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Vážení spoluobčané,
jsme uprostřed prázdnin, dovolených, kterými nás 

provází horké letní počasí. A tak se můžeme těšit z toho, 
že máme v našem městě krásnou, moderní plovárnu, za 
kopcem vyčištěnou přehradu s možností bezpečného 
koupání v přírodní nádrži či bazénu s atrakcemi. Pro mi-
lovníky kultury je připraven pestrý program jak ve městě, 
tak i v lázních. Své kouzlo mají večerní procházky či pose-
zení v kavárnách, restauracích, hospůdkách, ve venkov-
ních zahrádkách.

Po volných dnech se zase vracíme na svá pracoviště. Hor-
ko nehorko, každý máme své povinnosti. Stejně tak je to  
i v městském úřadě. Je potřeba vykonávat správní úkony, 
činnosti, které ukládá stát, ale také samosprávnou činnost. 
A čím konkrétně se nyní zabýváme? Největší úkol, který 
před námi leží, je zajistit nové prostory pro naše děti, aby 
měly kde trávit volný čas. V návaznosti na vypořádání re-
stitucí máme příležitost vybudovat v souladu se školským 
zákonem nové prostory pro dům dětí a mládeže, základní 
uměleckou školu. V této chvíli zpracováváme studii s ohle-
dem na počty žáků v základní škole, potřebu kluboven, 
učeben a dalšího zázemí, testujeme možné objekty, pro-
story k využití. Nejdůležitějším úkolem je to z toho důvo-
du, že výběr a rozhodnutí o přesunutí těchto dvou zařízení 

není na několik let, nýbrž několik desítek let, také je nutné 
zvážit bezpečnou docházkovou vzdálenost, kapacitu i pro 
budoucí léta, dostatek prostor atd. V tomto ohledu velmi 
dobře spolupracujeme s rodinou Thienen, která řeší resti-
tuční vypořádání mimo jiné ve stávajících prostorech zám-
ku. Dětem tedy NEHROZÍ vystěhování na ulici, ale naopak 
– možnost spolupráce s potomky hraběcího rodu Serény-
iů. Od prvních restitučních vypořádání uplynulo již dvacet 
pět let. Proto tato situace není ani pro jednu stranu příjem-
ná, ani jednoduchá. Nicméně naše děti se mohou těšit na 
nové moderní prostory, zázemí, vybavení.

Vážení spoluobčané,
na závěr tohoto úvodníku mne napadá jedna pravda: 

Když něco končí, vždycky pak něco nového začíná. Těšme 
se tedy z nových začátků!

Ať už je to nový školní rok, který za pár týdnů dětem i rodi-
čům nastane. Prožijte krásné léto, plné zážitků, odpočinku, 
pohody, vklouzněte do chladnějších dní barevného podzi-
mu, připravte se na kouzlo Vánoc s mrazivými nocemi a sně-
hovou peřinou. Pak tu bude zase jaro s probouzející se příro-
dou – a než si pořádně zvykneme – přijde opět léto...

 
Vaše starostka
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Bohoslužbu k výročí kostela celebroval arcibiskup  
U  příležitosti 20. výročí posvěce-

ní luhačovického kostela svaté Ro-
diny se 9. července konala v  tomto 
svatostánku slavnostní bohoslužba, 
kterou celebroval olomoucký arci-
biskup Jan Graubner. Právě on před 
lety také nový kostel posvětil „Dva-
cáté výročí posvěcení kostela je samo-
zřejmě příležitostí k tomu, abychom se 
podívali, co bylo před 20 lety, a  já pa-
matuji dobře tu radost svěcení. Tehdy 
jsme si ale připomínali, co bylo od za-
čátku, než k  tomu svěcení došlo. A  jis-
tě i  dnes je dobré připomenout, že to 
byla řada nadšenců, obětavců, spolu-
pracovníků, dobrovolníků, dárců, bez 
nichž by se toto dílo nepodařilo. A jsem 
rád, že dnes při pohledu zpátky může-
me říct, že to byl projekt zdařilý a dobrý, 
a věřím, že nese i to požehnání do oko-
lí, skrze lidi, kteří tady umějí načerpat 
a přinášet to Boží do prostředí, kde žijí,“ 
sdělil Graubner.

Dlouholeté snahy o  vybudování 
vlastního kostela se datují už od kon-
ce 18. století, kdy luhačovická farnost 
roku 1784 vznikla vyfařením z pozlo-
vické farnosti. V Luhačovicích ale po 
dlouhá léta sloužila k  bohoslužbám 
jako alternativa zámecká kaple, kte-
rá ovšem svým umístěním a zejména 
kapacitou životu farnosti nepostačo-
vala. Po dlouholeté snaze a za vytrva-
lého přispění řady lidí se nového kos-
tela Luhačovičtí dočkali až v červenci 
1997. Někteří se o vznik nového kos-
tela zasloužili měrou mimořádnou. 
„Já cítím potřebu vzpomenout nejprve 

otce Vašíčka, který hodně pracoval pro 
to, aby tady kostel mohl být. Když one-
mocněl, hledal jsem komu farnost svě-
řit. Přiznám se, že to bylo trochu tako-
vé riskantní, když jsem šel oslovit otce 
Antonína Kupku, kterého jsem kratičce 
předtím ustanovil děkanem v  Kyjově. 
A  vypadalo to, že ho chci sebrat Kyjo-
vjákům nebo sesadit z důležitého mís-
ta. Ale zdálo se mně, že on je ten správný 
typ, který zrealizuje to, co se tu dlouho 
připravovalo. A  mám radost, že jsem 
se v tomhle trefil a že se otci Antoníno-
vi podařilo skvělé dílo. Dneska už se na 
nás asi dívá z  Božího království a  vě-
řím, že má radost a že se taky bude při-
mlouvat,“ podotkl arcibiskup. O tom, 
že uvedené dvě významné osobnos-
ti nebyly zdaleka jedinými mimořád-
nými lidmi, kteří prošli luhačovickou 
farností, svědčí i událost z nedávných 
Dnů dobré vůle na Velehradě. Tam 
apoštolský nuncius Giuseppe Leanza 
oznámil jmenování dvou nových bis-
kupů. Stali se jimi Josef Nuzík a Anto-
nín Basler, kteří oba během své služ-
by v církvi strávili určitý čas také právě 
v luhačovické farnosti. „Nevím, čím to 
je. Nezkoumal jsem to, ale tak mám ra-
dost, že Luhačovice se mohou pochlu-
bit tím, že tady měly i kaplany či faráře, 
kteří dnes jsou jmenováni biskupy,“ po-
znamenal Graubner.

Za necelá tři desetiletí od znovuob-
novení svobody v  Česku byl arcibis-
kup u posvěcení řady nových kostelů 
na různých místech olomoucké arci-
diecéze, naposled zhruba před dvěma 

měsíci rovněž na Zlínsku, a to v Sazovi-
cích. „Dnes už trochu ta vlna slábne, ale 
bylo to nejvíce v   letech po revoluci. Na 
mnoha místech, kde byli věřící a za ko-
munismu kostely stavět nemohli, tak se 
pak kostely nově postavily. A já jsem jich 
tak světil možná kolem čtyřiceti za ta léta 
a myslím, že všude je vidět, že to nese po-
žehnání,“ nastínil Graubner.  

A  co by arcibiskup popřál do dal-
ších let luhačovickému kostelu svaté 
Rodiny?

„Kostelu přeji, aby byl stále plný 
a  hlavně dobře využívaný. Aby to, 
co tam lidé dovedou vytvořit otevře-
ním se Bohu a hlavně sobě navzájem, 
vnesli do okolí. A ještě přidám, aby byl 
kostel brzo malý a bylo potřeba někde 
v  okolí stavět další,“ doplnil s  úsmě-
vem arcibiskup. 

O tom, že zájem o luhačovický kostel 
mezi lidmi rozhodně je a že život farnos-
ti rozkvétá, svědčí i  plánované sousoší 
svaté Rodiny, které má být v budoucnu 
umístěno před kostelem u pramene sv. 
Josefa, kde už je pro něj připraven pod-
stavec. Podobu sousoší měli lidé mož-
nost během bohoslužby vidět na již vy-
tvořeném modelu. Autorem návrhu je 
Marek Trizuljak, umělec, který je také au-
torem celkové výtvarné koncepce interi-
éru kostela. S oslavami výročí luhačovic-
kého kostela mohli být jistě spokojeni 
tentokrát nejen věřící, ale i všichni další 
návštěvníci včetně řady dětí. Během Lu-
hačovické pouti si totiž mohli užít také 
jarmarku a samozřejmě kolotočů a dal-
ších pouťových atrakcí. 

Nikola Synek

V Lázních Luhačovice slavnostně otevřeli první etapu pěší zóny   

Od poloviny června začal sloužit ve-
řejnosti nový dvousetmetrový úsek pěší 
zóny v lázeňském areálu v Luhačovicích 
vedoucí od pískové plochy u hotelu Jur-
kovičův dům směrem do centra města. 
Slavnostní otevření proběhlo ve čtvrtek 
večer 22. června před zahájením kon-
certu Hudby Hradní stráže a Policie ČR 
za účasti hejtmana Zlínského kraje Ji-
řího Čunka, starostky Luhačovic Marie 
Semelové, generálního ředitele akciové 
společnosti Lázně Luhačovice Eduarda 
Bláhy a Milana Veleckého, zástupce rea-
lizační firmy 3V&H. Informoval o tom vý-
konný ředitel Lázní Ing. Jiří Dědek, MBA. 

,,Po nedávno dokončené revitali-
zaci lázeňského parku, která se týka-
la zeleně, zahájila akciová společnost 
Lázně Luhačovice na jaře projekt re-
konstrukce zpevněných ploch v  lázeň-
ském areálu. Předmětem první etapy 
byl právě frekventovaný úsek pěší zóny 
vedoucí od hotelu Jurkovičův dům po-
dél řeky Šťávnice. Za použití stejného 
povrchového materiálu se tak plynu-
le navázalo na pěší zónu ulice Dr. Ve-
selého vedoucí do centra města. Nový 
povrch získaly rovněž chodníky mezi 
Inhalatoriem a Jurkovičovým domem. 
Nahrazeny byly i letité lavičky novými. 

Ve spolupráci s  městem Luhačovice 
bylo navíc obnoveno veřejné osvětlení.  
Prodloužení pěší zóny je tak dalším pří-
spěvkem akciové společnosti ke zvýše-
ní atraktivity celého lázeňského území,“ 
uvedl J. Dědek.

M. Velecký k tomu dodal: „Jsme vel-
mi rádi, že se celé dílo podařilo dokon-
čit přesně podle plánu jen za tři měsíce. 
Včasná realizace tohoto projektu byla 
pro nás prioritou.“ Projekt byl plně fi-
nancován z prostředků Lázní Luhačo-
vice, a. s., a  celkové náklady dosáhly 
10,2 mil. Kč včetně DPH. 

„Jen o pár dní později, na konci červ-
na, bude dokončena ještě jedna část 
zpevněných ploch v  lázeňském areá-
lu. Na místě původní cesty podél lázeň-
ské polikliniky od cukrárny po parkoviš-
tě vznikne nová komunikace o šířce pěti 
metrů a zároveň i pěší zóna zhotovená 
z kvalitní pojezdové dlažby. S výjimkou 
osvětlení, jehož pořízení financovalo 
město Luhačovice, je i  tato část rekon-
strukce plně hrazena akciovou společ-
ností Lázně Luhačovice. Vynaložená 
částka dosáhla 2,5 mil. Kč včetně DPH,“ 
konstatoval J. Dědek.

Lázně Luhačovice
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 13. schůze rady města Luhačovice konané 12. 7. 2017

RML schválila:
•	 Pravidla hospodaření pří-

spěvkových organizací zříze-
ných městem Luhačovice;

•	 navýšení rozpočtu místní části 
Řetechov na rok 2017 o  
40 000 Kč pro dokončení výjezdo-
vé plochy před hasičskou zbrojnicí 

a střechy nad posezením na hřišti;

•	 nákup energií na obdo-
bí let 2018–2019 prostřed-
nictvím Českomoravské ko-
moditní burzy Kladno;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nasvětlení  

a stavební úpravy přechodu pro 
chodce – hotel Havlíček“ a zaslání 
výzvy na podání nabídky firmám;

•	 zveřejnění záměru města směnit 
část pozemku parc. č. 1811/35 k. 
ú. Luhačovice o výměře cca 100 
m2 v majetku firmy VAVRYS CZ, s. 
r. o., za pozemky parc. č. 1811/2 

o výměře 564 m2 a část parc. č. 
1802/1 o výměře 6 m2  
v k. ú. Luhačovice v majetku města;

•	 zveřejnění záměru města směnit 
pozemek parc. č. 815/15 o výmě-
ře 51 m2 za část pozemku parc. 
č. 793/1 o výměře cca 80 m2 k. ú. 
Luhačovice ve vlastnictví města.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LUHAČOVICE
č. 3/2017
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Luhačovice 

se na svém zasedání dne 15. 6. 2017 
usnesením č. …./Z20/2014– 2018 
usneslo vydat na základě ustano-
vení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a na zákla-
dě ustanovení § 47 odst. 6 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět 
Předmětem této obecně závazné vy-

hlášky je stanovení výjimečných přípa-
dů, při nichž je doba nočního klidu vy-
mezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí 

doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, 
při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší 

1) Doba nočního klidu se vymezu-
je od 2. do 6. hodiny v noci z 31. pro-
since na 1. ledna.

2) Doba nočního klidu se vymezu-
je od 24. do 6. hodiny, a to v době ko-
nání těchto tradičních událostí:

a) Otvírání pramenů, zpravidla 
druhý pátek a sobota v měsíci květ-
nu, to jsou 2 po sobě následující noci,

b) Luhovaný Vincent, zahájení 
festivalu, zpravidla poslední čtvr-
tek nebo pátek v měsíci červnu, to je  
1 noc,

c) Luhačovická pouť, zpravidla 

druhý pátek a sobota v měsíci čer-
venci, to jsou 2 po sobě následují-
cí noci.

3) Informace o konkrétním termí-
nu konání akcí uvedených v odst.  
2 této obecně závazné vyhlášky 
bude zveřejněna na úřední desce 
Městského úřadu Luhačovice mini-
málně 5 dnů před datem konání. 

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška na-

bývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyhlášení.

zprávy z 20. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 15. 6. 2017

ZML schválila:
•	 obecně závaznou vyhlášku města 

Luhačovice č. 3/2017, o nočním klidu;

•	 účetní závěrku města Luhačovice  
k rozvahovému dni 31. 12. 2016. Vý-
sledek hospodaření za rok 2016 ve 
výši 28 686 659,41 Kč zjištěný dle 
platných právních předpisů v oblas-
ti účetnictví převést do nerozdělené-
ho zisku minulých účetních období;

•	 celoroční hospodaření města Luha-
čovice a závěrečný účet města Luha-
čovice za rok 2016, a to bez výhrad;

•	 použití investičního fondu Sportovní-
ho centra Radostova Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, ve výši  
227 000 Kč na opravu měře-
ní a regulace před připojením ko-
generačních jednotek na měst-
ské plovárně v roce 2017;

•	 použití investičního fondu Mateř-
ské školy Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, ve výši cca  
110 000 Kč na výměnu osvětlení ve 
II. a III. třídě organizace v roce 2017;

•	 bezúplatně nabýt do vlastnic-
tví pozemky v k. ú. Luhačovice z 
majetku Zlínského kraje: parc. č. 
2427/18 o výměře 194 m2, parc. č. 
2427/19 o výměře 456 m2, poze-
mek parc. č. 2427/22 o výměře 4 m2;

•	 bezúplatný převod pozemku parc. č. 
2427/21 o výměře 11 m2 v k. ú. Luha-
čovice do majetku Zlínského kraje;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. st. pl. 1082, 1860/4, 
1864/1, 2467/1, 687/3, 812/5, 
2443/8 a 2835 k. ú. Luhačovice  
v majetku města pro umístění ve-
řejné komunikační sítě realizova-
né pod názvem „Metropolitní op-
tická síť Orthodox“ ve prospěch 

firmy Orthodox networks, s. r. o., 
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 
– Břevnov, za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na pozem-
cích st. pl. 436, parc. č. 2650/1, 2650/2, 
2671/4, 2453/3 a 24563/4  
k. ú. Luhačovice v majetku města pro 
umístění veřejné komunikační sítě 
realizované pod názvem „Metropolit-
ní optická síť Orthodox“ ve prospěch 
firmy Orthodox networks, s. r. o.,  
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 
– Břevnov, za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 bezúplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2427/6 o výměře 104 m2 a po-
zemku parc. č. 2427/24 o výmě-
ře 20 m2 k. ú. Luhačovice z majet-
ku Zlínského kraje do vlastnictví 
města za podmínky úhrady ná-
kladů spojených s převodem;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 1644/6, 1657/10, 
1676/12, 2465/1, 2465/14, 2465/16, 
2465/18 a 2465/19 k. ú. Luhačovice 
v majetku města pro umístění veřej-
né komunikační sítě realizované pod 
názvem „Metropolitní optická síť Ort-
hodox – Luhačovice“ ve prospěch 
firmy Orthodox networks,  
s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Pra-
ha 6 – Břevnov, za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostře-
dí na projekt „Sběrný dvůr Luha-
čovice“ a dofinancování projektu 
z rozpočtu města Luhačovice;

•	 podání žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Životní pro-
středí na projekt „Zavedení systé-
mu sběru a svozu textilu ve městě 

Luhačovice“ a dofinancování pro-
jektu z rozpočtu města Luhačovice;

•	 uzavření pachtovní smlouvy na 
propachtování si části pozemku 
parc. č. 1175/1 – lesní pozemek  
v k. ú. Luhačovice o výměře cca  
12 000 m2, na kterém je umístěna 
stavba „Jezírko lásky“ na dobu urči-
tou do 31. 12. 2022 a s následným 
přechodem na dobu neurčitou;

•	 likvidaci majetku města dle 
předložených návrhů likvidač-
ní a škodní komise a uložilo ve-
doucím organizací provést likvi-
daci vyřazeného majetku;

•	 předání majetku města Luhačo-
vice k hospodaření Sportovní-
mu centru Radostova Luhačo-
vice, příspěvkové organizaci; 

•	 předání majetku města Luhačovice 
k hospodaření Technickým službám 
Luhačovice, příspěvkové organizaci; 

•	 podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na projekt „Terminál Lu-
hačovice“ a dofinancování projek-
tu z rozpočtu města Luhačovice;

•	 nabytí do vlastnictví úplatným pře-
vodem za cenu 1 687 325 Kč poze-
mek st. pl. 1326 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 129 m2, jehož součástí 
je objekt bez č. p. a pozemek parc. 
č. 1365/4 – ostatní plocha o výmě-
ře 899 m2 vše v k. ú. Luhačovice;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
2606/1 o výměře cca 180 m2 k. 
ú. Luhačovice panu F. N. za cenu 
1 500 Kč/m2 + DPH a úhradu ná-
kladů spojených s převodem;

•	 poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 40 000 Kč z dotace poskytnu-
té městu Luhačovice Ministerstvem 

kultury z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2017 
na akci „Obnova soklové části fasády 
včetně opravy bosáže a další souvi-
sející práce“ na vile Lékárna, č. p. 178;

•	 uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Luhačovice v roce 2017 
ve výši 52 700 Kč J. T. na akci „Ob-
nova soklové části fasády včet-
ně opravy bosáže a další souvisejí-
cí práce“ na vile Lékárna, č. p. 178;

•	 tři placené volné dny roč-
ně zaměstnancům MěÚ;

•	 změnu stanov Vodovody a kanaliza-
ce Zlín, a. s. 

ZML neschválilo:
•	 uzavření dohody o ukončení před-

kupního práva ve prospěch měs-
ta Luhačovice k bytové jednot-
ce č. 635/3 v bytovém domě 
635, ul. Příční v Luhačovicích;

•	 prodej části pozemku parc. č. 2486/13 
o výměře cca 40 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 prodej části pozemku parc. č. 2486/13 
o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 směnu části pozemku parc. č. 731/1  
k. ú. Luhačovice o výměře cca 660 m2 
v majetku města za část pozemku st. 
pl. 229/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 
420 m2 v majetku Q-trend CZ, s. r. o.;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
1945/4 a části pozemku parc. 
č. 441/1 k. ú. Kladná Žilín o cel-
kové výměře cca 120 m2;

•	 prodej pozemku parc. č. 536/33  
k. ú. Luhačovice o výměře 104 m2;

•	 prodej částí pozemků parc. č. 
2650/1 a 2650/3 o celkové výmě-
ře cca 280 m2 k. ú. Luhačovice.
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zprávy z 12. schůze rady města Luhačovice konané 21. 6. 2017

RML schválila:
•	 harmonogram výběrového říze-

ní na poskytnutí individuálních 
dotací města Luhačovice pro rok 
2018 ve znění: 
Město Luhačovice vyhlašuje vý-
běrové řízení na poskytnutí in-
dividuálních dotací města Lu-
hačovice pro rok 2018. Žádat 
o individuální dotaci mohou 
právnické nebo fyzické osoby. 
Dotace je určena na podporu 
čtyř oblastí: sportu a tělovýcho-
vy, kultury a kulturního dědic-
tví, vzdělávání a volnočasové 
aktivity dětí, mládeže a senio-
rů, na sociální služby, zdravotnic-
tví a humanitární pomoc. Žádost 
lze podat pouze do jedné z vy-
jmenovaných oblastí. Žádost se 
podává na formulářích žádostí, 
které jsou k dispozici na interne-
tových stránkách města Luhačo-
vice – www.mesto.luhacovice.cz 
nebo na finančním odboru Měst-
ského úřadu, nám. 28. října 543, 
763 26 Luhačovice. Žádosti o do-
taci na předepsaném formuláři 
se všemi vyplněnými údaji včet-
ně všech příloh přijímá město Lu-
hačovice do 1. 9. 2017 do 12 hod. 
prostřednictvím podatelny MěÚ. 
Žádost je možné podat na po-
datelně města Luhačovice osob-
ně nebo elektronicky (ve formá-
tu pdf ) zaslat na mailovou adresu 
podatelna@mesto.luhacovice.cz. 

Časové razítko podání je rozho-
dující pro dodržení termínu po-
dání. Předkládaný projekt musí 
být realizován v roce 2018. Ža-
datel, který nepředloží žádost 
ve stanoveném termínu, je vy-
řazen z výběrového řízení. Vý-
sledky výběrového řízení budou 
zveřejněny na internetových 
stránkách města Luhačovice – 
www.mesto.luhacovice.cz do  
31. 12. 2017. Podané projekty 
včetně jejich příloh město Luha-
čovice nevrací. Se žadateli, kteří 
uspěli ve výběrovém řízení, bude 
uzavřena veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí individuální dotace;

•	 přijetí dotace ve výši 11 000 Kč 
od Nadace Synot 2017 Mateřskou 
školou Luhačovice, příspěvkovou 
organizací, na nákup nového za-
hradního náčiní a nářadí pro děti 
MŠ k využití na školní zahradě;

•	 navýšení použití investičního 
fondu Sportovního centra Rado-
stova Luhačovice, příspěvkové 
organizace, na nákup výsledko-
vé světelné tabule o 90 000 Kč;

•	 změnu výše nájemného u ne-
bytových prostor ve II. podlaží 
v budově č. p. 137, ul. Masaryko-
va, Luhačovice, nájemce ČR – 
Úřad práce ČR na 200 Kč/m2/rok;

•	 vypsání podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavbu „MěDK Elektra Luha-
čovice – rekonstrukce kinosálu“;

•	 náhradu měsíční odměny za ne-
vyčerpanou dovolenou v roce 
2016 místostarostovi města Lu-
hačovice Radomilu Kopovi. 

Rada města Luhačovice rozhodla: 
•	 o vyplacení pololetních od-

měn ředitelům příspěvkových 
organizací a ředitelce městské 
knihovny. 

RML jmenovala:
•	 komisi pro otevírání obálek, pro 

posouzení kvalifikace a hodnoticí 
komisi pro veřejnou zakázku „In-
frastruktura eGovernment Luha-
čovice“, část 1 – komunikační in-
frastruktura pro provoz nových IS 
příspěvkových organizací a orga-
nizační složky města, ve složení: 
členové: Ing. Ladislav Čapek (spe-
cialista na informační a komuni-
kační technologie), Ing. Jiří Šůs-
tek, Ing. Magdalena Blahová, Petr 
Zupko (specialista na informační 
a komunikační technologie),  
Ing. Jiří Žák (specialista na infor-
mační a komunikační techno-
logie), náhradníci: Bc. Lucie Su-
chánková, Vladislava Janíková, 
DiS., Ing. Alena Ehrenbergerová, 
PhDr. František Hubáček, Mgr. Jan 
Dostál (specialista na informač-
ní a komunikační technologie);

•	 komisi pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a hodnoticí 

komisi pro veřejnou zakázku „In-
frastruktura eGovernment Luha-
čovice“, část 2 – HW/SW vybavení 
pro modernizaci IS a nové IS, ve 
složení: členové: Mgr. Jan Dostál 
(specialista na informační a ko-
munikační technologie), Ing. Jiří 
Šůstek, Ing. Magdalena Blahová, 
Petr Zupko (specialista na infor-
mační a komunikační technolo-
gie), Ing. Jiří Žák (specialista na 
informační a komunikační tech-
nologie), náhradníci: Bc. Lucie Su-
chánková, Vladislava Janíková, 
DiS., Ing. Alena Ehrenbergerová, 
PhDr. František Hubáček, Michal 
Maňas (specialista na informač-
ní a komunikační technologie);

•	 komisi pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a hodno-
ticí komisi pro veřejnou zakáz-
ku „IS eGovernment Luhačovice“ 
ve složení: členové: Ing. Ladislav 
Čapek (specialista na informační 
a komunikační technologie), Ing. 
Jiří Šůstek, Ing. Magdalena Blaho-
vá, Petr Zupko (specialista na in-
formační a komunikační techno-
logie), Ing. Jiří Žák (specialista na 
informační a komunikační tech-
nologie), náhradníci: Bc. Lucie Su-
chánková, Vladislava Janíková, 
DiS., Ing. Alena Ehrenbergerová, 
PhDr. František Hubáček, Mgr. Jan 
Dostál (specialista na informač-
ní a komunikační technologie).

Pobytový tábor s DDM Luhačovice byl 
velkým detektivním příběhem 

Také letos vyrazily děti s Domem 
dětí a mládeže Luhačovice na tý-
denní pobytový tábor. Stejně jako  
v loňském roce se konal v Kopán-
kách na Mikulčině vrchu. Děti tam 
čekala ve dnech 10.–14. července  
samozřejmě hlavně spousta zába-
vy, kterou ale jako obvykle spojova-
lo jedno velké táborové téma.

„Hned po příjezdu se vše změnilo 
na detektivní kancelář Rudyho Krát-
konosa. Samozřejmě se i 54 žáků pro-
měnilo na mladé detektivy, kteří měli 
těžký úkol. Museli hledat tajné zprávy  
dvou ztracených vědců, kteří pátrali 
po podivuhodném zvířeti Fikuně Kar-
patské,“ informovala ředitelka DDM 
Luhačovice Eva Tomalová. Říkáte si, 

zda uvedené zvíře existuje? „Toto ví 
jen ti, kteří se našeho tábora zúčast-
nili,“ odvětila s úsměvem Tomalo-
vá. Celotáborové pátrání a relaxaci 
doplňovala spousta dalších součás-
tí programu. „Hrálo se plno her v pří-
rodě, s dětmi jsme soutěžili, prozkou-
mali okolí, zvládli stezku odvahy a 
zazpívali jsme si u táboráku,“ popsala 
Tomalová. Jak dodala, počasí tábor-
níkům po celou dobu pobytu přálo 
a všichni se po příjemně stráveném 
týdnu plní zážitků zase vrátili v po-
řádku domů. Na další táborové dob-
rodružství si budou děti muset po-
čkat opět do příštích prázdnin.

Nikola Synek

Četníci z Luhačovic byli v prvním  
pololetí nejsledovanější 

Nejsledovanějším pořadem mimo 
zpravodajské pořady byli v  televizi za 
první pololetí roku 2017 Četníci z Luha-
čovic. Konkrétně jejich první díl. Infor-
moval o tom počátkem července ser-
ver Mediaguru (www.mediaguru.cz). 

Seriál z  četnického prostředí, ve 
kterém se v hlavních rolích předsta-
vili Pavel Zedníček, Martin Donutil, 
Robert Hájek a dále v něm hrály na-
příklad také Dana Batulková, Vica Ke-
rekes nebo Naďa Konvalinková, si 
našel značné množství diváků. Nej-
sledovanějším byl první díl seriálu vy-
sílaný 6. ledna, na který se dívalo více 
než 1,84 milionu diváků (sledované 
věkové skupiny 15+).

Zda, kdy a jakého pokračování seri-
álu se diváci dočkají, se ale zatím neví.

„Jsme velice rádi, že projekt byl tak 

velmi úspěšný a chytil se, zvažuje se ur-
čitě, jakým způsobem v něm pokračo-
vat. Zatím je ale vše ve fázi vývoje, kam 
se bude pokračování ubírat i v jaké lo-
kaci by se další příběhy odehrávaly,“ 
sdělila v půli července mluvčí brněn-
ského studia ČT Hana Orošová.

A jakým pořadům dokázali Četníci 
z Luhačovic tak úspěšně konkurovat? 
Ze zpravodajství i  celkově v  prvním 
pololetí uspělo nejlépe jedno z  vy-
dání Televizních novin, vysílaných 
na stanici Nova. Česká televize slavi-
la úspěch nejen s Četníky, ale uvádě-
la také další divácky nejúspěšnější 
nezpravodajské pořady. Nejvyšší 
podíly sledovanosti měly po Četní-
cích z Luhačovic filmy Lída Baarová 
a Domácí péče.

Nikola Synek
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Nejúspěšnější žáci ZŠ ve školním roce 2016/2017 
Matyáš David Rumpík 
5. A 
1. Golf Tour Morava Cup, 1. VSL 
– vybíjená 2. v  okresním kole,  
3. v  krajském kole, 5. VSL – flor-
bal, 3. VSL – McDonald Cup,  
2. VSL – plavání /čd/, 1. kraul,  
3. znak, 2. štafeta, 2. regionální pla-
vecká soutěž /čd/, 1. kraul, 2. štafeta

Tomáš Vystrčil 
5. A 
1. VSL – vybíjená, 2. v  okresním 
kole, 3. v krajském kole, 3. VSL – 
McDonald Cup, 2. okresní kolo 
AT /čd/, 3. VSL – LA 1. st. /čd/,  
2. 60 m, 2. skok daleký, 1. krajské 
kolo OB /čd/

Adéla Malaníková 
5. B 
pohotové jednání a  pomoc při 
záchraně lidského života

Veronika Urbancová 
5. B
2. VSL – plavání /čd/, 3. kraul, 
1. znak, 2. štafeta, 2. regionál-
ní plavecká soutěž /čd/, 3. kraul,  
2. štafeta, 3. VSL – LA 1. st. /čd/,  
2. 60 m, 2. okresní kolo AT /čd/

Šimon Sláma 
5. B 
1. krajské kolo OB /čd/, 1. VSL – 
vybíjená, 2. v  okresním kole, 3. 
v krajském kole, 3. VSL – McDonald 

Cup, 2. VSL – plavání /čd/, 2. štafe-
ta, 2. regionální plavecká soutěž /
čd/, 2. kraul, 2. štafeta

David Janeček 
5. C
1. VSL – vybíjená, 2. v  okresním 
kole, 3. v krajském kole, 3. VSL – 
McDonald Cup, 2. okresní kolo 
AT /čd/, 3. jednotlivci, 3. VSL – LA  
1. st. /čd/, 3. 60 m, 1. skok daleký

Jáchym Hanák 
6. A 
Aerobic a  Fitness  Champion-
ships, 1. Sport aerobic Krakow,  
1. Swiss Open

Ondřej Pavelka 
7. A
2. okresní kolo BiO, 3. krajské 
kolo BiO

Dalibor Holub 
8. A
přírodovědná soutěž KLOKAN, 
1. okresní kolo, 1. krajské kolo, 
matematická soutěž KLOKAN,  
2. okresní kolo, ZO, 2. okresní 
kolo 2. krajské kolo, 10. celore-
publikové finále 

Miroslav Holub 
8. A
3. okresní kolo matematické soutě-
že KLOKAN, 1. okresní kolo MO
Dagmar Hubáčková 

8. A
1. krajské kolo OB /čd/, 1. v  kat. D9, 
10. celorepublikové finále OB/čd/, 
6. v  kat D9, nominace na Hry VIII. 
olympiády dětí a  mládeže v  OB 
za ZK, 2. VSL – přespolní běh /čd/,  
1., 2. okresní kolo AČ starších žákyň /
čd/, 4. krajské kolo AČ /čd/ , 3. 800 m,  
12. v jednotlivcích, 1. VSL – LA 2. st. /čd/, 
1. vytrvalost

Vojtěch Drga 
8. B
1. krajské finále soutěže IZS ZK /čd/

Šimon Žmolík 
8. B 
1. krajské finále soutěže IZS ZK /čd/

Roman Máčala
8. D
2. VSL – přespolní běh /čd/,  
1. v kat. st. žáků, 1. VSL – minikopaná,  
3. okresní kolo minikopané, 3. kraj-
ské kolo halové kopané, 1. VSL – LA 
2. st./čd/ , 2. vytrvalost, 2. štafeta,  
3. krajské kolo AČ /čd/

Adriana Martinyová
9. A
DO, 14. okresní kolo, 30. krajské 
kolo, 2. okresní kolo Ekoolympiády, 
3. okresní kolo BiO

Klára Svobodová
9. B
2. VSL – přespolní běh/čd/,  

7. v jednotlivcích st. žákyň, 3. VSL – vo-
lejbal, 1. VSL – LA 2. st. /čd/, 1. 60 m,  
2. štafeta, 2. okresní kolo AČ starších 
žákyň /čd/, 4. krajské kolo AČ /čd/,  
2. hod, 3. 60 m, 6. v jednotlivcích st. žákyň

Samanta Velikovská
9. B
3. VSL – volejbal, 1. VSL – LA 2. st./
čd/, 1. skok daleký, 1. vrh koulí,  
2. okresní kolo AČ starších žákyň /
čd/, 4. krajské kolo AČ /čd/, 1. výška, 
2. 60 m, 8. v jednotl.  st. žákyň

Viktor Zábojník
9. B
1. VSL – minikopaná, 3. okresní kolo 
minikopané, 3. krajské kolo halové 
kopané, 1. okresní kolo AČ star-
ších žáků /čd/, 1. VSL – LA 2. st. /čd/,  
1. skok daleký, 2. 60 m

Martin Žebráček
9. B
1. VSL – minikopaná, 3. okresní kolo 
minikopané, 3. krajské kolo halové 
kopané, 1. okresní kolo AČ starších 
žáků /čd/, 3. v jednotlivcích st. žáků, 
3. krajské kolo AČ /čd/ 
                                                                 
Michal Smolek
9. C
2. VSL – přespolní běh /čd/,  
10. v kat. st. žáků, 1. VSL – miniko-
paná, 3. okresní kolo minikopa-
né, 3. krajské kolo halové kopané,  
1. okresní kolo AČ starších žáků /čd/
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NAROZeNí 
Jiří Špaček
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Roman Horák a Petra Chmelová 
Zdeněk Gregorovič a Zdeňka Semelová
Jan Slavětinský a Martina Živnéřová
Jaromír Kolář a Veronika Knotková 
Blahopřejeme.

50 LeT VýROČí SňATKU
Jarmila a Josef Zichovi
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Ludmila Kuráňová           98 let
Libuše Máčalíková          96 let
Miroslava Halászová       94 let
Zdenka Častulíková        93 let
Jarmila Havelková           93 let
Vlasta Sochorová           91 let
Marie Hubáčková            87 let
Helena Klimáková           86 let
Ludmila Rýznarová         86 let
Milan Korman                  85 let
Věra Hamouzová            85 let
Miroslav Kadlčík              85 let
Marie Maršovská            80 let
Karel Mikeš                     80 let
Jaroslav Jordán               80 let
Anežka Konečná             80 let            
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Stanislav Dynka           73 let
František Malaník         85 let
Marie Šerá                    71 let
Marcela Živnéřová     47 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

Vzpomínky, poděkování

SpOLEČENSKÁ KrONIKa

Kdo ho znal, vzpomene.
Kdo měl rád, nezapomene.
Dne 19. 8. 2017 uplyne 5 let od úmrtí 
pana JOSeFA HÁJKA. 
S láskou vzpomínají manželka a sourozenci 
z Příbrami.

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přáte-
lům, sousedům a známým, spolupracovníkům 
ze Slováckých strojíren a Sboru Janáček za účast 
při posledním rozloučení 
s panem FRANTIŠKeM MALANíKeM.
Za projevy soustrasti všem ze srdce děkuje 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, známým a kamará-
dům, kteří svou účastí při posledním rozloučení 
se snažili zmírnit naši velkou bolest nad náhlým 
odchodem naší milované manželky a maminky 
MARCeLy ŽIVNÉŘOVÉ.
Zároveň děkujeme za písemné projevy sou-
strasti a květinové dary. 
Manžel Josef, syn Pavel s manželkou, dcera Eva 
a ostatní příbuzní.

Dne 30. 7. 2017 uplyne 15 let, kdy nás opustil 
pan JIŘí KOLÁŘ. 
Za vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Dne 26. 8. 2017 uplyne 5 let od úmrtí 
paní MARIe JeLíNKOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Marie, syn Karel 
a Jan s rodinami.

Městská knihovna v srpnu 
Dne 24. 8. 2 017 v 10.00hod. v bu-

dově Městské knihovny v Luhačovi-
cích proběhne slavnostní předání 
pamětních listů úspěšným absol-
ventům semestrálního kurzu Čín-
ská medicína v naší zahrádce.

Společně zde také vybereme 
téma na zimní semestr.

Srdečně zveme i nové zájem-
ce o studium, přijďte mezi nás  
24. 8. nebo kterýkoliv čtvrtek a pá-
tek během výpůjční doby Městské 
knihovny Luhačovice, popř. bliž-
ší informace vám rádi poskytneme 
na e-mailu:

info@knihovna-luhacovice.cz, 
popř. na tel. číslech  577 132 235 
nebo 603 320 941.

Další semestr bude probíhat od 
října do prosince 2017, je určen pro 
posluchače, kteří splňují věk pro po-
bírání starobního důchodu a jsou 
občany České republiky.

Cena semestru je 400 Kč, téma 
kurzu bude upřesněno na informa-
tivní schůzce 24. 8. 2017.

Přihlašovat se je možné do  
10. září 2017.

Dále si dovolujeme upozornit na 
aktivity městské knihovny v měsí-
ci srpnu – každý pátek dopoledne 
vyrábíme Lapbooky (3D interaktiv-
ní kniha), 18. srpna po celý den pro-
běhne Den společenských a desko-
vých her, 7. 8. a 21. 8. od 15.00 do 
16.00 hod. setkání s Janou a Xarou – 
aktivity s canisterapeutickým psem 
a jeho paničkou. I nadále pokraču-
je Soutěž o nejpilnějšího čtenáře. 
Výpůjční doba je během prázdnin 
beze změn.

Přejeme vám krásný a pohodo-
vý srpen.

Ladislava Gondová

Dne 27. 8. 2017 uplynou dva roky od doby, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
pan PeTR BURIÁNeK ve věku 65 let. 
Stále vzpomíná manželka Jaroslava, děti Petra, 
Richard a Jana s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 20. 7. 2017 uplynuly 3 roky od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a vnuk 
ZDeNĚK JÁL. 
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí 
jeho památku.

Dne 2. 8. 2017 uplynuly 2 roky, kdy nás opustil 
pan JOZeF BUBeRNíK.
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Dana, 
syn Petr s rodinami.
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Vincent letos vyzýval ke zpomalení a nabídl spoustu venkovních akcí 

Letošní ročník festivalu Luhova-
ný Vincent se konal s  podtitulem 

„Zpomal!“ a  zahájilo ho letní kino 
na terase městské plovárny 29. 6. 
filmem Leningradští kovbojové do-
bývají Ameriku. V průběhu festiva-
lu, který trval do 2. 7., byly k vidění 
i další filmy v kině Elektra, ale nechy-
běly ani zajímavé přednášky, autor-
ské čtení nebo hudební programy 
v klubu Domino a řada různých ven-
kovních akcí. 

„Podařilo se nám přivítat na 100 
akreditovaných účastníků. Celko-
vý počet návštěvníků, mezi kterými 
byli přibližně stejně zastoupeni míst-
ní obyvatelé, přespolní účastníci a lá-
zeňští klienti, však opticky výrazně 
překonal ten loňský. To se dá přičíst 
jednak faktu, že se mnohem více akcí 
konalo venku, a jednak tomu, že vět-
ší část diváků zůstala po celou dobu 
festivalu,“ informovala ředitelka 

festivalu Magdalena Petráková 
s  tím, že z  celkem 37 akcí bylo 16 
pro veřejnost zdarma a  na jeden 
z filmů se dokonce všichni zájemci 
ani z kapacitních důvodů nedosta-
li. Festival, jak uvádí organizátoři, 
byl přítomen snad v  každém kou-
tu lázeňského areálu. Využil přitom 
i  různých pro akci nových lokalit, 
jako např. vily Vyšehrad, kde se ko-
nalo autorské čtení Zuzany Fukso-
vé z nové knihy Cítím se jako Ulrike 
Meinhof. Z hudby si mohli lidé užít 
například dua Flush Buttons z  No-
vého Boru, vídeňského producen-
ta Sixtus Preiss nebo projekt Dreare 
Meets Izanasz či slovenské dýdžej-
ky Evy Porating. Festival ale nabídl 
třeba i krátké představení Sylfidy ta-
nečně-akrobatického uskupení Ho-
lektiv v altánu pramene Ottovky. 

V  letošním roce se poprvé také 
výstavní sekce stala plnohodnot-
nou součástí denního programu. 
„Hlavním cílem bylo zasáhnout do 
utlumeného života lázní a vstoupit 
přímo do lázeňského areálu pro-
střednictvím živého umění a  in-
stalací ve veřejném prostoru,“ vy-
světlila Petráková.  Devět umělců 
z  Česka, Polska a  Slovenska před-
stavilo své práce inspirované lá-
zeňským prostředím a  festivalo-
vým tématem „Zpomal!“. Téma 
bylo zohledněno i  ve filmové sek-
ci festivalu, ve které se představil 
například oceňovaný dokument 
Kupředu smrtelně pomalu, který 
získal cenu za nejlepší světový do-
kument na MFDF Jihlava.

Nikola Synek

Na kolonádě slouží nová atrakce – knihobudka 

Symbolickým přestřižením 
pásky se v sobotu 1. července 
otevřela knihobudka na luhačo-
vické kolonádě. Lidé si z ní zdar-
ma mohou půjčit knížku a počíst 

si v příjemném lázeňském pro-
středí. 

„Já říkám, sečtělý člověk, to je  
i vzdělaný člověk,“ poznamenal mís-
tostarosta Radomil Kop, který spo-
lu s autorkou nápadu na vybudo-
vání knihobudky a se zástupkyní 
knihovny pásku přestřihl. 

A jak nápad na umístění kni-
hobudky na kolonádě vznikl? Prý 
za to může olomoucká soukromá 
vysoká škola, na kterou chodí 
mladá iniciátorka projektu Dari-
na Vystrčilová. „Měli jsme v rám-
ci studia udělat veřejný projekt, 

každý musel nějaký vymyslet.  
A mě napadla knihobudka, ale ne 
taková jaké jsou obvyklé, proto-
že to jsou většinou bývalé tele-
fonní budky, a to by sem asi ne-
zapadlo. Chtěla jsem proto něco 
dřevěného, co by se sem více ho-
dilo, něco bližšího stylu Dušana 
Jurkoviče. 

A jaký je systém knihobudky?
„Bude to fungovat tak, že si kaž-

dý může půjčit knížku, někde blízko 
si sedne a přečte si ji, nebo si ji s se-
bou může i odnést a vyměnit za něja-
kou jinou knížku, a pak ji zase vrátit,“ 

poznamenala Vystrčilová. Projekt 
se neobešel bez různých podporo-
vatelů, mimo jiné městské knihov-
ny, kde se shromažďovalo na 120 za-
jímavých knih různých žánrů, které 
lidé věnovali pro účel knihobudky. 
Možnost půjčit si knihu na kolonádě 
rozšířila zajímavou nabídku pro ná-
vštěvníky v nejfrekventovanějším 
místě luhačovických lázní. Na ko-
lonádě si příchozí totiž mohou také 
zahrát na klavír nebo třeba prohléd-
nout dřevěné plastiky z řezbářských 
sympozií. 

Nikola Synek

Tenis 
Ve dnech 8.–9. 7. 2017 se usku-

tečnil na tenisových kurtech 
U  Ottovky turnaj mladších žáků 
a  žákyň. Za krásného počasí se 
sportovního zápolení mladých te-
nisových nadějí zúčastnilo 38 hrá-
čů a hráček z celé Moravy, kteří se 
spolu utkali ve dvouhře a čtyřhře. 
Nechyběli ani tenisté z  místního 
oddílu – Marek Pešák, Tomáš Váňa 
a Agáta Křenková.

Ve dvouhře chlapců zvítězil An-
tonín Hanačík ze Zlína, který ve fi-
nále porazil Jiřího Milara z  teni-
sového klubu v  Líšni. V  čtyřhře si 
odvezla pohár dvojice Hanačík, 
Kružík. V  kategorii dívek zvítězi-
la Lucia Hradecká z  rožnovského 
klubu, která ve finále porazila do-
mácí Agátu Křenkovou. Sloven-
ka Hradecká zvítězila i ve čtyřhře, 
tentokrát po boku Maršálkové 
z Otrokovic.     

Všichni účastníci si pochvalovali 
tenisové prostředí v  Luhačovicích, 
organizaci turnaje a  rádi využili 
letního víkendu k  prohlídce naše-
ho krásného lázeňského města.

Poděkování patří i  představite-
lům města Luhačovice, díky jejichž 
podpoře se mohl po dlouhé době 

tenisový turnaj úspěšně uskuteč-
nit, a pořadatelé doufají, že obno-
vená tradice by mohla pokračovat 
i v budoucnu.

Jan Křenek, tenisový klub 
TK 2000 Luhačovice 

Červen ve znamení skvělých úspěchů  
pro luhačovické orienťáky 

Krásné úspěchy v červnu zazname-
nali členové Oddílu orientačního běhu 
TJ Slovan Luhačovice. Zazářila  zejmé-
na Vendula Horčičková, která si nejprve  
dovezla počátkem června zlatou me-
daili z mistrovství ČR  a získala tak his-
toricky první zlato v elitní dámské kate-
gorii pro luhačovický oddíl. Na MČR jí 
navíc zdatně sekundoval Vojtěch Sýko-
ra, který si z mistrovství přivezl rovněž 
zlato, a to z juniorské kategorie. 

Další skvělý úspěch získala opět 
Horčičková na Českých akade-
mických hrách, které se konaly  
20 a  21. června v  Praze. V  katego-
rii D21 na krátké trati zvítězila a ve 
sprintu byla třetí. Mezi dalšími 
účastníky za luhačovický oddíl byli 
M. Čermáková (7. místo krátká trať 
a  7. ve sprintu),  Š. Mudrák (na 11. 
místě k. t, 8. místo ve sprintu).

Nikola Synek
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Dobrovolný hasič: Nejhorší zásah není u požáru, ale při dopravní nehodě 
V  květnu člen SDH Luhačovi-

ce Ladislav Šústek obdržel z ru-
kou hejtmana Čunka pamět-
ní medaili Zlínského kraje jako 
ocenění jeho mnohaleté prá-
ce ve sboru dobrovolných hasi-
čů. U hasičů je Šústek už zhruba 
pětačtyřicet let, začínal v  rod-
ných Biskupicích a od 80. let po-
kračoval v  této činnosti v  Lu-
hačovicích, kam se přiženil. 
V  místním SDH se také hodně 
věnuje péči o  techniku, včetně 
historického hasičského vozu 
z  třicátých let. Ale hlavní jsou 
samozřejmě ostré výjezdy k po-
žárům. Když jsme se s  oceně-
ným hasičem v  prvním červen-
covém týdnu sešli k rozhovoru, 
zajímalo, mě kolika výjezdů se 
za ta léta vlastně účastnil. 

Dokázal byste to odhadnout?
Za ty roky to bylo určitě hodně. 

Spočítat je však nedokážu. Hod-
ně výjezdů přibylo v  roce 2008, 
kdy byla zřízena jednotka požár-
ní ochrany (JPO 2), která vyjíždí 
na výjezd do 5 minut po stálých 
hasičích. Činnost jednotky zabez-
pečují dobrovolní hasiči a pracov-
níci Technických služeb, kteří drží 
nepřetržitou pohotovost 24 hodin 
denně ve třech směnách.

Ale zrovna dnes, když spolu 
hovoříme, tu výjezd byl. Hoře-
lo v Mlýnské ulici. Byl jste tam?

Ano, ale v  civilu, protože jsem 
neměl službu. Já dělám v  Zálesí 
vedoucího agromechanizace, ale 
mám už jen dva roky do důchodu, 
teď je mi jednašedesát.

To jste měl vloni kulatiny. Vý-
znamné výročí 125 let trvání 
měl ale i sbor, ne?

Oboje se dobře oslavilo, moje 
v rodinném kruhu a to sboru v kos-
tele sv. Rodiny mší svatou. 

Vzpomenete si na nějaký nej-
závažnější požár, u kterého jste 
zasahoval?

Určitě to byl ten na Komonci. To 
bylo v roce 1996.

Hořelo tam ale myslím i  vlo-
ni, ne?

Ale to nic nebylo. Hořela tam 
malá paseka, která chytla od spa-
lování větví po kácení stromů.  
Před těmi lety to byl opravdu vel-
ký požár.

Kolik tam bylo hasičů?
Hodně, všechny sbory z širokého 

okolí, ale i lidé z okolních obcí. Tam 
to bylo velmi náročné, protože jsme 
neměli žádné dýchací přístroje.

Dýchací přístroje při zásahu 
asi hodně pomohou, že?

No určitě, bez nich už hasiči 
k  požárům nevyjíždějí. Dnes jsou 
již součástí základní výbavy výjez-
dových jednotek.

V  běžném životě děláte tedy 
v  zemědělské mechanizaci, 
techniku máte na starost ale 
i  u hasičů. To máte asi i  nějaké 
technické vzdělání, ne?

Jsem vyučený automechanik. 

Pak jsem si dodělával průmyslov-
ku v Bruntále. 

Věnujete se i  opečovávání 
té historické hasičské tatrovky 
z roku 1931…

Ano, jsou na ní tisíce strávených 
hodin práce, ale nejen mojí.

Ta tatrovka je tu opravdu pů-
vodní?

Ano, je tu od roku 1931. Na ni se 
ještě před válkou dělala sbírka od 
lidí. Stroj v hodnotě 100 000 Kč vyro-
bila firma z Brna. O rok později ji slav-
nostně pokřtila hraběnka Serényi. 
Autostříkačka s čerpadlem má čtyř-
dobý spalovací motor a na tu dobu 
byla velmi moderní a nadčasová. Při 
100. výročí sboru se auto předěláva-
lo, repasovalo se. Ted je využívána 
k propagaci hasičské techniky.

Jak jsme spolu hovořili ne-
dlouho po Vašem ocenění, po-
cházíte z Biskupic a sem jste se 
přiženil někdy v  osmdesátém 
roce. Tehdy tu byla jaká hasič-
ská technika?

Tatra 805, Tatra 148 a Avia. 
Teď je technika samozřejmě 

daleko modernější. Co tu máte?
Tatru 815 Terno a  o něco starší 

Tatru 148.
To je asi velký rozdíl mezi no-

vou technikou a tou někdejší…
To tedy je. Nová tatra je určena 

a  vybavena k  zásahům u  doprav-
ních nehod a  k požárům v  obyd-
lích, protože je plně vybavena. 
Zatímco starší tatra je vhodná 
k zásahům do terénu, protože má 
větší zásobu vody. 

Hasiči někdy bohužel při zá-
chraně životů a  majetku dru-
hých sami přijdou o život. Zažil 
jste i  takovou bolestnou chví-
li, kdy se stal zásah některému 
z kolegů osudným?

To se mi naštěstí nestalo. Ale 
nejhorší zážitky jsou ty z  doprav-
ních nehod s tragickým koncem.

Zásahů u  bouraček asi stále 
přibývá, že?

Ano, v  dnešní uspěchané době 
je jich hodně. Ale také odstraňu-
jeme následky živelných pohrom, 
pomáháme zdravotníkům při 
transportu nemocných lidí…

Jak je to se svoláváním dob-
rovolných hasičů? Dřív se svolá-
vali sirénou, dnes se asi použí-
vá mobilů?

Chodí nám esemesky, ale to se 
týká jen těch, co mají službu.

Člověk je ale v práci a tam má 
něco rozdělaného, ne?

No a  pípne vám mobil – přijde 
SMS a vy nasednete do auta a mu-
síte jet na zbrojnici…

Jak je to se zaměstnavatelem, 
není to problém?

Ne, je to domluvené s  firmami 
a problémy zatím nejsou. 

K zásahu ale vyráží první pro-
fesionálové, že?

Ano, informace o  výjezdu do-
stávají nahlášené jako první. Jsou 
nachystaní a  vyráží do dvou mi-
nut. 

Lidé mají k hasičům úctu, pro-
tože se starají o  jejich bezpečí. 
Děkovali lidé hodně po zása-
zích, nebo to berou jako samo-
zřejmost?

Lidé jsou rádi, že nás vidí, když 
jim zachraňujeme majetky. 

Vy jste s  tím hasičstvím začí-
nal v kolika letech? 

Hned po škole v  učení, tak 
v šestnácti.

A jezdil určitě i na závody, že? 
V  požárním sportu jsme se 

účastnili okrskových závodů a ob-
čas postoupili i na okres. Tam jsem 
dokonce obsadil i medailové stup-
ně v kategorii jednotlivců. 

Na těch závodech jste asi byl 
strojník, ne ten co běhá s hadicí, že?

Závodí se v požárním útoku, kde 
jsem byl u  mašiny, tedy strojník, 

a ve štafetě 4 × 100 m s překážka-
mi. Tam jsem šel bariéru. V katego-
rii jednotlivců je to běh na 100 m   
s překážkami, kterými jsou překáž-
ka, kladina, rozdělovač a  spojení 
hadic. Takže i s hadicí jsem běhal.

Je teď zájem o  dobrovolné 
hasičství?

Poslední roky je docela vel-
ký, co jsme začali spolupraco-
vat s domem dětí a mládeže, kte-
rý nabízí 3 kategorie hasičského 
kroužku. Měli jsme i  období, kdy 
jsme nemohli nikoho sehnat, 
a tak jsme byli bez mládeže. Zato 
letos máme starší a  mladší žáky, 
a dokonce i přípravku hasičů pro 
děti od 4 do 6 let. Starší žáci do-
sahují na soutěžích velmi dob-
rých výsledků a  ti mladší je bu-
dou brzo následovat.    

Kolik věnujete členství v SDH 
a opravám techniky času?

Každý měsíc máme členskou 
schůzi a  pravidelně provádíme 
technickou údržbu techniky a od-
borné přípravy.

Tu historickou tatrovku pre-
zentujete třeba na místní pouti, 
ale i dalších akcích. Kde jste s ní 
byli nejdále?

Před pár dny jsme se vráti-
li z  Vídně. Tam jsme byli nejdál, 
již po třetí. Jeli jsme Tatra Vete-
ran Rallye Vídeň–Kopřivnice. Bylo 
totiž 120. výročí od zahájení vý-
roby automobilu Tatra. Účastni-
la se jí již dobrá stovka automo-
bilů z  celé Evropy. Hlavní dění, 
tj. prohlídka zúčastněných vozů 
a  soutěže, se pak odehrávalo 
na polygonu automobilky Tatra 
Kopřivnice.  

To jste jeli celé po vlastní ose?
Do Bratislavy jsme jeli na nákla-

ďáku a  odtud do Vídně po vlast-
ní ose. Z  Vídně do Brna, pak do 
Kopřivnice a  domů. Najeli jsme 
přes tři sta kilometrů.  
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Jakou má takové historické 
auto spotřebu? 

Okolo 15 litrů. Motor je čtyřvál-
cový dvoulitr. 

Když se staráte o  tuto starou 
techniku, co se na ní nejvíc kazí?

Pokud se něco pokazí, tak jsou 
to většinou mechanické závady, 
které jsme schopni odstranit. Ale 
v případě potřeby náhradního dílu, 
který již není dostupný, tak se musí 
nechat vyrobit a  to je velmi ná-
kladná záležitost, např. rozvodová 
kola motoru. Udržovat se ale musí 
nejen vnitřek, ale i venek auta, jeho 
vzhled, a to taky něco stojí.

Když jedete historickou tat-
rovkou, tak si toho lidé asi vší-
mají víc než nejnovějšího por-
sche, ne?

Budí velkou pozornost, ale 
hlavně na to auto berou na sil-
nici ohled, což je pěkné. Na autě 
nejsou blinkry, a  tak spolujezdec 
musí rukou ukazovat změnu smě-
ru, když se zatáčí. Taky se stalo, že 
řidič tak moc sledoval tatru, až na-
boural auto před sebou. Každého 
ten veterán zajímá. 

Co je pro hasiče z výbavy k zá-
sahům nejdůležitější?

Zásahový oblek, bez kterého se 
hasič neobejde.

O  nejnovější auta se tolik asi 
už nestaráte, ne? 

Automobily se dnes hodně 
změnily. Je tam spousta elektro-
niky, a proto tam moc věcí nedo-
kážeme opravit. Pokud je na něm 
závada, musí se dovézt do speci-
alizovaného servisu. Je to mimo 
naše možnosti.

Když slyšíte třeba z  televize 
o  nějakém požáru, přemýšlíte 
o tom, jak ho tam museli řešit?

To určitě. Jaké tam byly pod-
mínky a tak. 

Nedávno byl v Anglii tragický 
požár výškového domu, při kte-
rém zahynuly desítky lidí. Při 
dalších šetřeních se zjistilo, že 
obložení domu bylo z  hlediska 
požární bezpečnosti nevhodné 
a že je to tak i u řady dalších bu-
dov. Co vy na tento případ?

Je to velká tragédie, na kterou 
doplatili nevinní lidé a  která od-
startovala požární kontroly výš-
kových staveb. Podobný problém 
nastal také při požáru rodinného 
domu v  Pozlovicích. Začala hořet 
přístavba u domu a z ní se plame-
ny přes zateplení rozšířily do pod-
kroví a střešní konstrukci.

Takže to zateplení domů je 
pro hasiče úplná hrůza?

No, to polystyrenové asi jo. Za-
tepluje se ale i skelnou vatou.

V  některých zemích bývají 
třeba letní požáry lesa každo-
ročně…

To myslíte jižní státy Evropy. 
Tam to způsobuje nezvykle hor-
ké a  suché počasí. Zažil jsem je-
den takový velký požár na dovo-
lené v  Chorvatsku. Tam nasazují 
letadla, která berou vodu z moře.    

Poslední léta jsou samozha-
sínací cigarety. Myslíte, že se to 
třeba projevilo na množství po-
žárů?

To ani ne. Přibývá spíš požárů 
od elektroniky.

Co myslíte, že je dnes pro 
hasiče nejnebezpečnější?

Každý zásah je individuální 
a musíte se mu přizpůsobit, takže 
to nejde říct obecně.

A  vzpomenete si na nějaký 
opravdu kuriózní vznik požáru?

Teď nedávno jsme měli hlášen 
požár bytu v jednom panelovém 
domě. Po příjezdu jsme zjistili, 
že se jen někdo pokoušel grilo-
vat na balkoně. Byla to i ukázka, 
jak lidé v  dobré víře reagují na 
události při pobytu v cizině. 

Jako dobrovolní hasiči asi 
nemáte třeba nějaké fyzické 
testy nebo podobně?

Jednou do roka máme škole-
ní u  profesionálních hasičů ve 
Zlíně. Takovou tematickou pří-
pravu, zkouší se tam všechno, 
první pomoc, zásah v  zakouře-
ném domě s  dýchacím přístro-
jem atd. 

Dobrovolní hasiči jsou tra-
dičně také takovým hybate-
lem společenského života.

Na vesnicích každopádně. My 
pořádáme v Luhačovicích Hasič-
ský ples, účastníme se pouti, 
jezdíme se starou tatrou na osla-
vy sborů k  jejich výročím. Jsme 
nejstarší organizace ve měs-
tě. Od roku 1997 máme družbu 
s  hasiči lázeňských měst Evro-
py. Co dva roky probíhá setkání 
v jedné hostitelské zemi, celkem 
7 států. Zde to již také bylo, při-
jelo sem na sedmdesát účastní-
ků. Letos to bylo v Německu a za 
dva roky by to mělo být v Luha-
čovicích. 

Když jsme se spolu bavili po 
Vašem převzetí ocenění, říkal 
jste, že to berete jako poctu 
pro celé SDH Luhačovice. 

To určitě. Nikdy to není tak, 
že by jeden hasič jezdil a  dělal 
všecko. Musí to být tým, to je zá-
klad. Sám nic neuhasíte.

Člověk si asi také musí 
být jistý, že se na kolegy při 

zásahu může spolehnout.
To jinak ani nejde, víte, že je-

den pro druhého uděláte, co je 
potřeba. 

Máte dobrovolné hasičství 
v rodině?

Už děda byl u  hasičů, ten 
z  mamčiny strany. Byl členem 
SDH Biskupice dlouhé roky a dě-
lal tam i pokladníka.

A Vy už máte vnoučata, kte-
rá by na to hasičství navázala?

Mám tři vnuky a  dvě vnuč-
ky. Starší vnuk a vnučka už mají 
hasičská trika a chodí v průvodu 
na akcích. A  ten nejstarší vnuk 
už chodí do hasičské příprav-
ky, zajímá se o to. Mám dva syny 
a  oba jsou členové SDH. Jeden 
ten hasičský kroužek dokonce 
vede.

A není někdo ze synů i u pro-
fesionálů?

Ne, oba jsou jen dobrovolní 
hasiči. 

A  vy jste někdy o  profesio-
nální dráze hasiče neuvažo-
val? 

Jednu dobu jsem o  tom uva-
žoval. Chtěl jsem k  nim jít asi 
v  devadesátém roku. Byla tam 
zrovna volná pozice, která by mi 
vyhovovala. 

Proč jste se k  nim nakonec 
nedal, co bylo tím důvodem?

Finance. Nabízeli míň peněz, 
než jsem měl v  zaměstnání. Tak 
jsem zůstal u f irmy.

Kam myslíte, že se vyvine 
dobrovolné hasičství? 

To bude fungovat vždycky. Je 
to prostě potřeba, a když se po-
díváte na Západ, tam ty sbory 
taky mají. Vždyť hasiči jsou nej-
početnější organizací u nás. 

Kolem Luhačovické přehrady se přehnal přívalový déšť a krupobití 
Silná bouřka páchala škody  

22. července kolem Luhačovic-
ké přehrady. Byla doprovázená 
krupobitím a  přívalovým deš-
těm a  kvůli intenzitě působení 
přírodního živlu muselo zasaho-
vat hned několik hasičských jed-
notek. 

„První žádost o pomoc jednotek 
obdrželo krajské operační středis-
ko Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje krátce před šestou 
hodinou večerní. Od té doby přija-
li příslušníci na operačním středis-
ku desítky telefonátů a vysílali jed-
notky během tří hodin k  šestnácti 
událostem," informoval za kraj-
ské hasiče Pavel Řezníček. 

Drtivá většina událostí se sta-
la v katastru obce Pozlovice, kde 
bylo nutné odstraňovat popada-
né stromy, čistit ucpané propust-
ky nebo čerpat zaplavené sklepy. 
Prudká bouře nadělala staros-
ti také turistům, kteří se ubyto-
vali v kempu u přehrady, kudy se 
voda prohnala. „V době průtrže 

zde byly ve stanech ubytovány de-
sítky lidí a zasahující jednotky zde 
musely odklánět přitékající vodu 
a  pomáhat zasaženým občanům 
s  řešením komplikací. Žádné zra-
nění však naštěstí nebylo zjiště-
no," doplnil Řezníček.

Další nemalé obtíže způsobila 
voda na kruhovém objezdu nad 
Luhačovickou přehradou. Část vo-
zovky byla zaplavena kamením, 
a  proto musela být na místo po-
volána kromě obvyklých zásaho-
vých vozů hasičů také další tech-
nika.  „Na pokyn velitele zásahu zde 
byl nasazen také smykový nakladač 
ze stanice Zlín a  další kolový bagr 
kvůli vyčištění vozovky a ucpaného 
příkopu. Kolem deváté hodiny ve-
černí se situace uklidnila a jednotky 
se postupně vracely na své základ-
ny," dodal Řezníček.  K  řešení po-
tíží v  okolí Luhačovické přehrady 
přitom vyjelo hasičů opravdu ne-
malé množství. V rozmezí tří hodin 
se do lokality zasažené bouří k zá-
sahům vydali jednak profesionální 

hasiči ze stanic Luhačovice, Zlín, 
Slavičín a  Valašské Klobouky, ale 
k  řešení potíží způsobených sil-
nou bouřkou vyrazilo i  množství 
dobrovolných hasičů. „Zasahova-
ly jednotky dobrovolných hasičů ze 

Slavičína, Horní Lhoty, Velkého Oře-
chova, Březůvek, Pozlovic, Provodo-
va, Petrůvky, Luhačovic, Řetechova, 
Sehradic, Dolní Lhoty, Ludkovic," 
uzavřel Řezníček.

Nikola Synek
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA 

Pátek 3. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Mistříňanka
   
31. 7. – 11. 8. • AKADEMIE VÁCLAVA 
HUDEČKA
Sobota 5. 8. 19.30 kostel svaté Rodiny
Návraty vítězů/Ludmila Pavlová, 
housle, Stanislav Gallin, klavír

Pondělí 7. 8. • 19.30 • hala Vincentka 
I. absolventský koncert/Studenti 
21. ročníku Akademie Václava Hudečka /
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavírní 
doprovod

Středa 9. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
II. absolventský koncert/Studenti 
21. ročníku Akademie Václava Hudečka /
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavírní 
doprovod

Čtvrtek 10. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
III. absolventský koncert/Studenti 
21. ročníku Akademie Václava Hudečka /
Lukáš Klánský, Jaroslava Vernerová, klavírní 
doprovod

Pátek 11. 8. • 19.30 • MěDK Elektra
Galavečer/Předávání ocenění/
Hosté: Helena Čermáková, členka 
Městského divadla Zlín, nositelka Thalie 1998

Sobota 12. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Příbeh Coco Chanel/Jiří Just Hrají / M. 
Dolinová, L. Švormová, J. Čenský, L. 
Olšovský/F. Sychra

Středa 16. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Láďa Kerndl se skupinou Jazz 
Friends

Pátek 18. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
eva a Vašek / Surf

Sobota 19. 8. • 14.00 • u Jurkovičova 
domu
Setkání jawistů

PŘeHLíDKA KOMORNí 
DIVADeLNí TVORBy DIVADeLNí 
LUHAČOVICe 2017

Neděle 20. 8. • 15.00 • hala Vincentka
Vernisáž výstavy Slováckého 
divadla 

Pondělí 21. 8. • 16.30 • Lázeňské divadlo 
Ještěrka na slunci
Divadlo v Řeznické Praha/Hrají: Hana 
Maciuchová, Jaroslav Satoranský

Úterý 22. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Červená/Divadlo v Řeznické 
Praha/Hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus

Středa 23. 8. • 15.00 • Společenský dům, 
koncertní sál
MUDr. Jan Cimický, beseda: „Paris, 
mon amour“ povídání o Francii a jeho 
zážitcích z této země

Středa 23. 8. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo
Frída Kahlo/Bránické divadlo Praha/
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor, 
Petr Pěknic

Čtvrtek 24. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Jenom život/Činoherní studio Bouře 
Praha/Hrají:  Antonie Talacková, Igor Bareš, 
Michal Hnátek
Pátek 25. 8. • 15.00 • Společenský dům, 
koncertní sál
Milan Kňažko a Miloslav Mejzlík, 

beseda

Pátek 25. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Už zase miluju !!! /MD Agentura/Hrají: 
Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Václav 
Tobrman

Sobota 26. 8. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Čarodějnice v kuchyni/Slovácké 
divadlo Uherské Hradiště/Hrají: Monika 
Horká, Josef Kubánik, Jaroslava Tihelková, 
Štěpán Goiš

Pátek 24. 8. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Stříbrňanka
  
Čtvrtek 31. 8. • 19.30 • Kinosál MěDK  
Elektra
Noc flamenca 

Kolonádní koncerty
16.00 • Lázeňské náměstí

Čtvrtek 3. 8. Old Stars Břeclav
Neděle 6. 8. Orchestr Stanislava   
  Sládka Uherský Brod
Čtvrtek 10. 8. Cimbálová muzika Kaňúr
Neděle 13. 8. DH Dolněmčanka
Čtvrtek 17. 8. Vojenská hudba Olomouc
Neděle 20. 8. Big Band Holešov
Pondělí 21. 8. Ozvěny Zlínského   
  besedování (soubory 
  z Kostariky a Alžíru)
Čtvrtek 24. 8. Musica Folklorika

Kino 

Úterý 1. 8. • 19.30 
Špunti na vodě 
Komedie ČR, 2017 

Čtvrtek 3. 8. • 19.30 
Opera / Othello / G. Verdi 

Pátek 4. 8. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017 

Neděle 6. 8. • 17.00 
Já, padouch 3 
Animovaný USA, 2017

Pondělí 7. 8. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017

Středa 9. 8. • 19.30 
Masaryk               
Životopisný ČR, 2016 12

Sobota 12. 8. • 19.30
Bezva ženská na krku    
Komedie ČR, 2016 

Úterý 15. 8. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017 

Středa 16. 8. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017

Pátek 18. 8. • 19.00 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Sobota 19. 8. • 19.30 
Špunti na vodě 
Komedie ČR, 2017 

Středa 23. 8. • 19.30 
Masaryk               
Životopisný ČR, 2016 12

Čtvrtek 24. 8. • 19.30
Bezva ženská na krku    
Komedie ČR, 2016 

Sobota 26. 8. • 19.00 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Neděle 27. 8. • 17.00  
Velká oříšková loupež 2 
Animovaný  USA, 2017

Úterý 29. 8. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel          
Drama ČR, 2017

Středa 30. 8. • 19.30
Bába z ledu                  
Komedie ČR, 2017

Akce Charity

Programy v prostorách Denního 
stacionáře Charity Luhačovice, 
Hradisko 100 od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč
7. 8.  Táborák v Pozlovicích
14. 8.   Kraj Gabry a Málinky, beseda
21. 8.   Miniturnaj v „Člověče nezlob se!“
28. 8.  Sváteční slovo s pastoračním   
  kaplanem

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

Luhačovický okrašlovací 
spolek Calma

vydal v červenci pod názvem Příběhy místa praktic-
kého průvodce po kulturních památkách a paměti-
hodnostech Luhačovic. Průvodce obsahuje 60 
stručných charakteristik významných a památkově 
chráněných staveb a objektů ve veřejném prostoru, 
doplněných orientační mapkou. 
Jednotlivé medailony doprovází historické fotogra-
fie, které poskytnou srovnání původního a součas-
ného stavu památek. Ať vám Příběhy místa od 
okrašlovacího spolku Calma poslouží a povznesou 
vaše procházky Luhačovicemi na výzkumné výpra-
vy za poznáním. 

Vážení přátelé, 
spolek Calma zve všechny zájemce v neděli  

27. srpna do lázní, kde se od 14.00 do 17.00 
hodin na trávníku před vilou Lipovou uskuteč-
ní historicky první luhačovický Piknik v bílém - 
jako rozloučení s letošním rozmarným létem. 
Hudební doprovod, fotoateliér a prodej kávy 

bude zajištěn. Podmínkou účasti je libovolné 
ošacení v bílé či světlé barvě. Přineste si s se-
bou bílé prostěradlo a něco k snědku. Těšíme 
se na společně strávené chvíle při piknikování.

Akce v Muzeu luhačovického 
Zálesí

Středa 23. 8. 2017 v 10.00 a v 15.00, 
Výroba kávového mýdla  
v muzeu
Tvořivá letní dílna zaměřena na výrobu přírodního mý-
dla. Dozvíte se zajímavé informace o postupech i jed-
notlivých přísadách použitých při výrobě a vyberete si 
vonné ingredience. Domů si pak odnesete vlastnoruč-
ně vyrobené kávové mýdlo. Cena: 30 Kč. Rezervace: tel.:  
577 132 883 nebo v pokladně muzea.
 

Méně dětí žijících mimo rodinu
Zlín,  25. 7. 2017
Od června funguje při Dětském centru Zlín,  
p.o., nová sociální služba: Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi, která přispívá k tomu, aby se 
rodiny dokázaly dobře postarat o své děti, a tak se 
jich co nejméně dostávalo do péče pobytových/
ústavních zařízení.
Nově vzniklá Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi při Dětském centru Zlín Burešov, p. o. (SAS) 
napomáhá k ozdravení a podpoře takových vztahů 
a podmínek v rodině, aby se děti v rodinném pro-
středí zdravě rozvíjely a byla minimalizována rizika 
jejich ohrožení a nedocházelo k jejich umisťování 
do pobytových/ústavních zařízení. 
Pracovníci služby jsou nápomocni rodičům, či jiným 
pečujícím osobám při úsilí napravit špatné socioe-
konomické postavení rodiny, pracují společně na 
nalezení či udržení zaměstnání, bydlení, vedení do-
mácnosti, nápravě vztahů v rodině, přístupu k dě-
tem, péči o děti a jejich rozvoji. Mohou rodiče pod-
pořit, pokud jsou nejistí v kontaktu s lékaři, úřady, 
školami či jinými institucemi.  Nastávající mamin-
ky, které nemají dostatečné sociální zázemí, se  
s podporou pracovníků připravují na narození mi-
minka. Služby mohou být nápomocny při přípravě 
a motivaci rodičů pro návrat dětí z ústavních zaříze-
ní či jiných typů náhradní rodinné péče.
Nová terénně ambulantní „Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi“ je službou sociální prevence  
a přirozeně navazuje na již fungující „Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc“ při Dětském centru 
Zín, p. o., které poskytuje dětem zázemí a péči v pří-
padech, kdy se rodiče po nějakou dobu nemohou o 
děti starat nebo péči nezvládají. SAS má za úkol na-
pomoci rodinám těmto situacím předcházet nebo 
alespoň podpořit rodinu v tom, aby umístění dětí 
mimo domov bylo po co nejkratší dobu.
Sociálně aktivizační služby jsou dostupné v celém regi-
onu Zlínska (oblast Otrokovic, Holešova, Luhačovic, Vi-
zovic i Zlína). Jsou poskytovány zdarma, na principu 
dobrovolnosti, zejména terénní formou v přirozeném 
prostředí rodin, zázemí pro ambulantní práci je na ad-
rese Dětského centra Burešov ve Zlíně.
Provozní doba terénní služby:  Po-Pá  7.00-18.00 hod.
Provozní doba ambulance: 
Po-Pá 12.00-18.00 hod.
 
Kontakt: Dětské centrum Zlín, p. o. -  SAS, 
Burešov 3675, Zlín, 
telefon: 739 544 907, 
e-mail: sas@dczlin.cz
Bližší informace naleznete na www.dczlin.cz

Sociální služba vznikla v rámci projektu „Ohro-
žené děti a mládež ve Zlínském kraji II.“  a je fi-
nancována z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje.  
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DOPORUČUJEME
Hovězí fl ank steak 

na tymiánu pohlazený 
kakaovým máslem

Inzerce

Lidé si mohou až do září prohlédnout terarijní výstavu
Zajímavou terarijní výstavu si mo-

hou lidé až do 3. září prohlédnout  
v galerii Městského domu kultury 
Elektra Luhačovice. 

K vidění na ní jsou hadi, různí ješ-
těři, želvy, chameleoni, ale třeba i ští-
ři nebo malí savci, jako myšky či cizo-
krajný druh ježka. Expozici připravil 
zlínský chovatel Martin Rokos a je do-
plněna také o některé již neživé expo-
náty z živočišné říše. Rokos zde vysta-
voval už v minulosti a jeho expozice 
se setkala se značným ohlasem veřej-
nosti. I návštěvníci, kteří jeho výsta-
vu v Luhačoviccích navštívili minule, 
se tak mohou rozhodně těšit na ex-
ponáty, se kterými se zde ještě ne-
mohli setkat. „K vidění jsou samozřej-
mě například různé druhy ještěrů, jako 
agama vodní. Letos tu máme ale také 
například čolky, kteří patří mezi obojži-
velníky. Minule tu nebyl určitě k vidění 

například zajímavý ještěr ropušník, kte-
rý připomíná vzhledem pravěké ještěry 
a v přírodě jeho základní potravu tvoří 
mravenci,“ poznamenal Rokos. Mnohé 
návštěvníky zaujmou jistě i neživé ex-
ponáty. „Expozice je doplněna také sbír-
kou bezobratlých z různých expedic. Pro-
hlédnout si tu lze například různé brouky 
nebo pavoukovce," doplnil Rokos. 

Výstava, která je od druhého čer-
vencového týdne zaujala už v prvních 
dnech řadu návštěvníků, ať už míst-
ních, nebo turistů a lázeňských hostů. 
Mezi těmi přespolními byla například 
i Dagmar Krejčiříková z Napajedel, kte-
rá si prohlédla expozici se synem Vít-
kem 14. července. Hlavně ji prý zauja-
li ještěři. „Líbila se mi nejvíc ta agama, 
mám ještěry hodně ráda a doma je  
i chovám,“ sdělila spokojená návštěv-
nice výstavy. Příchozí si mohou expo-
náty nejen prohlédnout, ale terarista 

Rokos jim rád ochotně poví také bliž-
ší podrobnosti o chovu toho kterého 
zvířete. A zvídavým návštěvníkům je 
často ochoten také vytáhnout ještěra 

či hada z terária, aby si ho vzali na chvíli 
do ruky, nebo příchozí nechá, aby tře-
ba červíkem ještěra nakrmili.

Nikola Synek

Náhlovský zazpíval i přes zranění. Za diváky dorazil přímo z nemocnice
Mimo jiné i humorně pojatá před-

náška o  sexuálních úchylkách v  po-
dání komika Miloše Knora pobavi-
la diváky letošního festivalu humoru 
a  zábavy Luhačovický švihák. Zná-
mý stand-upový komik Knor vystou-
pil v poslední večer festivalu, který se 
v luhačovické Elektře konal 1.–3. čer-
vence. V  rámci závěrečného veče-
ra se představila i kapela Kozí bobky, 
se kterou vystupuje duchovní otec 
festivalu Josef Alois Náhlovský. Ten 
však na začátku představení nebyl 

přítomen, protože se zranil při svém 
oblíbeném tenisu a musel kvůli tomu 
zamířit místo za diváky na lékařská 
vyšetření. Kozí bobky dokázaly však 
zaujmout publikum i ve dvou a Knor 
jim zdatně sekundoval. Vtipně hod-
notil třeba reklamy působící na tele-
vizní diváky, dělal si legraci ze zpra-
vodajství různých stanic, ale mluvil 
třeba také o módních dietách. Dokon-
ce si v průběhu  představení s Kozími 
bobky i zazpíval, a to specifickou ně-
meckou verzi známé trampské písně 

bratří Nedvědů Stánky. Nejen že divá-
ky pobavil svými vtipy Knor, ale nako-
nec měli možnost i užít si bavičského 
umění Náhlovského, kterému se po-
dařilo na závěr vystoupení dorazit. 
A  své čerstvé zranění z  tenisového 
kurtu komentoval v již tak specifické 
verzi známé písně Knocking on hea-
vens door, jejíž jednu sloku zpívá s Ko-
zími bobky, se slovy známé písničky 
Já do lesa nepojedu, já do lesa nepů-
jdu. Tentokrát text ještě modifikoval 
na: „Já na tenis nepojedu, já na tenis 

nepudu, kdyby to primář viděl, on by 
mě vzal raketu…“  Náhlovský byl tak 
samozřejmě odměněn výbuchy smí-
chu a potleskem publika, které oceni-
lo, že i se zraněnou rukou v pásce je 
jejich oblíbený komik přišel pobavit. 

Na letošním festivale se kromě Náh-
lovského a Knora předchozí dny před-
stavili bavič Josef Fousek a Divadelní 
spolek Slavkov u  Brna se hrou Lako-
mec. Uvidíme, co si organizátoři pro 
publikum nachystají na příští ročník. 

Nikola Synek

Svátek sborového zpěvu si lidé užili už popáté
V sobotu 24. června se na podiu 

před Společenským domem kona-
lo vystoupení pěveckých sborů pod 
názvem Svátek sborového zpěvu. Už 
pátého ročníku akce se kromě pořá-
dajícího domácího pěveckého sboru 
Janáček zúčastnily také sbory z Ostra-
vy a Jeseníku a ani tentokrát nechyběl 
také sbor ze sousedního Slovenska. 

Publikum si mohlo vychutnat krás-
né tóny v podání členů Suchovské-
ho speváckeho sboru ze Suché nad 
Parnou. Sbor letos oslaví pětačtyřicá-
té výročí založení. Kromě představení 
jednotlivých pěveckých těles jako ob-
vykle nechybělo ani jejich společné 
vystoupení při jedné ze skladeb. Svá-
tek sborového zpěvu si v Luhačovicích 

získává tradici, a tak organizátoři mo-
hou pomýšlet na to, jak by jej dále roz-
šířili. Třeba jsou úvahy, jak ho ještě 
více pozvednout na mezinárodní úro-
veň. „Už vloni jsme si vyzkoušeli tako-
vý menší projekt setkání sborů lázeň-
ských měst, to tu byly sbory z Jeseníku 
a Piešťan. Do budoucna bychom rádi 
našli takovou spolupráci i se zeměmi, 

jako je Polsko nebo Maďarsko. Rádi 
bychom udělali projekt, na který by se 
dal využít třeba i nějaký grant z Vysze-
gradu, a trošku by se tu oživila tradice 
sborového zpěvu ještě více na té me-
zinárodní úrovni,“ poznamenala sbor-
mistryně pořádajícího sboru Janáček 
Ludmila Staňová.

Nikola Synek
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Naskočte na vlnu
rychlého internetu
v Luhačovicích

AKCE do 31. 8. 2017

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

Surfujte až
100 Mb/s

za akční cenu

navíc 

2 měsíce

ZDARMA

 
 

 

 

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


