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Výsledky voleb v Luhačovicích 
Ke komunálním volbám v Luhačovi-
cích letos přišlo47, 23 % oprávněných 
voličů, kteří odevzdali 1954 obálek 
se zakřížkovanými kandidátními 
listinami. Tentokrát vybírali ze sedmi 
politických subjektů. Voleno bylo 
21 zastupitelů. 

SNK PRO Luhačovice (45,56 %)
KDU-ČSL (17,99 %)
NEZÁVISLÍ (9,83 %)
STANSTAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (9,24 %)
ODS (8,99 %)
PŘÍSAHA+NK (5,84 %)
KSČM+NK„Luhačovjané 2022“(2,52 %)

Vážení čtenáři, 
do rukou se Vám dostává říjnové čís-
lo Luhačovických Novin, které je jako 
vždy zaměřeno především na aktu-
ální informace z našeho krásného 
města. Při této příležitosti bych Vás 
ráda informovala o ocenění, které 
naše noviny získaly v soutěži Rad-
niční listy roku 2022. V krajském kole 
jsme se umístili na krásném 1. místě. 
Toto ocenění nás nesmírně těší a je 
pro nás velkou motivací pro udržení 
kvality obsahu i zpracování navzdo-
ry zvyšujícím se nákladům na tisk. 
Velkou zásluhu má bezesporu nová 

vizuální identita města, která se 
promítla do celkového vnímání mě-
síčníku jeho čtenáři. Náplní každého 
vydání jsou nejen aktuální zprávy 
z radnice, prostor k informování 
o své činnosti dostávají i neziskové 
organizace a součástí jsou tradiční 
kulturní pozvánky a rozhovory jak 
s místními lidmi, tak s osobnostmi, 
které navštívily Luhačovice. Pra-
videlně zařazujeme rubriku Tady 
pramení architektura, ve které se 
dozvíte něco z historie Luhačovic, 
a samozřejmě nezapomínáme na 
oblast sportovní. Nově bychom chtěli 
dát prostor místním živnostníkům, 
kteří buď začínají, nebo mají za 
sebou několikaleté zkušenosti a kteří 
by se chtěli o své příběhy se čtená-
ři podělit. Vaše motivy a nápady 
rádi uvítáme. V případě zájmu nás 
můžete kontaktovat prostřednictvím 
emailu srncova@luhacovice.eu. Pod-
mínkou je trvalé bydliště v Luhačovi-
cích. Jak jsem již naznačila, aktuální 
zvyšování cen se razantně promítá 
i do tisku. Vydání Luhačovických 
novin bude od října o 80 % dražší. 
Vzhledem k tomu, že Luhačovické 
noviny považujeme za velmi důležitý 

komunikační kanál, vedení města se 
rozhodlo, že budou i nadále dodá-
vány do schránek v Luhačovicích 
a přidružených obcích zdarma, a vě-
říme, že i v budoucnosti zůstanete 
jejich věrnými čtenáři. Na závěr bych 
Vám chtěla popřát krásné podzimní 
měsíce, choďte co nejvíce do přírody, 
která je nyní v Luhačovicích a jejich 
okolí nádherně zbarvená, a hlavně 
pečujte o své zdraví, které je tím 
nejcennějším, co máme. 

Hana Srncová, šéfredaktorka LN, 
tisková mluvčí města Luhačovice

Další rozšíření parkovacích míst v ul. 
Družstevní je konečně blíže k realizaci
Jak jste již byli informováni, město 
Luhačovice připravuje další rozšíření 
parkovacích míst v lokalitě v blízkos-
ti nového mostu na ul. Družstevní 
u Penny Marketu.
Město už v lednu 2022 podalo žádost 
o dotaci z Národního plánu obnovy, 
z důvodu především zdlouhavé ad-
ministrativy na straně poskytovatele 

dotace ale písemné rozhodnutí o po-
skytnutí finančních prostředků získalo 
až v polovině září 2022. Nyní tedy 
může začít proces výběru zhotovitele 
stavby. Půjde o úpravu plochy s bý-
valou váhou v těsné blízkosti nového 
mostu na ul. Družstevní, naproti bu-
dovy č. p. 886 a 599. Vznikne zde nově 
upravená plocha pro parkování s cca 

30 parkovacími místy a chodník, který 
bude navazovat na chodník přes nový 
most. Dotace se zaměřuje na udržitel-
né a efektivní hospodaření s vodou, 
plocha parkoviště se z nepropustné 
upraví na propustnou, která lépe po-
máhá zadržovat vodu v krajině.

Odbor správy majetku
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Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2023 
Žádat o individuální dotaci mohou 
právnické nebo fyzické osoby. 
Dotace je určena na podporu čtyř 
oblastí: 
•	 sportu a tělovýchovy
•	 kultury a kulturního dědictví
•	 vzdělávání a volnočasové aktivity 

dětí, mládeže a seniorů
•	 na sociální služby, zdravotnictví 

a humanitární pomoc
Žádost lze podat pouze do jedné z vy-
jmenovaných oblastí.
Žádost se podává na formulářích žá-
dostí, které jsou k dispozici na inter-
netových stránkách města Luhačovice 
– www.mesto.luhacovice.eu nebo na 
finančním odboru Městského úřadu 

Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice. 
Žádosti o dotaci na předepsaném 
formuláři se všemi vyplněnými údaji 
včetně všech příloh přijímá město 
Luhačovice do 16. 11. 2022 do 12 hodin 
prostřednictvím podatelny Městské-
ho úřadu Luhačovice.
Žádost je možné podat:
•	 osobně na podatelně Městského 

úřadu Luhačovice
•	 přes elektronickou podatelnu e-po-

datelna@luhacovice.eu
•	 prostřednictvím datové schránky 

ID dat. schránky: m35bcw4
Časové razítko podání je rozhodu-
jící pro dodržení termínu podání. 

Předkládaný projekt musí být rea-
lizován v roce 2023.  Žadatel, který 
nepředloží žádost ve stanoveném ter-
mínu, je vyřazen z výběrového řízení. 
Výsledky výběrového řízení budou 
zveřejněny na internetových strán-
kách města Luhačovice – www.mesto.
luhacovice.eu do 30 dnů po schválení 
rozpočtu města na rok 2023.
Podané projekty včetně jejich příloh 
město Luhačovice nevrací.
Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém 
řízení, bude uzavřena veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí individuální 
dotace.
Rada města Luhačovice, schváleno usne-
sením č. 217/R15/2022, dne 23. 08. 2022 

Technická studie k obchvatu Luhačovic 
je hotová. Starosta ji představil 
na mezinárodní dopravní konferenci
V Luhačovicích se ve Společenském 
domě uskutečnil již 12. ročník mezi-
národní dopravní konference “Střed-
ní Morava – křižovatka dopravních 
a ekonomických zájmů”. Zúčastnili se 
jí ministr dopravy ČR Martin Kupka, 
hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, 
předseda Trenčianského samospráv-
ného kraje a další. 
Konferenci zahájil Libor Lukáš, před-
seda Sdružení pro rozvoj dopravní 
infrastruktury na Moravě, který předal 
slovo starostovi Luhačovic Marianu Le-
žákovi. Ten všechny účastníky seznámil 
s technickou studií obchvatu, kterou se 
podařilo úspěšně dokončit. „Obchvat 
bude znamenat ochranu minerálních 
pramenů, čisté ovzduší, klid a zvýše-
ní bezpečnosti dopravy pro lázeňské 
město. Nyní se dokončuje biologický 
průzkum a ve spolupráci se Zlínským 
krajem bude zahájený geologický prů-
zkum, připravovat se začne také proces 
posuzování vlivů na životní prostředí 
EIA," vysvětlil Marian Ležák. Trasa 
obchvatu je dlouhá cca 9,1 km. V přípa-
dě udržení stávajícího tempa přípravy 
by se stavba mohla zahájit v roce 2028 
a samotná realizace by mohla trvat 

2 roky. „Celou trasu budeme koordino-
vat s obcemi, přes jejichž území obchvat 
povede," dodal na závěr starosta. 
K obchvatu se vyjádřil i náměstek 
hejtmana ZK Radek Doležal. „Bez 
spoluúčasti Zlínského kraje je to 
ekonomicky nemožné, proto jsme se 
rozhodli o finanční podporu. Vý-
znam Luhačovic jako takových je díky 
lázeňskému turismu velký a ochrana 
minerálních vod je klíčová. Samozřej-
mě, když dopravu vytlačíme z města 
ven, je to jenom dobře."
Také podle ministra dopravy Marti-
na Kupky se jedná o stavbu, která by 
rozhodně pomohla, především kvůli 
významu zdejšího území a charakte-
ru lázeňského města. Souhlasí i Libor 
Lukáš, dle kterého se nejedná pouze 
o obchvat Luhačovic, ale i o "obchvat 
lázeňských pramenů". Ochrana mi-
nerálních vod má podle něj vysoký 
společenský význam a v daném zá-
jmovém území musíme tedy sledovat 
obě definované priority.
„S radostí musím konstatovat, že po 
letech, kdy se o projektu obchvatu 
pouze diskutovalo, se konečně „ledy 
hnuly“ a začaly se dít důležité věci. 

Máme promyšlené trasování obchva-
tu a je hotová technicko-ekonomická 
studie, která prokazuje efektivitu 
tohoto projektu. Jinými slovy to zna-
mená, že se obchvat z hlediska dlou-
hodobých hospodářsko-sociálních 
přínosů vyplatí vybudovat”, vysvětlil 
Lukáš.
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Přistavení kontejnerů na Velkoobjemový odpad

Občané zde mohou uložit velkoobje-
mový odpad, který svým rozměrem 
přesahuje možnosti popelnice. Upo-
zorňujeme, že není možné do tohoto 

kontejneru ukládat nebezpečné 
odpady (akumulátory, pesticidy, 
sorbenty, barvy, oleje, polystyren), 
pneumatiky ani elektropřístroje 

(televize, ledničky, rádia, zářivky, 
počítače…). Tyto odpady mohou 
občané zdarma ukládat v provozní 
době na Sběrném dvoře v Luhačo-
vicích.
Tato služba je výhradně pro obča-
ny! Podnikající osoby fyzické nebo 
právnické musí řešit likvidaci odpadů 
dle zákona o odpadech samostatně 
a na své náklady, nikoliv z poplatků 
občanů města.
Technické služby Luhačovice, p. o.          
Info na tel: 724 651 034, 724 651 032

Město Luhačovice: Integrované obce:

Branka + Rumunská
PÁTEK 

7.10.2022 Polichno
PÁTEK  

7.10.2022

L.Janáčka + Solné
 PÁTEK 

14.10.2022 Kladná Žilín
PÁTEK  

14.10.2022

Újezda + park. za Alfamarketem
PÁTEK 

21.10.2022 Řetechov
PÁTEK  

21.10.2022

Děti v rámci Evropského týdne mobility viděly 
policejní honičku a učily se přecházet
Luhačovice se i letos připojily k Evrop-
skému týdnu mobility. Odstartovala ho 
ukázka práce složek Integrovaného zá-
chranného stystému ve čtvrtek 14. září 
v areálu Radostova. Akce, kterou každý 
rok organizuje SVČ Luhačovice za pod-
pory Města Luhačovice, se zúčastnily 
děti z MŠ a ZŠ. I přes nepřízeň počasí 
se přišla podívat i veřejnost. Dopo-
ledne zahájil starosta Marian Ležák 
s místostarostou Jiřím Šůstkem. Děti 
přivítal i ředitel sportovního centra 
Radostova Miroslav Talaš a paní ředi-
telka SVČ Luhačovice Eva Tomalová. Po 
celé dopoledne se postupně vystřídaly 
složky IZS s ukázkou své činnosti, ať 
už šlo o Policii ČR, Městskou policii 
Luhačovice či Hasičský záchranný 
sbor. Návštěvníci viděli pronásledování 
vozidla nebo třeba jak se cvičí služební 
psi a koně. Součástí Evropského týdne 
mobility byly v Luhačovicích také 
různé besedy, přednáška či pohodové 
závody. A nechyběla ani akce Prvňáčci 
na přechodech. „Čtyřicet dětí z místní 
základní školy si u železničního přejez-
du a přechodu pro chodce od strážníků 

poslechlo, jak se správně rozhlédnout 
a vejít na přechod, jak je důležité na-
vázat oční kontakt s řidičem a chodit 
vpravo,“ přiblížil velitel Městské policie 
Luhačovice Michal Zámečník.
Strážníci školákům také pomocí aut vy-
tvořili reálné situace, ke kterým může 
na přechodech dojít. Připomněli i dů-
ležitost reflexních prvků, které dětem 
také věnovali. „Akce probíhala přesně 
v mítech, kudy školáci denně přichá-
zejí na výuku. Věříme, že jsme přispěli 
k tomu, aby jejich cesta do školy byla 
bezpečnější,“ uzavřel Michal Zámečník.

Šárka Holubcová

Vzpomínka na pilota RAF 
a rodáka z Luhačovic 
generálmajora 
Josefa Šnajdra

Při příležitosti 30. výročí úmr-
tí generálmajora Josefa Šnajdra, 
v době války pilota RAF, se uskuteč-
nila 13. 9. 2022 u jeho pamětní desky 

umístěné v městské knihovně vzpo-
mínka na tohoto našeho významného 
rodáka. Vzpomínkové akce se zúčast-
nil pan Bohumil Hrabě z Klubu vý-
sadkových veteránů z Uherského Bro-
du, PhDr. Blanka Petráková z Muzea 
luhačovického Zálesí, místostarosta 
města Jiří Šůstek, pan Zoltán Halász 
a paní Milana Mikulcová z městské 
knihovny.
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Tady pramení architektura
Najády

Najády jsou v řecké mytologii vodní 
nymfy, ochránkyně pramenů a vodních 
zřídel. Jsou to bytosti nejvíce podobné 
našim pohádkovým vílám nebo rusal-
kám. Najády minerálních pramenů 
mají léčebnou i věšteckou moc. Jsou 
věčně mladé a krásné, avšak nejsou 
nesmrtelné. Když vyschne jejich zřídlo 
nebo pramen, umírají s ním.
V Luhačovicích jsou Najády stále živé 
a krásné. Svědčí o tom dvě ženské 
figury zpodobňující najády umístěné 
na jedné z nejautentičtěji zachovalých 
staveb v Luhačovicích.  A právě podle 
těchto plastik byla vila po dlouhou 
dobu pojmenována U Najády.

Vila s lékárnou

Vila, která je poslední stavbou v uli-
ci Dr. Veselého, byla postavena pro 
lékárníka a nájemce minerálních vod 
Ignáce Seicherta již roku 1886.  Podle 
dochovaných dokumentů podal I. Sei-
chert žádost o povolení stavby domu 
v září 1884 a počátkem roku 1886 byla 
vila zkolaudována lázeňským lékařem 
Pickem. Byla vystavěna neznámým 
stavitelem v novorenesančním slohu, 
doplněném na fasádě dřevěnými 
prvky a konstrukcemi převzatými 
z alpského stylu. Inspiraci germán-
ským kulturním prostředím vykazoval 
původní název lékárny Austria. 
Od počátku plnila vila funkci lékárny, 
ve které se vystřídalo během století 
několik provozovatelů Po I. Seichertovi 
to byl lékárník Hugo Tauber a posled-
ním majitelem před únorem 1948 byl 
lékárník František Toman. Roku 1950 
byla lékárna znárodněna. Do majetku 
Tomanovy rodiny byla vila navrácena 
v restitučním procesu po roce 1989. Do-
plňkově sloužila vila také k ubytování.
Ignác Seichert byl známý lékárník 
v Rožnově pod Radhoštěm, Uherském 
Brodě i v Luhačovicích, kde kromě 
provozování lékárny získal do pronájmu 
zasilatelství minerálních vod. Při výrobě 
minerální soli odpařováním v kotli vy-
užíval pramen vyvěrající poblíž základů 
vily. Čerpání minerální vody, kterou 
považoval za svůj majetek, napadl hrabě 
Otto Serényi v tzv. Sporu o vodní právo. 
Po několikaletém soudním sporu nako-
nec spor skončil dohodou.

V roce 2000 se vila zařadila mezi 
luhačovické Kulturní památky. 
Nad vstupem do budovy je umístěn 
štít s aeskulapovou holí. Před vilou pak 
najdete pískovcovou sochu Jarní květy, 
jejímž autorem je sochař Jan Kavan.
Austria, Tauber, Vila s lékárnou a dnes 
známá jako Čokoládovna u Najády – to 

všechno jsou názvy vily, která je z po-
hledu architektury považována za jednu 
z nejzdařilejších realizací historizující 
architektury v celých Luhačovicích.

Jarmila Ďurďová 
Zdroj: Příběhy domů a vil / B. Petráková 
a L. Horňáková
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Architekt Čestmír Huf
Luhačovice si pamatuje jako malé dítě, 
fascinovala ho Pražská čtvrť s prome-
nádami. Vystudoval Fakultu architek-
tury v Brně a založil architektonický 
ateliér v Praze, který se zabývá modulo-
vou výstavbou. Architekt Čestmír Huf, 
který se narodil ve Zlíně a již 20 let 
žije v Praze, nedávno navštívil lázně 
v našem krásném městě. „Při stavbě 
nového domu by se mělo pamatovat na 
způsob energetické náročnosti domu 
a dopředu u samého zrodu projektu 
spolupracovat s odborníky,“ řekl v roz-
hovoru pro Luhačovické Noviny. 

Jak na tebe působí Luhačovice 
z pohledu historické architektury 
a začlenění nových staveb do 
historického rázu města?
Z pohledu historie je architektura Lu-
hačovic u nás v republice ojedinělá až 
výjimečná. Od Jurkovičových folklór-
ních staveb až po Fuchsův funkcionali-
smus. Krásná je jeho Bílá čtvrť s jedno-
duchými až postfunkcionalistickými 
prvky. Co se týče začlenění nových 
nebo rekonstruovaných staveb, tak 
mohu vyzdvihnout kolonádu s hlavním 
objektem pramene Vincentky, který je 
velmi citlivě pojat. Je tu i pamatováno 
na reklamní smog, který například 
v jiných městech hyzdí okolí.

Která stavba se ti líbí nejvíce a co 
konkrétně?
Luhačovice jsou ve své architektu-
ře jedinečné, najdeme tady jak už 

zmiňovaného Jurkoviče, tak i stavby, 
které jsou neodmyslitelné a mezi ně 
patří objekt pošty od B. Fuchse. Beru 
ji jako jednu z nejvýznamnějších 
staveb v Luhačovicích. Je to krás-
ná, čistá funkcionalistická budova 
s propojením venkovního světla do 
interiéru přes pravidelně rastrované 
prosklené plochy jak ve vodorovném, 
tak i ve vertikálním směru. Krásná 
práce s přirozeným osvětlením. Bílá 
barva fasády jen podtrhuje jedineč-
nost a genialitu autora v kompozici 
s okolními stavbami a jejím samot-
ným začleněním mezi ně.

Jak často jezdíš do Luhačovic a jak 
na tebe působí?  
Do Luhačovic jezdím pravidelně a sle-
duji jejich rozvoj. Z provinčního lá-
zeňského města se skomírající slávou 
se stala poměrně turisty i lázeňskými 
hosty oblíbená destinace. Je velké 
štěstí, že doba socialismu nezasáhla 
významně historický střed a panelové 
domy s nákupními centry se stavěly 
dál od okraje města. 

Jak vzpomínáš na Luhačovice jako 
dítě?  
Jezdil jsem tady ke známým na 
prázdniny a také na chatu u přehrady 
už někdy od 80. let. Fascinovala mě 
Pražská čtvrť s promenádami. Pár 
domů bylo opuštěných se zarostlými 
zahradami, a tak jsme se do nich jako 
děti chodili hrávat. Pamatuji na pře-
hradu a polorozbořený Augustinián-
ský dům, který je dnes hezky opraven. 

Máš nějakou radu pro ty, kteří 
plánují stavbu? Co bys jim 
doporučil, čeho se naopak mají 
vyvarovat? 
Doporučil bych hlavně, aby si uvě-
domili, že dům se nestaví na 3 až 
5 let, ale bude třeba se o něj sta-
rat a udržovat. Že potřeby rodiny 
mohou v průběhu let doznat dost 
významných změn. Pamatovat na 
způsob energetické náročnosti domu 
a dopředu u samého zrodu projektu 
spolupracovat s odborníky.

Zasaď si svůj strom – Strom radosti
Zveme všechny občany na další sáze-
ní stromů v Luhačovicích. Tentokrát 
budeme sázet v areálu Sportovního 
centra Radostova. Celkem 37 Stro-
mů Radosti v areálu Radostova se 
již těší na své nové majitele. Šance 
je tedy i pro vás. Stanete se patro-
nem svého stromu, můžete o něj 
pečovat a sledovat jak roste spo-
lu se svými dětmi či vnuky. Stačí, 
když se přihlásíte zasláním e-mailu 
na durdova@luhacovice.eu a svůj 
strom si včas zarezervujete. Akcí 
„Zasaď si svůj strom“ se Luhačovice 
připojily k celostátní výzvě Sázíme 
budoucnost již začátkem roku 2021. 

K dnešnímu dni jsme společně za-
sadili 164 ks stromů, a to jak v Lu-
hačovicích, tak i v místních částek 
Polichna, Řetechova a Kladné Žilín. 
Termín výsadby je naplánovaný na 
12. 11. 2022 v 9:00 hod. v areálu Spor-
tovního centra Radostova. Výsadbou 
dalších 37 stromů dosáhneme cel-
kového čísla 201 nových stromů pro 
život v našem městě. Přijďte podpo-
řit tento krásný projekt a pomozte 
společně vytvořit krásné a zdravé 
prostředí pro naše děti.

Jarmila Ďurďová, projektová manažerka 
cestovního ruchu
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CESTOVÁNÍ

Na kole Zlínskem a Luhačovickem
Z Luhačovic na Malenisko
Podzimní projížďky jsou vůbec jedny 
z nejlepších. Pokud dodržíte několik 
zásad, podzimní krajinu si naplno 
vychutnáte. Je důležité sledovat před-
pověď počasí, dny se pomalu zkracují 
a počasí je velice proměnlivé. S tím 
souvisí i to, že musíte být dobře vidět, 
pořádná světla jsou tedy důležitá. 
Nezapomeňte na vhodné nepromoka-
vé oblečení a dávejte pozor na louže, 
listy a ovoce spadlé ze stromů. V ne-
poslední řadě si nastavte cíle. Těch je 
v Luhačovicích a jeho okolí opravdu 
mnoho. Třeba se můžete vydat z Lu-
hačovic na Malenisko.

Z Luhačovic 
na Malenisko
Horské, 22 km, 
převýšení 437 m

Uprostřed lesů jen kousek od Luha-
čovic najdete místo jako vystřižené 
ze sto let starých pohádek. Poutní 
kostelík Panny Marie Sněžné na 
Malenisku je místo s kouzelnou 
atmosférou. Z Luhačovic sem vede 
turistická trasa, ale dá se krásně 
projet i na kole. Z centra Luhačovic 
to vezměte kolem říčky Šťávnice na 
Lázeňské náměstí. Tady je potřeba 
sesednout, ale můžete si na cestu 
nabrat trochu zázračných luhačo-
vických vod. Kousek za Ředitelstvím 
lázní je cesta po žluté turistické 
značce kolem pramenu Marie až na 
Řetechov, tak žlutou pečlivě sledujte, 
ostatně bude vás doprovázet skoro 
až na Malenisko. 
Náš tip: Trasa je ideální na horské 
elektrokolo. Půjčit si ho můžete 
v BIFU u nádraží v Luhačovicích. Až 
se přes Řetechov propracujete na 
začátek lesa, zpozorněte. Po pár me-
trech bude nenápadná odbočka vle-
vo, tudy se vydejte a po vrstevnicové 
trase se dostanete až na Maleniska. 
Tak a jsme u kostela. Není nádher-
ný? Cesta domů vede přes Ludko-
vice po okresní silničce, můžete se 
stavit u Jezírka lásky, a nakonec se 
ještě pokocháte výhledy z Horního 
Dvora, kde se můžete protáhnout 

u bývalého letiště. Další tipy Kam 
na kolo na Zlínsku a Luhačovicku 
najdete v novém cykloprůvodci, kte-
rý nabízí 25 prověřených cyklotipů 
na výlety po Luhačovicku, Zlínsku, 
Valašském Klobucku, Vizovicku, 
Uherskobrodsku nebo Otrokovicku. 
Nová tisková brožura je k dispozici 
na informačním centru a zároveň 

všechny tipy na cyklovýlety (a nejen 
ty) jsou dostupné na webu destinace 
Zlínsko a Luhačovicko v sekci Kam 
na kolo. 

Jana Pastyříková, manažer destinace 
Zlínsko a Luhačovicko  
Jarmila Ďurďová, manažer cestovního 
ruchu města Luhačovice
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ROZHOVOR

Týden knihoven v Luhačovicích 
Jako každoročně, i letos se naše 
knihovna zapojuje do celostátní 
akce na podporu čtenářství Týden 
knihoven. Ve dnech od 3.10. do 
7.10. vám nabízíme možnost regis-
trace nových čtenářů z řad dětí do 
15 let zdarma. Také jsme nezapo-
mněli na tradiční amnestii pro za-
pomnětlivé čtenáře, kteří mají doma 
tak dlouho vypůjčené knihy, že už 
se pomalu bojí přijít je vrátit. Nic se 
nebojte a přijďte, veškeré poplatky 
za upomínky vám budou odpuštěny! 
A na malé návštěvníky čekají oma-
lovánky, lustěnky, kvízy a stolní hry. 
Ve čtvrtek 6. 10. v 10.00 slavnostně 

zahájíme zimní semestr Virtuální 
univerzity třetího věku s názvem 
Dějiny oděvní kultury. Během zaha-
jovací hodiny bude také studentům 
letního semestru slavnostně předá-
no Osvědčení o absolvování.
Tímto zveme všechny nové zájemce 
o studium do našich řad. Setkáváme 
se v prostorách knihovny jednou za 
čtrnáct dní na dvě hodiny. Můžete 
si sami zvolit, zda budete na společ-
ná setkání chodit, nebo zda zvolíte 
studium z domova.
Přednášky jsou dostupné na webu  
www.e-senior.cz. Jedinou stu-
dijní povinností je pouze plnění 

průběžných testů a testu závěreč-
ného. Není se však čeho obávat. Jak 
již název napovídá, univerzita je 
určena osobám se statutem důchod-
ce nebo invalidním důchodcům bez 
omezení věku. Cena za semestr, což 
je 6 vyučovacích dvouhodinovek, 
činí 400 Kč. Přihlašovat se může-
te telefonicky na čísle 577 132 235, 
e-mailem na info@knihovna-luha-
covice.cz nebo osobně při návštěvě 
knihovny do 23. 10. 2022. Bližší in-
formace o dění v knihovně najdete 
na našem webu a Facebooku.

Těšíme se na vás Milana Mikulcová

Kdo to v životě měl jednoduché? Důležité je se 
z těch pohlavků nesložit, poučit, přijmout je, 
poděkovat a zmáknout… radí Naďa Konvalinková.
Luhačovice v srpnu navštívila hereč-
ka s pomněnkovýma očima a pří-
jemným úsměvem, Naďa Konvalin-
ková. K divadlu se dostala poprvé 
při studiu na Gymnáziu Jana Ne-
rudy v Hellichově ulici v Praze. Na 
lidové škole umění se pak připravo-
vala na přijímací zkoušky na DAMU. 
Po absolutoriu DAMU působila 
nejprve v Divadle J. K. Tyla v Plzni, 
poté přešla do Městských divadel 
pražských. Zpočátku hrála většinou 
mladé naivky a prosté dívky, s při-
bývajícím věkem se postupně pře-
hrála do polohy zralých žen a hod-
ných i moudrých maminek. Když 
jí bylo deset let, rodiče se rozvedli. 
Ten rozchod byl tak bouřlivý, že ji 
a sestru dala sociálka do dětské-
ho domova. Sestry odsud dokonce 
utekly.  Po roce pak připadly babičce 
z tatínkovy strany. 

Je o Vás známo, že jste to v životě 
neměla jednoduché, především 
v dětství, jste ale stále plná 
optimismu a energie, co Vás nejvíc 
nabíjí?
A kdo to v životě měl jednoduché? 
Já si myslím, že každý tady dosta-
neme to, co potřebujeme, aby nás 

ten život navedl na cestu, kterou 
máme jít, a dokud tou cestou, která 
je nám určena, nejdeme, dostáváme 
ty pohlavky. Důležité je se z pohlavků 
nesložit, poučit, přijmout je, poděko-
vat a zmáknout. 

Je naopak něco nebo někdo, co Vás 
opravdu dokáže naštvat?
Co mne štve je lež, mamonářství, 
neochota a vyčůranost některých lidí. 
Tohle mne opravdu zlobí. 

Do Luhačovic jezdíte pravidelně?
Já jsem do Luhačovic jezdila s diva-
dýlkem, každoročně jsme tady byli 
s Květou Fialovou a právě tady jsme 
se potkaly s Verunkou Záhorskou 
a začaly jsme se jednak přátelit a jed-
nak, když mohu pomoci její Korunce, 
jsem moc ráda, že pomůžu.

Které místo se Vám v Luhačovicích 
nejvíc líbí, máte některé oblíbené?
Luhačovice se mi líbí opravdu celé 
i jejich okolí. Vždy, když mne Ve-
runka někam vezme, tak jsem tak 
okouzlená a myslím si, že to je to 
místo, ale pak jedu někam jinam a je 
to zrovna tak nádherné. Ty kopečky, 
lesy, zeleň, vzduch vám tady voní…

Jaké role máte nejraději?
Většinou jsou to ty role, které právě 
zkouším. Naposledy jsem zkouše-
la v Činoherním klubu Kočku na 
rozpálené plechové střeše a v tom 
okamžiku mám zrovna nejradši tuto 
roli, jednak protože je vážná a ji-
ného kalibru, než jsem zvyklá hrát, 
ale jinak musím říct, že mám ráda 
všechny role.  
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SPOLEČNOST

Soutěž – vyhodnocení 
Víte, o které místo 
v Luhačovicích se jedná?
Správná odpověď ze zářijového čísla: 
Zvon z Kaple sv. Alžběty

VýherCi
Silvie Hetmerová
Martin Beblavý 
Cenu si vyzvedněte v Městském informačním centru 
Luhačovice. 

Vzpomínky
Rok 2022 je pro nás společnou 
vzpomínkou na manžele 
Jarmilu a Miroslava Svobodovi. 
iNG. MirOSLAV SVOBODA nás 
náhle opustil před čtyřiceti lety ve 
věku 60 let. Byl tělem i duší lesák, 
miloval přírodu, ale také lidi, kterým 
rozdával svoji pozornost a radost. 
JArMiLA SVOBODOVÁ by se letos 
dožila 100 let. Věčně vitální, elegantní 
dáma, kterou mnozí znali z její jízdy 
na kole, byla pracovitá, oddaná rodině 
a všem kolem sebe. S láskou a úctou na 
oba naše milované rodiče, prarodiče 

stále vzpomínáme, v našich srdcích jsou napořád. Děti 
Jaromír, Marta a Jana s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
jste je znali, za tichou vzpomínku.

Dne 26. 10. 2022 uplyne 10 let od chvíle, 
co nás navždy opustila naše maminka 
a babička paní 
LUDMiLA MiŠKAŘÍKOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají dcera Alena 
s rodinou, syn Vlastimil s rodinou 
a dcera Dagmar s rodinou.

8. října 2022 by se dožila naše drahá 
LeNKA SLÁNSKÁ 60 let. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Děkuje dcera Terezka, 
maminka a rodina Rakova

Dne 3. 10. 2022 uplyne 5 let od úmrtí 
paní JArMiLY MOOSOVÉ. S láskou 
vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 1.9. uplynulo 5 let, co nás navždy 
opustila paní eLiŠKA MiSLerOVÁ, a dne 
14.10. tomu bude již 25 let, co nás opustil 
pan iVAN MiSLer.
Za tichou vzpomínku na naše rodiče 
děkují synové Tibor a Aleš s rodinou.

1.října 2022 uplynuly 2 dva roky od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka pana 
JiŘÍhO FiALY. Děkujeme všem přátelům 
a známým za tichou vzpomínku. Za celou 
rodinu manželka Eva

Dne 2. října to bude již 25 let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
MArUŠKA SeMeLOVÁ z Luhačovic. 
Kdo lásku a radost rozdával, ten 
neodešel a žije v srdcích dál. 
Za tichou vzpomínku děkuje švagrová 
s rodinou. 

Společenská 
kronika

Úmrtí
Jitka Slintáková 73 let
Romana Koudelíková 86 let
Ludmila Křápková 86 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sňatky
Jaroslava Karoľová a Martin Polách
Zdeňka Kucková a Dominik Chodil
Lucie Michalčíková a Daniel Juřík
Petra Žáková a Pavel Kurtin

Blahopřejeme.

Narození
Jiří Peška

Blahopřejeme.
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KULTURAKULTURA

Kino

Středa 5. 10. 2022 • 19.30
indián
Komedie, Česko / Slovensko / Polsko 
2022

Čtvrtek 6. 10. 2022 • 19.30
Zaměstnanec měsíce 
Komedie, Francie 2022

Sobota 8. 10. • 19.30
Střídavka
Komedie, Česko 2022

Středa 12. 10. • 16.00
Známí neznámí
Komedie, Česko 2021

Čtvrtek 13. 10. • 19.30
Jan Žižka
Životopisný, historický, akční, Česko 
2022

Pátek 14. 10. • 19.30
Po čem muži touží 2
Komedie, Česko 2022

Sobota 15. 10. • 19.30   
Vstupenka do ráje
Komedie, romantický, USA 2022

Středa 19. 10. • 19.30
Prezidentka 
Komedie, romantický, Česko 2022

Čtvrtek 20. 10. • 19.30
Za vším hledej ženu 
Komedie, drama, Česko 2022

Pátek 21. 10. • 19.30
Top Gun: Maverick 
Akční, drama, USA 2022
titulky

Sobota 22. 10. • 19.30
hádkovi
Komedie, Česko 2022

Středa 26. 10. 2022 • 19.30
indián
Komedie, Česko / Slovensko / Polsko 
2022

Sobota 28. 10. • 19.30 
Jan Žižka
Životopisný, historický, akční, Česko 
2022

Městská knihovna 
Luhačovice
Ukázková hodina Virtuální univer-
zity třetího věku
Dějiny oděvní kultury
čtvrtek 6. 10. 2022 v 10.00 hodin
vstup zdarma

Spolek aktivních seniorů

Každé pondělí od 15.00 hod společ-
ná schůzka s kávou / pétanque
Kurz pletení ponožek na 
2 jehlicích. 

Úterý 4. 10. / 15.40, 16.05
Divadlo Zlín, Do naha!
předplatné

Čtvrtek 6. 10. / 15.00 
Beseda se spisovatelem p. Kopem

Čtvrtek 13. 10. / 9.25 AN
Vycházka Lidečko, Čertovy skály
3,7 km, oběd, nazpět přes Vizovice

Čtvrtek 20. 10. / 13.00
Vycházka horní dvůr, letiště
sraz ve 13.00 hod. u domova důchodců

Čtvrtek 27. 10. / 8.40 AN
Výlet Brumov-Bylnice
návštěva hradu ze 13. století, oběd, 
nazpět ve 14.05 hod.
Městská plovárna – plavání pro senio-
ry každou středu od 13.00 hodin.

Od 6. října začínají nové kurzy 
VU3V na Městské knihovně, tam 
se také můžete přihlásit u pí. Mi-
kulcové. Téma přednášek je histo-
rie odívání 2.

Muzeum luhačovického 
Zálesí
DUŠAN SAMO JUrKOViČ ZNÁMý 
A NeZNÁMý
6. 10. v 17.00 hodin
Nové poznatky a pohledy na tvorbu 
architekta Dušana Jurkoviče. Výsta-
vu připravilo Muzeum jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně ve spolupráci 
se Spolkom architektov Slovenska 
a Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislavě.

SeTKÁNÍ NA STArÉM SVĚTLOVĚ
8. 10.  v 14.30 hodin
Nové objevy a stará tajemství hradu 
představí památkář Radim Vrla.
Sraz na Starém Světlově.

SVČ Luhačovice

AKCe NA MĚSÍC ŘÍJeN
Probíhá přihlašování do kroužků- 
www.svcluhacovice.cz 

Free jumping
Úterý 4. 10. 2022, od 17.00 hod.
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 70 Kč

Drakiáda
Sobota 8. 10. 2022, od 13.00 hod.
Akce proběhne na letišti Luhačovice

Pohádkový les
Sobota 14.  10.  2022 od 15.30- 17.30 
hod.
Pohádková cesta u pramene Aloiska
Poplatek 60 Kč/účastník

Klubík - zpívánkové hýbánky
Úterý 18.10.2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
30 Kč

Dýňování 
Středa 26. 10. 2022, od 14.30 hod.
Odpolední dlabání hallowenských dýní.
Dýni si každý zajistí sám.

DÁLe PrOBĚhNe:
Zlínská liga mužů ve florbale
1. 10. 2022, Morkovice
22. 10. 2022, Luhačovice SC Radostova

Orelská florbalová liga
15. 10. 2022, Slušovice - mladší žáci
23. 10. 2022, Luhačovice SC Radostova 
- Elévové

Římskokatolická farnost 
Luhačovice
Zveme všechny na farní pouť na Tur-
zovku, která se uskuteční v sobotu 15. 
října. Přihlásit se můžete v sákristiích 
do 5. října. Autobus vyjede až k pout-
nímu místu. Mše svatá na Turzovce 
bude v 11:00 hod. 
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Dívčí saxofonový orchestr 
Luhačovice bude opět 
koncertovat na hradě
Již po 25. se dostalo Dívčímu 
saxofonovému orchestru pozvání 
z Pražského hradu k vystoupení 

u příležitosti státního svátku 
28. října, předání státních vyzna-
menání a slavnostní recepci. „Vyso-
ce si vážíme těchto pozvání, kde se 
setkáváme nejen s panem prezi-
dentem, ale i s členy vlády, Senátu, 
Parlamentu a dalšími představiteli 

úřadu. Naším úkolem bude vystou-
pení při příchodu vyznamenaných 
a všech účastníků slavnosti ve 
Vladislavském sále a dále koncer-
tovat v průběhu slavnosti recepce“, 
doplnila Lucie Zámečníková, členka 
orchestru. 

Akce "Hurá ven" má své výherce.
Celé prázdniny se děti mohly účast-
nit soutěže Hurá ven, ve které měly 
za úkol sbírat razítka na 16 zajíma-
vých místech. Na základě soutěžního 
kupónu, který odevzdaly v informač-
ním centru, se zúčastnily losování 
o hodnotné ceny. „Je krásné vidět 
kolik ústřižků se vrátilo a jak děti 
rády plní úkoly. Jsme také moc rádi 
za ceny, které tento rok do soutěže 
věnovaly firmy a instituce z Luhačo-
vic. Za to jim patří velký dík,“ uvedla 
Tereza Bartoníčková z IC. Tento rok 
byl projekt "Hurá ven!" obohacen 
o pěší túru, která kopíruje červenou 
turistickou trasu Dušana Jurkovi-
če a vede od pramene Aloisky přes 
Solný kopec a Anténku ke knihovně. 
Je to trasa nenáročná a každého půl 
kilometru čekal na děti a jejich do-
provod úkol. V infocentru se rozdalo 
na 1000 karet, řádně vyplněných do 
slosování o ceny se jich dostalo přes 
180 kusů. „Hrací pas letos dostaly 
děti jen v Městském informačním 
centru na Elektře a také jen ty, 
které měly pobyt delší než tři dny,“ 
doplnila taktiku Bartoníčková. Pro 
krátkodobé návštěvníky má IC celo-
ročně připravenu hru "Najdi, poznej, 
ochutnej!" Za správné vyluštění ta-
jenky děti dostávají sladkou odměnu. 
Tento rok se díky sponzorům mohlo 
vylosovat a bohatě odměnit 20 dětí. 
Všichni byli informováni emailem. 

Pro výhru do infocentra si přišla 
sedmiletá Monika Ustohalová z Lu-
hačovic nebo Vašík Záhorovský z Ře-
techova. Právě jeho maminka prozra-
dila, že i díky tomuto projektu měl 
syn pestré prázdniny. Zdůraznila, že 
právě místní paradoxně někdy neví, 
kam s dětmi na výlet. Až z Moravské 
Knínice si přijela vyzvednout svou 
dárkovou tašku Sofinka Plhoňová. Té 
se velmi líbil statek s koňmi nad Lu-
hačovicemi, ale chybí ji zde zookou-
tek, kde by si mohla zvířátka pohla-
dit nebo nakrmit. Výhry věnovaly 

zapojené firmy a instituce. Výherci 
tak získali například volné vstupen-
ky do Pirátské zátoky u přehrady, na 
luhačovický autovláček, poukázky 
na občerstvení v kavárně Jizba, do 
Divadelní kavárny, volné hodiny 
bowlingu U solného pramene nebo 
celodenní volný vstup do wellness 
centra na hotelu Pohoda pro celou 
rodinu. V dárkových taškách nesměly 
chybět oplatky od firmy Kare a hote-
lu Vega, reklamní předměty z muzea 
a městské knihovny. Zvláštní ocenění 
obdrželi první dva výherci, kteří si 
navíc odnesli třílitrový barel moštu 
od Ovocňáku. Na příští rok se chystá 
další rozšíření, nová tajenka i nová 
hra. Luhačovice jsou totiž pro mladé 
návštěvníky velmi atraktivní.

Ceny do letošního ročníku 
věnovali:
Výrobna oplatků Kare
Bifu
Dětský ráj u Hotelu Pohoda
Lázeňský autovláček
Ovocňák
Bowling U Solného pramene a hotel 
Ambra
Jizba
Divadelní kavárna
Lanové centrum Pirátská zátoka
Hotel Vega
Muzeum luhačovického Zálesí
Městská knihovna Luhačovice

Svatomartinský průvod světel
11. 11. 2022, tedy přímo na svatého 
Martina, se uskuteční tradiční lam-
pionový průvod pro celou rodinu 
s magickou atmosférou světýlek. 
Letos průvod, který doprovodí „FA-
JRáci“ se svými ohnivými loučemi, 
zamíří ke Kulturnímu a kongreso-
vému centru Elektra, kde se můžete 

těšit na krásnou show plnou ohně 
a světel. A možná přijede také 
sv. Martin na bílém koni…
Srdečně zvou pracovníci SVČ a KKC 
Elektra
Začátek: 17:00 hod.
Start průvodu: před SVČ
Ohňová show: 17:30 hod. u KKC Elektra

SPOLEČNOST
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Jak šetřit v době energetické krize?
Zdražuje téměř vše, a tak se nabízí otáz-
ka jak ušetřit. Co dělat, pokud se dosta-
nete do situace, kdy se měsíční rozpočet 
úží a jak této situaci včas předejít? 
Pokusím se na omezeném prostoru shr-
nout finanční i nefinanční tipy, které by 
měly pomoci vás nasměrovat.

Finanční tipy

Začněte rozpočtem
Dejte si na papír nebo do excelové 
tabulky všechny příjmy a výdaje. 
S rozpočtem pracujte na týdenní či 
měsíční bázi. U příjmů nepočítejte 
s odměnami, ty nemusí být jisté. 
Výdaje rozdělte na nezbytné a zbytné 
(co musím každý měsíc platit a co 
nemusím). Šetřete na věcech, které 
platit nemusíte, omezte spotřebu, 
odložte velké výdaje.
Pokud jste zde vyškrtali vše na mini-
mum, přesuňte se do výdajů nezbyt-
ných. Položte si otázky: Dá se domluvit 
na snížení splátky/prodloužení doby 
úvěru? Neexistuje levnější pojištění, 
které platím (při zachování kvality)? 
Neplatím v bance zbytečné poplatky? 
Projděte si celé portfolio, ideálně s od-
borníkem a nechte si kvalitně poradit. 
Často odhalí to, co vy nemusíte vidět. 
Mnohdy přehlížíme malé, ale pravidel-
né částky a soustředíme se na hledání 
větších jednorázových úspor. 

Řekněte si o neveřejné nabídky
Nebojte se říct o neveřejné a výhod-
nější nabídky a spojte se v rodině 
napříč generacemi (balíčky) pro lepší 
cenu služeb. Živnostníci, oslovte ob-
chodní zástupce daných firem a řek-
něte si o nabídky se slevou. Poskyto-
vatele služeb se nebojte měnit.

Dopředu se na vše připravte
Víte, do kdy máte fixaci cen za ener-
gie? Kdy vám končí fixace hypotéky? 
Nedaly by se vaše úvěry sloučit nebo 
splatit? Víte, za co a proč platíte? 
Nepřeplácíte zbytečně za služby, které 
nevyužíváte naplno? Není levnější 
změnit poskytovatele? 
Možná budete sami překvapeni, kolik 
nadbytečných výdajů si roky nesete na 
bedrech. Jako si na stránkách ERÚ lze 
ověřit ceny energií, tak je na internetu 
i spousta jiných kalkulaček. Pozor ale 
na zdánlivě výhodné nabídky.

Myslete na rezervy
Pokud dnes ještě nic nepociťujete, 
zítra může být všechno jinak. Mít za 
zády adekvátní “polštář” ve výši 6ná-
sobku měsíčních výdajů vám poskyt-
ne alespoň klidnější spaní. A nezapo-
meňte si zvednout zálohy za energie, 
ať vás nepřekvapí nedoplatky.

S penězi pracujte efektivně
Nejhorší je nechat peníze ležet ladem. 
Proti inflaci se bojuje dlouhodobě, ni-
koliv nárazově a tato debata by vydala 
na samotné vydání. Dnes máte velmi 
zajímavé možnosti zhodnocení peněz 
přímo v bankách, tak je využijte, je to 
hra s procenty. Hypotéka za 2 % p.a. 
a “spořák” za 5 % p.a.?

hledejte slevy, akce a věrnostní 
programy
Věrnostní karty jsou už téměř všude 
(potraviny, čerpací stanice, …). Využí-
váte je? Nasbírané body se dají smě-
nit za speciální akce a ceny. Taky si 
zkontrolujte, jestli vaše banka nemá 
program benefitů (slevy a cashbacky).

Nefinanční tipy
Co když vám “babské rady” v součtu 
dokáží ušetřit nemalé peníze? Zhasí-
nejte v místnostech, kde nejste. Vyta-
hujte spotřebiče ze zásuvek. Sprchujte 
se, místo vany. Topte jen tam, kde 
trávíte většinu času. Snižte doma teplo-
tu. Více se oblečte. Utěsněte místnosti 
u oken a dveří. Instalujte do oken sili-
konové těsnění. Řešení za pár korun, 
co ušetří tisíce. Kupte pouze věci ze 
seznamu a jen s hotovostí, do které se 
musíte vlézt. Vařte si obědy doma. Atd.

Podpořme se lokálně
Pokud budu cokoliv kupovat či půjdu 
do restaurace, myslete na své známé, 
pro které je to živobytí. Nejen že i jim 
pomůžete v těžkých dobách velmi 
drahého provozu, ale jistě vás odmění 
perfektní službou. Je rozdíl přispívat 
řetězci na dividendy akcionářům nebo 
sousedu živnostníkovi na stravenky 
pro dítě. 

Závěrem
Zjišťujte informace, hledejte způsoby, 
buďte kreativní, berte šetření jako 
výzvu. Mluvte o tom, inspirujte se 
a nebojte se nechat si poradit od lidí, 
co se v daných oblastech pohybují 
dennodenně. Přeji vám pevné zdraví, 
nervy a ať nastávající časy zvládnete 
bez větších komplikací.

Daniel Mejzlík, finanční konzultant
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Neobvyklé setkání…
Letiště v Luhačovicích bylo v červnu 
místem neobvyklého setkání. Sešlo se 
tam družstvo pilotů kluzáků, a to po 
47 letech od chvíle, co zahájili letecký 
výcvik. Spousta krásných vzpomínek 
se jim vybavila především při připo-
mínkových letech.
„Elementární výcvik jsme absolvovali 
u Aeroklubu Holešov. Jeho následov-
níkem je dnes Aeroklub Luhačovice 
poté, co bylo krajem zrušeno letiště 
Holešov,“ přidává podrobnosti jeden 
z letců Antonín Vetešník.
Se spolužáky vytvořili dobrou partu 
a vymysleli si taky vlastní emblém, 
ptáka Zobáka. Pak už jim nikdo 
z ostatních aeroklubáků neřekl jinak 
než Zobáci. A Zobáci na sebe dodnes 
nezapomněli.
„I když nás život rozházel po světě, 
nepřestali jsme se o sebe zajímat 
a jsme v kontaktu. Setkání v Luhačo-
vicích nebylo naše první, to jsme měli 
už před třiceti lety, tehdy ještě v Ho-
lešově,“ upřesňuje Antonín Vetešník.
On a jeho spolužáci se učili létat pod 
vedením instruktorů Ing. Lubomíra 
Vrby a Františka Žůrka. Setkání se 
původně mělo konat už dříve, covido-
vá situace to ale nedovolila.
„Proto se už bohužel setkání už 
nemohl zúčastnit tragicky zemřelý 
instruktor František Žůrek, kterému 
jsme my žáci přezdívali náš letecký 
máma. Ale zase jsme mohli oslavit 
osmdesáté narozeniny našeho dru-
hého instruktora nazývaného letecký 
táta,“ podotýká letec.
Kvalitu instruktora Vrby podle něj 
nejlépe dokládá fakt, že jím vycvičení 
piloti neměli nikdy žádnou havárii. 

I když jsou dnes Zobáci už důchodo-
vého věku, řada z nich dodnes létá. 
Někteří se stali profesionály. Jeden 
z nich dokonce učil létat syna svého 
dřívějšího instruktora, Lubomíra 
Vrbu juniora. „Syn se tak stal zároveň 
takříkajíc leteckým vnukem svého 
otce, lehce zamotaný rodokmen,“ 

směje se Antonín Vetešník.
Přejme Zobákům mnoho dalších 
šťastných let a dalších setkání. A sou-
časným pilotům Aeroklubu Luhačo-
vice, aby se počet jejich startů rovnal 
vždy počtu přistání.

Šárka Holubcová

Kapela 
The Backwards
10. 12. 2022 v 19:00
Kulturní a kongresové centrum Elektra
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapo-
menutelných hitů pro několik generací fanoušků 
Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertu
kapely The Backwards.
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Fotbalová sezóna 
začala!
Fotbalová sezóna začala a v kádru 
mužů došlo ke změně na pozici 
hlavního trenéra. Trenér Lukáš 
Pazdera odešel trénovat do třetili-
gového Uherského Brodu a na jeho 
pozici nastoupil Jiří Dobeš. 38letý 
kouč je odchovancem Zlína, mimo 
Zlín působil v Kroměříži či Hlučíně, 
kde si zahrál 3. ligu. V kádru muž-
stva došlo k jednomu odchodu a pěti 
příchodům nových hráčů. Cílem této 
sezóny je držet se v horní polovině 

Krajského přeboru, což je 5. liga, hrát 
atraktivní fotbal, který bude bavit 
jak hráče, tak se líbit divákům.
V příštím roce oslaví náš klub 110. vý-
ročí založení a k této příležitosti 
zde bude odehrán Lázeňský pohár. 
Přípravy na něj začínají již tento rok. 
Jedná se o 36. ročník a jde o jeden 
z nejstarších turnajů v ČR. Turnaj 
proběhne 22. a 23. 7. 2023. Jelikož do 
Luhačovic přijede 7 týmů, velkým 
přáním našeho klubu je dobudovat 
malou tribunu pro diváky, která 
u hřiště s travnatým povrchem chybí. 
S novým školním rokem se rozběhly 
i tréninky mládeže. Určitě mezi námi 

rádi uvítáme nové tváře z řad kluků 
a dívek. Nejmladší kategorie příprav-
ky trénuje pravidelně vždy v pondělí 
a čtvrtek od 16:30. Doporučený věk 
dětí je od 7 let. Kontakt na trenéry na-
leznete na našich webových stránkách 
www.fkluhacovice.cz v sekci „Roz-
losování a tréninky“. Aktuální dění 
můžete sledovat i na sociálních sítích 
Facebook či Instagram. Dále v na-
šem klubu působí týmy v kategorii 
mladších a starších žáků, dorostu, dva 
týmy mužů. Celkově naše organizace 
zastřešuje přibližně 150 sportovců. 

Zdeněk Červenka, předseda klubu

Kuželkáři 
TJ Sokol 
Luhačovice 
zahájili sezonu 
2022/2023 
nově ve 3. lize.
V červnovém čísle LN jsme infor-
movali o postupu luhačovických 
kuželkářů z divize do 3. ligy.   Luha-
čovice vybojovaly tuto ligovou soutěž 
výhradně jen s vlastními odchovanci 
po –28 letech.
Pro 3. ligu tvoří širší kádr deset 
hráčů: Jiří Konečný – vedoucí druž-
stva, Miroslav Hvozdenský, Petr 
Kudláček,Vratislav Kunc, Filip Lekeš, 
Karel Máčalík, Jiří Martinů, Tomáš 
Molek, Libor Slezák a Milan Žáček. 

Luhačovice budou hrát jednu ze čtyř 
skupin 3. ligy, které se v ČR hrají, 
a to skup. C, tzv. severní. Řídí ji Česká 
kuželkářská asociace a v soutěžích 
se označuje jako 3. KLM C.  Družstva 
v ní zařazená jsou spádově z Morav-
skoslezského, Olomouckého a části 
Zlínského a Jihomor. kraje.
Začátky zápasů Luhačovic na domácí 
kuželně budou v 10.00 hodin.  Hracím 
dnem je sobota.

Rozlosování TJ Sokol  
Luhačovice A  (3 KLM C) 
– podzim 2022 :
1. kolo 17.9. 10.00  Luhačovice – KK-

Jiskra Rýmařov
2. kolo 24.9. 15.30  TJ Hlubina Ost-

rava – Luhačovice 
3. kolo 1.10. 10.00  Luhačovice – 

TJ Sokol Bohumín
4. kolo 15.10. 12.00 TJ Prostějov 
   – Luhačovice 

5. kolo 22.10. 10.00 Luhačovice –    
   KK Zábřeh B
6. kolo 5.11. 10.00 TJ Opava – 
   Luhačovice 
7. kolo 12.11. 10.00 Luhačovice –   
   TJ Šumperk
8. kolo 19.11. 15.30 SKK Ostrava – 
   Luhačovice  
9. kolo 26.11. 10.00 Luhačovice – Sokol  
   Přemyslovice
10. kolo 3.12. 10.00 Luhačovice  – 
   TJ Odry
11. kolo 10.12. 14.00 TJ Spartak Přerov  
   B – Luhačovice

Jarní část sout. ročníku 2022/23 za-
hájí Luhačovice A 21. 1. ve 14.30 hod. 
v Přemyslovicích.

Rozlosování TJ Sokol Luhačovice 
B v Krajské soutěži Zlínského kraje 
přineseme v příštím čísle.

Jiří Martinů

Začíná čas 
moštů
Sezóna moštování je od září do 
listopadu. Luhačovická organizace 
zahrádkářů tak jako každý rok otevírá 
moštárnu i pro veřejnost. Letos bude 
cena upravena na 7 Kč za litr. Výho-
du mají členové ZO ČZS Luhačovice, 
ti mají prvních 50 litrů pouze za 
symbolickou jednu korunu. Aby se 
netvořily fronty a prodlevy, zájemci 

o moštování mohou využít online 
rezervace na stránkách zahrádkářů, 
nebo zavolat na tel. číslo moštárny 
737 228 647. Moštovací dny budou 
úterý a čtvrtek.
Od října bude zahájeno i pálení 
ovocných destilátů v naší pěstitelské 
pálenici. Objednávky během pálení 
nebo na telefonu 731 742 237.
Více informací najdete na stránkách 
www.zahradkariluhacovice.cz

za zahrádkářský svaz Luhačovice 
Tereza Bartoníčková
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FRANCOUZSKÁ
RESTAURACE

pozvěte rodinu ke stolu

Rezervace: 577 682 700 | www.HotelAlexandria.cz 

narozeninové oslavy | svatby
bezplatný pronájem prostor
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