 
Rodinný USA, 2015

Středa 20. 5. • 18.00
Samba
Komedie Francie, 2014 

Čtvrtek 21. 5. • 19.30 
Lovci a oběti 
Akční ČR, 2015

Pátek 22. 5. • 17.00 
Malý pán
Loutkový ČR, 2014

Neděle 24. 5. • 17.00 
čarovný les 
Muzikál USA, 2014

Středa 27. 5. • 18.00 
Kód enigmy
Životopisný VB, 2014

Čtvrtek 28. 5. • 19.30 
Vybíjená
Komedie ČR, 2015 

Pátek 29. 5. • 16.00 
Film / Zvonilka a tvor Netvor
Animovaný USA, 2014

Sobota 30. 5. • 18.00 
Mnoho povyku pro nic / záznam předsta-
vení Royal Shakespeare Company Londýn
Komedie, 165 min. 

Neděle 31. 5. • 17.00 
Kůň na balkóně
Rodinný Rakousko, 2012
 

Program SAS
Středa 6. 5. • muzeum
Návrhy obalů lázeňských oplatků
zahájení výstavy

Čtvrtek 7. 5.•15.00•klubovna
Posezení u kávy

Sobota 16. 5.•8.30•nádraží, vlak
Senior festival Popovice, vstup 60 Kč

Úterý 19. 5.•15.00•sraz nádraží
Prohlídka minigalerie rozhleden Pod 
Léštím, vstup 30 Kč

Čtvrtek 28. 5.•Lázeňské náměstí
Turnaj ve hře péntaque 
 

Akce DDM
Neděle 3. 5.•9.00•areál SC Radostova
Fešák lázeňský
oficiální závod agility

Sobota 9. 5.•10.00–14.00•Lázeňské náměstí 
otevírání pramenů
Hravé časy s DDM Luhačovice
Interaktivní program, hry našich předků 

Pátek 15. 5.•19.00•zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 13. 5., poplatek 80 Kč/osoba

Sobota 23. 5.•14.00–18.00•zámek
Voňavá sobota
Masáže, orientační měření toxinů, kosmetika, 
úprava vlasů, profesionální kadeřnické příprav-
ky, úprava nehtů, barvení a  trhání obočí, rela-
xační masáž obličeje, klasická masáž, masáž lá-
vovými kameny, baňkování, parafinové zábaly 
na ruce, diagnostika čaker intuitivní kresbou, 
orientační elektroneurostimulace přístrojem 
DiaDens, diagnostika zdravotního stavu auto-
matickou kresbou, bižuterie – prodej, 
relax u čaje a kávy, poplatek 20–120 Kč, rezer-
vace jednotlivých aktivit předem 

Čtvrtek 28. 5.•15.30•zámecká zahrada
Dovádění v zahradě
Za deště zrušeno, poplatek 20 Kč/dítě

Sobota 30. 5.•14.00•zámecká zahrada
Zámecká pouť ke Dni dětí
Soutěže, hry, překážkové dráhy, další dopro-
vodné aktivity. Vstup: dospělí 30 Kč, děti zdar-
ma V případě deště přeloženo na neděli 31. 5. 

KLUBÍK

Úterý 5. 5.•9.30–11.30 
Kosmetická poradna 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 19. 5.•10.00–10.30  
Tvoření v Klubíku 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Každé pondělí, úterý, středa od 10.00 do 11.00 
spontánní činnost rodičů s dětmi. 

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 Charity 
Luhačovice, Hradisko 100 a  ve vile Strahov (Pražská  
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

4. 5. •	Cesta po Mexickém zálivu, beseda
6. 5. •	STRAHOV: Dolní Lhota, prohlídka  
  nového kostela Panny Marie 
  Karmelské
11. 5. •	Začínáme s počítačem, pokračování 
13. 5. •	STRAHOV: Den matek, děti MŠ
18. 5. •	Návštěva mateřského centra 
  v Pozlovicích
20. 5. •	STRAHOV: Jarní virózy, alergie 
  a jiné nástrahy / 
  PharmDr. Eva Valentová
25. 5. •	Sváteční slovo
27. 5. •	STRAHOV: Výlet Provodov, 
  přihlášky předem 

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

Římskokatolická farnost Pozlovice a Luhačovice 
pořádají ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Lu-
hačovice POUŤ RODIN NA PROVODOV

V pátek 8. května 2015
8.00 od kostela svaté Rodiny v Luhačovicích
9.00 od hasičské zbrojnice v Pozlovicích
9.30 společné setkání v kapli na Řetechově
Návrat. v cca 16.00 hod. 
S sebou: pohodlnou obuv, pláštěnku, velkou svači-
nu, kapesné

Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu rodi-
čů, budou pod dohledem dobrovolníků Charity 
Luhačovice.
Program. V cca 11.00 hod. mše svatá, po ní občer-
stvení v hospůdce pod kostelem, hry a soutěže pro 
celé rodiny. 

Přihlášky a  další informace: v  sakristiích kostelů, 
v obchůdku u kostela v Luhačovicích - tel.. 577 133 

825, Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků 
– tel.. 737 012 235

 

Akce v knihovně
Středa 13. 5.•17.00–20.00
Kurz improvizace
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., improvizační diva-
dlo BAFNI BRNO / reakce na nečekané situace, reak-
ce na sebe i ostatní, odstranění stresu z komunikace, 
naslouchání druhým, vytváření vlastních nápa-
dů, kurzovné 500 Kč. Přihlášky na tel. 577 132 235, 
e-mail- info@knihovna-luhacovice.cz

Středa 27. 5.•17.00
Proroctví knihoven palmových 
listů
Přednáška Gejzy a Ireny Valentových. Na palmových 
listech jsou zaznamenány osudy jednotlivých lidí, 
které byly napsány mudrci před mnoha tisíci lety. 
Jedná se o velmi přesný výklad budoucnosti. Infor-
mace na www.nadi.cz, vstupné  20 Kč

Knihovna v dubnu 

Druhou dubnovou sobotu jsme uspořádali přednáš-
ku léčitele pana Stanislava Zábojníka. 
Účastníci přednášky se dozvěděli řadu zajímavých 
informací, týkajících se posílení imunity a  udržení 
celkové kondice. Řeč byla například o bylinných ča-
jích a jejich užívání. Vždy platí pravidlo, že čaj má být 
raději slabší, čili méně je v tomto případě více. Větší 
dávky bylin zatěžují organizmus. Z dalších rad může-
me vzpomenout  třeba ty, jež se týkají ledvin. Mů-
žete užívat čaj z vřesu, pomůže i zlatobýl či přeslič-
ka rolní.  Přednáška byla doplněna kurzem reflexní 
terapie chodidel.
Chcete zlepšit schopnosti komunikace a  týmové 
spolupráce novým způsobem? Připravujeme pro vás 
v květnu akci, na které se naučíte reagovat na neče-
kanou situaci, reagovat pohotově na sebe i ostatní, 
zbavit se stresu z komunikace s ostatními  a vytvářet 
vlastní nové nápady.
 Kurz vedou členové Improvizačního  divadla BAFNI 
z Brna, kteří mají dlouholeté zkušenosti.

Milana Mikulcová

 
Akce v muzeu
6.–30. 5.•muzeum
Je to kulaté a sladké, jen to hez-
ky zabalit
Grafické návrhy obalů lázeňských oplatků. Výstava 
studentů UTB Zlín
 

Rally
V neděli 17. 5. 2015 se uskuteční 26. ročník Auto-
mobilového slalomu Zlín. Slalom je součástí šam-
pionátů FIA Zóna střední Evropy a mistrovství ČR. 

Závodní trať slalomu povede po silnici III/49025. 
Start je plánován za obcí Ludkovice, jezdci dále bu-
dou pokračovat přes křižovatku „Hlinné” až do cíle 
před obcí Řetechov. Uzávěra pozemní komunikace 
v těchto místech potrvá od 7:00 do 17:00 hodin.  
Omlouváme se předem za možné komplikace způ-
sobené závodem a prosíme o toleranci a trpělivost. 
Závěrem bychom popřáli účastníkům a divákům sla-
lomu kvalitní sportovní zážitky.
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OTEVÍrÁNÍ praMENŮ

55. mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež

55th International
Film Festival for
Children and Youth

Otevírání pramenů doprovodí i ukázky sokolnictví či koncert Radůzy 

Tradiční akce Otevírání pramenů, 
která se uskuteční v Luhačovicích  
o druhém květnovém víkendu, na-
bízí také letos velmi pestrý a zajíma-
vý program. „Tentokrát v něm nebu-
dou například chybět ani letové ukázky 
dravců, pouliční Klaunérie brněnského 
Divadla Kufr nebo koncert známé zpě-
vačky a akordeonistky Radůzy, které se 
odehrají během soboty. Jako obvykle 
bude součástí zahájení lázeňské sezo-
ny i řada dalších kulturních vystoupení 
vrcholící nedělním putováním po jed-
notlivých luhačovických zřídlech a je-
jich svěcením,“ přiblížila dramaturgy-
ně akce Regina Bittová. 

Návštěvníci se mohou i letos 
těšit na dobovou atmosféru láz-
ní počátku minulého století. „Tu 
v sobotu navodí na kolonádě his-
torický fotoateliér spolku Calma  
i možnost potkat na Lázeňském ná-
městí řadu osob v historických kos-
týmech, které na sebe jako obvykle 
vezmou žáci a učitelky místní zá-
kladní školy. K vidění tam budou 
během dne také dobově odění cyk-
listé na různých starých velocipé-
dech i přehlídka automobilových  
a motocyklových veteránů,“ po-
znamenala dramaturgyně akce 
Regina Bittová. 

Většina akcí je plánována na sobo-
tu 9. 5. a neděli 10. 5., ale na Otevírá-
ní pramenů je leccos k vidění už od 
pátku 8. května. Den státního svátku 
tak mohou lidé přijet příjemně strá-
vit právě do Luhačovic. „V pátek bu-
dou mít lidé možnost vyrazit ve 14 
hodin na organizovanou vycházku  
s holemi nordic walking po lázeň-
ských trasách, od 15 hodin si po-
slechnout koncert Smíšeného sboru 
Leoše Janáčka u pramene Ottovka 
nebo se v podvečer zajít podívat do 
kina na záznam opery Rusalka,“ na-
stínila Bittová. V sobotu se bude ko-
nat kromě již zmiňovaných akcí po 
celý den také jarmark na náměstí 
28. října. Dopoledne lze navštívit sa-
krální památky s průvodcem v rám-
ci prohlídek Otevřené brány, do kte-
rých byla pro odpoledne začleněna i 
zámecká galerie v Luhačovicích. „Tě-
žiště sobotních akcí bude ale na Lá-
zeňském náměstí. Tam je plánová-
no kromě již zmíněného programu 
také vystoupení žáků místní ZUŠky 
na pódiu u Společenského domu od 
10 hodin, kdy rovněž začne v okolí 
program plný tradičních her pro děti 
nazvaný Hravé časy s DDM Luhačovi-
ce. Od 11 hodin se bude opět natáčet 
na pódiu pro Český rozhlas oblíbený 
pořad Tobogán s Alešem Cibulkou 
a jeho hosty. Na Lázeňském náměs-
tí také zahraje odpoledne brněnské 

divadlo Líšeň představení plné hud-
by a tance nazvané Chytrý hloupý 
Rom,“ doplnila Bittová. Sobotní ve-
čer bude patřit koncertům. „Od 19.30 
vystoupí v kulturním domě Elektra 
Radůza, kdo má raději místní folklor, 
může zavítat na besedu u cimbálu od 
20 hodin v místní sokolovně,“ dodala 
dramaturgyně. 

Otevírání pramenů vyvrcholí je-
jich svěcením v neděli. „Po mši v kos-
tele svaté Rodiny vyrazí slavnostní prů-
vod plný muzikantů spolu s farářem 
kolem 10. hodiny na obchůzku jed-
notlivých zřídel. U těch se bude zpívat  
a pan farář prameny požehná. Další 
vystoupení folklorních souborů poté 
navážou odpoledne koncertem Ná-
vrat k tradicím na Lázeňském náměs-
tí od 15 hodin,“ poznamenala Bittová. 
Komu by dosavadní výčet nesta-
čil, může navštívit během Otevírání 
pramenů v Luhačovicích například 
výstavu umělecky ztvárněných pta-
čích budek v Hale Vincentka, která 
potrvá takřka do konce května.

Všechny venkovní programy Ote-
vírání pramenů jsou přístupné zdar-
ma. Většina se uskuteční za každého 
počasí. V případě vytrvalého deš-
tě se některé z Lázeňského náměstí 
přesunou do Haly Vincentka. Svěce-
ní pramenů by se odehrálo ve zkrá-
cené formě v kostele svaté Rodiny.

Nikola Synek

Luhačovický okrašlovací spolek Calma vás zve na 
Slavnost ptačích budek 1.–2. května 2015

Program:
V pátek 1. 5. 2015 od 17.00 hodin pro-

mítání filmu „František svého druhu“  
v klubu Sokolka. V sobotu 2. 5. 2015 od 
10.00 komentovaná prohlídka lázní. 
Od 16.30 vernisáž výstav „Ptačí budky“  
a „Hnízdění ptactva“ a historická módní 
přehlídka „Na křídlech elegance“ v Hale 
Vincentka. Od 19.00 hodin „Ptačí večer“  
v klubu Sokolka. 

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
od 6. do 30. května 2015 na výstavu stu-
dentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – 
grafické návrhy obalů lázeňských oplatků 
„Je to kulaté a sladké, jen to hezky zabalit“.

V sobotu 20. června 2015 pořá-
dá Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma ve spolupráci s Muzeem lu-
hačovického Zálesí celodenní výlet 
Po stopách Dušana Jurkoviče. Tra-
sa: Luhačovice – Skalica – prohlídka 
Záhorského muzea a hřbitova – Brezo-
vá pod Bradlom – prohlídka pamětní 
síně Dušana Jurkoviče – Brezová Prie-
pasné – výstup na Bradlo a prohlídka 
památníku – Luhačovice. Cena zájez-
du 250 Kč se platí předem v muzeu. 
Bližší informace na telefonním čísle 
577 132 883. 

Blanka Petráková

Kino Elektra představí Shakespearovo dílo
Mimořádné divácké zážitky  

v podobě promítání záznamů je-
dinečně zpracovaných Shake-
spearových dramat nabídne  
v průběhu několika následují-
cích měsíců kino Elektra Luha-
čovice. „Návštěvníci těchto před-
stavení budou mít možnost vidět 
hry největšího dramatika všech 
dob v provedení anglické Králov-
ské shakespearovské společnos-
ti. Tento soubor světové úrovně se 
chlubí více než padesátiletou his-
torií a sídlí přímo v Shakespearo-
vě rodišti v anglickém Stratfordu 
nad Avonou, kde se mistr dramatu 

roku 1564 narodil,“ uvedla vedou-
cí kina Elektra Regina Bittová.

A na jaké tituly se konkrétně mo-
hou diváci luhačovické Elektry těšit? 
„V sobotu 30. května od 18 hodin pro-
mítneme kus Mnoho povyku pro nic, 
27. 6. bude následovat hra Marná lás-
ky snaha, 29. 8. Kupec benátský. Na 
podzim pak diváky čeká 27. 9. Othel-
lo a 28. 11. Jindřich V., představení, 
které sérii uzavře,“ nastínila Bittová. 
Vstupné na představení bude činit  
v předprodeji 200 Kč, při koupi líst-
ků až na místě si lidé padesátikoru-
nu připlatí.

Nikola Synek

inzerce



strana 12

INzErcE

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

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

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

Koupím byt na ulici Dr. Veselého. 
Kontakt: 605 847 095

HLEDÁM PRONÁJEM
Mladý lékař hledá pronájem bytu 1+1, 

2+kk, 2+1 v klidné části Luhačovic.
Děkuji za nabídku, tel.: 777 643 603

Strojírenská firma LAMBRO – 92 a. s. 
se sídlem výrobního areálu v Dobrkovicích 
přijme zaměstnance do výroby na trvalý 

pracovní poměr do 2–3 směnného provozu na 
pracovní pozici operátor CNC pily a laseru.

Řidičský průkaz sk. B nutností.

Zájemci hlaste se na tel.: 733 713 946 nebo 
přímo ve výrobním areálu.
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obsluha vstřikovacích 
strojů – závod Plasty 
Luhačovice

Hlavní náplň práce:
obsluha vstřikovacího stroje na výrobu plastových výlisků s ná-
slednou kontrolou kvality výrobků
Požadujeme:
SŠ, případně vyučení, manuální zručnost, schopnost učit 

se, dobrý zdravotní stav – práce v nepřetržitém provozu, 
samostatnost, komunikativnost, základní znalost práce 
na PC, flexibilita
Nabízíme: 
zázemí stabilní a současně dynamicky se rozvíjející firmy
příjemné pracovní prostředí, širokou škálu zaměstnanec-
kých výhod včetně penzijního a životního pojištění,
systém vzdělávání a rozvoje, špičkové technické zá-
zemí, moderní výrobní prostory, adekvátní finanční 
ohodnocení

Květen: kolo, červenec: peněženka, srpen: mo-
bil, březen 2015: kolo
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy – rok 2014

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na adresu person@zalesi.cz nebo poštou na adresu 
ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice.


