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Je to dvacet let, co nám slouží kostel svaté Rodiny. Jeho 
budování nebylo vždy jednoduché, ale je velmi pozitivní, 
že se nám povedlo dlouholeté úsilí našich předků zhmot-
nit do krásné stavby, která tu po nás zůstane pro další gene-
race. Věřím, že dnes už se nenajde nikdo, kdo by pochybo-
val o tom, jestli je tato stavba potřebná, a víme, že nemusí 
sloužit jenom věřícím. Koncerty, prohlídky v rámci projek-
tu Otevřené brány, to vše přispívá k rozšíření nabídky v ces-
tovním ruchu. Je to místo pohody, klidu a zastavení, které je 
v dnešní době tolik potřeba. Velký prostor umožňuje konání 

krásných slavností, jež jsou obdivovány návštěvníky lázní. 
Je na místě poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
o  vybudování kostela zasloužili, byl by to dlouhý seznam 
jmen, z něhož stále ubývá, a mnozí už odcházejí, ale jejich 
činy, úsilí, modlitby zůstávají zhmotněny v našem krásném 
chrámu. Chtěl bych Vás všechny pozvat na oslavy dvacáté-
ho výročí posvěcení kostela svaté Rodiny v neděli 9. červen-
ce nebo kdykoliv jindy k zastavení a načerpání nových sil. 

Ing. Karel Zicha, zastupitel
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Ředitelka Korunky Luhačovice Záhorská je letošní ženou zlínského regionu  
Veronika Záhorská, ředitel-

ka a  zakladatelka dobročinné-
ho sdružení Korunka Luhačovice, 
zvítězila v krajském kole soutěže 
Žena regionu. 

Soutěž se snaží ocenit ženy, které 
nejen dosahují jedinečných výsled-
ků ve své profesi, ale také se aktiv-
ně podílejí na veřejném životě, tvoří 
další hodnoty, například pomáha-
jí nemocným, dětem či zvířatům, 
přispívají ke zlepšení a  rozvoji své-
ho regionu. Ocenění převzala Zá-
horská 6. června ve zlínském Baťově 
mrakodrapu z  rukou hejtmana Jiří-
ho Čunka.

Záhorská před patnácti lety zalo-
žila občanské sdružení Korunka Lu-
hačovice. To nejprve začalo v Luha-
čovicích pořádat charitativní módní 
přehlídku, jejíž výtěžek šel na po-
moc nemocným a znevýhodněným 
dětem a  jejich rodinám. Za dobu 
své existence se ale aktivity Korun-
ky značně rozrostly a  v  průběhu 

celého roku pořádá řadu akcí nebo 
na nich nějak participuje. Díky zís-
kaným prostředkům organizace za 
dobu svého fungování už pomohla 
více než stovce rodin a přerozděli-
la jim finanční a materiální pomoc 
dosahující několika desítek milio-
nů korun. 

V  Luhačovicích je Záhorská zná-
má nejen jako ředitelka Korunky, ale 
také jako šéfka zdejších lázeňských 
hotelů Miramare. Ty jsou součástí 
rodinné firmy, kterou před lety za-
ložil otec Záhorské. Tato skupina lá-
zeňských hotelů a resortů Royal Spa 
působí kromě Luhačovic například 
také ve Velkých Losinách či Ostrož-
ské Nové Vsi. 

V  lázeňských Luhačovicích Zá-
horská nejen šéfuje hotelům a  Ko-
runce, ale také zde s  rodinou žije. 
Svůj čas zde věnuje nejen starosti 
o  práci v  rodinné firmě a  v  dobro-
činné organizaci, ale i výchově dvou 
dcer, které jsou ve věku 7 a 19 let.

Mezi dalšími finalistkami soutěže 
Žena regionu v rámci Zlínského kra-
je uspěla jako druhá Kateřina Kubí-
nová, propagátorka Moravských 
Kopanic, a  třetí byla Františka Jan-
durová z Otrokovic, která působí už 

20 let jako dobrovolnice v  Českém 
národním registru dárců dřeně.

Celostátní výsledky soutěže mají 
být vyhlášeny během června.

Tisková zpráva a foto Zlínský kraj

Řezbáři tentokrát tvořili pohádkové postavy  

Už pátý ročník řezbářského sym-
pozia Krása v dřevě ukrytá se konal 
od pondělí 5. do soboty 10. červ-
na v  lázeňském parku. Přes týden 
mohli lidé obdivovat, jak díky prá-
ci zručných řezbářů dřevěné plas-
tiky vznikají. Vše vyvrcholilo jako 
obvykle sobotní vernisáží, na 

které autoři představili svá hoto-
vá díla. „Letos jsme měli šest účast-
níků sympozia a  téma Z  pohádky 
do pohádky, takže vznikaly růz-
né pohádkové postavičky,“ pozna-
menala kulturní manažerka Láz-
ní Luhačovice Hana Felcmanová. 
Na slavnostní vernisáži tak moh-
li návštěvníci vidět čertíky, kocou-
ra v botách, nechyběl ale ani Smo-
líček s jelenem nebo víla. 

Atmosféru sympozia během 
týdne dotvářela také hudební vy-
stoupení. Představila se country 
skupina Přátelé a CM Korečnica, na 
závěrečné vernisáži pak zahrála Ka-
šavská gajdošská muzika. Mezi řez-
báři, kteří se letos sympozia účast-
nili, byl i  tentokrát Martin Bořuta, 

který na akci začínal před pár lety 
ještě jako student SOŠ Luhačovice. 
Bořuta vytvořil postavu kocoura 
v botách z filmové série o Shreko-
vi. „Sestra učí ve školce a děti o těch 
filmech pořád básní, tak jsem se roz-
hodl pro kocoura,“ poznamenal Bo-
řuta. Sochy se nabízely jako vždy 
k prodeji za částky kolem 30 tisíc ko-
run. S plastikami, které se neprodají, 
mají pořadatelé z Lázní Luhačovice 
už konkrétní plán. „Už na vernisá-
ži jsme měli na některé sochy zájem-
ce, na jednu dokonce více zájemců. 
Sochy, které nám zůstanou, by měly 
sloužit k vytvoření pohádkové stezky 
pro děti poblíž dětské léčebny,“ uza-
vřela Felcmanová. 

Nikola Synek

Nové hřiště u základní školy 

Slavnostním přestřižením pás-
ky se 6. června otevřelo nové hřiš-
tě u  menší budovy Základní ško-
ly Luhačovice, která slouží žákům 
nižších tříd. Hřiště má sloužit hlav-
ně v  odpoledních hodinách pro 
školní družinu. Na hřišti nechybí 
průlezka se skluzavkou, pružinové 
houpadlo, dvě závěsné houpač-
ky ani tabule pro kreslení křída-
mi. Nové hřiště slavnostně otevře-
li ředitel ZŠ Luhačovice a zároveň 
radní města Roman Lebloch spolu 
s  majitelem a  šéfem akciové spo-
lečnosti Vincentka Ladislavem 
Šumšalem. Právě společnost Vin-
centka, prodávající v  lahvích nej-
známější luhačovickou minerálku 
a  také produkty z  ní, totiž na vy-
budování hřiště významným způ-
sobem přispěla. 

„Pan Šumšal přispěl už na čtvr-
té hřiště v  Luhačovicích, tentokrát 

jsme se domluvili na 60 tisících ko-
run, ke kterým město přidalo 110 ti-
síc, a zemní práce udělaly Technické 
služby,“ sdělil ředitel ZŠ Lebloch. 
Velmi přitom oceňuje, že Vincent-
ka přispěla na další hřiště, čímž 
navázala na finanční podporu 

hřišť u  mateřské školy, u  kostela 
a  v  místní části Řetechov. „Pokud 
by všichni podnikatelé byli takto 
uvědomělí jako pan Šumšal, byly 
by Luhačovice učiněným rájem,“ 
podotkl Lebloch.

„Hřiště stojí, ufinancovali jsme 
to s  městem, a  to je ta podstata – 
že děti mají radost a  budou si mít 
kde hrát,“ poznamenal šéf Vin-
centky Šumšal. Investovat do ta-
kovýchto aktivit dětí je podle něj 
potřeba. „Děti dnes potřebují více 
pohybu, aby jen neseděly u počíta-
čů, proto je naším cílem, abychom 
k tomu přispěli,“ dodal Šumšal. Je 
prý možné, že bude jeho společ-
nost v podpoře budování hřišť ve 
městě pokračovat i  v  budoucnu. 
„Myslím, že ještě nějakou tu koru-
nu najdeme,“ naznačil Šumšal. 

Nikola Synek

DDM uzavřel  
školní rok akademií 

Svou závěrečnou akademii po-
řádal v kině Elektra 16. června Dům 
dětí a mládeže Luhačovice. Na akci 
se představily zejména různé ta-
neční kroužky, ale například také 
kroužek táborové kytary.  „V domě 
dětí v  tomto školním roce pracovalo 
82 zájmových kroužků, kam chodilo 
863 přihlášených,“ informovala ře-
ditelka DDM Luhačovice Eva Toma-
lová. Kromě kroužků, které se před-
vedly na akademii, šlo například 
také o  kroužky hasičský, florbalo-
vý, myslivecký a  mnohé další, kte-
ré se vzhledem k druhu své činnos-
ti na pódiu nepředstavovaly. V létě 
čeká děti s  DDM Luhačovice řada 
příměstských táborů a  také poby-
tový tábor v  Kopánkách. „Všechny 
jsou už ale plně obsazené,“ upozor-
nila Tomalová. 

Nikola Synek
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Nově zřízené chráněné bydlení v Luhačovicích bude sloužit 11 klientům  
Zřízení nové služby chráněné-

ho bydlení schválila Rada Zlínského 
kraje. Nové chráněné bydlení bude 
fungovat v pronajatých prostorách 
v Luhačovicích. 

Organizačně bude začleněno do 
Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Uherský Brod, jenž spa-
dá pod krajskou příspěvkovou orga-
nizaci Sociální služby Uherské Hra-
diště. Sloužit bude 11 stávajícím 
klientům z 5 domovů pro osoby se 
zdravotním postižením ve Zlínském 
kraji, kterým nabídne vhodné pod-
mínky pro plnohodnotný život.

„Ukázalo se, že tito lidé jsou s  ur-
čitou mírou podpory a péče druhých 
osob schopni žít samostatným způ-
sobem života a  že pro ně není nut-
ná celodenní pobytová sociální služ-
ba. Vhodnou formou pomoci těmto 
osobám je právě služba chráněného 

bydlení," vysvětlila radní Zlínského 
kraje Michaela Blahová, zodpověd-
ná za sociální oblast.

Aktuálně je ve větších městech 
velmi složité získat pozemky i  fi-
nanční prostředky na případnou 

výstavbu objektu pro chráněné 
bydlení. Proto bude toto chráněné 
bydlení řešeno formou pronájmu 
velké části rodinného domu v  Lu-
hačovicích, tvořeného 3 bytový-
mi jednotkami (s dispozicí 3+1) pro 

klienty a 1 pokojem s kuchyňským 
koutem, který bude sloužit jako zá-
zemí pro personál. Kromě byto-
vých prostor bude možno využívat 
také přilehlou zahradu.

Chráněné bydlení je pobyto-
vou službou určenou pro osoby 
se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním, které 
nejsou plně odkázány na pomoc 
jiných, na zdravotní péči a 24hodi-
novou podporu v ústavním zaříze-
ní, ale na druhou stranu nejsou ani 
natolik soběstačné, aby mohly sa-
mostatně žít nebo fungovat, ne-
boť potřebují pomoc při  úkonech 
v běžném životě. Tato forma byd-
lení jim umožňuje žít běžným živo-
tem s  potřebnou mírou podpory, 
bez níž se neobejdou.

Tisková zpráva Zlínského kraje

zprávy z 11. schůze rady města Luhačovice konané 31. 5. 2017

RML schválila:
•	 výběr nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Změna č. 2 Územního 
plánu Luhačovice“ takto:  
1. Institut regionálních infor-
mací, s. r. o., Brno, nabídková 
cena včetně DPH 444 070 Kč, 
2. Urbanistické středisko Brno, 
spol. s. r. o., Brno, nabídková 
cena včetně DPH 532 400 Kč, 
a pověřila starostku města Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným do-
davatelem Institut regionálních 
informací, s. r. o., Brno, v sou-
ladu s nabídkou dodavatele;

•	 účetní závěrku Technických 
služeb Luhačovice, příspěv-
kové organizace, k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2016, hos-
podářský výsledek ve výši 
77 366,11 Kč převést do re-
zervního fondu organizace;

•	 použití rezervního fondu 
ve výši 77 366,11 Kč k posí-
lení investičního fondu or-
ganizace a investiční fond 
použít na technické zhodno-
cení majetku organizace;

•	 účetní závěrku Městského 
domu kultury Elektra Luhačo-
vice, příspěvkové organiza-
ce, k rozvahovému dni 31. 12. 
2016, hospodářský výsledek ve 
výši 277 584,45 Kč převést do 
rezervního fondu organizace;

•	 účetní závěrku Sportovního 
centra Radostova, příspěvko-
vé organizace, k rozvahovému 
dni 31. 12. 2016., hospodář-
ský výsledek ve výši 109 612 Kč 
převést do rezervního fondu;

•	 účetní závěrku Základní ško-
ly Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2016;

•	 rezervní fond organizace ve 
výši 13 011,60 Kč použít čás-
tečně k úhradě ztráty za rok 
2016 (-56 824,66 Kč) a zbýva-
jící část ztráty (-43 813,06 Kč) 
vypořádat zlepšeným hospo-
dářským výsledkem organi-
zace v následujících letech;

•	 účetní závěrku Mateřské ško-
ly Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2016;

•	 hospodářský výsledek ve výši 
109 570,98 Kč převést do re-
zervního fondu organizace;

•	 použití rezervního fondu ve 
výši 47 000 Kč k posílení in-
vestičního fondu organizace;

•	 účetní závěrku Domu dětí 
a mládeže Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, k roz-
vahovému dni 31. 12. 2016, 
hospodářský výsledek ve výši 
50 712,09 Kč převést do re-
zervního fondu organizace;

•	 podání projektu Nadace Sy-
not – Kdo si hraje, nezlobí Do-
mem dětí a mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací;

•	 uzavření Domu dětí a mládeže 
Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace, v době letních prázdnin 
od 31. 7. 2017 do 25. 8. 2017;

•	 přijetí finančních neúčelo-
vých darů od Dagmar Juřič-
kové ve výši 1 000 Kč, od Re-
nopart, s. r. o., Na Drahách 
1609, 686 04 Kunovice, ve výši 
2 000 Kč, od Aleny Bali Jen-
číkové ve výši 1 500 Kč Do-
mem dětí a mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 1 500 Kč spolku Calma,  
o. s., Zauličí 98, 688 01 Havři-
ce, na pokrytí nákladů 

reprezentace města Luhačovice 
na 26. ročníku „Otvorenia letnej 
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch“;

•	 finanční dar ve výši 5 000 Kč 
Tenisovému klubu TK 2000 Lu-
hačovice, Lázeňské náměs-
tí 95, 763 26 Luhačovice, na 
pořádání tenisového turnaje 
mladších žáků a žákyň, který se 
koná 8.–10. 7. 2017 na teniso-
vých kurtech v Luhačovicích;

•	 zveřejnění záměru měs-
ta prodat pozemek 
parc. č. 616/7 o výmě-
ře 71 m2 k. ú. Polichno;

•	 zveřejnění záměru měs-
ta prodat část pozem-
ku parc. č. 2650/3 o výmě-
ře cca 40 m2 k. ú. Luhačovice;

•	 uzavření dohody o bezplat-
ném užívání nebytových 
prostor objektu č. p. 25 na st. 
pl. 187 k. ú. Řetechov s SDH 
Řetechov za účelem využi-
tí prostoru pro mladé hasiče 
a uskladnění obecního nářadí;

•	 vypsání podlimitní ve-
řejné zakázky na stav-
bu „Úspory energie budo-
vy č. p. 137 Luhačovice“;

•	 zveřejnění záměru města pro-
najmout část pozemku parc. č. 
687/7 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře cca 20 m2 na dobu určitou 
od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 za 
účelem umístění mobilního 
přívěsu s výrobou trdelníků;

•	 uzavření Dodatku č. 4 ke 
smlouvě o výpůjčce z 7. 1. 
2004 se Sportovním centrem 
Radostova Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, před-
mětem, kterého bude rozšíře-
ní předmětu výpůjčky o objekt 
bez č. p. – ocelový přístřešek 
s plechovou vestavbou (do-
časná stavba) na pozemku 

parc. č. 133/2 k. ú. Luhačo-
vice a část pozemku parc. č. 
2439/4 k. ú. Luhačovice;

•	 uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace č. D/0973/2017/
KH mezi Zlínským krajem 
a městem Luhačovice na 
projekt pořízení nové po-
žární techniky – nákup do-
pravního automobilu;

•	 uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace č. D/0974/2017/KH 
mezi Zlínským krajem a měs-
tem Luhačovice na projekt po-
řízení nové požární techniky – 
nákup dopravního automobilu 
s přívěsným vozíkem pro JPO 
V Řetechov. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města pro-

najmout pozemek parc. č. 
2071/6 k. ú. Luhačovice o vý-
měře 1 378 m2 za účelem umís-
tění samoobslužné bezkontakt-
ní myčky vozidel. 

RML vzala na vědomí:
•	 účetní závěrku měs-

ta Luhačovice k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2016;

•	 závěrečný účet města Luhačo-
vice za rok 2016. 

RML uložila:
•	 řediteli Technických služeb 

Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, dořešit pohledáv-
ku za EPR Papír, s. r. o., ve výši 
134 499 Kč, která je přihláše-
na do insolvenčního řízení;

•	 řediteli Sportovního centra Ra-
dostova Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, vymáhat pohle-
dávku za Crocery store, s. r. o., 
ve výši 19 300 Kč právní cestou.
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„Uvítáme i spolupráci s dalšími spolky v Luhačovicícíh,“ říká předseda nového 
Aeroklubu Luhačovice Štrauf 

Léta nepoužívané letiště nad 
Luhačovicemi ožívá. Od loňského 
roku u něj vyrostly nové budovy. 
Mnozí obyvatelé Luhačovic ani 
návštěvníci města to nemuseli 
zaznamenat, protože místo je na 
kopci nad městem. O vznikajícím 
sídle aeroklubu, který zde začíná 
působit, jsme se bavili koncem 
května s  jeho předsedou Miro-
slavem Štraufem v  nové letištní 
budově. 

Máte skoro hotovo, co se ještě 
bude dělat?

Terénní úpravy, pár detailů 
a bude to.

Co vše vlastně vzniklo?
Hangár s budovou letiště, kde je 

klubovna se zázemím.
Kromě stavby s  typickou věží 

zajišťující přehled o  vzdušném 
prostoru vyrostla nedaleko i dal-
ší menší budova. Tam se prý mají 
dělat letecké motory.

Je to firma na opravy malých le-
teckých motorů pro sportovní leta-
dla a firma má montovat i nové. Sa-
mozřejmě je známe, ale v podstatě 
s nimi nemáme nic společného, bu-
deme jen sousedi. Spolupráci v ob-
lasti výroby a oprav motorů nechys-
táme.

Sem Váš aeroklub zamířil, pro-
tože musel opustit Holešov, kde 
vznikla průmyslová zóna. 

Ztratili jsme zázemí letiště. Museli 
jsme letadly přeletět jinam ke spřá-
teleným aeroklubům. Vyškov, Kro-
měříž. Nakonec do Kyjova, kde nám 
poskytli zázemí dlouhodobější – až 
dosud. 

Tam jste si ale museli postavit 
i nějaký hangár, ne?

Vznikl montovaný hangár, ten 
teď prodáme.

Na kolik vůbec vyšla stavba 
tady?

Nějakých 15 milionů.
Ty pozemky letiště asi máte 

také zakoupeny, že?
Ano, ale využívat budeme hlavně 

travnatou plochu u naší budovy, be-
tonovou dráhu tolik ne.

Kolik letadel tu bude mít Váš 
aeroklub, když máte 42 členů?

Vlastních letadel jako klub máme: 

dvě motorová, dva motorové větro-
ně a  čtyři kluzáky. Plus si tu bude 
moci někdo uschovat své vlastní le-
tadlo.

Tady bude pak nepřetržitý 
provoz, že by tu musel stále ně-
kdo být?

Ne. Jenom ostraha. Většinou tu 
budeme o  víkendech. Naši členo-
vé mají většinou létání jen jako ko-
níček a žádné předpisy nepřetržitý 
provoz letiště nenařizují.

Co vše tu vlastně může přistát?
V  podstatě malá sportovní leta-

dla.
Pro nějaké práškování se to 

bude využívat?
Takové práce jsou v České repub-

lice úplně výjimečné. Nemáme na 
to techniku ani potřebnou licen-
ci. Navíc místní zemědělské druž-
stvo dělá biozemědělství, takže se 
to i vylučuje. 

Proč jste vybrali pro nové mís-
to letiště Luhačovice?

No, my spíš hledali vhodnou plo-
chu v  okolí Zlína, a  takových moc 
není. Často je složité vhodný poze-
mek koupit. Letiště je velká plocha 
a ta může mít někdy víc částí a mno-
ho majitelů, což dohodu o  koupi 
dost komplikuje. 

Tady se nacházíte v místě, kde 
jsou hranice více katastrů, ne?

Ano. Budova s hangárem je v ka-
tastru Luhačovic, za cestou Ludkovi-
ce a ve směru k Biskupicím pozemky 
patří pod biskupický katastr. 

Jak dlouho trvalo to celé vybu-
dovat?

Pozemky jsme kupovali v roce tu-
ším už 2011 nebo 2012 a pak se vy-
řizovaly všechny potřebné papíry, 
aby se mohlo stavět.

Když jste mi tu naléval vodu, ří-
kal jste, že je studna čerstvě zko-
laudovaná. To je celá stavba?

Teď koncem května proběhlo 
zatím vodoprávní řízení, takže je 
schválená voda ze studny. 

Kolaudace nás čeká v nejbližších 
pár týdnech. 

Ale přistát s  letadlem se tu už 
teď může, ne? 

To není problém, nic tomu ne-
brání.

Letadlo není levná záležitost. 
Pokud tu nebudete nepřetrži-

tě, nebojíte se o ně?
Samozřejmě tu jsou i  kamerové 

systémy a  různá elektronická za-
bezpečovací zařízení. 

Je to napojené na pult centrální 
ochrany a  myslím, že zabezpečení 
je docela dobré.

Co bylo nejsložitější na budo-
vání letiště?

To celé je proces, takže nejde říci, 
co bylo nějak složité. Vše šlo podle 
projektu.

Z čeho je vůbec tato stavba vy-
budována?

Budova s  klubovnou z  porobe-
tonových cihel, přilehlý hangár je 
ocelová konstrukce. (Ukazuje vý-
hled oknem z  klubovny s  barem 
a  řadou stolků do hangáru, kde 
je několik letadel, traktor a  další 
starší vozítko. Jak se později doví-
dám, jde o  naviják na roztahová-
ní větroňů.) 

Až se tu vše rozjede, kolik leta-
del asi bude létat za víkend, kdy 
jich má být nejvíc?

To závisí na počasí, a jak se sejdou 
lidé. Bude škaredě a let nebude tře-
ba žádný. Pak pěkně a  to čekám 
10 až 15  letů za den během víken-
du. Ale špatně se to odhaduje.

Co se děje, když sem nějaké le-
tadlo přilétá? 

Je tu tzv. služba radio. Když se blí-
ží letadlo, volá na naši přidělenou 
frekvenci, a pokud tu někdo je, tak 
ho informuje, jak to vypadá a zda tu 
jsou i jiná letadla.  

A  co když tu nikdo z  klubu 
není?

Může se přistát i na tzv. neobsa-
zené letiště. Ta podmínka přítom-
nosti personálu pro přistání není. 

V Holešově jste dělávali i akce 
pro veřejnost, ve kterých tu chce-
te pokračovat, že? 

Nabízíme kvalitní zábavu hlav-
ně pro mládež. Letectví je atrak-
tivní koníček. Můžeme nabídnout, 
tak jako jsme provozovali v Holešo-
vě, modelářský kroužek, pak krou-
žek mladých letců, vlastně takovou 
přípravku na létání. Už od 14 let se 
může cvičit na kluzácích, od 17  let 
na motorových letadlech. 

A jaké další věci chystáte?
Letiště je i pro školy a školky za-

jímavým místem na výlety s před-
náškou a  exkurzí. Říkáme tomu 
povídání o létání. Pravidelně jsme 
v  kontaktu s  dalšími spolky, jako 
kynologové nebo hasiči na letišti, 
které nabízí velkou plochu, dělaly 
také dětské dny. Na podzim i dra-
kiádu a podobně. 

Těch možností je tu vzhledem 
k  prostoru asi hodně, že?

Uvítáme proto i spolupráci s dal-
šími spolky, které by se tu chtěly ně-
jak angažovat. Máme pozemek i za 
cestou na straně, kde není letištní 
budova, a je tu i betonová přistáva-
cí dráha. 

Na té si místní mladíci zvykli 
vyřádit se v autech…

Tomu jsme samozřejmě museli 
trochu udělat přítrž a zřídit tu pořá-
dek. Nejde, aby si tu každý dělal, co 
chce. Byly na to i různé stížnosti, tak 
teď je tam daná závora. Využití plo-
chy bude omezené jen pro lidi, kte-
ří se nám ohlásí a budou to mít do-
mluvené.

Takže to půjde, ale ne tak di-
voce?

My na druhu stranu myslíme, že 
je určitě lepší, když ty různé kousky 
kluci zkouší na letišti, než aby to dě-
lali někde na silnici. Pro různé ama-
téry, ale i  rallye jezdce, kteří třeba 
testují brzdy, je určitě právě naše 
betonová dráha vhodná. 

Do budoucna asi ale už půjde 
o pronájem, tedy ne zadarmo?

Něco by to asi stálo, protože nás 
údržba také něco stojí.

Když jsme u  peněz, létání cel-
kově asi není levný koníček?

Já bych řekl, že to není ani nijak 
dražší než sporty jako hokej nebo 
tenis.

Aeroklub má nějaká letadla 
a platí se pak za odlétané hodiny?

Ano. A  každé letadlo má svou 
cenu. Platí se, co kdo odlítá. A také 
klubový příspěvek, který pokrý-
vá náklady na budovu a letiště. Jde 
o to, abychom měli za co topit a sví-
tit.

Vybudování zázemí letiště asi 
komplikovalo, že tu nebyly žád-
né sítě, ne?

Elektřina se sem musela dovést, 
stejně jako voda ze studny. Plyn tu 
není. Topení je elektrické plus tu 
máme krb. Budeme tu spíše o  ví-
kendech, tak se to vymyslelo ma-
ximálně úsporné, spíše jen na tem-
perování budovy. V  klubovně se 
zatopí v krbu a bude příjemně.

Jak dlouho jste předsedou ae-
roklubu a  jak dlouho se letectví 
věnujete?

Předsedou asi 11 let a létám něja-
kých pětatřicet let.

To jste začínal ještě asi pod 
Svazarmem.

Já začínal létat přímo na Vysoké 
škole dopravní v Žilině. 

Když jste v  leteckém oboru 
i  vzdělán, je to tedy i  Vaše pra-
covní branže?

Dělám ve společnosti Nirvana 
Systems. To je v Přerově. Tam staví-
me vírníky.

To jsou myslím stroje jako he-
likoptéry, ale nemají vrtuli pohá-
něnou, ne?

No tak něco podobně… a ještě tam 
vyrábíme motory pro paragliding.

Na čem jste Vy začínal létat?
Na dvoumístném sportovním le-

tadle Zlín 142 z produkce Moravanu 
Otrokovice. 

Letectví se v kraji rozmohlo už 
za Baťů, jak svědčí i fotky v interi-
éru této budovy.

K Baťům v podstatě sahají kořeny 
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našeho aeroklubu. Když se sleduje 
historická linka, tak v 34. roce vzni-
kl ve Zlíně aeroklub, pak se přesu-
nul do Otrokovic, kde byl až do roku 
1972. Pak se kvůli rozšiřování továr-
ny Barum musel přesunout do Ho-
lešova. 

Teď jste se tedy dostali sem.
Ale na Holešov tu máme památ-

ku. (Ukazuje na obnaženou cihlu 
v omítnuté zdi. Tabulka u ní říká, že 
je z  holešovského letiště, a  opod-
ál v  dóze je i  zemina z  tamní trav-
naté dráhy.)

Máte tu v klubovně i dvoje ho-
diny, proč jsou každé jinak nasta-
vené?

Jedny jsou s místním časem, dru-
hé s takzvaným UTC (universal time 
coordinated), což je jednotný letec-
ký čas. Odpovídá greenwichskému 
času v  Anglii. Jak letadla proléta-
jí různými časovými pásmy, musejí 
se piloti orientovat podle jednoho 
času, aby v tom byl pořádek a mohli 
se všichni v letectví snadno domlu-
vit. Všechny lety se tím UTC řídí.

Bál jste se někdy v letadle?
Ani ne. Nikdy to není o tom bát se, 

ale spíš mít respekt k létání. 
Váš klub má prý i reprezentan-

ty a někdo snad i létá v armádě na 
gripenu.

Právě probíhá mistrovství svě-
ta žen v  bezmotorovém létání ve 
Zbraslavicích v  ČR. Tam máme ko-
legyni, která reprezentuje republi-
ku a potažmo i náš aeroklub. Je to 
Petra Pískatá. 

A na stíhačkách JAS-39 Gripen 
létá kdo?

Náš člen Ivo Kardoš, teď se o něm 
i psalo, dosáhl totiž na pomyslný vr-
chol, protože se stal členem tzv. Dis-
play týmu, který tyto letouny před-
vádí i na různých akcích. 

Vy máte z letectví nejraději co?
Všechno.
A co třeba největšího jste sám 

pilotoval?
Mám licenci na letadla do 

5,7  tuny, takže létám jen těmi ma-
lými letadly. 

Nebudete nad městem dělat 
nějaké vyhlídkové lety pro turis-
ty?

Vyhlídkovým letům se my jako 
komerční činnosti ani věnovat ne-
můžeme. Můžeme tak svézt kama-
ráda, ale to je všechno.

Že by se chtěl někdo proletět 
nad Luhačovicemi, tedy nejde?

Nad Luhačovicemi vůbec ne. Nej-
sou sice ze zákona dány žádné ko-
ridory a ve vzdušném prostoru nej-
sou letadla povinna vyhýbat se 
městům. Ale zavázali jsme se, když 
jsme to tu kupovali, že se při letech 
městu vyhýbat budeme. V databázi 
letišť, která se zveřejňuje každý rok, 
jsme i uvedli, že se nesmí létat nad 
zástavbu Luhačovic a okolních obcí 
a má se jim striktně vyhýbat. 

Takže občané by se neměli 
obávat, že je to tu nějak bude ru-
šit?

Přesně tak. Samozřejmě jsme 
i dělali hlukovou studii, kterou si vy-
žádala hygiena v přípravném řízení. 

Ze studie je jasné, že i  pokud by-
chom nad město létali, není to z hle-
diska hygieny žádný problém. Když 
jede po ulici auto, udělá víc hluku 
než malé letadlo, které přeletí nad 
hlavou. Lidé jsou jen na auta zvyklí, 
tak je tolik nevnímají. 

Po odchodu z  Holešova klub 
měnil název na Technické sporty 
Východní Morava. Ale prezentu-
jete se už jako Aeroklub Luhačo-
vice. Jak to je oficiálně?

Jsme Technické sporty Východ-
ní Morava, z. s, ale na poslední člen-
ské schůzi už byla schválena změna 
názvu na Aeroklub Luhačovice. Ty 
změny formálně dokončíme, až zde 
budeme mít oficiálně adresu sídla. 

Tedy to bude vypovídající 
o místě působení klubu…

Když jsme museli opustit Hole-
šov, neměli jsme s  ním už nic spo-
lečného a jmenovat se dál Aeroklub 
Holešov nedávalo smysl. V  Kyjově 
jsme věděli, že je to jen přechod-
né, a netušili jsme, zda se v budouc-
nu jen k někomu přičleníme, nebo 
jak to bude. Tak jsme zvolili tako-
vý univerzálnější název, ve kterém 
byla východní Morava, kde stále 
působíme. Teď už máme své letiš-
tě v Luhačovicích, které chceme mít 
i v názvu. 

Vás je 42 členů. Kolik z nich létá 
na větroních a  kolik na motoro-
vých letadlech?

Zhruba třetina jsou piloti moto-
rových letadel, dvě třetiny plachta-
ři. Někteří dělají oboje. 

Jak se stát zájmovým letcem? 
Když někdo přijde, rádi ho při-

jmeme a vše mu vysvětlíme. Záleží 
na tom, co by chtěl dělat. Být plach-
tař, motorář nebo se třeba jen stát 
členem klubu jako letecký mode-
lář…Všem potenciálním členům do-
kážeme nabídnout to zázemí, které 
jsme vybudovali. 

Kromě klubového poplatku 
pak člen platí své lety. Kolik sto-
jí třeba hodinový? 

Od dvou stovek do  čtyř tisíc. 
Podle toho, čím poletí. Když vě-
troněm, tak to bude levnější, když 
nejdražším strojem, tak to bude 
nejdražší. Můžete utratit za létá-
ní i 300 000 za rok, nebo třeba jen 
10 000. To závisí na vašich možnos-
tech, a jak často chcete létat. 

Ten nejdražší stroj je ona čtyř-
místná motorová Cessna? 

Největší je, ale nejdražší ne. Le-
tadlo na roztahování větroňů, musí 
mít totiž silnější motor. 

Díváte se někdy na katastrofic-
ké filmy o létání, nebo raději ne?

Spíš na různé dokumenty o havá-
riích, o tom, jak vyšetřovali, proč se 
staly. Ve spojitosti s nějakými jinými 
haváriemi a jejich okolnostmi se pak 
v letectví přichází na nové věci, kte-
ré dále zvyšují bezpečnost létání. Je 
to tedy dost poučné.

Na velkých letištích musí od-
hánět ptactvo, aby jim nevletělo 
do proudových motorů a nebyla 
nehoda. To vás při malých vrtu-
lových letadlech asi netrápí, že?

Netrápí, on ten pták je taky dobrý 

letec a nechce se s ničím srazit a při-
jít o život, takže našim letadlům se 
dokáží vyhnout.

Kam jste nejdále pilotoval?
My byli s  kamarádem nejdál 

v Norsku. Ale to jsme letěli s mezi-
přistáními. 

Čím jste letěli?
Čtyřmístnou Cessnou. Na etapy 

jsme to letěli tehdy ještě z Holešo-
va asi pět dnů. 

A nějaká nejkrásnější scenérie, 
kterou jste z letadla sledoval?

Norsko je obecně krásné, pak 
jsem létal i  na vírníku v  Kostarice, 
kam jsme ale nejprve přiletěli běž-
nými linkami. Létání bylo krásné 
i v Austrálii, Francii, Portugalsku…

Zeptám se ještě na letecké mo-
delářství, tedy myšleno létání 
s  funkčními modely letadel na 
vysílačku. S  nimi se na letištích 
o vzdušný prostor asi musíte ně-
jak podělit?

Musí existovat dohoda, že oni lé-
tají na jednu stranu a my na druhou. 
A musí se dodržovat.

Myslíte si, že se modelářství na 
luhačovickém letišti „rozjede“?

Modeláři se nám už hlásí, že by 
měli zájem. Když jsem byl na radni-
ci za paní starostkou, hovořili jsme 
spolu i o tom, že se zkontaktujeme 
s ředitelkou Domu dětí a mládeže. 
Té spolupráci se rozhodně nebrá-
ním. Naši členové jsou všichni vy-
znavači aktivního způsobu živo-
ta, takže máme pochopení i  pro 
všechny spolky, které se něčemu 
věnují. 

Vy sám jste někdy modelařil?
Byl jsem dokonce mistr republiky 

juniorů, ale pak jsem přešel od mo-
delařiny k létání. 

A v létání jste také závodil?
Zkoušel jsem to, ale ne příliš 

úspěšně. Nejsem soutěživý typ.
Co parašutisté, ti ve vašem klu-

bu jsou?
Zatím ne, ale nevylučuji to. Mu-

selo by k tomu být letadlo. Paragá-
ni mají spíš kluby bez své základny. 
Jdou tam, kde je letadlo, co je vyve-
ze nahoru. Třeba teď funguje v Ku-
novicích.

 Když letíte s menším letadlem 
a hlásí bouřky, tak víte, že do nich 
zkrátka nelze letět?

Každý pilot je povinen před le-
tem si prověřit spoustu věcí, včet-
ně počasí. Jde o to, jaké je v místě 
startu, ale i jaké je na trase a na cí-
lovém letišti a  jak se počasí bude 
asi měnit během cesty. Ale infor-
mace z  metoradarů dávají hod-
ně možností. A třeba, pokud víte, 
že jde jen o lokální bouřku, tu jde 
i  obletět, protože ji vidíte. To ani 
není potřeba to info z radaru. 

A zažil jste třeba nějakou dra-
matickou situaci v  letadle při 
špatném počasí?

Není nebezpečné lítání, pokud 
máte respekt, a když víte o nebez-
pečí, tak se tomu vyhnete, neletí-
te vůbec nebo letíte jinudy. Létání 
není nebezpečné. Nebezpeční jsou 
jen „stateční piloti“, kteří nemají re-
spekt. 

Jak dlouho trvá, než může no-
váček sám řídit třeba čtyřmíst-
nou Cessnu?

Výcvik je 40 letových hodin, tomu 
předchází teoretický výcvik. Když se 
lítá intenzivně, tak to lze absolvovat 
i za tři měsíce – tedy ten základní vý-
cvik privátního pilota.

Pokud by se někdo chtěl do 
toho pustit, vy jste schopni 
i zkoušky s ním udělat?

Děláme jen výcvik. Zkouška se 
pak dělá na úřadu u komisařů, říká 
se jim „examinátoři“. 

Když letíte s  někým a  nepilo-
tujete, bývá to jako někdy u řidi-
čů v autě, že spolujezdec má ten-
dence řidiči do toho mluvit, ať 
bouřku obletí zprava a ne zleva?

Když jsem v  roli instruktora, tak 
to samozřejmě ovlivňovat musím. 
Když se jen vezu, nemluvím do toho 
a ve velkém dopravním letadle usí-
nám snad ještě na ranveji. 

Jste i  milovník velkých letišť? 
Někteří tam čekají na starty urči-
tých letadel…

Takový specialista nejsem. Jinak 
mě ale zajímá velké lítání i malé lítá-
ní, protože je to koníček, je to o leta-
dlech, ale i o lidech, se kterými se se-
tkáváte. Třeba sem když přijedete, 
i když se nelétá, vím, že tu potkám 
lidi, kteří mají podobné životní kré-
do. To je ten krásný klubový život, 
co je na tom to nejcennější, není to 
jen o individuálním létání.

A ve Vaší rodině někdo kromě 
Vás létání pěstuje?

Mí předkové se tomu nevěnova-
li. Jen strýc byl letecký mechanik 
u ČSA. Potomci také nelétají, mám 
už dospělé děti – syna a  dceru – 
a samozřejmě manželku. 

Ale svezete je ne?
To ano! A  mám už i  tři vnuky. 

Zrovna teď o  víkendu jsem jim tu 
ukazoval letadla.

A  je třeba letiště v  Luhačovi-
cích pro letce nějak specifické?

Jsou tady zajímavé stoupavé 
proudy pro plachtaře. Každopádně 
z letadla je vidět, jak je naše repub-
lika krásná a  rozmanitá, a  tady ty 
vršky v okolí jsou samozřejmě moc 
pěkné. A okolí letiště má určitě i po-
tenciál pro další aktivity, třeba i ně-
jakou lezeckou stěnu, cyklokroso-
vou dráhu a podobně. 

A nějaký bufet, hospůdku pro 
veřejnost jste tu nezvažovali?

Je tu sice i  cyklostezka, ale přes 
týden se tu nikdo neobjeví a  dnes 
je dost problém provozovat a uživit 
hospůdku. Takže když tu bude něja-
ká veřejná akce, pozveme někoho, 
kdo si přiveze stánek. 

A třeba nějaké letecké závody 
tu dělat budete?

To se uvidí časem.
A termín nějaké akce?
Zatím není ani zkušební provoz. 

Až to bude zkolaudované, pozve-
me k oficiálnímu otevření zástupce 
města a  okolních obcí, asi koncem 
června. Pak asi dáme vědět do letec-
kého tisku i nějaký termín, kdy by si 
letiště přiletěli prohlédnout lidé 
z dalších klubů. A dál se uvidí.
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NAROZeNí 
Christian Petřík
elin Káňová
Jan Mrnuštík
eliška Šústková
Charlotta Petulová
Tereza Kořínková
Silvestr Sviták
Liliana Bartošová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Jan Bartoš, Lada Beránková
Filip Koutný, Andrea Malaníková
Blahopřejeme.

60 LeT VýROČí SňATKu
Marie a Josef Zichovi
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Konečná Anděla           93 let
Knollová Vlasta 90 let
urbánková Anděla 88 let
Zámečníková Anna 88 let
Kašparová Františka 87 let
Macháčková Marie 87 let
Kolaříková Hedvika 86 let
Guryčová Jarmila 86 let
Příkazská Anna 86 let
Trtková  Jana 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Petr Hrbáč 62 let
Jarmila Majzlíková 98 let
Petr Dvořáček 73 let
Vojtěch Velecký 84 let
Všem pozůstalým vyjadřuje-
me 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

Vzpomínky

SpOLEČENSKÁ KrONIKa

„V našich srdcích stále zůstanou.“
dne 4. 7. 2017 uplynulo 6 let, co nás náhle opustil 
pan ALOIS TALAŠ, 
a 5. 8. 2017 vzpomeneme 9 let od smrti naší 
maminky 
paní eMíLIe TALAŠOVÉ. 
Stále vzpomínají synové Miroslav, Roman, Pavel 
a Petr s rodinami.

Dne 22. 7. 2017 uplyne 7 let, co nás navždy opus-
til můj manžel, tatínek a dědeček 
pan JOSeF JAKŮBeK. 
S vděčností a láskou vzpomínají manželka, syno-
vé s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 11. 7. uplyne 5 let, co nás opustil 
pan VÁCLAV ŠeDIVKA. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Dne 25. 7. 2016 uplyne 13 let od úmrtí mého 
manžela a našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka 
pana BOHuMILA ŘeZNíKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodi-
nami.

Dne 3. 7. uplyne 13 let, co nás navždy opustil 
pan ALOIS CHMeLA. 
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří jste ho 
znali.

Čas nikdo nezastaví, ten běží dál a nikdy nevrátí, 
co jednou vzal…
Dne 19. 7. uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
MILOSLAV ČOuDeK.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Blanka, 
syn Petr, dcery Blanka a Miloslava s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 5. 7. 2017 uplyne 10 let, co nás navždy 
opustil 
pan ANTONíN PeTRÁŠ. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

Dne 3. 7. 2017 uplyne 25 let, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička 
paní BOHuMILA PeRuTKOVÁ. 
S láskou vzpomínají dcera Bohumila, synové 
Ladislav a Zdeněk s rodinami. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 11. 7. 2017 uplyne rok, kdy zemřela milova-
ná manželka, babička a prababička 
paní MILeNA MALOTOVÁ. 
Stále vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Ladisla-
va, syn Radek s rodinami a ostatní příbuzní. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali.

Dne 12. 7. 2016 uplyne jeden rok, co nás 
opustila 
paní BOHuMILA ŠeDIVKOVÁ. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 28. 7. 2017 uplyne 6 let, co nás navždy opus-
tila naše milovaná manželka, maminka a babička 
paní ANeŽKA PAŘíZKOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel 
Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Konečně jsou tu! Vytoužené a dlouho 
očekávané prázdniny! 

Hlídáte dítko, vnouče, souro-
zence či se jen tak nudíte? Přijďte 
k nám do knihovny!

Ani o  prázdninách nebudeme 
v knihovně zahálet.

Připravujeme pro vás:
Prázdninovou soutěž o  „nej-

většího“ dětského čtenáře (čtenář 
s  největším počtem přečtených 
knih bude odměněn)

Pravidelná čtení pro děti (a 
nejen pro ně)

Rodiče (prarodiče) čtou dětem 
Děti čtou rodičům 
Canisterapii s fenkou Xarou a její 

kamarádkou Janou 
Turnaj ve společenských hrách 

(kibicové jsou vítáni) 
Děti si mohou přijít vytvořit 

vlastní lapbook na různá témata 
(interaktivní kniha, kterou si vy-
tvoříte sami – tvorba bude uzpů-
sobena věku dítěte) nebo jen tak 
posedět.

Těšit se můžete na malé občer-
stvení a  hodnotné ceny v  soutě-
žích.

K dispozici máme dětský koutek 
s  hračkami, společenskými hrami, 
omalovánkami, dětskými křížovka-
mi, bezplatný přístup k  internetu, 
denní tisk a časopisy.

Všechny akce jsou zdarma a bu-
dou upřesňovány na našich ná-
stěnkách, webových stránkách, FB 
i nástěnkách města.

Také si dovolujeme upozornit, že 
knihovna bude po dobu prázdnin 
beze změny otevírací doby.

Pro návštěvu knihovny nemusíte 
být registrovaným čtenářem Měst-
ské knihovny Luhačovice.

Srdečně zveme k návštěvě nejen 
luhačovické občany, ale také hosty, 
návštěvníky Luhačovic, zvláště pak 
dětské pacienty s rodiči.

L. Gondová
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Zemřel P. Antonín Kupka 

Dne 31. května 2017 zemřel v Kro-
měříži Mons. ICLic. Antonín Kupka, 
který se narodil 22. července 1939 
ve Zlíně. Za dobu jeho působení 
v  Luhačovicích v  letech 1992–1998 
byl uskutečněn sen mnoha gene-
rací farníků v  Luhačovicích, po-
stavení nového kostela svaté Ro-
diny a zároveň i kaplí v Řetechově, 
Ludkovicích, Kladné Žilínu a  Bis-
kupicích. Po zádušní mši svaté ve 
čtvrtek 8. června byl P. Antonín po-
chován podle svého přání do kněž-
ského hrobu na luhačovickém hřbi-
tově. S  P. Antonínem Kupkou se za 
farníky z Luhačovic a Pozlovic roz-
loučili slovy Mgr. Marcely Pazdero-
vé Ing. Karel Zicha a Ing. Jiří Šůstek.

Dnes si velmi intenzivně uvě-
domuji, jak čas rychle plyne – při 

pohřbu otce Antonína Kupky. 
Připadá mi nedávno, kdy jsme 
řešili otázky povolení a  stav-
by kostela sv. Rodiny v  Luhačo-
vicích, bylo to v  dobách plných 
nadějí, svobody a  překotných 
událostí. Do roku 1989 si nikdo 
z nás neuměl představit, že tady 
bude někdy stát kostel a dnes se 
blíží oslava 20. výročí posvěce-
ní. S  otcem Antonínem se spo-
jilo mnoho lidí, kteří se podíleli 
na stavbě luhačovického chrá-
mu, a všichni sdíleli s nadšením 
jeho zápal pro realizaci stavby, 
jeho neochvějnou víru, že se 
dílo podaří, jeho povzbuzování 
při komplikacích a  problémech, 
které stavbu provázely. Jeho du-
chovní síla byla pro všechny vě-
řící motorem, posilou a  nábo-
jem k dalším činnostem. 

Sám ve své publikaci hodno-
tí období působení v  Luhačovi-
cích takto: 

Co říci závěrem? Léta utíkají 
a někteří z těch, kteří pomáhali bu-
dovat kostel, jsou už na věčnosti. 
Časem budou odcházet i  ti mlad-
ší, dům Boží však zůstává jako 
svědek, který nás přežije. Je vždyc-
ky povzbudivé, když se lidé dove-
dou dát dohromady, aby vytvo-
řili něco krásného. Zanechává to 
světlé stopy na jejich duších a člo-
věk se může ohlédnout dozadu za 

svým životem s pocitem vděčnosti, 
že mohl „být u toho“, když se dobré 
dílo podařilo. 

Otec Antonín byl nejen stavite-
lem budov, ale i  stavitelem spo-
lečenství, provázel místní věří-
cí od narození až ke smrti a  lidé 
jej s důvěrou vyhledávali. Hledali 
u  něj pomoc a  pochopení, poro-
zumění v bolesti i sdílení v rados-
ti. Říkával, že „sám Pán nás chce 
tak opracovávat, aby se naše srd-
ce stávalo podobnější jeho srdci. 
Bez touhy být blízko Bohu vyha-
síná časem srdce každého věřící-
ho, ba i každého člověka. Být blíz-
ko Bohu je zároveň touhou, která 
vede ke zrání našeho lidství, dává 
sílu překonávat pokušení, vrací 
nás vždy znovu pokorně a  kajíc-
ně k Ježíši.“ 

Měl lidi rád a  jeho největším 
potěšením bylo vidět je nadše-
né a ochotné zapojit se nejen při 
opravách kostelů, ale také při mši 
svaté a různých církevních akcích 
během roku. 

Byl skvělým vypravěčem a  po-
zorným posluchačem, i nesouhlas 
uměl sdělit tak, že protistrana jej 
přijala bez nevole a vzala mnohé 
jeho argumenty za své. Otec An-
tonín měl ohromné porozumění 
pro lidi a jejich touhy.

Vzpomínám si na jednu ma-
lou epizodu, která ukazovala 

příjemnou stránku jeho přiroze-
nosti – měl rád teplo, v kuchyni na 
staré faře měl troje kamna, každé 
na jiné medium, kdyby náhodou 
některé z nich vypadlo. Říkával – 
mám rád teplo, chladna jsem si na 
farách užil dost. 

I  v  jeho přítomnosti bylo vždy 
teplo, ať už se řešily otázky bu-
dování kostela, a ty byly mnohdy 
velmi komplikované, nebo veš-
kerý život farnosti. Otec Antonín 
vždy hledal řešení, útěchu a  dá-
val naději. 

Je smutné, že musíme použí-
vat při vzpomínkách na něj jen 
minulý čas. Životní pouť otce 
Antonína skončila, ale dílo a do-
teky jsou všude kolem nás. Není 
to jen hmatatelná vzpomínka, 
která je zhmotněna v  budově 
kostela sv. Rodiny či kaplí v  Ře-
techově, Ludkovicích, Kladné Ži-
línu či Biskupicích.

Je to i vzpomínka na jeho milý 
úsměv, moudrost, porozumění, 
pochopení, ale i  naprosto přiro-
zenou autoritu, jednání, které bu-
dilo respekt, v neposlední řadě na 
jeho víru v Boha, v dobro a  na na-
ději, kterou rozdával při pastoraci 
a svým životním příkladem.

Otče Antoníne, bylo mi ctí po-
tkávat se s  Vámi a  děkuji Vám za 
vše, nejen za sebe, ale i za farníky 
z Luhačovic a Pozlovic.

Kostel v Luhačovicíh oslaví dvacáté výročí vysvěcení
Po více než stoletém úsilí se 

Luhačovice dočkaly 12. červen-
ce 1997 vlastního kostela, který je 
důstojným reprezentantem toho-
to lázeňského města. Letos osla-
víme dvacáté výročí této události. 
Zámecká kaple, která až do roku 
1997 plnila funkci farního kostela, 
již po dlouhé roky svou velikostí 
nestačila. O tom, jak věřící usilova-
li o  stavbu, sbírali peníze, hledali 
vhodné pozemky, ale i  tom, jak 
byli téměř vždy před realizací to-
hoto záměru nepříznivými okol-
nostmi zastaveni, svědčí zápisy ve 
farních kronikách. 

Původně chtěli rozšířit stávají-
cí kapli. V  roce 1895 byla inciati-
vou luhačovického faráře P. Fran-
tiška Toufara založena Jednota 
svatého Josefa, která chtěla zajis-
tit dostatečné množství peněz pro 
stavbu nového chrámu. Bylo vytiš-
těno 2000 českých a 1000 němec-
kých proseb o příspěvek na stavbu 
a 5000 obrázků pro členy Jednoty 
svatého Josefa, pořádaly se různé pod-
niky. Povedlo se zajistit 96 630 Kč, ale 
než došlo k realizaci stavby, přišla 
I. světová válka a  peníze musely 
být předány na válečnou půjčku. 
Po jejím skončení začalo opět shá-
nění finančních prostředků a hle-
dání vhodného místa. Uvažovalo 

se o pozemku vedle hotelu Drtílek 
(dnes je na tomto místě budova 
radnice), o pozemku za nádražím, 
o  pozemcích ve farské zahradě. 
V roce 1939 bylo vybráno místo za 
nádražím a zlínský architekt Gahu-
ra dodal i nákres kostela – železo-
betonové konstrukce na způsob 
chrámu svatého Petra v Římě. Plá-
ny kostela řešil v té době také Ing. 
Adolf Vítámvás. Než se povedlo 
získat dostatečné množství finan-
cí, přišla II. světová válka. Hned po 
ní P. Ryšavý zahájil intenzivní jed-
nání o stavbě. Mělo být posunuto 
nádraží a  na jeho místě měl stát 
kostel, ale i  z  tohoto řešení sešlo. 
Blízko ke konečnému řešení do-
spěli v  roce 1948, kdy byla stav-
ba kostela na Újezdách již zařaze-
na v pětiletém plánu, ale opět byla 
realizace zastavena a  v  důsledku 
měnových reforem přišla Jednota 
svatého Josefa o vklady a zůstaly jí 
pouze pozemky. Zbylé peníze byly 
v padesátých letech minulého sto-
letí použity na rozšíření starého 
kostela. Nová naděje přišla v roce 
1968, kdy tehdejší farář P. Král vy-
zval pražského architekta Jana So-
kola k vypracování plánů, mělo se 
stavět ve farské zahradě naproti 
zámecké kaple, ale rok 1969 zase 
znamenal konec nadějí. Hned 

po roce 1989 začal tehdejší farář  
P. Rudolf Vašíček s přípravou stav-
by nového chrámu. Po jeho odcho-
du v roce 1992 pokračoval s velkým 
nasazením v budování velkého díla 
P. Antonín Kupka. V  letech 1992–
1993 proběhla architektonická 
soutěž obeslaná čtrnácti návrhy. 
Byl vybrán projekt pražských ar-
chitektů Michala Brixe a Petra Fran-
ty, kteří navrhli půdorys prostoru 
kostela, farního centra a  nádvoří 
ve tvaru mandorly, středověkého 
způsobu zobrazení Marie s  Jezu-
látkem v mandorle. 

Základní kámen kostela po-
světil v  roce 1990 papež Jan Pa-
vel II. a v té době měl být chrám 
ještě zasvěcen patronu farnos-
ti svatému Josefovi, v  průběhu 
stavby bylo rozhodnuto zasvě-
tit luhačovický kostel celé svaté 
Rodině. Stavět se začalo v  dub-
nu 1996 a  díky 43 000 nezištně 
odpracovaných brigádnických 
hodin farníků z  Luhačovic, Po-
zlovic i  okolních obcí se poved-
lo výrazně snížit náklady stavby 
a už 12. července 1997 nový kos-
tel slavnostně vysvětit. Lidé, kte-
ří jej budovali, dokonce už i P. An-
tonín Kupka, který bude navždy 
v  luhačovické historii zapsán 
jako stavitel zdejšího chrámu, 

odcházejí, ale velké dílo, odkaz 
budoucím generacím zůstává. 
Už v  něm vyrůstá nová genera-
ce farníků. V  novém kostele vy-
střídal v  roce 1998 P. Antonína 
Kupku P. Hubert Wójcik, za je-
hož působení byly dokončeny 
úpravy okolí kostela s novým mi-
nerálním pramenem svatý Jo-
sef, byly instalovány nové var-
hany, křížová cesta, opravena 
zámecká kaple, opraveny kříže 
a boží muka v okolí a mnohé dal-
ší opravy a  úpravy. Prostor kos-
tela se pravidelně zaplňuje míst-
ními i lázeňskými hosty nejenom 
při pravidelných bohoslužbách, 
ale také při slavnostech a průvo-
dech. Chrám je otevřen všem, na-
příklad při krásných koncertech 
nebo při bezplatných prohlíd-
kách s průvodcem. 

Oslavy dvacátého výročí po-
svěcení kostela proběhnou v ne-
děli 9. července, všichni jsou 
srdečně zváni na slavnostní bo-
hoslužbu do kostela svaté Rodiny 
v  10.15, kterou bude celebrovat 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký.

S využitím Luhačovických 
novin a farních kronik zpra-

covala Hana Slováková
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Luhačovičtí fotbalisté vyhráli krajský přebor! 
Fotbalisté FK Luhačovice zví-

tězili v tomto ročníku krajského 
přeboru. O  historickém trium-
fu v soutěži se rozhodlo už v je-
jím 23. kole o  posledním květ-
novém víkendu.

Nejprve totiž v  sobotu fotba-
listé FK Luhačovice při venkov-
ním utkání porazili tým Chro-
pyně a  v  neděli pak druhý tým 
tabulky ze Strání prohrál s  Mor-
kovicemi a už tak neměl bodově 
šanci Luhačovice do konce roč-
níku soutěže dohonit. Fotbalis-
té lázeňského města tak doká-
zali zúročit vyhranou podzimní 
část soutěže a  dalšími skvělými 
výkony na jaře dosáhnout his-
torického vítězství. Z toho se ra-
duje samozřejmě kromě všech 
fanoušků, hráčů a  trenéra Jelín-
ka také předseda FK Luhačovice 
a zároveň radní města Luhačovi-
ce Zdeněk Červenka mladší.

„Máme samozřejmě obrovskou 
radost, je to historické vítězství, 
které luhačovická kopaná za 104 
let, co zde funguje, nepoznala. 
A  získat tento triumf navíc už tři 
kola před koncem soutěže je vy-
nikající. Děkuji celému realizač-
nímu týmu, trenérovi, všem hrá-
čům, ale také všem sponzorům. 
Zejména těm hlavním, kterými 
jsou město Luhačovice a  společ-
nost Lukrom,“ sdělil předseda 
klubu. Předání poháru se nako-
nec uskutečnilo po domácím 

zápase posledního kola. Ten se-
hrál tým FK Luhačovice doma  
17. června a porazil v něm soupeře 
z Vigantic poměrem 6:5. Poslední 
zápas doprovázela intenzivní at-
mosféra, protože při závěrečném 
utkání nechyběli ani mladí fa-
noušci domácích s  praporem FK 
Luhačovice. Skandování dopro-
vázené bušením na buben a i ně-
jakou tou petardou, tak dodávalo 
utkání punc velkého zápasu dale-
ko vyšších soutěží. Pohár převzal 
po závěrečném vítězném utkání 
sezony kapitán Ondřej Červenka 
od Stanislava Travence, člena vý-
konného výboru Zlínského kraj-
ského fotbalového svazu. Tým 
FK Luhačovice převlečený po zá-
pase do triček s nápisem „mistři“ 
pak slavil ještě na hřišti s  rozvi-
nutým transparentem „FK Luha-
čovice Vládci kraje Vítěz krajské-
ho přeboru 2016/17“. Pohár i celý 
tým byl pokropen šampaňským 
z  několika lahví a  skandování 
nadšených vítězů nebralo konce. 
A  co stojí za historickým trium-
fem luhačovických fotbalistů? Jak 
říká trenér Jan Jelínek, tým šel za 

tímto obrovským úspěchem po-
stupně. „Za toho dva a půl roku, 
co jsem tu jako trenér, se kádr 
postupně budoval a  možná to 
zní jako klišé, ale titul vyhrála 
opravdu ta skvělá parta. Tým se 
nestavěl, aby nutně vyhrál titul 
a  postoupil do divize, ale chtě-
li jsme hlavně hrát dobrý fot-
bal a  tím bavit lidi. Ale vyhrávat 
zápasy jsme samozřejmě chtěli 
taky. Klukům z týmu strašně moc 
děkuju za to, že prokázali takové 
to luhačovské srdíčko, když bojo-
vali a  nevzdávali třeba i  zápasy, 
ve kterých se nedařilo. Odměnou 
je tady ten úspěch,“ poznamenal 
Jelínek. Díky vítězství v  soutěži 
si tedy klub zajistil i  nárok hrát  
v  příští sezoně divizní soutěž, 
ve které by fotbalisté Luhačovic 
soupeřili s  týmy z  celé Moravy. 
Pro účast v divizi se ale nakonec 
vedení FK Luhačovice nerozhod-
lo. „Zvažovalo se to dlouho, pro-
brali jsme to s hráči, řešila se i fi-
nanční stránka a zajištění zápasů, 
protože naše hřiště nemá tribu-
nu. Nakonec jsme se rozhodli, že 
výš nepůjdeme. Ten hlavní faktor 

asi byl, že menší část našich hrá-
čů měla zájem hrát v dalším roč-
níku vyšší soutěž. V  divizi jsou 
daleko větší nároky na kvalitu, 
muselo by se více trénovat, jez-
dí se na zápasy po celé Moravě 
a spousta kluků z týmu má rodi-
ny, studuje. Prostě by to vše ne-
mohli zvládnout,“ vysvětlil Čer-
venka. Do divize tedy Luhačovice 
nejdou, jaké jsou tedy cíle týmu 
na příští sezonu? „Motivace je 
veliká, chceme samozřejmě zase 
vyhrávat zápasy, kam nás to do-
vede v  krajském přeboru, uvidí-
me. Chtěli bychom se ale sou-
středit hodně i  na pohárovou 
soutěž,“ sdělil Jelínek. „Obhájit 
vítězství v  krajském přeboru by 
bylo skvělé, ale rádi bychom na-
vázali i vítězství v Hejtman Cupu, 
což se Luhačovicím dosud ještě 
nikdy nepodařilo,“ potvrdil Je-
línkova slova šéf klubu Červen-
ka s  tím, že právě Jelínek, který 
se výrazně o zisk titulu zasloužil, 
i nadále bude fotbalové áčko Lu-
hačovic trénovat a k těmto cílům 
tým povede. 

Nikola Synek

U hotelu Pohoda vznikl Dětský ráj 

Symbolickým přestřižením pás-
ky a přípitkem bylo 1. června slav-
nostně otevřeno nové hřiště Dět-
ský ráj. Vzniklo u   hotelu Pohoda 

nacházejícím se nedaleko Luhačo-
vické přehrady. 

Dětské hřiště společně otevře-
li starostka městysu Pozlovice, do 

jehož katastru hotel spadá, a  zá-
stupci akciové společnosti Zálesí. 
Konkrétně její nový generální ře-
ditel inženýr Semela a jeho před-
chůdce, který tuto funkci před 
krátkou dobou opustil, inženýr 
Hampl. Právě společnosti Zále-
sí totiž hotel Pohoda patří a  roz-
hodla se u  něj hřiště vybudovat 
a v den jeho otevření i uspořádat 
pro děti v  novém areálu dětský 
den s  občerstvením a  vystoupe-
ním klaunů. 

„Hřiště stálo necelých 5 mili-
onů korun, 50 procent bylo hra-
zeno z  dodací Ministerstva pro 
místní rozvoj, zbytek z  vlast-
ních prostředků Zálesí,“ infor-
moval emeritní generální ředi-
tel Josef Hampl.

Dětský ráj je otevřen pro širo-
kou veřejnost, pro období kvě-
ten–září je stanovena otevírací 
doba od 9 do 19 hodin. Hřiště 
nabízí řadu atrakcí, mezi kte-
rými nechybí větší sestava se 
dvěma skluzavkami, populár-
ní lanová dráha, kolotoč, roz-
sáhlá lanová průlezka s  „ptačí-
mi hnízdy“, nejrůznější dětská 
houpadla, vybavené pískoviš-
tě, široká skluzavka ve svahu, 
prolézací tunel, ale je zde i  ně-
kolik strojů, které mohou slou-
žit i pro posilování kondice do-
spělým, nebo tak zvané mlžítko, 
které skýtá zábavu i  osvěžení 
v horkých dnech. 

Nikola Synek
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Akce v mateřské škole 
Konec školního roku 2016/2017 

je tady a s ním prázdniny, dovolené.
V posledních měsících se usku-

tečnila spousta akcí pro děti a pře-
devším pro předškoláky.

Rodiče dětí odcházejících do 
ZŠ byli pozváni na přednášku „Jak 
připravit dítě na vstup do I. třídy“. 
Poté děti úspěšně absolvovaly zá-
pis do ZŠ, letos poprvé až v dubnu. 

Ve třídách proběhly besídky ke 
Dni matek. Děti zazpívaly, zatan-
čily, zahrály divadlo a  s  připrave-
ným dárkem popřály maminkám 
k  svátku. Skupina nejstarších dětí 
potěšila svým vystoupením babič-
ky v domově pro seniory a v Chari-
tě Svaté rodiny.

V rámci projektu Lázeňství pro-
běhla exkurze v plnírně Vincentky. 

Děti ochutnávaly i  j iné prame-
ny, učily se je pojmenovat, se-
znamovaly se s  architekturou 
lázní.

Starší děti se zúčastnily v  KD 
Elektra výchovného koncertu 
ZUŠ, kde se představil taneční 
a  hudební obor. Vystoupení se 
dětem moc líbilo, aktivně se do 
něj zapojovaly.

Den dětí jsme oslavili ve-
selým zábavným programem 
klauna Brdíka. Děti byly nadše-
né, odnesly si dárek v  podobě 
tvarovaného balónku.

Proběhlo společné fotogra-
fování dětí a  focení předškolá-
ků na tablo, které bylo vystave-
no v  lékárně Palma. Zde si ho 
mohla prohlédnout veřejnost. 

Předškoláci navštívili DDM, kde pro 
ně bylo připraveno soutěživé, hravé 
dopoledne v zámecké zahradě.

V rámci spolupráce se ZŠ navští-
vili předškoláci první třídu při akci 
„hrajeme si na školáky“.  Poseděli 
si s  vlastní aktovkou ve školní la-
vici, povídali si s  paní učitelkou 
a ukázali, co již dovedou. V červnu 
přišli do MŠ žáci z I. třídy číst před 
spaním pohádku svým mladším 
kamarádům. Dětem z  MŠ zahráli 
v  respiriu školy divadlo Sněhurka 
a sedm trpaslíků žáci ZŠ.

Završením předplavecké výu-
ky předškoláků byla účast dvou 
pětičlenných družstev v  soutěži 
Luhačovický plaváček. Zde děti 
úspěšně reprezentovaly naši ma-
teřskou školu.

V  červnu se sešly děti odchá-
zející do ZŠ v  doprovodu rodi-
čů na zahradě MŠ, kde jim herec 
Slováckého divadla v  Uherském 
Hradišti Tomáš Šulaj předve-
dl „Kouzelnou show veselého 
Toma“. Poté předškoláky slav-
nostně pasoval na školáky. Děti 
dostaly upomínkové předměty 
a malé občerstvení.

Fotodokumentaci z  jednotli-
vých akcí může veřejnost sledo-
vat na www.ms.luhacovice.cz.

Zaměstnanci MŠ přejí všem dě-
tem i jejich rodičům příjemnou do-
volenou, předškolákům úspěšný 
vstup do I. třídy ZŠ.

Helena Konečná

Orientační běh v naší ZŠ 
Ve středu 17. 5. 2017 se v Uh. Bro-

dě konalo krajské finále ZŠ a  SŠ 
v  OB. Na start se v  šesti kategori-
ích postavilo 24 závodníků ze ZŠ 
Luhačovice, kteří společným úsilím 
vybojovali 1. místo mezi ZŠ Zlín-
ského kraje a postoupili do celore-
publikového finále v Čechách pod 
Kosířem, které proběhlo ve středu 
7. 6. 2017. 

I tady naši žáci dali o sobě vědět 
dobrými výsledky, ale konkuren-
ce z  celé republiky už byla oprav-
du velká. Zúčastnilo se celkem 18 
nejlepších ZŠ z  celé ČR a  v  každé 

kategorii startovalo 50 až 65 závod-
níků. V  této silné konkurenci naše 
ZŠ obsadila 10. místo. Nejúspěšněj-
ší závodnicí z našeho družstva byla 
Dagmar Hubáčková v kat. D9, která 
vybojovala nádherné 6. místo mezi 
50 soupeřkami. Tato závodnice 
byla Zlínským krajem vybrána 
i  jako reprezentantka ZK na Hry 
VIII. letní olympiády dětí a  mlá-
deže ČR 2017. Poděkování a gratu-
lace patří ale samozřejmě všem star-
tujícím závodníkům.

Aby naše výsledky navázaly na 
úspěchy předchozích let, kdy jsme 

v roce 2014 získali v družstvech ZŠ 
historicky nejlepší stříbrnou me-
daili, pořádal oddíl OB v rámci ce-
losvětového dne OB (WOD 2017) 
náborový závod pro žáky 3.–5. tříd. 
Letos se WOD 2017 uskutečnil ve 
středu 24. 5. Tato akce probíhá na-
příč zeměkoulí, zúčastnilo se jí cel-
kem 288  675 lidí v 79 zemích a v ČR 
tuto akci podpořilo 48 pořadatelů 
s 9 299 účastníky. Cílem akce je do-
stat toto nádherné sportovní od-
větví ještě více do povědomí lidí 
a  přitáhnout k  němu nové mladé 
talenty. Jednoduchý náborový 

závod členové oddílu OB postavi-
li v prostoru SC Radostova, dětem 
byly vysvětleny základy OB a všech 
131 žáků 1. st. si zkusilo proběh-
nout trať s mapou i čipem. Snad se 
nám i díky této akci podaří rozšířit 
základnu členů OB o  další talenty 
a v budoucnu navázat na význam-
né úspěchy našich, dnes už býva-
lých, žáků, kteří se nominovali na 
MS a reprezentují ČR v oddílovém 
dresu Luhačovic.

Mgr. Luďka Mejzlíko-
vá, ZŠ Luhačovice

Významné ocenění do ZŠ Luhačovice
V  pondělí 12. 6. byli slavnostně 

oceněni na Krajském úřadu ve Zlíně 
učitelé, kteří vykonávají ve školách 
funkci metodika prevence. Mezi vy-
branými byla i učitelka naší základ-
ní školy paní Denisa Gbelcová, která 
vyučuje dějepis, český a anglický ja-
zyk. Kromě výuky těchto předmětů 
působí ve funkci školního metodika 

prevence od roku 2010, kdy zahá-
jila rovněž specializační studium 
této problematiky v rozsahu 250 ho- 
din a  které úspěšně ukončila dne  
15. 10. 2011 ve Zlíně.

Podílí se rovněž na tvorbě, plně-
ní a  vyhodnocování minimálních 
preventivních programů a  tvo-
řila i  školní podpůrný program 

pro naši školu společně s  Cen-
trem podpory inkluzivního vzdě-
lávání v Olomouci, zajišťuje aktiv-
ně všechny vzdělávací aktivity pro 
žáky v této oblasti, provádí vyšet-
řování negativních jevů.

Největší devízou je, že všechny 
záležitosti řeší ku prospěchu zúčast-
něných stran.  

Funkci metodika chápeme jako 
významnou pozici, která má dů-
ležité místo v přímé práci se žáky. 
Není to formální a  byrokratická 
práce.  

Mgr. Roman Lebloch
ředitel ZŠ Luhačovice

Mladí včelaříci  na Zlaté včele 

Letošní soutěž oblastního kola 
Zlatá včela Zlínského kraje se ko-
nala v  sobotu 22. května v  Bystřici 

pod Hostýnem. Sobotní ráno bylo 
sice zamračené, ale to nic nezmě-
nilo na dobré náladě dětí. Z našich 

dvou luhačovických kroužků se zú-
častnilo celkem 10 dětí. Byli jsme 
přivítáni v  krásné velké škole, kde 
se sešli soutěžící z celého Zlínského 
kraje v celkovém počtu 90 dětí. Po 
zahájení byly soutěžící děti rozdě-
leny do kategorií podle věku a sou-
těžilo se v  pěti disciplínách.  Test 
včelařských vědomostí (30 otázek 
připravovaných celostátně), bota-
nika (poznávání rostlin a  určová-
ní jejich rodových i druhových ná-
zvů), mikroskopování, pomůcky 
(správná terminologie včelařských 
pomůcek), praxe (konkrétní včelař-
ské činnosti v různých ročních ob-
dobích, používání léčiv a  celkové 
znalosti života včel). Soutěžící byli 
napjatí, jak vše dopadne. Všechny 
naše děti se umístily velmi dobře, 
do 20. místa. Po ukončení soutěže 

jsme se přesunuli do Rymic, kde 
jsme si prohlédli skanzen, větr-
ný mlýn a včelařský dům. Vše bylo 
s  odborným výkladem. Na závěr 
bylo vyhodnocení a  vyhlášení vý-
sledků. Ze starší kategorie první 
4 vítězové postoupili do celostát-
ního kola, které se koná v  Nasavr-
kách. Atmosféra byla velmi přátel-
ská, a  jak by také ne, když se sešli 
jak dospělí, tak i děti se stejným zá-
jmem o včelařství a přírodu vůbec. 
Je chvályhodné, že se naše mládež 
zapojuje i do takového oboru, jako 
je včelařství, a  bez nadsázky, zna-
jí toho opravdu hodně a troufám si 
říct, že i v jistém směru více než ně-
který běžný včelař, a za to jim nále-
ží velká pochvala. 

Marcela Mališková  
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KULTURA 

LuHAČOVICKý ŠVIHÁK 2017, 
FeSTIVAL HuMORu A ZÁBAVy
Sobota 1. 7. • 19.30 MěDK Elektra, 
kinosál
Zkrátka bez Pozlátka / Josef Fousek

Neděle 2. 7. • 19.30 MěDK Elektra, 
Rondo
Lakomec / Divadelní spolek Slavkov 
u Brna s Molierovou komedií 

Pondělí 3. 7. • 19.30 MěDK Elektra, 
Rondo
estrádička  / J. A. Náhlovský, Miloš Knor 
a Kozí bobky 

5.–10. 7. • MěDK Elektra, Rondo
Taneční škola Victoria

Pátek 7. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo  
Jedna a jedna jsou tři / Hrají: 
Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová, Zuzana 
Kožinová, Libor Hruška  

Neděle 9. 7. • od 9.00 do 17.00 • před 
poštou 
Jarmark při Luhačovické pouti  

Pátek 14. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, 
Rondo
eva a Vašek / Surf

Pátek 14. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo  
Nebyla to pátá, byla to devátá / 
Hrají: R. Hrušínský, J. Švandová, J. Carda

15.–20. 7. • MěDK Elektra, Rondo
Taneční škola Victoria

17.–21. 7.  FeSTIVAL JANÁČeK 
A LuHAČOVICe

1.- 23. 7. • hala Vincentka 
Výstava Janáček v Brně

Pondělí 17.7. • 16.30 • busta Leoše 
Janáčka
Slavnostní zahájení za účasti 
čestných hostů. Účinkuje 
Žesťová harmonie Zlín

Pondělí 17.7. • 19.30 • MěDK Elektra, 
Rondo
Ivan Ženatý, housle, Vojtěch 
Spurný, dirigent, Filharmonie 
Bohuslava Martinů

Úterý 18.7. • 15.00  
Po stopách Leoše Janáčka 
v Luhačovicích, komentovaná 
vycházka

Úterý 18. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
edvard Grieg: Děvče z hor 
(Haugtussa), Leoš Janáček: Zápisník 
zmizelého
/ Juliette Galstian, mezzosoprán (Arménie), 
Aleš Briscein, tenor

Tři hlasy: Michaela Jančaříková, 
Jarmila Balážová, Jitka Klečanská, Jiří 
Hrubý, klavír 

Středa 19.7. • 15.00 • Lázeňské divadlo 
Janáčkovy reflexe 
luhačovických hudebních světů
Přednáší PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.

Středa 19.7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Slovenský komorní orchestr 
Bohdana Warchala, ewald 
Danel, housle

Čtvrtek 20.7. • 19:30 • Lázeňské divadlo
Písňové studánky Leoše Janáčka 
/ Martina Janková, soprán, Ivo Kahánek, 

klavír Ensemble flair, Klára Obručová, Ludmila 
Vašková, zpěv

Pátek 21.7. • 16.00 • hala Vincentka
Koncert Pěveckého sdružení 
moravských učitelů

Pátek 21.7. • 19.30 • kostel sv. Rodiny
Závěrečný koncert / Katta (Kateřina 
Chroboková), varhany, Filharmonie 
Bohuslava Martinů, komorní orchestr, Marek 
Štilec, dirigent

Středa 26. 7. • 19.30. • Lázeňské 
divadlo  
70. narozeniny Františka 
Nedvěda 

Pondělí 31. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, 
sál Rondo  
Zahajovací koncert Akademie 
Václava Hudečka  / Učinkují:   
V. Hudeček, P. Tesařová (vítězka XX. 
ročníku) – housle, K. Kůstková,  
N. Uramová – soprán

Čtvrtek 27. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, 
Rondo
Dechová hudba Vracovjáci

Kolonádní koncerty 16.00 hod.
Lázeňské náměstí
Neděle 2. 7. Žesťová harmonie  
Neděle 9. 7. Stanley´s dixie street band
Čtvrtek 13. 7. Pěvecký sbor Janáček
Neděle 16. 7. Big Band Zlín
Neděle 23. 7. Šarivari swing band
Čtvrtek 27. 7.  V zajetí operety
Neděle  30. 7.  Zlínská sedmička 

KINO

Festival Luhovaný Vincent

Sobota 1. 7. • 10.30  
Kupředu smrtelně pomalu
Dokument Španělsko, 2015 

Neděle 2. 7. • 14.00 
Akcept 
Dokument a beseda s tvůrci, ČR, 2016

Středa 5. 7. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017

Čtvrtek 6. 7. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017 

Pátek 7. 7. • 19.30 
Tehdy spolu 
Poetický ČR, 2017 

Sobota 8. 7. • 19.30 
Děda 
Komedie ČR, 2016 

Úterý 11. 7. • 19.30 
Masaryk               
Životopisný ČR, 2016 12

Čtvrtek 13. 7. • 19.30
Bezva ženská na krku    
Komedie ČR, 2016
 
Sobota 15. 7. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017 

Neděle 16. 7.   17.00 
Já, padouch 3 
Animovaný USA, 2017

Pondělí 17. 7. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017 

Středa 19. 7. • 19.30 
Děda 
Komedie ČR, 2016 

Pátek 21. 7. • 19.30 
Masaryk               
Životopisný ČR, 2016  12

Sobota 22. 7. • 19.30
Bezva ženská na krku    
Komedie ČR, 2016

Neděle 23. 7. • 17.00 
Šmoulové. Zapomenutá vesnice           
Animovaný USA, 2017 

Středa 26. 7. • 19.30 
Tehdy spolu 
Poetický ČR, 2017 

Pátek 28. 7. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017 

Sobota 29. 7. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017 

Neděle 30. 7. • 17.00 
Auta 3 
Animovaný USA, 2017 

Pondělí  31. 7. • 19.30 
Děda 
Komedie ČR, 2016 

AKCE DDM 

3., 4.,7. 7. • od 8.00 do15.30 
Letní příměstský tábor 1
1.–5. třída, poplatek 700 Kč/3dny

10.–14. 7.  
Pobytový tábor na Kopánkách 
1.–9. třída, poplatek 2500 Kč

17.–21. 7. • od 8.00 do 15.30
Florbalový kemp
2.–4. třída, 5.–8. třída, poplatek 1 000 Kč/5 
dnů 

17.–21. 7. • od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 2
1.–5. třída, poplatek 1 000 Kč/5 dnů 

17.–21. 7. • od 7.00 do 16.00 
Letní příměstský tábor 3  
Předškoláci, poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

24.–28. 7. • od 7.00 do 16.00 
Letní příměstský tábor 4 
Předškoláci, poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

24.–28. 7. od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 5
1.–5. třída, poplatek 1 000 Kč/5 dnů

Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice, 
nebo na tel.: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Akce Charity

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.

3. 7.  Opékání špekáčků na zahradě
10. 7.  Hawaii, beseda
17. 7.  Zeměpisné vědomostní soutěže
24. 7.  Babiččino údolí, beseda
31. 7.  Cvičení nejen pro seniory

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

Na charitativní přehlídce 
Korunky se vyhlašovala 
sbírka i křtila kniha

Charitativní módní přehlídka 
pořádaná dobročinnou organi-
zací Korunka Luhačovice se le-
tos konala již po patnácté a v so-
botu 28. května ji opět hostil 
dům kultury Elektra. Na letoš-
ní show lidé obdivovali mode-
ly značky Vabacci, návrhářky 
Y. Leitner, K . Geislerové i  před-
stavení letošní kolekce od Bea-
ty Rajské. V programu vystoupil 
i zpěvák Jaro Smejkal a taneční 
skupina F. J. Unit Dance Com-
pany. Večerem provázeli Martin 
Dejdar a  Tereza Kostková, kte-
ří v  závěru i  společně zazpíva-
li. Kromě toho, že výtěžek akce 
půjde jako obvykle na pomoc 
nemocným dětem, letos Korun-
ka na akci také vyhlásila sbírku 
na pomoc šestiletému Lukáško-
vi nemocnému leukémií. Lidé 
mohou přispět na transparent-
ní účet: 2101222509/2010 a  bě-
hem samotného večera moh-
li také věnovat prostředky do 
sbírky vhozením peněz do 
kasičky umístěné u  sálu. Jen 
tam se vybralo na 20 000 Kč. Bě-
hem večera byl předán Korun-
ce k rozdělení na pomoc dětem 
i symbolický šek ve výši 20 000 
korun, kterou organizaci vě-
nuje řád lazariánů. Na podpo-
ru Korunky Luhačovice půjdou 
ale i peníze z prodeje nové po-
hádkové knížky, kterou napsal 
komik Josef Alois Náhlovský. 

Kmotrou knihy, která se křti-
la Vincentkou, byla na jevišti 
ministryně školství Valachová. 
V  publikaci Vykutálené pohád-
ky, kterou ilustrovala Jana Holá, 
lze najít mimo jiné i  pohádku, 
v  níž vystupuje ví la Verunka, 
která obětuje svůj život za život 
nemocné holčičky, což je podo-
benství připomínající právě ak-
tivity Korunky Luhačovice a její 
ředitelky Veroniky Záhorské.

Nikola Synek
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DOPORUČUJEME
Hovězí fl ank steak 

na tymiánu pohlazený 
kakaovým máslem

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU 
NA II. POLOLETÍ ROKU 2017

ZByTKOVý ODPAD (pozn. pro 
podnikatele: 14denní svoz probí-
há vždy v lichém týdnu)
      
1) Trasa PONDĚLí: od vesnice po 
nádraží + Malá Kamenná (výjim-
ka: středa 27. 12.)                           
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 
14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 
30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 
4. 12., 11. 12., 18. 12., 27. 12. (středa)                

2) Trasa ÚTeRý: od nádraží po 
Pražskou čtvrt 
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8.,  
15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 
26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 
31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 
5. 12., 12. 12., 19. 12., 28. 12. (čtvrtek)                

3) Trasa STŘeDA: integrované 
obce Polichno, Řetechov, Klad-
ná Žilín (výjimka: úterý 4. 7.) 
4. 7. (úterý), 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 
9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 
20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 
25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 
29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 27. 12.                 

4) Trasa PÁTeK: kontejnery  
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 
18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9.,  
22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 
27. 10., 3. 11., 10. 11., 16. 11. (čtvr-
tek), 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.,  
22. 12., 29. 12.                  
     

PAPíR (modré nádoby) 
- vždy ve ČTVRTeK, 1x 
za 14 dní, výjimky 7. 7.  
a 29. 9. (pátek)

7. 7 (pátek), 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 
14. 9., 29. 9. (pátek), 12. 10., 26. 10., 

9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 

 SKLO (zelené nádoby) 
– vždy ve ČTVRTeK, 1x 
za měsíc

13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 14. 12.  

PLAST (žluté pytle  
a nádoby) – vždy první 
ÚTeRý v měsíci

4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.    

 NÁPOJOVÉ KARTONy 
(oranžové pytle)  - vždy  1x  
za  ¼  roku, první ÚTeRý                                                                               
 

 5. 9. a 5. 12.  

Občané, kteří nedostáva-
jí oranžové py tle, mohou prů-
běžně ukládat nápojové kar-
tony do žlutých kontejnerů 
a  popelnic na plasty rozmístě-
ných ve městě, nebo je mohou 
odevzdat na sběrném dvoře.
                                

BIOODPAD (hnědé ná-
doby) – vždy ve STŘe-
Du (1x za týden, 1x za 

14 dní, 1x za měsíc) 

12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 
23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9.,  
27. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 
29. 11., 13. 12.

Poznámka: 
Nádoby na tříděný odpad (papír, 
plasty, sklo) rozmístěné v Luhačo-
vicích a integrovaných obcích bu-
dou v  průběhu   II. pololetí 2017 
vyváženy nad rámec svozových 
dnů dle vzniklé potřeby.

SeZONNí PŘISTAVeNí VeLKO-
KAPACITNíCH KONTeJNeRŮ

Kontejnery na stanovištích budou 
pod dozorem pracovníka TS a ješ-
tě týž den budou odvezeny. Tato 
služba je výhradně pro občany 
Luhačovic a  integrovaných obcí. 
Podnikající osoby fyzické nebo 
právnické musí řešit likvidaci od-
padů dle zákona 185/2001 Sb. sa-
mostatně a na své náklady, nikoliv 
z poplatků občanů města.

Sestava 3 kontejnerů slouží pro 
uložení:
1. velkoobjemového odpadu,
2. dřeva,
3. železa.

Do kontejnerů je zakázáno uklá-
dat nebezpečné odpady – bar-
vy, kyseliny, pesticidy, olov. 
akumulátory, oleje, sorbenty 
atd. Tyto odpady mohou obča-
né Luhačovic a  integrovaných 
obcí ukládat na sběrném dvo-
ře v  provozních hodinách zdar-
ma, podnikatelé za úplatu. Také 
nefunkční, ale kompletní, elek-
tropřístroje (televize, ledničky, 
PC, rádia, zářivky, výbojky atd.) 
je možno zdarma uložit na sběr-
ném dvoře, kde je zřízeno mís-
to zpětného odběru elektroza-
řízení. Prosíme občany, aby tyto 
odpady neukládali do přistave-
ných kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery 
(čas  9.00-16.00 hod.)    
    
•	Luhačovice
Branka + Rumunská                          
sobota 9. 9. 2017 

L. Janáčka + Solné Marion                         
sobota  16. 9. 2017
Újezda + parkoviště 
za Alfamarketem                   
sobota  23. 9. 2017                                             

•	Integrované  obce         
Polichno                                  
pátek     8. 9. 2017  
Kladná Žilín                                                     
pátek   15.  9. 2017  
Řetechov                                                             
pátek 22. 9. 2017  

SBĚRNý DVŮR LuHAČOVICe, 
uL. uHeRSKOBRODSKÁ

Provozní doba:
ZIMNí–návaznost na zimní čas           
úterý  14.00–17.00 hod.        
čtvrtek  14.00–17.00 hod.         
sobota   9.00–15.00 hod.         

LeTNí–návaznost na letní čas          
úterý      15.00–19.00 hod.
čtvrtek      15.00–19.00 hod.
sobota        9.00–15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou ob-
čané zdarma v  provozní době 
ukládat odpady. Na sběrný dvůr 
mají přístup pouze občané s tr-
valým poby tem v Luhačovicích 
a  v  integrovaných obcích (Po-
lichno, Řetechov, Kladná Žilín). 
Podnikatelé, k teří jsou zapo-
jeni do systému odpadového 
hospodářství obce, mohou od-
pady za úplatu a vždy po před-
chozí domluvě na ústředí TS 
také uložit na sběrném dvoře. 

Technické služby Luhačovice, 
tel.: 724 651 034, 577131287

Inzerce
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Další články, rozhovory, 
videoreportáže sledujte na 

www.luhacovice.cz
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cykloprodejna 
v Luhačovicích

Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

Kontaktujte nás přímo v obchodě nebo na 
 725 772 749
 14193dir@cz.tesco-europe.com

Pracovníka obchodního 
provozu� až�18�110�Kč
(práce na pokladně a doplňování) 
Brigádníky 97�Kč/hod.

Pro supermarket�Slavičín hledáme:
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