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Poděkování
Děkujeme za výbornou organizaci akce Otevírání 

pramenů paní Ing. Haně Slovákové a kolektivu kultur-
ního domu Elektra. 

Zároveň si velmi vážíme pomoci otce ThDr. Huberta 
Wojcika a děkujeme mu za mši svatou a požehnání pra-
menů pro rok 2019.

V neposlední řadě patří velké poděkování všem účin-
kujícím a jejich vedoucím a také všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem na Otevírání pramenů podíleli.

Velký dík patří také dobrovolným hasičům z Luhačo-
vic a Řetechova, kteří pomáhali s organizací parkování 
a zajišťovali kyvadlovou dopravu ze záchytného parko-
viště do centra města.

Zlínskému kraji v čele s hejtmanem Ing. Jiřím Čunkem 
a všem členům Rady Zlínského kraje děkujeme za vý-
raznou finanční podporu i za osobní účast. Doufáme, že 
se akce jak místním, tak velkému množství návštěvníků 
líbila i přes nepřízeň počasí.

Vedení města
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Město si připomnělo výročí osvobození, uctilo památku padlých
Luhačovice si 2. května připomí-

nají výročí osvobození města. Před-
stavitelé samosprávy proto uctili 
památku obětí druhé světové války 
položením věnců na několika mís-
tech lázeňského města, která připo-
mínají památku padlých. Starosta 
Marian Ležák spolu s  místostaros-
tou Jiřím Šůstkem takto uctili obě-
ti války u   památníku osvobození 
poblíž městského úřadu. Poklonili 
se památce hrdinů a pamětní věnce 
pak byly umístěny i na dalších mís-
tech, která v Luhačovicích připomí-
nají oběti nejstrašnějšího konfliktu 
v dějinách. 

Míst, která připomínají osobnos-
ti, jež zaplatily za svobodu všech 
daň nejvyšší, je v  Luhačovicích 
hned několik. Věnce tak byly polo-
ženy u  pamětní desky na budově 
sokolovny, která vzdává hold obě-
tem z řad členů této tělocvičné or-
ganizace. Opomenut nebyl ani rod-
ný dům kulturního buditele, vojáka 
a  lékaře Františka Šťastného, kte-
rý byl umučen fašisty roku 1944. 
Jeho oběť připomíná na rodném 
domě pamětní deska. Další  pamět-
ní deska se nachází v místní knihov-
ně a připomíná hrdinské činy váleč-
ného letce Josefa Šnajdra. Krátká 

pietní vzpomínka se uskutečnila 
i  poblíž zámku u  pomníku rodiny 
Kuželovy, vyvražděné za války na-
cisty, a pamětní věnec byl položen 
samozřejmě i  na hřbitově, kde je 
hrob rumunských vojáků, kteří za-
hynuli během osvobozování města 
v květnu 1945. 

„Vzhledem k  tomu, že se právě 
v den, kdy si připomínáme 74. výro-
čí osvobození města, sešlo městské 
zastupitelstvo, uctili jsme oběti vál-
ky také minutou ticha na úvod to-
hoto zasedání,“ doplnil starosta Ma-
rian Ležák. 

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovická kolonáda bude ukrývat časovou schránku pro budoucí generace
Rozkvět luhačovických lázní má 

budoucím generacím připomenout 
časová schránka, která byla 15. květ-
na 2019 uložena do základů právě re-
konstruované kolonády a  Haly Vin-
centka.

„Sedmikilová nerezová časová 
kapsle obsahuje můj osobní dopis 

s poselstvím, láhev Vincentky, origi-
nální lázeňský pohárek Labuť, ročen-
ku města Luhačovice, Lázeňské listy, 
jídelní lístek z Francouzské restaura-
ce hotelu Alexandria, ale i nedávno 
pořízené fotografie vedení naší spo-
lečnosti. Nezapomněli jsme ani na 
několik mincí a lahvičku se slivovicí,“ 

popisuje Eduard Bláha, generální ře-
ditel Lázní Luhačovice.

„Místo, kde bude schránka čekat 
na své objevení, jsme nezvolili ná-
hodně. Rozhodli jsme se ji umístit 
symbolicky uprostřed kolonády pří-
mo u  bývalého pramene Amand-
ky, kde již na podzim po dokončení 

rekonstrukce vznikne druhé veřejné 
pítko Vincentky,“ dodává Bláha. 

Lázeňská kolonáda s  Halou Vin-
centka patří mezi kulturní památky 
České republiky a je součástí areálu 
navrženého na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Revitalizace si vy-
žádá více než sto milionů korun.

Otevírání pramenů se opět vydařilo

Jarmarkem s  kulturním progra-
mem začala v  Luhačovicích třídenní 
slavnost Otevírání pramenů. Vystou-
pila kapela Příběhy kluka Bombarďá-
ka a představil se také pěvecký sbor 
Janáček. Páteční večer pak patřil kon-
certu Janka Ledeckého v  luhačovic-
ké Elektře. Zpěvák spolu s kapelou na 
akustickém koncertě zahrál a zazpíval 

řadu písní včetně svých nejznáměj-
ších hitů, jako Proklínám nebo Na 
ptáky jsme krátký. Publikum v  závě-
ru ocenilo vystoupení potleskem ve 
stoje.

Sobotní program Otevírání pra-
menů přilákal do Luhačovic tisíce lidí. 
Čekal na ně pestrý program. Nechy-
běla samozřejmě přehlídka automo-
bilových veteránů, historických kol 
i  motocyklů a  samozřejmě ani spo-
lek Calma v  dobových kostýmech. 
Lidé si také v druhý den Otevírání pra-
menů užili jarmark a  to nejen jako 
v  pátek u  pošty, ale také v  další čás-
ti ulice Dr. Veselého, kam na sobo-
tu přibyla řada dalších stánků. Ráno 
si ale společně mohli příchozí pod 

odborným vedením zacvičit také 
jógu a  v  relaxačním dopoledni ne-
chybělo v  Lázeňském areálu ani vy-
stoupení skvělého multiinstrumenta-
listy Michala Smetanky. V části parku 
u Jestřabí byla další pohybová aktivi-
ta, když se cvičilo taoistické tai chi. Bě-
hem dne si lidé také mohli prohléd-
nout dravé ptactvo a třeba se nechat 
s poštolkou či sovou vyfotit. Venkov-
ní programy sobotního dne zakonči-
lo skvělé vystoupení kapely Golden 
delicious band v  čele s  vynikajícím 
frontmanem Tomášem Davidem, kte-
rého si jako skvělého zpěváka a herce 
lidé mohou vybavit například z hlav-
ní role vyhlášeného muzikálu Malo-
vané na skle, kterému po léta tleska-
ly vyprodané sály zlínského divadla. 
S  muzikantskými kolegy předvedli 
v  Luhačovicích skvělou show napříč 

populární hudbou současné i z minu-
lých dekád. Nedělní průvod proběhl 
i za mírného deště a P. Hubert Wojcik 
tak prameny na další sezonu požeh-
nal. Odpolední pořad folklorních sou-
borů i koncert skupiny Cimballica pro-
běhl v sále Rondo MěDK Elektra. 

Hosté rovněž kvitovali s  povdě-
kem, jak skvěle se osvědčilo městem 
zřízené improvizované odstavné par-
koviště s bezplatnou kyvadlovou do-
pravou do centra pomocí mikrobusů.  

Třídenní slavnost Otevírání pra-
menů jako již tradičně výrazně 
podpořil Zlínský kraj. 

„V letošním roce jsme navíc vel-
mi potěšeni, že v  nedělním průvo-
du a dalších programech jsme moh-
li přivítat i členy Rady Zlínského kraje 
v  čele s  hejtmanem Jiřím Čunkem,“ 
řekl starosta Luhačovic Marian Ležák.

Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří přišli ve středu 15. května na veřej-

né setkání s občany. Děkuji všem za jejich podnětné názory a při-
pomínky. Veřejná setkání s občany budeme organizovat i v bu-
doucnu a budu velmi rád, když se jich budou všichni, kterým 
není lhostejný osud našeho města, účastnit. Těším se na Vás. 

Ing. Marian Ležák, starosta města
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 8. 4. 2019
RML schválila:
•	 navýšení neinvestičního příspěv-

ku z rozpočtu města Mateřské ško-
le Luhačovice o 96 000 Kč. Finanční 
částka bude použita na dofinanco-
vání platů a zákonných odvodů pra-
covnic školní jídelny MŠ;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Domovu pro seniory Na-
pajedla na zkvalitnění života klien-
ta, který je občanem Luhačovic;

•	 schvaluje navýšení neinvestičního 
příspěvku MěDK Elektra Luhačovi-
ce o 50 000 Kč na realizaci projektu 
„Hurá ven“;  

•	 zveřejnění záměru města směnit 
pozemek v  majetku města parc. 
č.  396/18 v  k. ú. Luhačovice o  vý-
měře 61 m2 za část pozemku parc. 
č. 313/19 o výměře 9 m2 v k. ú. Luha-
čovice za podmínky doplatku ceny 
za rozdíl ve výměrách; 

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2443/1, 2453/5 
a 2619/2, k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění veřejné ko-
munikační sítě realizované pod 
názvem „Metropolitní optická síť 
Orthodox – Luhačovice – Dr. Veselé-
ho a Strahov č. p. 383“ ve prospěch 

firmy Orthodox networks, s. r. o., 
Praha 6 – Břevnov, za jednorázovou 
úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1667/10 o vý-
měře do cca 25 m2 v k. ú. Luhačovi-
ce pro umístění nové kioskové tra-
fostanice;

•	 vypsání podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavbu „Terminál Luhačovice“;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nákup dopravní-
ho automobilu pro jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Polichno“ 

a zaslání výzvy na podání nabídky 
firmám;

•	 nákup energií na roky 2020–2022 
prostřednictvím Českomoravské 
komoditní burzy Kladno;

•	 uzavření Mateřské školy Luhačovi-
ce, příspěvkové organizace, v  ter-
mínu 1. 7. – 26. 7. 2019 z  důvo-
du plánovaných oprav pavilonu 
C a B a rekonstrukce kotelny.

RML stanovila:
•	 s účinností od 8. 4. 2019 počet úřed-

níků sociálního odboru Městského 
úřadu Luhačovice na šest.

Zprávy ze 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 2. 5. 2019
ZML schválilo:
•	 použití finančních prostředků cca 

190 000 Kč z fondu investic Spor-
tovního centra Radostova, pří-
spěvkové organizace, na výměnu 
protipožárních dveří ve sportov-
ní hale a na výměnu technologie 
parního generátoru na městské 
plovárně;

•	 uzavření Smlouvy o  organizaci 
designérské soutěže na zpraco-
vání jednotného vizuálního stylu 
města se spolkem CZECHDESIGN.
CZ, z. s., Praha 10, a pověřilo sta-
rostu města Ing. Mariana Ležáka 
podpisem smlouvy;

•	 uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí individuální dotace 

na projekt Otevřené brány v  cel-
kové výši 120 000 Kč na obdo-
bí 2019–2021, s  roční platbou ve 
výši 40 000 Kč, s  Římskokatolic-
kou farností Luhačovice, Pod Ka-
mennou 1000, 763 26 Luhačovi-
ce;

•	 prodej pozemků parc. č. 314/5 
o  výměře 36 m2, parc. č. 314/4 
o  výměře 145 m2, parc. č. 314/6 
o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 
o výměře 7 m2 vše v k. ú. Luhačo-
vice panu Janu Buberníkovi, by-
tem Hrazanská 613, Luhačovice, 
za cenu 800 Kč/m2 a  úhradu ná-
kladů spojených s převodem pro 
umístění sítí a  sjezdů pro pláno-
vanou výstavbu rodinných domů 

v souladu s územní studií lokality 
Branka;

•	 prodej části pozemku parc. 
č.  1975/1 k. ú. Kladná Žilín o  vý-
měře cca 60 m2 Ing. Vendule Ger-
gelové, bytem Kladná Žilín 45, za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 poskytnutí částky 59 000 Kč jako 
finanční podíl města v rámci Pro-
gramu regenerace městské pa-
mátkové zóny v roce 2019 na akci 
„Obnova barevných nátěrů fasád 
Jurkovičova domu, 1. etapa“;

•	 podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Zaměstnanost na 
projekt vzdělávání a  komunikaci 

s veřejností a dofinancování pro-
jektu z  rozpočtu města Luhačo-
vice;

•	 podání žádosti o poskytnutí indi-
viduální podpory Zlínského kraje 
na nákup dopravního automobi-
lu pro JSDHO v roce 2019 v rám-
ci spolufinancování Programu MV 
– GŘ HZS ČR „Dotace pro jednot-
ky SDH obcí“ na projekt „Jednot-
ka SDHO Polichno – dopravní au-
tomobil“.

ZML delegovalo:
•	 JUDr. Jiří Zichu, Ph.D., jako zástup-

ce města Luhačovice do předsta-
venstva společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín, a. s.

Aktuální stav rekonstrukce křižovatky ul. Družstevní
V první polovině měsíce května provedla firma GasNet rekonstrukci plynovodu od železničního přejezdu po konec křižovatky ul. Družstevní, což bylo nutné 

pro zahájení stavebních prací na rekonstrukci křižovatky. Následně do konce měsíce května zahájila firma EUROVIA CS stavební práce.
Křižovatka bude v jednotlivých etapách prací vždy částečně průjezdná, a proto prosím o Vaši zvýšenou opatrnost při pohybu v křižovatce.

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta 

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 29. 4. 2019
RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve výši 

5 000 Kč na podporu projektu „ca-
nisterapie pro seniory“, který je re-
alizován v Domově pro seniory Lu-
hačovice;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 10 000 Kč panu M. Z. na účast 
v soutěži mistrovství Evropy v arm-
wrestlingu v Řecku;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Domu sociálních služeb 
Návojná;

•	 poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 28 000 Kč v rámci rozpočtu 
města Luhačovice na zakoupení 
zařízení pro provozování obcho-
du s potravinami v místní části Ře-
techov; 

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč Domovu pro seniory Blat-
ná; 

•	 finanční dar ve výši 6 000 Kč TJ Slo-
van Luhačovice na akci „Vyhlášení 
sportovců Luhačovic za rok 2018“;

•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání části pozemku st. pl. 233/2 

o  celkové výměře 70 m2 v  k. ú. 
Luhačovice za účelem parková-
ní 4 osobních vozidel za cenu 
12  500  Kč včetně DPH/parkovací 
místo/rok na dobu neurčitou od 
1. 6. 2019;

•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání části pozemku parc. č. 687/7 
o celkové výměře cca 130 m2 v k. ú. 
Luhačovice za účelem užívání za 
cenu 100 Kč/m2/rok na dobu neur-
čitou od 1. 6. 2019;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 1667/10, k. ú. Lu-
hačovice v  majetku města pro 
umístění přístupových chodní-
ků k budoucí trafostanici ve pro-
spěch firmy E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, za jednorázo-
vou úplatu 200 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 108/21 a 108/25 
k. ú. Luhačovice v  majetku měs-
ta pro umístění zařízení distri-
buční soustavy realizované pod 
názvem „Luhačovice, Hradis-
ko, kab. NN“ ve prospěch firmy 

E.ON Distribuce, a.  s., České Bu-
dějovice, za jednorázovou úplatu 
200 Kč/ bm + 1 000 Kč za umístění 
1 ks skříní + příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2500/1, 312/18, 
2440/3, 2440/2, 313/17, 312/12, 
312/16, 312/18, 313/7, 313/22, 
312/1, 314/7, 2440/15, 2440/19, 
2440/16 v souvislosti s akcí „Budo-
vání lokality v ul. Branka dle US7-
-BI17“ ve prospěch Jana Buberní-
ka, Hrazanská 613, Luhačovice, za 
jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 uzavření dohody o  ukončení ná-
jemní smlouvy ze dne 4. 4. 2016 na 
užívání nebytových prostor o  vý-
měře 18 m2 v  objektu č. p. 137, 
ul. Masarykova v Luhačovicích, ke 
dni 31. 5. 2019 s 1. Směnárenskou, 
s. r. o., Vsetín;

•	 zveřejnění záměru pronajmout 
nebytové prostory o výměře 18 m2 
v přízemí objektu č. p. 137, ul. Ma-
sarykova v  Luhačovicích, za úče-
lem provozování směnárenské 
činnosti;

•	 dohodu o  užívání části objektu 
skladu v  areálu bývalých hmot-
ných rezerv se spolkem dobrovol-
níků BAV SE, o. s., na dobu neurči-
tou, s výpovědní dobou 6 měsíců;

•	 zpracování dopravní studie v  uli-
cích Rumunská, Lužné a Solné;

•	 s  účinností od 1. 6. 2019 ceny za 
stání silničních motorových vozi-
del ve městě Luhačovice podle na-
řízení města Luhačovice č. 1/2019 
o vymezení oblastí města, ve kte-
rých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít ke stání sil-
ničních motorových vozidel jen za 
sjednanou cenu.

RML neschválila:
•	 pronájem části pozemku parc. 

č.  2469/1 o  výměře 13 m2 v  k. ú. 
Luhačovice za účelem parkování 
osobního vozidla.

RML jmenovala:
•	 Mgr. Marcelu Pazderovou, Ing. Ma-

riana Ležáka a  Mgr. Marka Nesá-
zala členy Školské rady Základ-
ní školy Luhačovice na období let 
2019–2022.
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rOzhOVOr

Libor Slezák: Sám odběhl na 2000 závodů a už přes tři desetiletí taky vede 
luhačovické orienťáky

Jedním z lidí se zásadním vlivem 
na rozvoj sportu v  Luhačovicích 
je Libor Slezák, dlouholetý před-
seda oddílu orientačního běhu TJ 
Slovan Luhačovice. O  sportu, kte-
rý patří k  Luhačovicím snad stej-
ně jako lázně a  léčebné prameny, 
jsme si povídali začátkem května. 
A ne náhodou, orienťáci si totiž le-
tos připomínají i významné výročí. 
Jako oddíl slavíte letos 50 let, že?

Ono je to s  tou historií trošku slo-
žitější. Vše začalo nejprve 12. května 
1897, kdy byl spuštěn první orientač-
ní závod na světě. Bylo to v Bergenu, 
začali s tím Norové, proto jsou sever-
ské země dodnes v orientačním běhu 
dominantní. Jinak jsou hodně silní 
ještě Švýcaři, ale ti nejlepší žijí stejně 
ve Švédsku a v Norsku… Švýcaři mají 
skvělý program pro mládež, kde stát 
lije do sportu obrovské peníze.

Ze světa prosím ale zase do Lu-
hačovic. Jak to tu bylo?

Mezinárodní federace orientační-
ho běhu IOF vznikla pak až roku 1961, 
je tedy o  rok starší než já, no a  zají-
mavé je, že mezi deseti zakládajícími 
členy už bylo tehdejší Českosloven-
sko. Přitom samostatný Českoslo-
venský svaz OB ale vznikl až v únoru 
1969. Vzápětí paní Marie Tomaiová, 
má skvělá předchůdkyně, která byla 
naší první předsedkyní, založila luha-
čovický oddíl orientačního běhu. Ved-
la s manželem Oldřichem už předtím 
turistický oddíl a v rámci něj se běha-
ly i tzv. orientační závody, jak se tomu 
tehdy říkalo. To už běhaly tyto závody 
i mí starší bratři. Máme tedy 50. výročí, 
protože oddíl se v Luhačovicích zalo-
žil hned v červnu 1969. Jinak tu tento 
sport má ale ještě hlubší tradici. 

Kdy jste začal vést oddíl Vy?
Oddíl jsem převzal po návratu 

z vojny roku 1988, takže jsem předse-
dou už 32. rok.

Kolik za tu dobu prošlo asi oddí-
lem sportovců?

Mnoho. Teď máme 190 členů vše-
ho věku, ale taky velmi rozmanitého 
složení. Máme třeba i 20 Poláků.

V oddíle? To asi málokdo tuší…
Asi největší z polských klubů z Var-

šavy má závodníky, kteří jsou členové 
i našeho oddílu. Jsou to ti, kteří patří 
k jejich špičce, půlka polské reprezen-
tace. Obdobně k  nám patří i  desítka 
Slováků, zase dorostenečtí a juniorští 
reprezentanti. Je to tím, že pokud 
chtějí běhat kvalitní české závody, 
musejí být registrováni v tuzemském 
oddíle a my patříme k těm prestižním, 
tak mají zájem. 

Jak je to věkově s  členskou zá-
kladnou?

Nejstarší člen má sedmdesát let, 
to je Karel Perůtka, nejmladší je moje 
vnučka Barunka  Slezáková, které jsou 
pouze dva měsíce. 

Vy máte v orienťáku angažova-
nou snad celou rodinu, ne?

Kdysi to dělali i bratři, pak jsem se 
toho držel já, který běhám od 6 let, 
takže už víc jak 50 let. Pak se mnou 
po závodech jezdili i všichni tři syno-
vé, no, a  abychom mohli jako rodi-
na trávit spolu čas, zapojila se i man-
želka Jitka. Syn Zdeněk u toho zůstal 
taky organizačně, živí se jako pořada-
tel závodů, třeba bývá u  pražského 
maratonu. Z orienťáckých závodů dě-
lal mimo jiné tady velmi úspěšný více-
denní OB podnik Rumpál. 

Co se Vám osobně jako závodní-
kovi podařilo za největší úspěchy?

No, největší úspěch je, že tři dese-
tiletí velím tomuto oddílu, který je 
jedním z největších a nejlepších v re-
publice. (smích) Po té sportovní strán-
ce jsem nasbíral v  dorosteneckých 
a juniorských letech 6 medailí z mis-
trovství republiky. Musím přiznat, že 
jsou všechny z nočního orientačního 
běhu, což byla má doména. Podařilo 
se mi získat i první luhačovickou me-
daili z republikového mistrovství (teh-
dy ČSSR) v roce 1978, byla bronzová, 
právě z  nočního orientačního běhu, 
tehdy v  kategorii M15 – chlapců do 
15 let.

Kdo jiný by měl být medailistou 
než budoucí předseda, že…? Ale 
jak to, že právě tato disciplína?

Byl jsem vždy o  cosi lepší mapař 
než běžec a  v  noci všichni závodní-
ci musí trochu zpomalit. Se svítilnou 
přece jen není tak daleko vidět, i když 
už se to mění, protože dnes máte ha-
logenová světla a teď hlavně i ledko-
vé svítilny. To svítí, jako by jela motor-
ka. To kdysi jsme běhali s šesti sériově 
zapojenými plochými bateriemi, kte-
ré živily devítivoltovou žárovku, a sví-
tilo to sotva deset metrů před vás 
a ke konci už jste skoro neviděl ani na 
mapu…

Při nočních bězích je ta kontrola 
osvětlená?

Byly doby, kdy tam byly odrazky, 
pak se to zrušilo, dnes zase jsou. Ji-
nak by ji i metr od ní někdy závodník 

nemusel najít. Odrazky jsou malin-
ké, aby to ale nebylo vidět vzhledem 
k té kvalitě světel přes celý les. Jinak je 
ten závod stejný jako denní. Jen tro-
chu kratší, protože se běží trochu po-
maleji.  

Technicky se závody v orienťáku 
hodně změnily, že? Já si pamatuji 
jedinou svou aktivní účast v  tom-
to sportu v 80. letech na akci Kufro-
vání s Dominem, kde jsme opravdu 
úspěšně „zakufrovali“, tedy blou-
dili. Tehdy se ale na kontrolách 
cvakaly lístečky, dnes máte čipy…

To Kufrování s Dominem byla pěk-
ná česká akce, taková specialita. Dnes 
má ale světovou obdobu World Ori-
enteering Day, kdy probíhá po světě 
během týdne koncem května spous-
ta různých akcí. My pořádáme závo-
dy pro místní základní školu. Někdy šli 
školáci závodit na trať na Radostově, 
vloni se to ale už konalo jen v areálu 
školy a nejbližším okolí. Je právní pro-
blém s tím, že dnes se daleko více řeší 
zodpovědnost za děti, která v  době 
docházky ve škole padá na učitele. 
Takže zatímco, když my byli děti, ne-
řešilo se tolik, zda se jde nebo nejde 
někam přes cestu, dnes se kvůli tomu 
skoro blázní, aby se někomu něco ne-
stalo. 

Je to zajímavé i z hlediska nábo-
ru dětí do oddílu?

Má to relativně malou odezvu, 
nicméně nám to až tolik nevadí. Urči-
tě by bylo ale špatně, pokud bych já 
jako místopředseda Českého svazu 
orientačního běhu nezařídil s  oddí-
lem konání této akce v našem městě, 
pokud se k  celosvětovému progra-
mu svaz přihlásil. Není to určitě přímo 
jako nábor, ale děti, pokud se k tomu-
to sportu pak chtějí přidat, už ví, že je 
mapa, že je buzola, že je elektronický 
čip, kterým se potvrzuje, kterou jste 
navštívil na trati kontrolu…

K tomu čipu: Kdysi se na kontro-
lách cvakalo, jak se to ale měnilo?

Vy jste ještě mladý, tak pamatujete 
to cvakání, ale dřív to bylo ještě jinak. 
To na kontrolách byly opravdu bram-
borová razítka, jak se vyráběla ve vý-
tvarce ve škole. Nebo byly na kont-
role jen zavěšené voskovky různých 
barev, kterými jste musel zaznačit do 
kartičky, že jste tam byl. Samozřejmě 
jste nevěděl, jestli zrovna na 6. kont-
role bude tužka zelená nebo fialová. 
To byly ale úplné začátky. 

A pak se tedy razilo…
To bylo léta, těma kleštičkama. 

Cvakalo se do kartičky a každé to cva-
kátko mělo jinak seskupené hroty 
pro kontrolu správného ražení. Po-
sledních asi 15 let se ovšem už pou-
žívá systém Sport Ident (SI). Kontro-
la je ale stále označena trojhranným 
červenobílým „lampionem“, jen tam 
teď je elektronická krabička. K ní zá-
vodník přiloží svůj čip, na který se za-
znamená, v jakém čase a kterou kon-
trolu proběhl.

To je i  nějak radiově propojené 
s centrálou závodu?

Může být, ale to jsou jen speciál-
ní kontroly, které udávají mezičas na 
některých bodech trati, aby mohl spí-
kr v místě cíle závodu hlásit průběžné 
výsledky. Jinak se vždy čip vyčte po 
doběhu v cíli, tam si jeho data zobrazí 
a vidí, jestli se prošlo správnými kont-
rolami, a je tam i čas včetně mezičasů. 

Když se značilo kleštičkami, bylo 
to primitivnější, ale zase se moc ne-
mělo co pokazit. Nepůsobí ty elek-
tronické čipy i potíže?

Pokud se stane, že vyplivne bater-
ka u krabičky na kontrole, to je samo-
zřejmě problém. Ten jde za pořada-
telem. Pokud je závada na čipu, je to 
problém závodníka. 

V jeho čipu je také nějaká bater-
ka?

Závodník si musí zkontrolovat, že 
má čip vynulovaný, je to jen médium, 
které musí před závodem mít bez dat. 
Technika jde ale dál a už dva roky se 
běhá i na bezkontaktní čipy. Ty už mají 
svou baterečku. S čipem se stačí k té 
krabičce na kontrole už jen přiblížit 
třeba na asi 30 cm a tím se už „pípne-
te“.  Nemusí se čipem tedy trefit zdíř-
ka, kam se čip běžně musí přiložit. 

Je to taková výhoda?
Ono to nevzniklo ani tak pro účely 

běžného pěšího orientačního běhu, 
ale kvůli dalším orientačním sportům, 
pro orientační cyklisty a  lyžaře. Když 
se cyklistů nebo lyžařů sešlo u kont-
roly víc naráz, těžko se k ní dostávali. 
Ale i štafety v klasickém orientačním 
běhu mají na prvních kontrolách dost 
fofr a tlačí se u nich.

Kontroly se musejí projít v pev-
ném pořadí, že?

Ano. A  stává se hlavně na sprin-
tech, kde jsou kontroly blízko u sebe, 
že omylem přeběhne závodník napří-
klad z páté rovnou na sedmou. Když 
se mu to stane, musí se nejen vrátit na 
šestou kontrolu, ale po ní znovu na tu 
sedmou. 

Při větších závodech navíc nevi-
díte jen svoje kontroly, že? Poblíž 
může být i kontrola pro závodníky 
úplně jiné kategorie…

Tratí je na větším závodě běžně sta-
noveno až 50. Máte muže a ženy, vě-
kově od 10 let až do 80. Veteráni mají 
kategorie odstupňované po 5 letech, 
děti a  dorost po dvou. Když se staví 
opravdu velký závod na daném úze-
mí je třeba i 120 kontrol.

Nenajdou se občas mezi ostat-
ními lidmi nenechavci, co by závod 
narušili poškozením kontroly?

Bohužel se to stává. Někteří lidé 
jsou zkrátka zlí, hloupí a závistiví. Stá-
vá se to víc na městských sprintech. To 
je pak organizačně náročné uhlídat. 
Máte i 50 kontrol umístěných v běž-
ném provozu města a vy tak potřebu-
jete 20–30 lidí jen na jejich hlídání, tře-
baže ty krabičky jsou vždy k něčemu 
přikurtované. I tak to ale občas někdo 
sebere. Občas i v lese, protože kontro-
ly pro ty nejmenší děti jsou hodně na 
lesních cestách. Úplně malé závodní-
ky nemůžeme nechat někde ztratit 
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v  lese na místě, kde v  životě nebyli. 
Mají trať kratší a jednodušší asi na 20–
30 minut. 

Vy jste i sám autor tratí?
Stavíval jsem je hodně. Posledních 

10 let dělám spíš hlavního rozhodčí-
ho, který zodpovídá za celý průběh. 
Mám taky rozhodcovskou licenci, kte-
rá to jedině umožňuje u těch větších 
závodů. U  těch moravských po re-
publikové je minimálně licence R2, 
já mám ale tu nejvyšší R1. Poslední 
z velkých tratí jsem stavěl trať na MČR 
ve sprintu 2010, které pořádal ve Zlí-
ně tamní klub, a ze závodů byl jeden 
z prvních přímých přenosů OB do Čes-
ké televize. 

Jaké největší závody pořádal 
Váš oddíl?

Začátkem 90. let se u Luhačovické 
přehrady běžel jeden z posledních zá-
vodů československého poháru. Roku 
2006 jsme u nás dělali MČR ve sprin-
tu. Start byl pod Vltavou a cíl u Mira-
mare. Pak jsme spolupracovali na zmí-
něném MČR ve Zlíně, 2014 pořádali 
mistrovství Moravy a ČP štafet na Vá-
penkách. 2016 to byl dvojzávod MČR 
ve sprintu a  sprintových štafetách 
v Uh. Brodě a vloni tady v okolí Rados-
tova MMoravy a ČP štafet na Obětové. 
Pořádáme každoročně i  menší kraj-
ské závody, aby i z těch malých oddílů 
měli kam jezdit soutěžit.

Účastníků těch akcí bývají stov-
ky, že? 

Na tom MMoravy bylo na 800 zá-
vodníků, v  Brodě asi 1000. Víceden-
ní republikové závody mívaly i  4000 
účastníků. To asi největší závod na 
světě, zvaný Oringen, pořádají Švé-
dové. Tam startuje i patnáct tisíc lidí. 
To už je ale mraveniště. Běhá se tam 
od batolat s rodiči až po ty nad 80 let. 
Náš sport je rodinný, pro všechny bez 
omezení věku, a dá se dělat až do smr-
ti. Na MS veteránů v Dánsku teď pro 
dva účastníky vypsali i kategorii nad 
100 let. 

Kolik ještě naběháte závodů Vy 
osobně?

Už míň než kdysi, to bývalo až 80 za 
rok, jen za prázdniny 30. Teď mám jen 
těch 30 závodů dohromady, většinou 
běhám veteránskou kategorii, někdy 
40+, v  krajských sprintech si trouf-
nu stále i na nejprestižnější mužskou 
kategorii. Na MČR veteránů si běžím 
svou kategorii nad 55 let.

Pro orienťáckou komunitu ne-
dělá luhačovický oddíl jen samot-
né závody, že?

V roce 2015 jsme tu dělali na Elek-
tře vyhlášení nej orientačních spor-
tovců ČR daného roku. Obdobná byla 
akce o dva roky později opět v Elek-
tře. Vyhlašují se jak běžci, tak cyklisté 
a lyžaři i kategorie Trail-O dělená ještě 
na open – otevřená – a para – určeno 
primárně pro vozíčkáře. (Pro ně jsme 
dokonce před lety 1. neoficiální závo-
dy MČR dělali začátkem 90. let právě 
v Luhačovicích.) Český svaz orientač-
ních sportů má asi dvanáct tisíc členů, 
z toho jedenáct tisíc jsou klasičtí běžci. 

Jaké jsou nejlepší úspěchy od-
dílu? 

Ta naše nadrepubliková úroveň 
se datuje od roku 1983, to startovali 

poprvé na Akademickém mistrovství 
světa Pepíno Hubáček a Dáša Hubáč-
ková, tehdy Coufalíková. Od té doby 
jsme jako Luhačovice ty pozice neo-
pustili. Některý rok jsme neměli členy 
v reprezentaci, pak zas dva tři lidi, ale 
obvykle tam jsme. Teď se na té úrovni 
pohybuje zase generace dětí těch zá-
vodníků, kteří se prosazovali koncem 
80. let, kam patřili taky Jarda Hubáček, 
Petr Vavrys a další. Vozily se medaile 
z mistrovství republiky, startovalo se 
na MS, světových pohárech. Ti hlavní, 
v té době ale stejně jako já na těch nej-
větších závodech, běhali za VŠZ Brno, 
protože jsme tam studovali. První 
starty Luhačovjanů v reprezentaci tak 
byly za jiný oddíl, až pak jsme se po 
škole vraceli sem. Od toho roku 1983 
do letoška bylo více jak 30 členů oddí-
lu, kteří v dorostu, juniorech nebo do-
spělých byli v národní reprezentaci. 

Co jste studoval? Byl to „pajdák“ 
se sportem nebo něco jiného?

Pedagogiku z nás nedělal skoro ni-
kdo, asi jen Luďka Řezníková, pozdě-
ji Mejzlíková. Ta teď učí na místní zá-
kladní škole. Jinak jsme ale vesměs 
dělali technické obory. Asi největší 
úspěch Luhačovjanů byl roku 1989 na 
MS ve Švédsku, kdy půlku reprezenta-
ce tehdejší ČSSR tvořili Luhačovjané: 
Jaroš a Pepoš Hubáčkovi a Petr Vavrys. 
Ten startoval ještě v 90. letech na MS. 
Pak postupně nastupovala ta další ge-
nerace Marek Cahel, Honza Perůtka, 
Zdeněk Slezák, Jiří Slezák, Jan Vlažný, 
Jirka Valenta, Kuba Vlažný, Michal Hu-
báček, Johan Vavrys, Jonáš Hubáček, 
Štěpán Mudrák, Vojta Sýkora a další.

Mnohá ta příjmení se po těch ge-
neracích opakují…

(Smích) No samozřejmě, snad kro-
mě Vojty Sýkory jsou mezi našimi nej-
lepšími současnými závodníky často 
synové a dcery těch předchozích top 
luhačovických závodníků. Posledních 
10 let ta mladá generace vozí medai-
le, a to ročně i 5, někdy i 7 medailí z re-
publikových mistrovství. Je třeba vy-
zdvihnout hlavně rok 2010, kdy jsme 
vyhráli Český pohár družstev dorostu 

a  MČR družstev. Ti, kdo byli u  toho-
to historického výsledku, pak dozráli 
a tak jsme 2016 byli 3. na MČR druž-
stev už v  dospělých. Před námi jsou 
jen kluby z největších měst s vysoký-
mi školami, kde jsou tisíce studentů. 

Jak se to mohlo vyloupnout 
zrovna tady?

Určitě díky usilovné a obětavé prá-
ci zakladatelky oddílu paní Tomaiové, 
která si získala děti, přišly pak první vý-
sledky. Určitě hrálo později i roli třeba, 
jak úspěšný byl v  národní reprezen-
taci Petr Vavrys a že založil firmu vě-
nující se sportovnímu oblečení i  pro 
orienťáky. Podíl měl i můj otec, učitel 
tělocviku zdejší ZŠ, který tento sport 
velmi podporoval, i když nikdy nezá-
vodil. Postupně se vyloupla ta úspěš-
ná generace, bylo na co navazovat, 
navíc tehdy nebylo tolik možností vy-
žití ani počítače a mobily, tak do oddí-
lu přicházelo hodně dětí. 

Orienťáci jsou parta i mimo tré-
ninky, dospělí spolu zajdou na 
pivo…

Je to tak, bez té soudržnosti by 
to nešlo. Ale taky se mluvívalo o OB 
jako o  vysokoškolském sportu, tedy 
vzdělaných, inteligentních lidí, kteří 
rádi sportují. I  dnes je převážná vět-
šina nejlepších dospělých závodníků 
ověnčená i vysokoškolskými tituly. 

On se zkrátka člověk musí také 
rozumem v té mapě vyznat, že…?

Je pravda, že nejde jen o fyzickou 
kondici, ale i o psychiku a mapařskou 
práci a soustředění. 

Jak moc se změnily za ta léta 
mapy pro OB?

Jsou kvalitnější, podrobnější. My 
začínali ještě na měřítku 1:50 000, cen-
timetr mapy byl ve skutečnosti 500 
metrů. Zelenobílé mapy se půjčovaly 
od vojáků, kterým se po závodě těch 
třeba 200 map zas muselo vrátit. Dnes 
si mapu nakopírovanou přímo pro zá-
vod každý může po doběhu nechat 
a měřítko bývá 1:10 000 a pro sprinty 
ve městě 1:4000, to centimetr před-
stavuje už jen 40 metrů. Vyvíjelo se to 
ale i barevně.

V čem je to dnes jiné?
Mapa má dnes 10 barev. Je jimi 

podrobně znázorněno, jaký je na trase 
porost. Od bílé – čistého průběžného 
lesa – po různé odstíny zelené – zna-
čí hustotu porostu. Tmavě zelená zna-
čí neprostupný, tomu říkáme vraceč 
– nejde ho projít, případně vás to ješ-
tě chytne do ostružiní a nemůžete ani 
ven, leda vylezete orvaný jak samica 
(smích). Pak žlutá jsou louky, šrafované 
jsou lesoparky, zarostené paseky atd.  

Kde jste si užil závodu v opravdu 
mimořádně krásné lokalitě?

V  těch severských zemích, hlavně 
ve Švédsku. Tam jsou skalnaté plotny, 
kameny, skály, bažiny, vřes a borůvčí, 
ten terén je neopakovatelný, lesy jsou 
obrovské, jste mimo civilizaci, občas 
nějaký statek. Hlavně tam ale nejsou 
tolik lesní cesty, u nás je to jimi jen pro-
tkáno. Dá se tam tak hodně lehko za-
bloudit… Nádherné je i Norsko, kde je 
to kopcovitější, Finsko je zas víc do ro-
viny a má ty bažiny a nádherné jsou 
i francouzské či švýcarské Alpy nebo 
Slovinsko.

Kolik jste vlastně za život těch 
závodů absolvoval?

Na úplném začátku asi 10 až 15 roč-
ně, pak postupně i 80 za rok, teď tak 
30. Průměrně asi tak 40 závodů za 
rok. Krát 50 let. Tedy na 2000 závodů, 
to nepočítám tréninky. Ale jak jsem už 
nestačil v závodech v běhu na tu špič-
ku, čím dál víc jsem se dostával k or-
ganizaci, už na tehdejší Vysoké škole 
zemědělské Brno, kde jsem studoval 
Elektrotechnickou fakultu, obor za-
měřený na počítače. Těm se věnuji 
dodnes, ale ne z  hlediska hardwaru, 
ale ekonomického softwaru, živím se 
jako OSVČ počítačovým zpracováním 
účetnictví.

Pro organizaci sportu v Luhačo-
vicích jste jedním ze stěžejních lidí. 
Jiná osobnost bohužel nedávno 
odešla do sportovního nebe, a  to 
Petr Mikulec, dlouholetý předseda 
TJ Slovan a starosta TJ Sokol. Může-
te na něj zavzpomínat?

Petr se stal roku 1988 předsedou 
Slovanu, když i já do vedení nastupo-
val, a  jak se po revoluci obnovil So-
kol, vedl Petr i ten. Já s ním spolupra-
coval od začátku, víc než 30 let. Petr 
miloval všechny sporty, rozuměl jim. 
Prožili jsme spolu mnohé, dělali jsme 
i  mezioddílové soutěže v  různých 
sportech. Orienťák on tolik nebyl, byl 
hlavně házenkář, lyžař a pak nadšený 
kuželkář. Vzpomínat na nějaké jed-
notlivé výroky nebo akce ale moc 
nejde, prožili jsme toho za ta léta to-
lik včetně šibřinek a podobně. Nikdy 
na něho nezapomenu. Teď se má vo-
lit nový předseda Slovanu, ta funkce 
zřejmě padne na mě. Ať to budu já, 
nebo někdo jiný, nový předseda to 
ale nebude mít jednoduché v  tom 
smyslu, že budou všichni srovnávat, 
jak moc se toho zvládlo udělat pod 
Petrovým vedením. Obstát po něm 
bude složité…

Jak se povede budoucímu před-
sedovi, se uvidí, určitě je ale už jas-
né, co čeká Váš oddíl v  nejbližší 
době?

Sezona 2019 začala, první velké zá-
vody jsou koncem května v Pardubi-
cích MČR ve sprintu a sprintových šta-
fetách, v červnu MČR na krátké trati, 
září na klasice. Všude budeme mít své 
zástupce a  půjdeme s  nimi do boje 
o  medaile. V  reprezentaci ČR máme 
teď tři závodníky, mezi čtyřčlennou 
elitou Vendulu Horčičkovou, v  týmu 
A Vojtu Sýkoru v mužích. Do béčka se 
po ročním zranění vrací Jonáš Hubá-
ček. Snad přijdou opět medaile na re-
publikové úrovni a bude se dařit i na 
světových pohárech, kam jsou nomi-
novaní první dva zmínění závodníci. 

Co byste ještě prozradil o sobě, 
pro ty co Vás tolik neznají?

Není to tolik o orienťáku, ale ví se 
o mně, že mám rád pivo a z jídla zase 
hrách. Tak si ze mě občas dělají legraci, 
že nejšťastnější bych byl, pokud bych 
seděl s naraženou bečkou piva upro-
střed hrachového pole. Víte, je toho 
ještě moc, co bych vám mohl o orien-
tačním běhu říct. Tak se spolu na roz-
hovor domluvme… třeba zase za 50 
let?

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky a poděkování

NAROZeNí 
Lotta Lysáková  
Oliver Švach
Liliana Smutná

Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Ztráty a nálezy 2017-2018       
Červenec, finanční hotovost, srpen, peněženka, prosinec, 

finanční hotovost, leden, francouzská hůl, deštník, 
černý batoh, sportovní taška, varná konvice
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Jarmila Svobodová  96 let
Josef Coufalík  79 let
Věroslava Šafářová  87 let
Miroslav Kadlčík  86 let
Zdeňka Hoférková  79 let
Antonín Kocica  71 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Dne 18. 6. 2019 uplyne šest let, co nás navždy opustila 
paní Roswitha Šišková, rozená Juříková. 
S láskou vzpomínají manžel, syn Petr s rodinou, syn Martin, maminka, 
sestra a ostatní příbuzní a známí.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit  
s panem Petrem Mikulcem, 
za květinové dary a projevy soustrasti. 
Manželka Jana, dcera Petra a syn Jan s rodinami

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.
Dne 24. června uplyne 10 let, co nás navždy opustil 
pan Jiří Semela.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 4. 6. 2019 uplyne 15 let, co nás navždy opustil můj manžel, tatínek 
a dědeček 
pan MUDr. Miroslav Horský.
S láskou stále vzpomínají manželka Květa a dcery Eva a Mirka s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří jste ho znali a měli rádi.

Dne 19. června uplyne 15 let ode dne, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
náš tatínek a dědeček 
pan Jiří Kos. 
S láskou vzpomínají manželka, syn a vnoučata. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Dne 26. 6. 2019, by se dožila naše milovaná a starostlivá babička 
Anička Šulcová 105 roků.
S velkou láskou a úctou vzpomíná vnuk Luboš s rodinou. Za tichou 
vzpomínku všem, kdo ji znali a měli rádi, děkujeme.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří. 
Dne 7. června 2019 uplyne šest let od úmrtí 
pana JAROSLAVA BRADÁČE.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Raná péče v ORP Luhačovice
V rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice, 

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588, Vás budeme postupně seznamovat 
se sociálními službami, které je možné využívat na území ORP Luhačovice. Člá-
nek Vám představuje službu rané péče. Raná péče je terénní sociální služba po-
skytovaná rodinám s dětmi, od narození do 7 let dítěte, které je zdravotně po-
stižené nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. 
Raná péče je zaměřená na podporu rodiny a dítěte v jeho přirozeném prostře-
dí, provázení rodiny v obtížné životní situaci. Poradce navštěvuje rodinu v do-
mácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. 
Služba je poskytována bezplatně.

STŘeDISKO RANÉ PÉČe eDUCO ZLíN, z. s. 
nabízí služby pro rodiny s  dětmi s  mentálním, pohybovým 

a  kombinovaným postižením a  s  ohroženým vývojem. Kontakt: 
Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky, tel.: 739 777 729, e-mail: 

ranapece. zlin@ volny.cz, Jana Hunáková, vedoucí služby, tel.: 731 011 204, 
e-mail: hunakova@ ranapecezlin.cz. 

SPOLeČNOST PRO RANOU PÉČI
odborná služba určená pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 

postižením. Kontakt: Nerudova 7, 602 00 Brno, tel.: 541 236 743, 777 234 134, 
e  -mail: brno@ranapece.cz, www.ranapece.cz, Mgr. Karla Němcová, vedoucí 
pobočky, tel.: 777 234 034, e-mail: vedouci. brno@ ranapece.cz. 

CeNTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o. p. s., Raná péče pro Moravu 
a Slezsko

služba pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením. Kon-
takt: Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, tel.: 739 642 677, 733 181 497, e-mail: 
ranapecemorava@detskysluch.cz, Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., vedoucí služby.

Na území celého Zlínského kraje dále působí: Auxilium, o. p. s., a Diakonie.
Pavlína Stolaříková

Pouť rodin na Provodov
Charita Luhačovice a  Římskoka-

tolická farnost  Luhačovice pozvala 
8. května rodiny, ale i tříkrálové ko-
ledníčky, jejich asistenty a  kamará-
dy na pouť na Provodov – Malenis-
ka. Poutníci z  Luhačovic, Pozlovic 
i z okolních vesnic se setkali v Řete-
chově a společně putovali k poutní-
mu místu.

Počasí nám přálo a  z  Řetechova 
jsme vyšli v počtu 33 poutníků. Naše 
putování provázely také připravené 
hry a soutěže pro jednotlivé rodiny, 
o které se postaral koordinátor dob-
rovolníků Charity z řad mládeže.

Po soutěžích následovalo opéká-
ní špekáčků a rozdání odměn výher-
cům. 

Na poutním místě v  tento den 
současně probíhalo setkání schol 
Vizovického děkanátu. A tak jsme se 
k nim připojili při slavení mše svaté.

Na poutním místě je kostel zasvě-
cený Panně Marii Sněžné. Legenda 
vypráví, že mlynářka Anna Vlašto-
vicová z  Dolního provodovského 

mlýna trpěla těžkou oční choro-
bou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal 
jí místo se studánkou na okraji lesa 
a řekl: „Zde je voda, která bude na 
přímluvu Boží uzdravovat nemocné 
na těle i na duši.“ Mlynářka si umy-
la oči vodou ze studánky a uzdravila 
se. Od roku 1712 sem putují lidé ze 
širokého okolí a mnozí prý byli rov-
něž uzdraveni. 

Před ochodem zpět domů jsme 
se občerstvili vodou ze studánky. 
Byl to příjemně strávený sváteční 
den, a  sláva, nezmokli jsme. Děku-
jeme všem, kteří se přidali, a již nyní 
se těšíme na další setkání. 

Mgr. Adámek Karel, 
koordinátor dobrovolníků
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Anežka Hanáková získala třetí zlato po 
sobě na závodech ve sportovním aerobiku

Mladá a nadějná závodnice MV 
TEAM UTB Zlín Anežka Hanáková 
z  Luhačovic, která 4× týdně tré-
nuje, stejně jako její bratr Jáchym 
Hanák, ve zlínském klubu spor-
tovního aerobiku, skvěle zahájila 

letošní jarní závodní sezonu. Na 
závodech v Brně, Praze a naposle-
dy v Ostravě vybojovala vždy zla-
tou medaili.  Anežka závodí ve III. 
výkonnostní třídě ve věkové ka-
tegorii 11–13 let závodních týmů. 
V  závodním triu krásné zlato vy-
bojovala společně s  Klárou Mi-
kešovou a  Sárou Kozákovou, kte-
ré jsou obě ze Zlína. Na sportovní 
přípravě tohoto závodního týmu 
se podílí trenérky Mgr. Monika Vá-
ňová a  Kateřina Rožková. Anežka 
se sportovnímu aerobiku věnuje 
od 5 let. Je žákyní Základní ško-
ly Luhačovice, kterou takto skvě-
le reprezentuje.

Mgr. Monika Váňová, trenérka

Luhačovická přehrada hostila Jarní 
rybářské závody

„Na závody přijelo 496 účastní-
ků z České republiky a ze Slovenska. 
Akce proběhla v pořádku i přes ne-
příznivé počasí a rybáři byli discipli-
novaní,“ zhodnotil za organizátory 
hospodář Rybářského svazu Luha-
čovického Zálesí František Hubáček. 
A kdo letošní jarní klání vyhrál? „Zví-
tězil Marek Hlavica z  Haluzic, kte-
rý ulovil kapra o  hmotnosti 18,4 kg 
a délce 94 cm,“ informoval Hubáček. 

 Vzhledem k  daleko většímu zá-
jmu o rybaření v mužské části popu-
lace není příliš běžné, aby se na zdej-
ších závodech „na bedně“ umístila 
žena. Letos se to ale podařilo, když 
dokonce hned druhé místo získala 
Irena Bráblíková z  Uherského Hra-
diště s kaprem vážícím přes 12 kilo. 

Bezmála jedenáctikilovou rybu ulo-
vil třetí Miroslav Vítek z Bánova.

Nikola Synek

Koloběžkáři závodili u Luhačovické přehrady
První ročník závodu Tour de Spa se 

konal v sobotu 4. května v okolí Luha-
čovické přehrady. Celkově se aktivně 
zapojila bezmála stovka účastníků. 
Do hlavního závodu odstartovalo 61 
koloběžkářů a koloběžkářek, součás-
tí akce byl ale i běžecký závod a dvoj-
kombinace (běh/koloběh), nechybě-
ly ani kratší tratě určené dětem na 
koloběžkách a  odrážedlech. Závodi-
lo se na asfaltovém povrchu silnice 
jdoucí po březích kolem celé přehra-
dy. Hlavní dospělácký závod v  ko-
loběhu (a stejně i v běhu) měl délku 
tratě 10 km, účastníci tedy přehradu 
obkroužili třikrát.

Hlavní závod koloběžek konaný 
v rámci Českého poháru vyhrál v ka-
tegorii mužů Roman Matyáš z týmu 
Trista60 v čase 20:28,76. Mezi ženami 
pak zvítězila Kristina Fryzová v  bar-
vách týmu Bokolobka tým Ostrava 
(čas 20:32,75).

„Děkujeme závodníkům za účast 
a sponzorům za štědrou podporu. Je 
skvělé, že i ostatní návštěvníci pře-
hrady měli pro závody pochopení. 

Počasí vyšlo ideálně, ani horko, ani 
zima, bez deště. Na 1. ročník byla 
solidní účast,“ zhodnotil za organi-
zátory první ročník Vladimír Bureš. 

Ocenil zároveň nejen skvělé výko-
ny vítězů, ale i  dalších účastníků. 
Poukázal například i  na účast Pet-
ra Vabrouška, legendárního iron-
mana, který akci jednak svým jmé-
nem podpořil, ale účastnil se také 
běžecké části i  hlavního koloběž-
kářského závodu. (V běhu byl P.  V. 
čtvrtý, první mezi muži doběhl Filip 
Vabroušek, mezi ženami Věra Vy-
strčilová.) Na závodech přitom ne-
chyběla ani některá domácí želízka. 
„Milan Čtvrtník z  nedalekého Pro-
vodova, byť veterán, celkově obsa-
dil v koloběhu 2. místo, Nela Burešo-
vá za KKZK Luhačovice získala také 
2. místo, ovšem v běhu,“ doplnil or-
ganizátor.

Kompletní výsledky a  další infor-
mace na https://www.tourdespa-lu-
hacovice.cz/.

(autor snímků: V. Bureš)
Nikola Synek

SpOrT / NOVINKY

Luhačovice realizují soutěž na zpracování nové vizuální komunikace města přes 
prestižní CZECHDESIGN.CZ

O tom, jak bude vypadat zamýšle-
ný nový vizuální styl města Luhačovi-
ce, rozhodne odborná soutěž. Jejím 
garantem bude prestižní oborové 
sdružení CZECHDESIGN.CZ, které 
sídlí v Praze a má s organizací desig-
nérských soutěží bohaté zkušenosti. 
O tom, že bude podepsána smlouva 
na uspořádání soutěže, rozhodli na 
zasedání konaném 2. května luhačo-
vičtí zastupitelé.

„Pro tak turisticky významné měs-
to, jakým Luhačovice jsou, je v dneš-
ní době nezbytné, aby s  veřejností 
komunikovalo prostřednictvím mo-
derního vizuálního stylu. Naše měs-
to je jedním z  turisticky nejvýznam-
nějších center Zlínského kraje, má 
být na co hrdé, a  tak nová výtvar-
ná identita a  nastavení komunika-
ce musejí být také na špičkové úrov-
ni. Nenechali jsme proto nic náhodě 
a  oslovili erudovanou odbornou or-
ganizaci CZECHDESIGN.CZ, která 

zajistí vrcholnou profesionalitu a kva-
litu soutěže na nové logo města a celý 
související designmanuál,“ vysvětlil 
starosta Luhačovic Marian Ležák.

Oslovená společnost se už podí-
lela na vzniku výtvarných řešení pro 
řadu měst i  dalších významných in-
stitucí. „Přes CZECHDESIGN.CZ ob-
dobně řešily svá loga například Lito-
měřice, Galerie hl. města Prahy nebo 
Akademie výtvarných umění.  Nikdo 
tak nebude moci pochybovat o tom, 
že výsledné logo a designmanuál Lu-
hačovic budou vybrány opravdový-
mi odborníky a bude zajištěna kvali-
ta na nejvyšší profesionální úrovni,“ 
poznamenal starosta.

Realizace soutěže se rozběhne 
v květnu. „Celá soutěž by měla být vy-
hodnocena letos v září, kdy oznámíme 
vítěze a představíme nové logo měs-
ta,“ dodal Ležák. Protože je kladen 
důraz na kvalitu, bude muset město 
na soutěž a vše s ní spojené vynaložit 

nemalé prostředky a ke kýženému cíli 
musí vést řada kroků. „Ještě před sa-
motným zadáním parametrů soutěže 
se zástupci města zúčastní worksho-
pu s  odborníky, CZECHDESIGN.CZ 
pak osloví kvůli soutěži nejen odbor-
nou veřejnost, ale zajistí také erudo-
vané porotce z oboru. Náklady vznik-
nou i se zpracováním smlouvy o užití 
loga a uhrazením organizace soutě-
že. Především bude ale nutné vypsat 
adekvátní částku jako odměnu vítěz-
nému autorovi či výtvarnému studiu. 
Zaplatit bude nutné navíc například 
licence na užívání fontu písma, který 
se bude na materiálech města pak vy-
užívat. Aby se do soutěže přihlásil do-
statek zkušených grafických designé-
rů, musí být v pravidlech samozřejmě 
i úhrada skicovného za návrhy, které 
ve finálním výběru neuspějí,“ vysvět-
lil starosta.

Odměnou městu bude moderní 
designmanuál, který v dalších letech 

využije nejen na všech svých tiskovi-
nách, smlouvách, vizitkách a podob-
ně, ale i na budoucím novém webu, 
při označení městských budov, auto-
mobilů atd. Součástí má být i násled-
né zaškolení vedoucích pracovníků, 
jak má samospráva s hotovým manu-
álem nakládat.

„Novou výtvarnou identitu apli-
kujeme také na všechny městské 
organizace, takže město bude ko-
nečně opravdu vystupovat jednot-
ně. Věřím, že všichni za pár let ocení, 
že jsme tento krok udělali, a obča-
né i místní podnikatelé budou hrdí, 
že se Luhačovice dokážou oprav-
du moderně a stylově prezentovat. 
Na květnovém jednání zastupitelé 
proto schválili rozpočtové opatření, 
díky němuž se vyčlenilo z rozpočtu 
města na tuto soutěž a další spoje-
né výdaje celkem 500 000 Kč,“ uza-
vřel starosta.

Nikola Synek
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Představitelé města seniorkám popřáli ke Dni matek
Jako už tradičně navštívili předsta-

vitelé města u příležitosti květnového 
Dne matek Domov pro seniory Luha-
čovice. Pan starosta Ing. Marian Le-
žák a pan místostarosta Ing. Jiří Šůstek 
k  nám zavítali 14. května. Našim kli-
entkám udělali radost kytičkou a také 
drobným občerstvením.

Příjemné posezení zpestřily svým 
vystoupením také děti z  Mateřské 
školy Luhačovice pod vedením paní 
učitelky Koutné, které také všem roz-
daly jimi vyrobené papírové kytičky. 
Naše klientka – paní Marie Šimšalíko-
vá – všem přečetla báseň o  mamin-
ce, kterou sama složila. Beseda se nes-
la v  příjemném duchu, pan starosta 

a  místostarosta všem sdělili novin-
ky týkající se rekonstrukce křižovatky 
v okolí domova a byl také prostor na 
dotazy. Děkujeme a těšíme se na další 
návštěvu. Adéla Viteková 

Vedle návštěvy Domova pro senio-
ry připravil sociální odbor MěÚ Luha-
čovice setkání seniorek s představiteli 
města i v domě se zvláštním určením 
Strahov. I  zde se obyvatelky domu 
Strahov živě zajímaly o  chod města 
a vznesly své připomínky a dotazy.

Tato setkání jsou vždy velmi přínos-
ná a obohacující, protože senioři mají 
vždy řadu konstruktivních připomí-
nek. Ing. Jiří Šůstek

Luhačovice zásadně změní systém parkování. Pro občany razantně rozšíří modré zóny, 
turistům poslouží další záchytné parkoviště

Dostat neukázněně zaparkovaná 
auta z ulic centra lázeňského města 
a přitom zajistit, aby měli kde zapar-
kovat místní občané, chce co nejdří-
ve vedení Luhačovic a chystá proto 
řadu kroků. 

„Naše město je přezdíváno per-
la Moravy a  díky jeho jedinečnos-
ti a  kráse míří do Luhačovic kaž-
doročně statisíce návštěvníků. 
S nárůstem automobilismu tím ale 
v posledních letech také stále při-
bývá aut v ulicích, kde návštěvníci 
i občané parkují mnohdy nedovo-
leným způsobem na místech, kam 
auta nepatří. Tuto situaci chceme 
zásadně změnit, a to například za-
vedením modrých zón v  řadě ulic 
centra města, kde bude povole-
no parkování výhradně pro obča-
ny Luhačovic, kteří tu mají trvalé 
bydliště. Aby ale měli kde zaparko-
vat turisté a další návštěvníci, kte-
ří jsou samozřejmě vítanými hosty, 
chystáme systém stálých záchyt-
ných parkovišť. Chceme tak ulevit 
centru města od přemíry automo-
bilů,“ poznamenal starosta Luha-
čovic Marian Ležák.

Ve městě je aktuálně možné za-
parkovat jednak na placených par-
kovištích se závorou (u garáží na-
proti Slunečním lázním, parkovací 
dům u  městské plovárny), v  části 

lokalit je možné stání na vyhraze-
ných místech na základě placené 
parkovací karty a  v  centru jsou lo-
kality (např. ul. Masarykova), kde 
se platí pomocí automatů. Auta 
mohou parkovat samozřejmě také 
v  ulicích, kde to není dopravním 
značením nějak omezeno. I  zde je 
ale nutné dodržovat předpisy, tedy 
například aby na dané komunikaci 
zůstal zachován dostatečný prostor 
pro průjezd ostatních vozidel. Míst-
ní obyvatelé i hotelová zařízení vyu-
žívají kromě toho také parkovacích 
stání na svých soukromých pozem-
cích. Soukromá parkoviště pro hos-
ty mají např. u promenády také Láz-
ně Luhačovice, které mají pronajatu 
pro své klienty i podzemní část par-
koviště u městské plovárny.

Celkově je v  Luhačovicích veřej-
nosti v  současnosti k  dispozici 569 
neplacených parkovacích míst + 16 
vyhrazených pro zdravotně posti-
žené. Celkem 328 je ve městě pla-
cených míst, v  těchto lokalitách je 
vyhrazeno 22 parkovacích stání pro 
hendikepované.

Upravit se má systém součas-
ných placených parkovacích karet, 
kterých v  současnosti existují čtyři 
typy - A, E, L a Z. Karty umožňují par-
kování na přesně vyhrazených mís-
tech nebo lokalitách. Některé jsou 

přenosné, jiné jen pro konkrétní vo-
zidlo. Karty jsou dle typu buď pro 
rezidenty, nebo pro návštěvníky, 
aby měli zajištěno místo k zaparko-
vání v případě rezidentů v expono-
vaných ulicích, kde bydlí, v případě 
hostů v lokalitě u svého ubytovací-
ho zařízení. Nejvíce se prodává lo-
gicky v  informačním centru karta 
E  určená pro turisty a  návštěvníky, 
vloni jich v infocentru prodali 2282 
kusů. Na radnici byla za loňský rok 
prodána asi padesátka karet A a do-
hromady další padesátka karet zby-
lých druhů (L, Z).

„Od roku 2019 budou místo ka-
ret L, které zaniknou, nově vydává-
ny karty R, které budou umožňovat 
stání v modrých zónách. Budou ur-
čeny výhradně lidem, kteří mají 
ve městě trvalé bydliště, nesta-
čí zde pouze vlastnit nemovitost. 
Tím chceme podpořit naše občany 
a  motivovat také majitele domů, 
aby se stali občany města,“ pozna-
menal starosta. Modré zóny se při-
tom mají rozrůst na řadě míst měs-
ta. „Modré zóny vzniknou už brzy 
v  ulicích J. Černíka a  Bezručova 
a  zpracujeme také studii na zave-
dení modrých zón v ulicích Solné, 
Lužné a Rumunské,“ sdělil starosta.

Snaha dostat auta turistů z  cen-
tra Luhačovic má být podpořena 

vznikem odstavného parkoviště, 
což je ovšem záležitost majetko-
vá, tedy v gesci místostarosty Jiřího 
Šůstka. „Využity by měly být plochy 
mezi restaurací Mat a  čerpací sta-
nicí Benzina. Už nyní je využíváme 
jako dočasné záchytné parkoviště 
během největších akcí, jako je pouť 
nebo Otevírání pramenů. O trvalém 
využití pro záchytné parkoviště jed-
náme s rodinou Thienen, které měs-
to pozemky vydalo v restituci,“ na-
stínil místostarosta Šůstek. Už nyní 
byl po dohodě s  majiteli značkou 
omezen vjezd nákladních vozidel 
na část ploch, která je již zpevně-
ná. „Odstavné plochy samozřejmě 
budou primárně určeny pro osob-
ní automobily, kterým umožníme 
parkovat mimo centrum. Místní fir-
my si pro své kamiony už vybudova-
ly stání na soukromých pozemcích 
a nákladní vozy na zmíněném pro-
stranství prostor mít nebudou. Aby 
všechna nová opatření byla účin-
ná, na celkové dodržování předpisů 
při parkování se daleko více zaměří 
městská policie. Věřím, že v koneč-
ném důsledku nová opatření lidé 
ocení. Cílem je nabídnout všem par-
kování, které bude mít řád zohled-
ňující potřeby lázeňského města,“ 
doplnil starosta Ležák.

Nikola Synek

ZUŠ letos opět zazářila v celostátním kole soutěží MŠMT
Ve školním roce 2018/2019 

vyhlásilo MŠMT soutěže v  Ko-
morní hře s  převahou decho-
vých nástrojů a  ve Hře na elek-
tronické klávesové nástroje.                                                                                                                       
Základní uměleckou školu Luha-
čovice opět skvěle prezentova-
li její žáci, kteří v  krajských i  ce-
lostátních kolech získali krásná 
ocenění. V krajských kolech se naši 
žáci umístili takto: ve hře na kláve-
sy získal Matyáš Kolář ze třídy Mgr. 
Jiřího Drgy 2. místo a  žáci Zdeň-
ka Gahury Patrik Kušnier 3. místo 
a  Lucie Macejková taktéž 3. mís-
to. Pořadatelem soutěže byla ZUŠ 

D-music Kroměříž. Státní ZUŠ Kro-
měříž pořádala krajské kolo Ko-
morní hry s  převahou dechových 
nástrojů – zobcová flétna a  naše 
trio ve složení Emma Podloucká, 
Julie Slámová a  Anežka Prouzová 
získalo 1. místo. Další trio ve slože-
ní Alžběta Procházková, Magdale-
na Pavlacká a Elena Londinová zís-
kalo také 1. místo s postupem do 
celostátního kola, které se konalo 
25. 4. – 28. 4. 2019 v ZUŠ Liberec. 
Zde trio vybojovalo 2. místo v sil-
né konkurenci 14 souborů z  celé 
republiky. Našim úspěšným žáky-
ním gratulujeme a  přejeme jim 

hodně dalších uměleckých zážit-
ků. Velký dík patří také jejich uči-
telce Bc. Ritě Ryndové za vynikají-
cí přípravu a vzornou reprezentaci 
ZUŠ Luhačovice.

Taneční obor letos exceloval 
v  Krajské přehlídce dětských sku-
pin scénického tance. Za choreo-
grafie „Zrození“ a  „Špatná vzpo-
mínka“ získali stříbrné pásmo a za 
choreografii „Tvary modré“ bron-
zové pásmo. Žákyním a  paní uči-
telce BcA. Veronice Koutné gratu-
lujeme.

Česká umělecká tvorba je ve 
světě dlouhodobě uznávaným 

a  žádaným produktem. Většina 
našich známých umělců získala 
základy právě v  základních umě-
leckých školách. Jsme škola, která 
je centrem mladého umění, ško-
la, která svou odbornou kvalitou, 
rozsahem a přístupností všem dě-
tem umí být moderní a učí i nové 
formy umění. Srdečně vás také 
zveme na dodatečné přijímací 
talentové zkoušky do tanečního 
a  výtvarného oboru, které se bu-
dou konat první týden v září 2019. 
Přijďte s dětmi do ZUŠ.

Monika Slováková, ředitelka Zá-
kladní umělecké školy Luhačovice
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Luhačovice hostily mezinárodní setkání dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů z  Lu-

hačovic pořádal ve dnech 9. 5. – 12. 
5. 2019

XIV. mezinárodní setkání dobro-
volných hasičů z evropských lázeň-
ských měst.

Uběhlo dvanáct let a  setkali 
jsme se na půdě našeho města již 
po druhé. Přijeli k nám naši přáte-
lé ze všech šesti spřátelených zemí.

Dánsko zastupovalo město 
Skanderborg, Německo Eisenach, 
Srbsko Aranđelovac, Polsko Roz-
mierz, Rakousko Bad Deutsch-Al-
tenburg a Vídeň, Slovensko Trenči-
anské Teplice.

Celkem přijelo 30 hostů, kterým 
jsme připravili třídenní program, 
v  němž jsme se snažili ukázat co 
nejvíce z naší práce, ale také z krás-
ného lázeňské města Luhačovice 
a zlínského okolí.

Na slavnostní zahajovací ve-
čer nám město Luhačovice pro-
půjčilo velkou zasedací místnost 
a  zde proběhly slavnostní zdravi-
ce zástupců města a HSZ Zlínského 
kraje. Poté následoval slavnostní 
večer v hotelu, kde byli hosté uby-
továni a  členové zahraničních de-
legací si předali ocenění za dlouho-
letou spolupráci v tomto sdružení.

Druhý den jsme vyjeli na celo-
denní výlet do Kroměříže a cestou 
jsme ukázali hostům další význam-
ná místa Zlínského kraje. Zastavili 
jsme se u hasičské stanice ve Zlíně, 
ve které probíhá rozsáhlá rekon-
strukce s dostavbou dalších budov. 
Na zpáteční cestě naši členové SDH 
připravili ke zhlédnutí techniku, 
kterou máme k  dispozici pro po-
třeby jak profesionálních, tak dob-
rovolných hasičů. Výlet se velmi vy-
dařil, sice nám i trošku sprchlo, ale 
voda k hasičům patří.

Sobota, třetí den, nás přivítala 
krásným slunečným ránem. Společ-
ně jsme se vydali na tradiční jarmark 
a  poté následovala komentovaná 
prohlídka našeho města. Naši hosté 
ochutnali všechny přístupné prame-
ny, které jim velmi chutnaly, zajíma-
li se o dění ve městě a také v lázních. 
Součástí sobotního dne byly i  akce 
pořádané v rámci slavnosti Otevírá-
ní pramenů a  tohoto jsme bohatě 
využili. Závěrečný večer jsme pojali 
jako večer tance a písniček. Na zahá-
jení nám přišly ukázat něco ze své-
ho umění dámy z  taneční skupiny 
Crazy Flappers, která je součástí Lu-
hačovického okrašlovacího spolku 
Calma. Atmosféru třicátých let minu-
lého století nám zprostředkovaly ta-
nečním vystoupením nazvaným Lá-
zeňský mix. Naši hosté byli nadšení 
a  vyžádali si několik dalších přídav-
ků. Vyzvali jsme kamarády se Srb-
ska, kteří nám předvedli svůj národ-
ní tanec. Následovala polka, kterou 
zatancovali členové našeho sboru 
a další hosté se přidali. Dalším milým 
překvapením pro naše hosty bylo 
vystoupení členky SDH Luhačovice, 
která je i členkou TJ Sokol Prštné-Zlín 
a  trénuje krasojízdu na kole. Tato 
ukázka byla velmi zdařilá a všichni ji 
ocenili dlouhým potleskem.

Celý večer probíhal ve velmi sr-
dečné a  přátelské atmosféře, ale 
každé setkání jednou končí, a pro-
to na závěr předal starosta SDH Lu-
hačovice pan Alois Obadal putov-
ní prapor Mezinárodního setkání 
dobrovolných hasičů kamarádům 
z  lázeňského města Bad Deutsch-
-Altenburg, kteří za dva roky bu-
dou toto setkání pořádat.

V  neděli jsme se rozloučili se 
všemi účastníky a  popřáli jsme 
jim šťastnou cestu domů s  tím, že 

se těšíme za dva roky ve zdraví na 
opětovné shledání.

Chtěla bych i  touto cestou po-
děkovat všem, kteří nám pomohli 
a  jakýmkoliv způsobem se zaslou-
žili o zdar celé akce.

Byli to zástupci kraje pod ve-
dením senátora a  hejtmana Zlín-
ského kraje pana Jiřího Čunka, 
představitelé města Luhačovice, 
starosta Ing. Marian Ležák, mís-
tostarosta Ing. Jiří Šůstek, dále ře-
ditel HSZ Zlínského kraje plukov-
ník Ing. Vítěslav Rušar, ředitelka 
Lázeňského hotelu Miramare paní 

Veronika Záhorská, vedení Láz-
ní Luhačovice, a. s., firma KARE 
Luhačovice, dopravní spol. Zlín-
-Otrokovice. Děkujeme také paní 
Tereze Bartoníčkové za krásnou 
komentovanou prohlídku města 
a lázní.

Nesmím zapomenout na všech-
ny aktivní členy SDH Luhačovice 
a  jejich kamarády, kteří nelitova-
li svého času a zapojili se nejenom 
do příprav, ale také do samotného 
dění celého setkání. Akce byla spo-
lufinancována Zlínským krajem.

Eva Fialová

NOVINKY z MĚSTa

Pramen svatého Josefa je u kostela opět 
k dispozici veřejnosti

Už od velikonočních svátků si 
mohou návštěvníci a  občané Lu-
hačovic opět načepovat u místní-
ho kostela z pramene svatého Jo-
sefa. Pítko bylo od podzimu kvůli 
rekonstrukci nefunkční a  muse-
lo být v  podstatě celé odstraně-
no. Nyní je opět krásná obnovená 
kašna, která nabízí léčivou mine-
rální vodu hned ze třech kohout-
ků, znovu k dispozici veřejnosti.

„Šlo o  kompletní rekonstruk-
ci této kašny, ke které jsme při-
stoupili po téměř 20 letech od 
spuštění pramene. Hlavním dů-
vodem bylo, že se ucpával odtok 
z  pítka. Původní tvar kašny, kte-
rý je velmi povedený, jsme ale 
zachovali, ovšem bylo nutné ho 
kompletně repasovat. Vyměněny 
byly tak uvnitř všechny trubičky, 
byl zabezpečen také snazší pří-
stup k  prameni,“ informovala za 
lázeňské hotely Miramare, které 

pramen vybudovaly a spravují, je-
jich ředitelka Veronika Záhorská. 
Rekonstrukce nebyla levná. „Při-
šla nás asi na 300 000,“ doplnila 
Záhorská. Minerální vodu, kterou 
v Miramare používají k léčebným 
procedurám, měla ovšem veřej-
nost k  dispozici po celou dobu. 
„Protože máme vodu přivedenu 
do budovy, vybudovali jsme ko-
houtek s  pramenem sv. Josefa 
i na venkovní zdi hotelu, aby lidé 
měli k léčivé vodě přístup. Zařídili 
jsme to tak i kvůli momentální ne-
přístupnosti Vincentky souvisejí-
cí s opravou její haly a kolonády,“ 
dodala Záhorská. Jak dodala, ko-
houtek u Miramare zůstane veřej-
nosti nadále přístupný. „Za hlavní 
pítko pramene sv. Josefa ale urči-
tě bereme kašnu u kostela,“ uza-
vřela Záhorská.

Nikola Synek

Mrazivé 
svědectví 

z gulagu na ZŠ 
v Luhačovicích

V  luhačovické základní 
škole si žáci a  učitelé při-
pravili speciální program. 
9. května uspořádali v  re-
spiriu školy přednášku na 
téma konce 2. světové vál-
ky. O  své vzpomínky se tu 
s  dětmi podělila paní Věra 
Sosnarová, která strávila 
mnoho let po válce v  gula-
gu. Její příběh sepsal Jiří 
Kupka v  knize Krvavé ja-
hody. Reportáž z  emotiv-
ní besedy můžete vidět na 

www. luhacovice.cz.
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Sobota 1. 6. • 12.30 Lázeňské náměstí 
Cantate / přehlídka duchovních 
písní

Pondělí 3. 6. • 18.00 Lázeňské divadlo 
Závěrečný koncert ZUŠ Luhačovi-
ce / hudební obor

Středa 5. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Zub za zub / detektivní román

LUHAČOVICKÉ ŘeZBÁŘSKÉ 
SYMPOZIUM 3.– 8. 6. 2019
Čtvrtek 6. 6. • 15.00 Hudební altán u Jestřabí  
Odpolední koncert
Pátek 7. 6. • 15.00 Hudební altán u Jestřabí  
Country skupina Přátelé
Sobota 8. 6. • 14.30 Hudební altán u Jestřabí  
Vernisáž řezbářských děl

Pátek 7. 6. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Akademie DDM

Pátek 7. 6. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Surf eva a Vašek

Úterý 11. 6. • 18.00 Lázeňské divadlo 
Závěrečný koncert ZUŠ Luhačovi-
ce / hudební obor

LUHAČOVICKÁ DIVADeLNí 
SeŠLOST 13.–15. 6.2019 
Čtvrtek 13. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Plejtvák / Divadelní soubor Svatopluk 
Pátek 14. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Vraždy a něžnosti / Divadelní spolek 
Sokol na prknech
Sobota 15. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Válka Roseových / Mrsťa Prsťa Kouřim

Sobota 15. 6. • 15.30 Lázeňské náměstí 
Svátek sborového zpěvu / PS Janáček 
Luhačovice

Sobota 15. 6. • 19.30 MěDK Elektra, kinosál
Kubo / Komenský ochotnický spolek /Komňa

Středa 19. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Jožka Černý a cimbálová muzika 
Gracia

Čtvrtek 20. 6. • 19.00 Lázeňské náměstí 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR 
s ukázkami programu čestné 
jednotky Hradní stráže

Čtvrtek 20. 6. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Boršičanka

Pátek 21. 6. • 16.00  MěDK Elektra, kinosál
Velká dobrodružství malého 
brouka / Divadlo Za2 Praha

Pátek 28. 6. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Surf eva a Vašek

Pátek 28. 6. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Čas pod psa / komedie

27. – 30. 6. 
Festival/ Luhovaný Vincent
Kolonádní koncerty Lázeňské náměstí 
Neděle 2. 6. 15.00 Varmužova CM a Děcka ze 
Skoronic
Neděle 9. 6. 15.00 Ozvěny Světlovského bálu
Neděle 16. 6. 13.00–17.00 Folklorní Zálesí
Neděle 23. 6. 15.00 Taneční orchestr Akvarel
Čtvrtek 27. 6. 15.00 Vojenská hudba Olomouc
Neděle 30. 6. 15.00 Dechový orchestr Haná

KINO

Sobota 1. 6. • 19.30
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Středa 5. 6. • 19.30  
Free Solo 
Dokumentární USA, 2018, titulky

Čtvrtek 6. 6. • 19.30
Všechno bude 
Komedie ČR, 2018

Sobota 8. 6. • 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Neděle 9. 6. • 17.00 
V oblacích 
Animovaný Německo, 2019

Pondělí 10. 6. • 19.30  12

Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

Úterý 11. 6. • 19.30  12

Bolest a sláva
Drama Španělsko, 2019

Neděle 16. 6. • 17.00
TvMiniUni. Zloděj otázek 
Animovaný ČR, 2019

Pondělí 17. 6. • 19.30
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Úterý 18. 6. • 19.30  12

LOVení
Komedie ČR, 2019

Středa 19. 6. • 19.30 12

Skleněný pokoj
Drama ČR, 2019

Sobota 22. 6. • 19.30
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019 

Neděle 23. 6. • 17.00  
Tajný život mazlíčků 2
Animovaný USA, 2019

Pondělí 24. 6. • 19.30 12

Brankář
Životopisný Německo, 2018, titulky

Úterý 25. 6. • 19.30 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Středa 26. 6. • 19.30  12

Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

AKCe V MUZeU

Čtvrtek 20. 6. • 16.00 
PO STOPÁCH PReZIDeNTA 
MASARYKA / komentovaná 
prohlídka lázní 
Program k příležitosti 95. výročí návštěvy TGM 
v Luhačovicích

AKCE DDM

Pátek 7. 6. • 14.00 MěDK Elektra, kinosál
14. Zámecká akademie
Vstup 30 Kč/dospělí

Sobota 15. 6. • 8.30 SC Radostova
Fešák lázeňský 
Oficiálních závody Agility 

Pátek 28. 6. • 14.00 zámek
Vítání prázdnin
Sváťovo dividlo s pohádkou o Šípkové Růžence 
a další program, vstup 50 Kč/ osoba

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

AKCE CHARITy
Programy v prostorách Denního stacionáře 
Charity Luhačovice, Hradisko 100, od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč.
3. 6.   Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
10. 6.  Turnaj v ruských kuželkách
17. 6.   Posezení s harmonikou
24. 6. Zdravé cévy / PharmDr. Eva Valentová

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

PROGRAM SAS

Čtvrtek 6. 6. • 15.00 klubovna 
vybírá se částka na Vilu Tugend-
hat

Čtvrtek 13. 6. • 13.40 nádraží
Provodov / vede paní Kosková 

Sobota 15. 6. • 6.00 nádraží 
Velký Meder - termální lázně

Čtvrtek 4. 7. • 15.00 Radostova 
táborák

Úterý 27. 8. • 5.45 nádraží 
Brno, Vila Tugendhat / vede paní 
Záhorovská

Festival Janáček a Luhačovice 
v roce 2019

Již 28. ročníku festivalu Janáček 
a  Luhačovice rozezní naše lázně 
v týdnu od 15. do 19. července. V jeho 
dramaturgii budou připomenuta 
výročí nejen B. Smetany, L. Janáčka 
a B. Martinů, ale také výročí spojená 
s  lázněmi Luhačovice, k  nimž letos 
například patří 110 let od postavení 
hotelu Dům Bedřicha Smetany, stej-
ná doba od uspořádání prvního hu-
debního Smetanova festivalu v režii 
Marie Calmy Veselé či od prvního vy-
dání Luhačovických listů lázeňských. 
Zahájení festivalu (15. 7.) bude pat-
řit nejhranější české komické ope-
ře Prodaná nevěsta, jejíž první ver-
zi z roku 1866 uvede na Lázeňském 
náměstí operní soubor Slezského di-
vadla Opava pod taktovkou V. Spur-
ného a v režii L. Cukra. Festivalovým 
hostům se dále představí houslistka 
Julie Svěcená s  komorním orchest-
rem Virtuosi Pragenses, slovenská 
flétnistka Simona Pingitzer se Su-
kovým komorním orchestrem, uni-
kátní violoncellové kvarteto Prague 
Cello Quartet, jež jistě přiláká kromě 
stálých festivalových účastníků řadu 

posluchačů, kteří nepatří k pravidel-
ným koncertním hostům a  v  nepo-
slední řadě cembalistka Barbara Ma-
ria Willi se Slovenským komorním 
orchestrem Bohdana Warchala. Bliž-
ší informace k programu najdete na 
www.janacekluhacovice.cz.

Součástí festivalu je také dopro-
vodný program, k němuž mimo jiné 
patří dva odpolední open air kon-
certy, a to pěveckého sboru Morav-
ský komorní sbor a cimbálové mu-
ziky Danaj s  M. Múčkovou a  jejími 
hosty. Při koncertu CM Danaj bude 
průvodním slovem a  výběrem ze 
sběratelské činnosti lidových pís-
ní L. Janáčka a jeho spolupracovní-
ků F. Bartoše, H. Bíma, F. Kyselkové 
a  M.  Zemana poukázáno na jejich 
impozantní široký folkloristický zá-
běr. Výběr z Ukvalských písní zazní 
při koncertu Moravského komorní-
ho sboru. Svoje místo v doprovod-
ných akcích bude mít i  přednáška 
Mgr. Jaromíra Javůrka (18. 7.) „Lido-
vé inspirace rodného Lašska v tvor-
bě Leoše Janáčka“.

Milena Hrbáčová

Brigáda v Kladné Žilín
Že občanům Kladné Žilína není 

lhostejný vzhled jejich vesnice, 
jsme se mohli přesvědčit v  sobo-
tu 18.  května 2019, kdy náš osad-
ní výbor svolal brigádu na zvelebe-
ní obce. Bylo až překvapením, kolik 
se zúčastnilo lidí všech věkových ka-
tegorií od seniorů po školáky, ať už 
z řad spolku myslivců, hasičů, Holek 
v  akci, ale také obyvatelé nově při-
stěhovaní či přespolní. Ze svého vol-
ného sobotního dopoledne si ukro-
jilo více než 10 % obyvatel, což je 
více než 20 brigádníků. Přestože ne-
zbytná práce v obci zdá se být téměř 
nekonečná, cíl brigády, kterým bylo 
již zmiňované zvelebení obce Klad-
né Žilína, byl z  velké části dosažen. 
Hlavní náplní brigády byl celkový 

úklid kolem hlavní silnice vedou-
cí celou obcí, tedy odplevelení spár 
chodníků, čistění obrubníků kolem 
silnice, ořez větví zasahujících do 
vozovky, stříhání zeleně, sečení trá-
vy, její shrabání a odvoz, ale také od-
stranění vysokého železného slou-
pu, který dnes již neplnil žádnou 
funkci. Brigádníci vybavení nejrůz-
nějším nářadím rozdělení do tří sku-
pin tak během pěti hodin postupně 
zvelebili naši obec od bývalé školy 
až po hřiště u staré hospody. Všem 
zúčastněným patří samozřejmě vel-
ké poděkování. Ukázalo se, že čím 
dál více lidí pochopilo, že to nedě-
lají pro nikoho jiného než pro sebe 
a naši krásnou vesnici Kladnou Žilín.

Vendula Gergelová

Novinky z knihovny
V předprázdninovém čase vyhlašujeme v městské knihovně v rámci 

folklorního festivalu Písní a tancem literární a výtvarnou soutěž Pověst 
z Luhačovického Zálesí – vlastní dokončení zadaného textu určenou 
dětem od 3 do 15 let. Nejzajímavější dokončení pověsti bude oceněno 
ve třech věkových kategoriích knihou a roční registrací do knihovny. 
Text k dokončení pověsti je k dispozici přímo v knihovně nebo jej na-
leznete na našich webových stránkách. Podmínky účasti: věk od 3 do 
15 let, rozsah práce max. 3 strany A4.  Příběh může být dokončen nejen 
písemnou, ale i výtvarnou formou. Odevzdání práce do 15. července 
2019, a to buď osobně, nebo jako příloha k e-mailu: info@knihovna-lu-
hacovice.cz. Vyhlášení výsledků s předáváním cen proběhne v budo-
vě městské knihovny dne 12. 9. 2019 v 17 hodin. Bližší informace Vám 
rádi poskytneme na tel.: 577 132 235 nebo e-mailem.

M. Mikulcová

Středa 28. 8. • 5.45 nádraží 
Brno, Vila Tugendhat / vede pan 
Životský
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KULTUra / hISTOrIE

Janek Ledecký nadchl vyprodaný sál Elektry
Řadu nejznámějších hitů Janka 

Ledeckého, ale i  některé převza-
té písně v  podání tohoto umělce 
si 10. května vychutnalo publi-
kum ve vyprodaném sále  luhačo-
vické elektry. Skvělou muziku si 
lidé užili v rámci zpěvákova akus-
tického turné a vychutnali si i ta-
kové hity jako Proklínám, Pěkná, 
pěkná, pěkná nebo Na ptáky jsme 
krátký. Ale jak vůbec přišel nápad 
na šňůru koncertů v tomto podání 
bez elektrické kytary? 

Já jsem totiž zjistil, že když doma 
poslouchám muziku přes Spotify, 
tak si skoro vždycky navolím filtr, že 
chci akustické verze těch písniček. 
Asi je to tím, že mě baví, jak se písnič-
ky jakoby svléknou donaha. Já jsem 
měl jen v roce 1994 jeden akustický 
koncert, který byl natočený, a vyšla 
z něj tenkrát deska – album Jenom 
tak. A já vlastně vůbec nechápu, jak 
jsem to těch 25 let mohl vydržet bez 
toho. Teď tu všichni „brečíme“,  že 
nám to akustické turné v Luhačovi-
cích končí. Ale ono to úplně nekončí, 
protože je mimořádně úspěšné, nás 
to hrozně baví a lidi taky, tak to po-
jedem příští rok zase znova, ale v ji-
ných místech.  

Zpěváka kromě úspěšného tur-
né těší i další aktuální projekt.

Co mi dělá opravdovou radost, je, 
že jsme po 15 letech do Prahy vráti-
li muzikál Galileo. On tehdy měl pre-
miéru v  divadle Kalich. Teď ho ale 
hrajeme v  Hybernii, což je divadlo 
asi čtyřikrát větší. Ten prostor tomu 
strašně prospěl a  navíc se podařila 
neuvěřitelná věc, vstoupit do stej-
ný řeky, ale v jiným místě a čase. My 
jsme se tam totiž sešli v podstatě ta 
původní úžasná sestava, kde je Ivan-
ka Chýlková, Pepa Vojtek, Dasha, Ri-
chard Tesařík, Pavel Zedníček, Sabi-
na Laurinová, Petr Kolář… Já mám 
radost, že jsou pořád všichni ve skvě-
lý formě a podle reakcí diváků to dá-
vají všichni ještě líp než před těmi 15 
lety. 

Je známo, že díky kladnému 
vztahu ke sportu je rozhodně ve 
formě i sám Ledecký. V rodině má 
zpěvák, jak známo, ovšem oprav-
du věhlasnou sportovkyni – dce-
ru ester, která má olympijské zla-
to ze snowboardingu i z lyžování. 
Najdete někdy čas ještě si spolu 
zalyžovat?

Než propukne léto na plný pec-
ky, tak bych se ještě hrozně rád na 
pár dní přidal k Ester. Ona teď tré-
nuje na ledovci v Alpách a  testuje 
nové lyže a prkna na další sezonu. 
Tak bych si tam strašně rád na pár 

dní ještě prodloužil tu zimní sezo-
nu…

Přicházející léto ale fandí hlav-
ně oblíbenému windsurfingu, za 
kterým jezdí do Řecka. 

My už tam pojedeme po patnác-
tý, já bych dřív nevěřil, že budu ně-
kam takto pravidelně jezdit patnáct 
let. Ono ale v Evropě těch míst, kde 
dobře fouká, je hrozně málo. Budu 
tam tradičně měsíc, nebo dokonce 
pět neděl.

Hudba Ledeckého prý ani mezi 
surfováním nemine.

Já si tam vždycky beru nejmíň dvě 
kytary, takže vždy něco napíšu. To je 
ten problém, nebo vlastně výhoda 
moje, že tak jako nemám týden roz-
dělený na pracovní týden a víkend, 
tak ani rok nemám rozdělený na do-
volenou a ten zbytek. Já mám totiž 
pořád dovolenou, ale to bych neměl 
říkat (smích).

Skládat se bude, mohou se fa-
noušci tedy těšit brzy na nějakou 
novou desku? 

Já píšu nový písničky, a až jich budu 
mít dost, tak to nějak zveřejním. Teď 
jsme se ale rozhodli, že z toho akustic-
kýho turné vznikne vinyl, a to takový 
speciální, na kterém budou na obalu 
i QR kódy, takže když si je lidi načtou, 
naskočí jim i live koncert obrazově.

Publiku rozhodně udělá ale už brzy 
radost nové turné, tentokrát dokonce 
se symfonickým orchestrem a speci-
álním hostem koncertů bude Ivan 
Hlas. 

Začínáme koncem září v  Ostravě 
s  Janáčkovou filharmonií a  potom 
budeme pokračovat na celkem asi 7 
koncertech včetně Slovenska. 

Ivan hlas měl na hudební karié-
ru Ledeckého značný vliv.

Je to takový můj guru a  učitel, 
a když mi bylo těch 17, 18, 19…, tak 
jsem se od něj nejvíc naučil. Jak se 
pracuje s češtinou, jak se píšou texty. 

Koncerty díky spojení symfoňá-
ku a hudby Ledeckého a Hlase na-
bídnou nejeden mimořádný záži-
tek. Takže se diváci můžou těšit, že 
poprvé se symfoňákem uslyší také 
od Ivana Hlase Na kolena nebo Ma-
lagelo…

Skvělým zážitkem byl rozhod-
ně i  luhačovický koncert uzavíra-
jící Ledeckého akustické turné. 
Samozřejmě nejen scénou, která 
představovala bar, kde se dokonce 
opravdu točilo pivo. Hlavně skvě-
lou, pohodovou hudební show, 
kterou dokázal Ledecký spolu se 
svou kapelou publikum zcela nad-
chnout, a obecenstvo je tak v závě-
ru ocenilo i ovacemi vestoje. 

Luhačovice a Židé
Vážení příznivci, v Muzeu luhačo-

vického Zálesí připravujeme výsta-
vu Luhačovice a Židé, která bude za-
hájena 28. 11. 2019. 

Dovolujeme si obrátit se na vás 
s  dotazy, souvisejícími s  historií ži-
dovských obyvatel a  návštěvníků 
Luhačovic, které nám pomohou při 
přípravě výstavy. Děkujeme pře-
dem za jejich zodpovězení, popří-
padě za jejich předání dalším pa-
mětníkům.

Existence komunity luhačo-
vických Židů, ať už trvale žijících 
obyvatel, či přechodně působí-
cích podnikatelů či zaměstnanců 
a  v  neposlední řadě lázeňských 
hostů a  pacientů, je téměř zapo-
menuta stejně jako osudy jed-
notlivých osob a  rodin, jež ji tvo-
řily. V  současnosti se návštěvník 
Luhačovic při procházce městem 

nesetká s  jediným symbolem na-
značujícím, jak pevně bylo toto 
lázeňské místo v  minulých do-
bách propojeno s  židovským spo-
lečenstvím. Přece se však v  archi-
vech a v  literatuře podařilo nalézt 
doklady a  fragmenty, jež spolu se 
vzpomínkami nejstarších pamětní-
ků z let před druhou světovou vál-
kou vypovídají, jakým způsobem 
se v minulosti Židé podíleli na živo-
tě obce i na rozvoji luhačovických 
lázní. Lázně navštěvovali židovští 
hosté již v  18.  století. Obliba lázní 
Luhačovic u židovských návštěvní-
ků přetrvala až do počátku druhé 
světové války. Občané židovského 
vyznání se začali v  Luhačovicích 
trvale usazovat v 19. století. K nej-
starším trvale žijícím židovským ro-
dinám patřili v  Luhačovicích Son-
nenscheinovi, Jelínkovi, Bockovi 

a  Donathovi, kteří se zabývali pi-
vovarnictvím, výrobou a prodejem 
destilátů, pohostinstvím, povoz-
nictvím, řeznictvím a  obchodem. 
Od poloviny 19. století zde půso-
bila řada židovských lékařů, z nich 
natrvalo se v  Luhačovicích usadil 
lázeňský a obvodní lékař Siegfried 
Frankl s  rodinou. K význačným lu-
hačovickým podnikatelům se na 
počátku 20. století řadili uherskob-
rodští hoteliéři Singer a  Smetana, 
působila zde řada dalších živnost-
níků židovského vyznání, kteří ne-
měli v Luhačovicích trvalé bydliště. 
Výstava Luhačovice a  Židé mapu-
je pomocí fotografií, dokumentů 
a  vzpomínek osudy našich židov-
ských spoluobčanů, ale i  návštěv-
níků lázní, mezi nimiž židovská 
klientela od počátku zaujímala vý-
znamnou skupinu. 

1. Tradují se v rodině nějaké vzpo-
mínky na židovské obyvatele (či ná-
vštěvníky) Luhačovic? 

2. Dochovaly se u vás nějaké pa-
mátky na spoluobčany židovského 
vyznání (fotografie osob či budov, 
dokumenty, předměty)?

3. Dochovala se u  vás malířská 
plátna neznámého autora s motivy 
z Jadranu – Mostaru a Dubrovníku?

4. Postrádáte v Luhačovicích ně-
jakou připomínku židovských spo-
luobčanů, např. v podobě pamětní 
desky či památníku?

Blanka Petráková
Muzeum jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně – Muzeum luhačovického Zálesí
+420 606 250 786

muzeum.luhacovice@seznam.cz
www: muzeumluhacovice.cz

 www.facebook.com/mu-
zeumluhacovice

Zajímavý veterán
Mezi desítkami veteránů, kteří při-

jeli v sobotu na Otevírání pramenů, 
byla i  krásná Tatra vyrobená roku 
1930, patřící v současnosti Miroslavu 
Hlaváčovi. „Je to tatra 12, s dvouvál-
covým vzduchem chlazeným moto-
rem – klasická tatrovácká Ledvinko-
va koncepce. Obsah motoru je 1056 
ccm, výkon 12 koní. Přijeli jsme sem 
56 kilometrů z  Vracova po vlastní 
ose,“ poznamenal Hlaváč, který do-
razil svým krásným veteránem spo-
lečně s  manželkou. Moc pádit ale 
nemohli. „Maximální rychlost byla 

udávána 90, ale jde tak 70...,“ podotkl 
veteránista. Je třetím majitelem vozu 
a má k jeho historii i certifikát z Tat-
rovky. „To auto vyrobené na zakázku 
si koupil v roce1931 pan Mála z Pro-
bulova. To byl důstojník rakousko-
-uherské armády ve výslužbě. Když 
zemřel, měl auto dědit jeho syn, ale 
měli v  rodině tragédii, on se totiž 
oběsil, a to na vysokých kachlových 
kamnech,“ prozradil Hlaváč. Auto 
pak získal jiný majitel a od něj poté 
po letech současný vlastník. Proto-
že odpoledne se nad Luhačovicemi 

obloha začala zatahovat, nasadil své-
mu historickému kabrioletu i  jeho 
plátěnou střechu. „Doufáme, že ne-
bude pršet, ono když déšť přijde, tak 
i pokud máte zataženou střechu, prší 
všude, na kolena, no, ale lidem teh-
dy to asi tolik nevadilo,“ doplnil Hla-
váč. Jeho veterán je hodně původní 
– všechny plechy i motor. „Akorát se 
musel udělat nový lak, ten už začal 
oprýskávat, navíc na jedné výstavě 
na to spadla motorka. Opravoval se 
ale taky motor a brzdy,“ dodal maji-
tel historického kousku. 

Vozem přijeli s chotí i stylově odě-
ni. „Snažíme se oblečení přizpůso-
bit třicátým čtyřicátým létům, kdy 
byla tato tatrovka ještě nové auto,“ 
pousmál se veteránista. Historická 
auta jsou jeho dlouhodobým ko-
níčkem, a  tak kromě tohoto kous-
ku má doma ještě dalšího veterána. 
„Jestli jste viděli italský film o účet-
ním Fantocim, tak ten tam měl stej-
ný typ auta. Je to vůz Bianchi, měst-
ský vůz postavený na základě Fiatu 
500,“ uzavřel Hlaváč. 

Nikola Synek
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Koupím byt v Luhačovicích 1+1. 
Kontakt.: 775 999 550

WELLNESS CENTRUM
Výhodná cena vstupu pondělí – čtvrtek

od 320 Kč / 2 hodiny
Noční wellness se saunovými ceremoniály

vždy v pátek od 18:30 hodin
cena: 500 Kč / 2 hodiny

tel.: 577 682 756
e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
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