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Rozhovor s ředitelkou ZUŠ

Cykloservis slavil

výjimečně, u příležitosti Otevírání pramenů, otevřou
v jeden den všechny sakrální památky ve městě: kostel
sv. Rodiny, zámecká kaple svatého Josefa, kaple sv.
Alžběty a kaple v Augustiniánském domě, a to v sobotu
11. května od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
Otevírací doba Otevřené brány 2013
Kostel sv. Rodiny:
Květen–srpen:
všední dny a soboty 9.00–12.00 a 13.00–17.00,
neděle 13.00–17.00 hodin.
Každé pondělí je zavřeno.
Září: pátky 13.00–17.00, soboty 9.00–12.00
a 13.00–17.00, neděle 13.00–17.00 hodin.
Zámecká kaple svatého Josefa:
Květen–září: každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.

Mimořádný úspěch
luhačovických ochotníků

Otevřené brány 2013
Úspěšný projekt Římskokatolické farnosti Luhačovice,
města Luhačovice a Zlínského kraje Otevřené brány
pokračuje i v letošním roce od 1. května do 30. září
2013. Umožní zdarma prohlídky kostela svaté Rodiny
a kaple svatého Josefa s průvodcem.
Luhačovice se v tomto roce připojují k 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, a proto se

V pátek 12. dubna se uskutečnila premiéra divadelního představení Ro(c)k na vsi, ztvárněná luhačovickým divadelním souborem Jednou za rok? pod
vedením Jaroslavy Hynštové. Jednalo se o celkově
desáté představení, které se odehrávalo v 90. letech
minulého století ve vsi Ro(c)kerov, kde všichni,
nevyjímaje pana faráře, poslouchají klasické rockové
hity. Problém ovšem nastává v té chvíli, kdy do vesnice přijede učitelka, která obdivuje hudební skupinu
Depeche Mode. Po prvních roztržkách celá situace
vyústí v kompromis, kdy se sice hrají Depeche Mode,
ale v rockové verzi.
Komické scénky do posledního místečka zaplněné
hlediště odměnilo smíchem. Zajímavostí celého
představení byla živá hudba na jevišti v podání Josefa
Michálka (Pepan Hendrixák Mydlář), Zdeňka Lišky
(Zdenál Zeppeliňák Lahvička) a Davida Kuczynského (Dejv Mejdňák Klokočka). Diváky určitě zaujala
také nápaditá scéna a kostýmy, jejichž autorkou je
Gábina Gergelová. Co pro ni znamená být kostymérkou a scénografkou divadla Jednou za rok? „Napadá
mne slovo výhoda. Zní to poněkud zvláštně, ale výhoda v tom, že pokud člověk nechce ustrnout v realitě
všedních dní, měl by si najít únikový východ – určitou seberealizaci. Mne dostihla tak nějak samovolně
také v podobě spolupráce s místními ochotníky. Trvá
již deset let a tvorba v druhé linii je pro mne příjemnou zkušeností a společenskou událostí,“ krátce shrnula dlouhodobou spolupráci.
Místní ochotníky spojuje osobnost autorky a režisérky Jaroslavy Hynštové, která po představení řekla: „Jsem nadmíru spokojená se vším. Myslím, že
můžu mluvit za své herce, když řeknu, že Ro(c)k na
vsi byla velmi důstojnou oslavou našeho desátého
výročí. Někteří z našich pravidelných návštěvníků
reagovali ve smyslu, že ‚tohle bylo nejlepší‘. Já jako
autorka mám vztah ke každému svému dílu, tak se
neodvažuji porovnávat. Každopádně jsem schopna říci, že divadelníci si tento kousek vychutnávali
do posledního slovíčka či pohybu. Role byly psány
každému na tělo a možná to byl ten hlavní důvod
jejich radosti ze svých rolí. Převelice děkujeme
divákům, že se nám opět smáli, všem spolupracov-

Ukončení Luhačovické
kuželkářské ligy

níkům, přátelům a sponzorům za podporu. Říká se,
že v nejlepším přestat, ale je pravda, že nás Ro(c)k
na vsi opravdu opět nabudil, přímo rockersky se
rozjel nejen do dalších repríz (a snad i kočování), ale
i do možného pokračování souboru.“
Barbora Švehlíková

Ocenění pro Vladimíra Schlimbacha
Za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost
v oblasti hudebního vzdělávání obdržel u příležitosti Dne učitelů 28. března v Lichtenštejnském paláci
v Praze z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy respektovaný a oblíbený učitel pan Vladimír Schlimbach nejvyšší rezortní vyznamenání Medaili Ministerstva školství 1. stupně.
Tímto vyznamenáním oceňuje od roku 1997 ministr za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a práci
s mládeží zasloužilé osobnosti z řad pedagogů. Letos
bylo vybráno 14 osobností z celé republiky, mezi nimi
i dlouholetý vedoucí známého Dívčího saxofonového
orchestru pan Vladimír Schlimbach, který již více než
padesát let učí hrát a připravuje vystoupení originálních dívek se saxofony. Za dlouhou dobu působení
prošlo orchestrem více než 300 dívek a chlapců, kteří
se nejenom naučili hrát, ale měli možnost koncertovat a reprezentovat Luhačovice ve více než 16 státech
Evropy a v mnoha městech v naší republice. O prestiži
tohoto souboru svědčí i to, že každoročně koncertuje ve
Španělském sále Pražského hradu u příležitosti udělování státních vyznamenání prezidentem republiky a při
mnoha dalších významných příležitostech.
Panu Vladimíru Schlimbachovi blahopřejeme a přejeme mnoho sil do další úspěšné práce.

Veselá jubilantka Marie Škubníková
Luhačovjanka paní Marie Škubníková oslavila sté narozeniny. V pátek 22. března jí do Domova pro seniory
Loučka přijeli poblahopřát hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, starosta města Luhačovice, rodina, personál domova a řada spolubydlících.
Kromě gratulací a slavnostního přípitku přišly oslavenkyni zazpívat děti z místní mateřské školky. K dobré náladě
přispěli muzikanti František Maňas a Antonín Ryza.
„Je to poprvé, co u nás v domově slavíme stoleté narozeniny. Paní Škubníková je u nás deset let. Je to velmi
skromná a příjemná paní. Věřím, že nás v příštích letech
čekají ještě další její narozeniny,“ uvedl František Anders,
ředitel Domova pro seniory Loučka.
Mezi gratulanty byl i její dvaasedmdesátiletý syn Karel,
který se o maminku staral až do jejích 90 let.
„Já jsem měl to nejkrásnější dětství, jaké si lze jen přát.
Je to můj poklad, je to moje nejzlatější maminka. Myslím
si, že v životě neměla nepřátele, vždycky rozdávala dobro,
nadevše milovala přírodu,“ svěřil se syn Karel Škubník.
Paní Škubníková vychovala dva syny. Pracovala ve zbrojovce, pomáhala synovi ve zlatnictví. Ještě v 86 letech pracovala jako zdatná důchodkyně v luhačovických lázních.
A jaký je recept na spokojený život?
„Hlavně zdraví, boží požehnání a dobrá nálada,“ svěřila
se s úsměvem oslavenkyně.
Olga Skovajsová

zprávy z radnice ....
Zprávy z 6. schůze Rady města
Luhačovice konané 9. 4. 2013
RML doporučila ZML schválit nabýt do vlastnictví
bezúplatně formou daru pozemek parc. č. 2434/8
k. ú. Luhačovice o výměře 254 m2. (Jedná se o pozemek,
který je součástí asfaltové komunikace v oblasti „Ovčírna“.)
RML schválila zveřejnění záměru města prodat část
pozemku parc. č. 407/4 o výměře cca 130 m2, část
pozemku parc. č. 2881 o výměře cca 590 m2, část
pozemku st. pl. 230 o výměře cca 40 m2 a pozemek
st. pl. 793 o výměře 11 m2 k. ú. Luhačovice. Žadatel
předloží investiční záměr a návrh ceny. (Jedná se
o pozemky města nad budovou č. p. 137.)
RML schválila zveřejnění záměru města prodat
část pozemku parc. č. 1864/1 o výměře cca 120 m2
k. ú. Luhačovice. (Jedná se o pozemek u domu
č. p. 908–910 v Zahradní čtvrti.)
RML schválila zaslání výzvy na podání nabídky na
zakázku „Energetické úspory MŠ Luhačovice“
v rámci otevřeného podlimitního řízení firmám:
ZEVOS, a. s., Uherské Hradiště,UPOSS, spol.
s r. o., Luhačovice, Rovina, a. s., Hulín, PaPP,
spol. s r. o., Uherské Hradiště, 4P INVEST, s. r. o.,
Brumov-Bylnice.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Energetické úspory MŠ Luhačovice“ ve
složení: členové: Ing. Jiří Šůstek, Mgr. Roman Lebloch,
Ing. Magdalena Blahová, náhradníci: Zdeněk Linhart,
Ing. Marian Ležák, Lenka Chromková.
RML jmenovala hodnoticí komisi na veřejnou zakázku
„Energetické úspory MŠ Luhačovice“ ve složení: členové: PhDr. František Hubáček, Ing. Vladislav Běhunek, Ing. Bohuslav Marhoul, Ing. Jiří Šůstek, Bc. Eva
Tomalová, náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Věra
Hlavičková, Zdeněk Linhart, Ing. Michael Jahoda, Mgr.
Tomáš Mejzlík.
RML schválila uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace, v době od 8. 7. do
26. 7. 2013.

Zprávy z 18. zasedání Zastupitelstva
města Luhačovice konaného 14. 3. 2013
ZML schválilo rozpočtový výhled na období let
2013–2024.
ZML schválilo poskytnutí dotací, peněžitých a věcných
darů fyzickým nebo právnickým osobám a jejich zařazení do rozpočtu na rok 2013, včetně příslušných smluv
k těmto schváleným dotacím, peněžitým a věcným
darům fyzickým nebo právnickým osobám.
ZML schválilo zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 2443/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy
– realizované pod názvem „Luhačovice, Uherskobrodská, kab. NN“, spočívající v umístění nového
zemního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká
republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 500 Kč +
příslušné DPH.
ZML schválilo uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/492, II/493:
Pozlovice – Luhačovice“ mezi městem Luhačovice,
Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací. (Jedná se o zajištění úpravy
zastávek u hotelu Fontána.)
ZML schválilo likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložilo
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného
majetku.
ZML schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků
parc. č. 2875, 14/2, 2841/1, 2841/2 k. ú. Luhačovice
Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro seniory
Luhačovice podle studie vyhotovené 03/2013 firmou
Formica, s. r. o.
ZML delegovalo Ing. Bohuslava Marhoula, člena
zastupitelstva města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská, a. s., v roce 2013.
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ZML delegovalo Mgr. Tomáše Mejzlíka, člena zastupitelstva města, jako zástupce města Luhačovice, IČ
00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti
Valašská vodohospodářská, a. s., v roce 2013.

Zprávy z 5. schůze Rady města
Luhačovice konané 26. 3. 2013
RML vydala Nařízení města Luhačovice č. 1/2013,
o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních
motorových vozidel jen za sjednanou cenu od 1. 5. 2013.
Zásadní změny: Ul. Solné – v horní části ulice bude
zákaz zastavení. Bílá čtvrť – bude zrušeno placené parkování prostřednictvím parkovacího automatu a v celé
ulici bude povoleno placené parkování na základě parkovacích karet typu E, které si budou moci návštěvníci
zakoupit v Městském informačním centru Luhainfo.
Pražská čtvrť (ul. Betty Smetanové) – změna směru
zjednosměrnění ulice, z ul. L. Janáčka k léčebnému
domu Vítkov, dále směrem k Holubyho ulici. Zpoplatnění parkování na parkovišti v ul. Nádražní u mostu k Alfa
marketu prostřednictvím parkovacího automatu.
RML schválila ceny za stání silničních motorových
vozidel ve městě Luhačovice na místech vymezených
v Nařízení města Luhačovice č. 1/2013 platném od
1. 5. 2013.
RML schválila podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, každou
sudou sobotu v čase od 9.00 do 14.00 hodin jako dobu
k uzavření manželství před Městským úřadem Luhačovice.
RML schválila zveřejnění záměru města nabýt bezúplatným převodem část pozemku parc. č. 2155/1
o výměře cca 2 600 m2 k. ú. Řetechov z majetku Zlínského kraje. (Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov, na
kterém je umístěna místní komunikace.)
RML schválila výpověď nájemních smluv s firmou BELPO-PRODUKT: na užívání pozemku parc. č. 757/6
a parc. č. 756/6 k. ú. Luhačovice z důvodu neplacení
nájemného.
RML schválila převod nájemní smlouvy uzavřené
s MUDr. Boženou Zichovou na užívání nebytových
prostor o výměře 41 m2 v objektu č. p. 282, ul. Nádražní v Luhačovicích, na firmu LUHADENT, s. r. o., se
sídlem Luhačovice, Nádražní 282.
RML schválila výpověď z nájmu bytu 2+1 v domě č. p.
636, v majetku města Luhačovice, podle § 711 odst. 2
písm. b) občanského zákoníku z důvodu hrubého porušování povinností nájemce, a to pro neplacení nájemného a úhrad bez náhrady.

Setkání rady města s obyvateli místní
části Řetechov
V úterý 9. dubna vyjela do místní části Řetechov Rada
města Luhačovice. V úvodu starosta města představil
přítomné radní. Předseda osadního výboru Libor Kratina přečetl jednotlivé složky výdajů v roce 2012 a plán
na rok 2013. V loňském roce byla mimo jiné vymalována
škola, vyměnily se zde kliky a vchodové dveře. Pořídily se
nové sítě na branky, které jsou na hřišti. Proběhla revize
hasicích přístrojů a deratizace obce.
„V Řetechově se sešla necelá třicítka občanů. Myslím si,
že to byla velice zajímavá diskuse. Mluvilo se o údržbě
cest v zimním období, o problémech s vodou v letních
měsících. Občané se ptali na výstavbu požární zbrojnice, která byla z finančních důvodů pozastavena, a na
možnosti celodenního parkování v Luhačovicích. „Pan
Libor Kratina se pustil do správy obce s velkou vervou.
Bojuje za to, aby byla obec pěkná, upravená a aby se tu
dobře žilo. Věnuje se investičním záležitostem,“ hodnotila Marie Semelová, místostarostka města Luhačovice.
V obci pracuje Myslivecké sdružení Řetechov–Skalky
(5 členů). Jsou zde 3 registrovaní a 1 neregistrovaný
včelař, kteří patří pod organizaci včelařů v Pozlovicích.
Dvacítka dětí se každé úterý schází ve folklorním souboru Leluja, který vede Eva Janíková. Sbor dobrovolných
hasičů Řetechov má 68 členů. Nejstaršímu členovi je

82 let, nejmladšímu 5 let. Družstvo A zvítězilo v květnové okrskové soutěži v požárním sportu a postoupilo
do okresního kola, kde skončilo na 4. pozici. Za sbor
se soutěží zúčastňovalo mužstvo B, družstvo starších
a družstvo mladších žáků. V minulém roce bylo založeno
družstvo žen.
Během roku sbor hasičů uspořádal hasičskou zabijačku, fašankový průvod, stavění a kácení máje. V červenci
proběhl Hasičský turnaj v minikopané. V závěru roku
se konal 3. ročník Hasičského turnaje ve stolním tenise.
18. listopadu byla sloužena mše svatá u příležitosti
osmnáctého výročí posvěcení kaple svaté Anežky České
a zároveň byl slavnostně posvěcen opravený kříž v centru
obce. Na konci roku měl Řetechov 222 obyvatel.
Olga Skovajsová

Členové rady města na schůzce
s občany místní části Polichno
Téměř třicítka občanů Polichna přišla v úterý 26. března na setkání s členy Rady města Luhačovice. V úvodu
starosta města František Hubáček představil členy rady
a seznámil přítomné se schváleným rozpočtem města.
Informoval o přípravě realizace průtahu obcí. Konkrétně
se jedná o opravu mostu a vozovky, kterou provede Ředitelství silnic Zlínského kraje. Práce by měly začít v červnu. Předpokládaná délka oprav je dva měsíce. Náhradní
doprava bude řešena po lávce, kde budou moci projíždět
osobní automobily a linkové autobusy, ostatní doprava
bude odkloněna. Realizace výstavby cyklostezky je v současné době na mrtvém bodě kvůli majitelům pozemků,
přes které by cyklostezka vedla.
Občané se dotazovali na vyhlášení chráněného území
ve dvou lokalitách v Polichně (jedná se zhruba o 26,17
ha). Cílem ochrany zvláště chráněného území je zachování nebo zlepšení stavu biotopu pro udržení a posílení
populace bourovce trnkového, jakož i zachování a podpora funkce území jako hnízdiště a tahové zastávky
ptáků a biotopu společenstev bezobratlých živočichů
a rostlin. Nařízením Zlínského kraje budou stanoveny
bližší ochranné podmínky přírodní památky, které lze
vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Konkrétně se jedná o umísťování staveb, nevhodné
zemědělské hospodaření, ukládání odpadů, zřizování
cyklostezek, táboření a rozdělávání ohňů a jiné.
Námitky k předloženému návrhu mohou občané dávat
písemně K. Ú. Zlín, odboru životního prostředí a zemědělství, do 12. 5. 2013. „Já jsem spokojen se schůzkou,
bylo tady asi třicet lidí. Občané mají zájem o to, co se
bude v jejich obci dít. Velmi diskutovaným bodem byla
biolokalita, která tady má vzniknout. Myslím si, že byť
s tím mají někteří problém, tak se nebude dít nic, co by
mělo zásadní vliv na obyvatele Polichna. Jedná se o území mimo zastavěnou část obce,“ zhodnotil František
Hubáček, starosta města Luhačovice.
Na konci roku 2012 žilo v Polichně 282 obyvatel. Bylo
obnoveno zásobování pojízdnými prodejnami (3× týdně
pečivo, 1× týdně masna, 1× za 14 dnů drogerie) a byla
dokončena rekonstrukce hřiště u kapličky. Během loňského roku proběhla v obci řada společenských událostí
– hodová zábava, hasičská soutěž, volejbalový turnaj,
maškarní ples pro děti, dětský den. V obci pracuje sbor
dobrovolných hasičů, který má 27 členů. Myslivecké
sdružení má 11 členů.
Olga Skovajsová

Poděkování učitelům
a žákům ZŠ Luhačovice
Ve středu 17. 4. proběhl úklid města – „Jaro
v Luhačovicích“ ke Dni Země.
Akci jsme uskutečnili ve spolupráci se ZŠ Luhačovice a TS Luhačovice. Cílem této akce je posílit vědomí
žáků o nutnosti pořádku ve městě, pomocí vlastní
zkušenosti u žáků vytvářet vztah k pořádku jako součásti zdravého životního prostředí. Žáci nasbírali ve
vytipovaných lokalitách 30 plných pytlů odpadků.
Věřím, že i vy přispějete k našemu úsilí a provedete
úklid kolem svého domu.
Bc. Eva Tomalová, řed. DDM Luhačovice
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Charitní knihovna má 315 knih
Charita Svaté rodiny v Luhačovicích zřídila svou charitní knihovnu. Jedná se o knihy s všeobecnou křesťanskou
tematikou. Jsou zde knihy velmi staré i od současných
autorů. Knihy od Jana Graubnera, Tomáše Halíka,
Lewise, Nowaka Mieczslawa, Karen Levine.
„Hodně tu máme knih z Matice cyrilometodějské,
Melantrichu, Karmelitánského nakladatelství. Budeme
se snažit zatím skromnou knihovnu postupně doplňovat. Knížky nám většinou darovali lidé z farnosti, některé jsou od pana faráře Wójcika, část jsme dali sami
dohromady,“ vysvětlila ředitelka Charity Luhačovice
Lenka Semelová a dodala, „je to povětšinou literatura,
kterou jsme měli doma, máme ji přečtenou a teď jsme ji
dali k dispozici ostatním.“ Každá knížka má přiděleno
číslo. Knížky jsou zaregistrovány v seznamu podle autorů. O charitní knihovnu se starají tři dobrovolnice: Věrka Adámková, Zdeňka Pančochová a Anna Molková.
Charitní knihovna má otevřeno každé pondělí od 14.30
do 15.30 hodin. Pokud budou mít uživatelé zájem, může
se půjčovní doba prodloužit.
Olga Skovajsová

Muzeum luhačovického Zálesí
vás zve na výstavy
Naši pěvci – Odborná přírodovědná ilustrace Pavla Procházky a Příběhy krajiny a malířů Luhačovic.
Při příležitosti 140. výročí narození malíře Stanislava
Lolka vystavujeme unikátní soubor obrazů, zapůjčených z mnoha českých muzeí a galerií, které vznikly na
přelomu 19. a 20. století v Luhačovicích a byly inspirovány jejich krajinou. Kromě obrazů luhačovické aleje,
lesních interiérů a kreseb lesní zvěře z malířova náčrtníku, které posloužily jako předlohy Lolkových ilustrací
k Těsnohlídkově Lišce Bystroušce, zde naleznete další
známá díla od krajinářů Františka Pečinky, Jury Pacáka, Otty Otmara a dalších mistrů. Vrcholným dílem, jež
bude možno poprvé od jeho vzniku zhlédnout na luhačovické půdě, je Slunce v lese, snad nejslavnější obraz
Antonína Slavíčka. Malíř v něm roku 1898 zachytil
sluneční odlesky v bukovém lese u Luhačovic. Obraz
je součástí stálé expozice Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem a v Muzeu luhačovického Zálesí
bude vystaven pouze do 10. června 2013, proto neváhejte a přijďte se na něj do muzea podívat!
Výstava Příběhy krajiny a malířů Luhačovic je tematicky
doplněna výstavou Naši pěvci – Odborná přírodovědná
ilustrace Pavla Procházky. Jeden z nejuznávanějších
českých autorů přírodovědné ilustrace Pavel Procházka
žije ve Vlčnově a v Luhačovicích se představuje poprvé.
Ve své tvorbě se specializuje na zobrazení ptáků, exotických i místních, a jeho ilustrace jsou publikovány
v odborných publikacích, encyklopediích a učebnicích.
Obě výstavy budou instalovány do 6. října 2013.
Setkání v Luhačovicích
Malíř Antonín Slavíček (1870–1910), jeden z největších českých krajinářů přelomu 19. a 20. století, pobýval
několikrát v Luhačovicích. Namaloval zde roku 1898
známé obrazy Slunce v lese a Lesní cesta, roku 1903
převratnou Zahradní zeď v Luhačovicích a roku 1907
několik pohledů na luhačovickou alej. Obraz Slunce
v lese znamenal předěl ve Slavíčkově díle a nové pojetí
krajinomalby u nás, Luhačovická alej prosvětlená sluncem je považována za jeden z vrcholných Slavíčkových
obrazů po návratu z Paříže.
Luhačovické Slavíčkovy pobyty a jeho vztah k místní krajině dokumentuje bohatá korespondence (116
dopisů), kterou vedl malíř s členem významné luhačovické mlynářské rodiny JUDr. Ladislavem Janíkem
(1872–1938), jenž patřil mezi Slavíčkovy nejstarší
a nejlepší přátele. S Janíkem, tehdy ještě studentem
práv, se seznámil Slavíček za svého letního pobytu
v Luhačovicích v roce 1898. Nejintenzivněji se stýkali
v letech 1902 až 1905, kdy byl L. Janík zaměstnán u
pražského magistrátu, Slavíček s manželkou Mílou se
účastnili Janíkovy svatby v Luhačovicích. Později se stal
L. Janík prezidiálním sekretářem Zemského výboru
v Brně a po vzniku Československa působil jako sekč-

ní šéf na ministerstvu financí. Zaměřoval se na vodní
právo, ale také významně podporoval řadu výtvarníků,
kulturních akcí a uměleckých institucí. Byl znalcem
a milovníkem lidového umění a vyhlášeným zpěvákem
lidových písní. Díky jeho podpoře mohlo vyjít například Václavíkovo Luhačovské Zálesí.
V roce 1907 popsal Antonín Slavíček v dopisech Janíkovi svoji cestu po Francii a setkání s díly francouzských impresionistů. Při luhačovickém pobytu v roce
1907, vzápětí po návratu z Francie, se Slavíček i s celou
rodinou (s manželkou Mílou, třemi dětmi a bernardýnem Mafem) ubytoval ve vile Rusalce. Pravděpodobně
mu ji doporučil právě přítel Janík, který si poblíž vystavěl vlastní vilku, jež dnes nese název Lužná.
V srpnu 1907 Slavíček napsal svému příteli a mecenáši
Augustu Švagrovskému dopis, ve kterém popisuje svůj
pobyt v Luhačovicích:
„Drahý, vážený příteli, konečně jsem poněkud uklidněn a sedím několik dní v klidu – po těch Luhačovicích.
Maloval jsem tam jednu velkou alej – plnou slunce…
Počasí měli jsme hrozné a jen poslední týden stálo za
něco – Ale rád jsem, že jsem tam byl… Jinak víte, jak
to v lázeňských hnízdech bývá – není mnoho příjemného. Žena, která tam byla celá nešťastná, stále byla
smutná, zvláště prvé dny, kdy neustále pršelo – lilo
a my byli uzavřeni v malém domku jako psanci – Byla
tam povodeň – tuze málo příjemného pro pobyt jako
člověka – Jen malíř měl radost, – člověk si zoufal.
Setkal jsem se, když už jsem alej dokončoval, s kameničovským farářem a hodilo se nám to, jeli jsme nazpět
přes Kameničky – do Prahy. Tu chceme zůstat ještě asi
týden a pak nazpět. – Mne, příteli drahý, mne už netěší jako malíře volná příroda tak jako masy lidí a veliké
město nebo nějaká kultivovaná alej – Cítím v tom víc
života, více barev a toho, co hledám, nalézám jen tam,
a ne v přírodě venkova.“
Na bytě v Rusalce pobýval v létě roku 1907 i Karel
Hradecký, který o setkání se Slavíčkem napsal později
článek do Lázeňského zpravodaje:
„Vstup do lázní byl pro nás milým a příjemným překvapením. Najednou v klíně lesnatých úbočí vyrostlo svítivé prostranství lázeňského náměstí, jemuž i celému
lázeňskému vzhledu dodávala architektura barevných
rázovitých staveb Dušana Jurkoviče, šťastně sloučených s lesním okolím, zajímavý a jinde neviděný ráz,
půvab a originelní akcent. Ubytovali jsme se ve vile
Rusalce a za nedlouho – dík snadnému seznamování, které je výsadou všech lázeňských míst, našli jsme
mnoho příjemných společníků pro náš pobyt v luhačovickém prostředí.
Ale zvlášť rád poznal jsem tam nečekaně malíře Antonína Slavíčka. Přijel do lázní s celou rodinou a ubytoval
se v téže vile, co my. Neopomněl vzíti s sebou svého věrného průvodce, mohutného psa bernardýna. Slavíček
toulal se nejprve po lesích sám nebo se svým synáčkem
Jendou, který již tehdy ve svém mladistvém věku projevoval malířský talent k veliké radosti svého otce. Ale
dlouho Slavíček v lázních nezahálel. Jeho malířskému
citlivému zraku neuniklo krásné lipové stromořadí, jež
při vstupu do lázní pokračuje až k lázeňskému náměstí
jako stinná promenáda. Ovšem před světovou válkou
měla ještě alej neporušený zachovalý vzhled. Důvěrně
svítily z ní v břízovém orámování stěny mlékárny i protější dřevěná stavba inhalačního pavilonu. – Oboje byly
dílem architekta Jurkoviče a dnes již jsou zbořeny.
Lipová alej tvořila jako dosud vznosnou zelenavou
kopuli nad hlavami promenujících. Ve výši prosvětluje
její zlatistvý svit, když proniknou do ní sluneční paprsky. Jednoho rána usadil se v ní se stojanem a prázdným
malířským plátnem mistr Slavíček. Jeho výrazná hlava upoutala hned pozornost lázeňských hostů, třeba
mnohý netušil, že muž, jenž v ruce drží paletu, je slavný
náš malíř – krajinář. Energické tahy a črty jeho štětce
prozrazovaly vždy určitěji, že malíř zmocňuje se viděného objektu s celou pronikavou celistvostí impresionisty a s útočností svého nezkrotného, uměleckého
temperamentu a na plátně počal se rozrůstati – jak sám
říkal – celý ten pohyb skvrn a fleků, jež potom skládal
se v oku diváka v barevnou symfonii zeleně a svítivého,
slunečného zlata, v níž architektura stromořadí světlem modelovaná se proměnila…

A jak malba pokračovala, hloučky zvědavých diváků se
časem kupily kolem malíře z povzdálí – děti, dámy, židé
v kaftanech, amatéři malíři – někdy odborný posudek
mohl dolehnout k sluchu mistra, ale Slavíček jakoby
neslyšel… jenom někdy zuřivě pohlédl na příliš odvážného obdivovatele svého díla a to stačilo, aby i ostatní
zvědavce udržel ve slušné vzdálenosti od sebe a hned
zas jako hypnotizován, vnořil se do své malby, nechtěje ani okamžik zmeškati chvíle uměleckého splynutí
s dílem jím tvořeným…“
Blanka Petráková

Knihovna v dubnu
V dubnu se v knihovně konalo okrskové kolo pěvecké
soutěže pro žáky prvního stupně základních škol. První
místo za mladší žáky si vyzpívala Barbora Glombíčková z Luhačovic a za starší žáky získala zlatého slavíka
Gabriela Stratilová. Již posedmé jsme uspořádali ve
spolupráci s DDM Noc s Andersenem. Letos bylo
malých spáčů 29. Vedle již tradičních her v knihovně
měly děti možnost poznat paní Danu Kuncovou se
psem Darou. Dara je asistenční pes, vycvičený pro
práci s handicapovanými, seniory a malými dětmi.
Nesmělo chybět ani očekávané a oblíbené čtení pověstí z Kraje pod Komoncem, se kterým přišel ředitel ZŠ
Mgr. Lebloch. Noc byla završena nocováním na zámku. Příjemné odpoledne s meditací připravila pro návštěvníky knihovny paní Zdeňka Bažantová. Její beseda
poznání sebe sama byla obohacena i o výstavu jejích
obrazů. Proběhly i besedy pro děti z mateřské školky
a žáky ZŠ. Srdečně vás zveme na přednášku reportéra,
spisovatele a lovce nacistů Standy Motla s názvem Vlak
do pekla, která se koná 22. května v 18.00 hod. Také
si vás dovolujeme pozvat 6. června na besedu se spisovatelkou a kurátorkou Kateřinou Tučkovou, autorkou Žítkovských bohyní, cena Josefa Škvoreckého,
a Vyhnání Gerty Schnirch, cena Magnesia Litera 2010,
nejprodávanější českou spisovatelkou v roce 2010.
Podrobnosti se také dozvíte na plakátech, v informační
skříňce před knihovnou, na našich webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz a na Facebooku.
Milana Mikulcová

Lázeňské město hostilo 49. diabetologické dny
Diabetologické dny, které jsou největším kongresovým
podnikem roku, probíhaly od 18. do 20. dubna v prostorách Kulturního domu Elektra. Do Luhačovic přijelo 750 lékařů, 370 sester, 220 zástupců vystavujících
firem. Odbornou veřejností velmi vysoce hodnocený
kongres podpořilo 10 mediálních partnerů.
Ve čtvrtek 18. dubna probíhalo už tradiční bezplatné
měření firmy Novo nordisk. Ve stanu u pošty si občané
a návštěvníci mohli změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu a krevního cukru. Pak následovala konzultace se
zdravotní sestrou.
„Až 90 procent lidí od nás odcházelo se zjištěním zvýšené hladiny měřených hodnot. Od loňského roku jsme
měli, i u léčených diabetiků, větší záchyt hodnot zvýšení
krevního cukru. Během dne naše služba uspokojila na
360 zájemců,“ uvedla Eva Fialová, zdravotní sestra.
V České republice je podle posledních statistických
údajů 860 tisíc diabetiků (ve světě trpí diabetem téměř
200 milionů lidí), další tisíce lidí diabetes mají a neví
o tom. „Během jednoho dne tady změříme zhruba 350
lidí, za těch pět let, co firma Novo nordisk do Luhačovic
jezdí, jsme naše služby poskytli téměř 1800 lidem. My
tato měření děláme i v jiných městech republiky. Město
Luhačovice je specifické v tom, že lidé mají vysoké hodnoty cholesterolu. Doporučujme nechat si pravidelně
měřit hladinu cholesterolu, protože komplikace spojené
s ním jsou velmi závažné. Co se týká hladiny krevního
cukru, tak jsme tady měli i záchyty nově diagnostikovaného diabetu. Bylo to asi 15 lidí, kteří měli hraniční
hodnoty a doporučení, aby to řešili se svým ošetřujícím
lékařem,“ vysvětlila Iva Piljarová, manažerka projektu.
Společnost Novo nordisk je dánský specialita na léčbu
diabetu. Je to největší farmaceutická firma, která vyrábí
léčivé prostředky na léčbu diabetu. Letos Novo nordisk
slaví 90. výročí od svého založení.
Olga Skovajsová
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Starosta poděkoval dobrovolnému
dárci krve
Devětatřicetiletý sympatický Martin Keller se ve středu
20. března sešel na radnici se starostou a místostarostkou města. Důvodem bylo poděkování za čtyřicet
bezplatných odběrů krve. A tedy získání zlaté Jánského
plakety. V přátelské atmosféře Martin Keller prozradil,
že na první odběr krve se dostal s kamarády z bývalého
zaměstnání. Tehdy mu bylo 26 let.
„Většinou nás z transfúzní stanice volávají, protože krve
je stále nedostatek. Pokud to zdraví dovolí, tak chodím
třikrát za rok. To, že se vždy dozvím aktuální zdravotní
stav, je jakousi přidanou hodnotou. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych si za to nechal zaplatit. A pokud vím,
v Krajské nemocnici s tím mají čím dál větší problémy,
protože bezplatných dárců ubývá,“ uvedl Martin Keller.
Rodilý Luhačovjan bydlí v Bílé čtvrti, k jeho zálibám
patří běhání, četba a rocková muzika. Pan Keller pracuje ve Slušovicích v počítačové firmě. Je ženatý a má
dceru.
Olga Skovajsová

MŠ a zdraví dětí
Cílem Mateřské školy Luhačovice je vést děti ke zdraví
a zdravému způsobu života. Od začátku školního roku
jsou děti přiměřeně svému věku otužovány vzduchem
a vodou. Učitelky dohlížejí na vhodné oblékání dětí
ve třídě i venku, chodí s nimi na procházku i za mírně
nepříznivého počasí. Ve třídě se větrá vhodným způsobem, a to krátce, intenzivně, tak aby netáhlo na hrající
si děti. Před spaním si děti čistí zuby a otužují se do půl
pasu vodou z rozprašovače za použití vhodné motivace.
Starší a střední věková skupina dětí se na pohybové aktivity v tělocvičně převléká do cvičebních úborů. Pomyslným vrcholem otužování dětí v předškolním věku je
saunování, což je velkou předností MŠ. Saunu, která je
vybudována v suterénu školy, navštěvují zdravé děti se
souhlasem rodičů a pediatra v období od října do dubna. Děti se na saunu těší, teoreticky znají její příznivé
účinky. Další formou otužování je bezesporu pravidelná
návštěva předplavecké výuky, kde se děti nenásilnou,
hravou formou zcela sžily s vodou. Veřejnost může navštívit fotogalerii na našich webových stránkách (www.
ms.luhacovice.cz). V letních měsících se děti sprchují
na školní zahradě. Učitelky přihlížejí k individuálním
možnostem a schopnostem dětí, pracují podle metodiky Program otužování a Program předplavecké výuky
vycházející ze ŠVP PV. Nedílnou součástí výchovy ke
zdraví je plnohodnotná, vyvážená strava s dostatkem
ovoce a zeleniny, pitný režim. Výchova dětí ke zdraví
přispívá k mírnějšímu průběhu onemocnění a snížení
celkové nemocnosti.
Helena Konečná

Ocenění Zlínského kraje pro
Libuši Dostálovou
Ve středu 27. března byli v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni za vynikající práci
pedagogičtí pracovníci Zlínského kraje. Tento slavnostní
ceremoniál bývá již od vzniku samostatného Zlínského
kraje organizován vždy kolem 28. března – dne narození
J. A. Komenského. Do letošního třináctého ročníku bylo
nominováno 34 pedagogů. Porota vybrala 15 učitelských
osobností. Jednou z oceněných byla i dlouholetá pedagožka a zástupkyně ředitele Střední odborné školy
v Luhačovicích Mgr. Libuše Dostálová.
Kromě přání, kytice, pamětního listu a pamětní medaile Zlínského kraje dostala paní Libuše Dostálová sošku
sovy coby symbolu moudrosti a vzdělanosti.
Libuše Dostálová byla oceněna za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé
generace, za dlouholetou aktivní a inovativní práci ve
školství (35 let v SOŠ Luhačovice), za zvyšování prestiže
učitelského povolání na veřejnosti a šíření dobrého jména školy. Vedení školy a spolupracovníci rovněž oceňují
její profesionální a lidské kvality, klidné a vstřícné jednání při řešení pracovních problémů.

„Velmi si vážím ocenění, které jsem dostala na závěr
své pedagogické kariéry, a řekla bych, že i v souvislosti
s mým odchodem do důchodu. Bavilo mě vést lidi, vést
školu, dělat rozvojové projekty a to hlavní, baví mne
práce se žáky,“ svěřila se Libuše Dostálová, oceněná
pedagožka.
Libuše Dostálová vystudovala Přírodovědeckou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika–fyzika, učitelství pro SŠ. Po ukončení vysoké školy v roce
1977 začala pracovat ve Střední odborné škole v Luhačovicích, kde je zaměstnána doposud a patří mezi její
nejvýraznější osobnosti. V roce 1988 byla jmenována do
funkce zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Byla
garantem teoretické výuky všech oborů školy tím, že se
spolehlivě věnovala vedení 30členného týmu pedagogů.
Oceněná paní Dostálová úspěšně rozvíjela spolupráci se
sociálními partnery školy, zřizovatelem i zahraničními
partnery, a tak dokázala pozitivně ovlivňovat činnost
školy. Je vdaná a má dvě dospělé dcery.
„Jednou za rok při příležitosti výročí Jana Amose
Komenského si společnost vzpomene, že existuje povolání, které je pro budoucnost společnosti velice důležité.
Někdy mi chybí celoroční kontinuita podpory této práce.
Dnešní společenské podmínky jsou náročnější a někdy
se rodiny příliš spoléhají na školy, že je zasuplují,“ uvedl
závěrem slavnostního ceremoniálu Petr Navrátil, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu.
Olga Skovajsová

Rozhovor s ředitelkou
ZUŠ Luhačovice
Na mnoha kulturních akcích v Luhačovicích, na výstavách potkáváme nebo můžeme obdivovat práce žáků
Základní umělecké školy v Luhačovicích. O tom, jak dlouhou cestu musí tyto děti i jejich učitelé ujít, jsme hovořili
s Monikou Slovákovou, ředitelkou ZUŠ Luhačovice.
Na vaší škole se učí žáci v různých oborech, můžete
nám je přiblížit?
V ZUŠ Luhačovice se vyučuje standardně ve čtyřech
uměleckých oborech: v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Vzdělávání ve
všech oborech je na I. stupni 7leté a na II. stupni 4leté.
V letošním školním roce se v naší škole vzdělává celkem
363 žáků a přijímáme děti již od 5 let.
Pokud bychom začali u hudebního oboru, kolik
pedagogů na vaší škole působí a jaké nástroje vyučují, dá se říct, o které nástroje je největší zájem, případně jak se zájem dětí mění v čase?
V naší škole působí celkem 21 pedagogů a nabízíme
vzdělávání ve hře na tyto hudební nástroje: housle,
klavír, klávesy, varhany, klasická kytara, elektrická
kytara, basová kytara, zobcová flétna, klarinet, saxofon, pozoun, baskřídlovka, trubka, sólový zpěv, sborový
zpěv a cimbál. V hudebním oboru si žák osvojí hru na
jím vybraný hudební nástroj a zpěv. Tyto dovednosti
pak uplatňuje nejen při sólové hře, ale může se začlenit
podle svého výběru do různých souborů, komorních her
či školní rockové kapely. Snažíme se žáky vzdělávat tak,
aby se dokázali orientovat ve světě hudby a své dovednosti a zkušenosti užívali po celý život. Největší zájem
je o klasickou kytaru, klávesy a stoupá zájem o studium
sólového zpěvu.
Je možné na vaší škole zapůjčit hudební nástroje,
nebo musí mít dítě vlastní hudební nástroj?
Hudební nástroje samozřejmě pronajímáme na dobu
jednoho školního roku a pronájem činí 600 Kč na celý
rok.
Jak probíhá výuka v tanečním oboru, co se tam
mohou děti naučit?
Taneční obor nabízí především studium současného
tance. K dalším předmětům patří klasický i lidový tanec
a taneční praxe. Zde máme (učitelé i rodiče) velmi vzácnou příležitost sledovat vývoj od neposedných 5letých
děvčátek až po dospělé tanečnice – absolventky II. stupně, které na jevišti předvádějí dokonalé taneční výkony.
Vystoupení tanečního oboru jsou velmi oblíbená a již
nyní můžeme všechny příznivce tance pozvat na 5. června 2013 v 18. hodin do Lázeňského divadla.

Výtvarný obor vaší školy se úspěšně prezentuje veřejnosti na výstavách. Jak probíhá výuka, připravujete
talentované výtvarníky na studium na uměleckých
školách?
Ve výtvarném oboru nabízíme dětem výuku v plošné
a prostorové tvorbě. K základům výtvarníka patří ovládání výtvarných technik (kresba, malba, grafika), dále
učíme děti využívat vlastnosti různých materiálů a experimentovat i s odlišnými materiály. V prostorové tvorbě učíme děti přenášet představy pomocí výtvarného
jazyka do vizuální podoby. Je k tomu zapotřebí i určitá
manuální zručnost s nástroji a schopnost řešit výtvarný
problém, umění zvolit si vhodný materiál atd. Zde se
jistě již u dítěte naplno projevuje výtvarný talent, který
je pod dozorem pedagoga plně rozvíjen. Letos navštěvovaly přípravu na VŠ a SŠ čtyři žákyně. Náplní přípravy je
individuální program, který přímo navazuje na požadavky konkrétní vysoké či střední školy. Jedná se konkrétně
např. o modelování podle předlohy nebo o kresbu podle
modelu. Důležitá je také intenzivní domácí tvorba a práce jsou průběžně konzultovány s pedagogem.
Nejmladším z oborů na vaší škole je obor literárnědramatický, je o tento obor mezi žáky zájem a co jim
můžete nabídnout?
V literárně-dramatickém oboru nabízíme dětem vzdělávání v celé řadě dovedností. Především jde o práci s lidským hlasem, rozvíjení herních dovedností, komunikaci
ve skupině a vytváření jevištní postavy. Nezanedbatelný
vliv na životní orientaci mají zážitky z vlastní dětské
tvorby. Každoročně si naši žáci připravují divadelní premiéru, v loňském roce to byla pohádka „O zlém hajném“
a hra „Don Šajn“, letos to budou Nonsensy (nesmysly).
Asi se shodneme na tom, že pro většinu dětí je důležité
nějak zúročit snahu a píli, a to nejlépe před veřejností. Kde všude můžeme vaše žáky potkat?
V jarních měsících vrcholí příprava všech výchovných
koncertů. Chceme potěšit jak žáčky mateřských škol,
tak i děti ze základních škol. Každý koncert má své téma
a příprava je náročná. V letošním školním roce máme
26 absolventů, kteří představí své závěrečné vystoupení v Lázeňském divadle ve středu 12. června v 18
hodin a poslední koncert v Lázeňském divadle se koná
ve středu 19. června opět v 18 hodin. Zúčastnili jsme se
také soutěží, které vyhlásilo MŠMT, s těmito výsledky:
Trio zobcových fléten pod vedením Bc. Rity Ryndové
získalo v krajském kole 2. místo, Barokní soubor p. uč.
Jiřího Sládka získal v kraji 1. místo a radost nám udělali
i Tereza Hlavicová (třída uč. Zdeňka Gahury) a Jakub
Petráš (třída uč. Mgr. Jiřího Drgy), kteří ve hře na klávesy získali v krajském kole 1. místo. Největší úspěch měla
Aneta Barcuchová, která ve hře na klávesy pod vedením
Mgr. Jiřího Drgy postoupila až do celostátního kola.
Předpokládám, že už nyní se připravujete na zápis,
který se uskuteční ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2013 od
14 do 17 hodin v budově ZUŠ. Jak probíhá takový
zápis, stane se, že některého zájemce musíte pro
nedostatek talentu odmítnout?
Zápis do tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru je velmi jednoduchý. Stačí pouze, když
dítě projeví zájem, a je automaticky zapsáno ke studiu
od 1. 9. 2013. Rodiče obdrží ihned přihlášku. Talentová zkouška v hudebním oboru je složena z intonační
a rytmické zkoušky – dítě zazpívá krátkou písničku
a vyťuká či zatleská jednoduchý rytmus. U přijímacích
zkoušek se setkáváme s dětmi, které mají nastudované
celé repertoáry lidových písniček a mohly by nám zde
zpívat celé odpoledne. Velkou zásluhu na tom má folklorní soubor Malé Zálesí, který mnohé děti navštěvují od
3 let, a mají odtud perfektní přípravu ke studiu na ZUŠ.
Žádné dítě neodmítáme pro nedostatek talentu. Je zde
pouze kapacitní problém – pokud je hudební obor zcela
naplněn, požádáme rodiče o roční odklad a v dalším roce
přijímáme tyto děti přednostně.
Ještě mně dovolte na závěr složit velkou poklonu všem
učitelům, bez rozdílu aprobace či praxe, kteří přinášejí
denně do každé své školy sílu své pozitivní energie, která
musí být mnohdy nevyčerpatelná. Věřte, že pedagogika
je velké umění. Především v tom, že učitel nesmí dát
na sobě znát nesnáze tohoto řemesla. A to je opravdu
kumšt.
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V galerii byly oceněny nejlepší výtvarné práce
Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu bylo
hlavní téma výstavy, která byla slavnostní vernisáží otevřena v sobotu 23. března. V galerii Elektra bylo možné
vidět 350 obrázků dětí z prvního stupně (1.–5. třída)
ZŠ z Luhačovic a okolních základních škol. Z každého
ročníku byly oceněny tři výtvarné práce. Navíc se do
soutěže zapojil i druhý stupeň Základní školy Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice a místní základní
umělecká škola.
„Bylo velice těžké vybrat ty nejhezčí obrázky. Celkově jich bylo na čtyři sta, tady na stěnách je zhruba
350. Ty, co se sem nevešly, budou vystaveny v jednotlivých základních školách a na obecních úřadech. Výstava
vypadá velice celistvě, když se výtvarné práce navzájem
doplňují. Snažili jsme se, aby na každé stěně bylo něco
z krajiny, budov, nástrojů té doby. Aby tam byl zachycen
život Velké Moravy. Téma bylo pojato zeširoka a hledání informací děti velice bavilo,“ shrnula Irena Turzová. Výstavu výtvarných prací uspořádala luhačovická
základní škola ve spolupráci s církví bratrskou pod záštitou města Luhačovice. Na vernisáži vystoupila hudební
skupina Marnatosnaha, skupina historického tance
Nos Omnis. Význam příchodu Konstantina a Metoděje
vysvětlil Michal Krchňák, učitel hebrejštiny, misionář
a překladatel Bible. Průvodcem byl Pavel Hromádka,
herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Olga Skovajsová

Rekonstrukce penzionu Viola
v památkově chráněné Bílé čtvrti
Rekonstrukce Violy, která je v těsné blízkosti hotelu
Radun, začala na podzim roku 2012. Funkcionalistická vila postavená v roce 1928 podle brněnského architekta Bohuslava Fuchse, vystřídala po válce několikrát
majitele, změnila jméno na Jalta a prošla necitlivými
rekonstrukčními pracemi.
„Chceme vilu vrátit do původního tvaru a funkcionalistického pojetí pana Bohuslava Fuchse. Chtěli bychom,
aby vhodně zapadla do celé Bílé čtvrti. Účelem stavby
by měl být penzion, který se bude vracet k prvorepublikovému charakteru a nabídne hostům a návštěvníkům
služby na špičkové úrovni,“ uvedl Michal Bábíček,
majitel objektu.
Vila je koncipována v pěti podlažích. Dvě spodní podlaží jsou umístěna částečně ve sklepě, zde bude wellness, sauna a jídelna. V nadzemních podlažích bude
12 klimatizovaných pokojů v nejvyšším standardu.
V posledním podlaží bude byt správce objektu.
„Naše představa je taková, že by vila mohla žít v určité
symbióze s hotelem Radun. Jako další ubytovací zařízení a rozšíření služeb jak hotelu Radun, tak samotné
Violy. Původní rozpočet na rekonstrukci Violy byl
10 milionů korun, majitel uvažuje o vybudování parkoviště ze spodní části objektu, proto by se náklady ještě
zvýšily. Jednalo by se až o 15 milionů korun.
„Nejvíce nás zklamala celková vizáž stavby. Pokud
se podíváme na původní fotografie, tak to byla pěkná
nadčasová stavba. Po stavebních úpravách zmizela nádherná rohová okna. Pokoje byly rozděleny na
malometrážní. Celkový stav byl velmi špatný. Podařilo
se nám získat kompletní fotodokumentaci původního
stavu a velkou část plánů architekta Fuchse. Všechny
dokumenty jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně. Také domluva s památkáři je velmi dobrá.
Bez problémů jsme se domluvili na původních dřevěných oknech nebo bílé fasádě,“ dodal Michal Bábíček.
Olga Skovajsová

Velikonoční brunch v hotelu Alexandria
Neomezené hodování ve Francouzské restauraci hotelu Alexandria, to byl nedělní Velikonoční
brunch. Každý návštěvník byl přivítán slavnostním
přípitkem, jak jinak než moravskou slivovicí nebo
hruškovicí. Atmosféru Velikonoc dotvářela krojova-

ná cimbálová muzika. Návštěvníci viděli malérečku
kraslic. Vajíčka vyškrabovaná, vrtaná nebo malovaná si mohli také zakoupit. Tím hlavním bylo spojení
pohodové atmosféry a skvělého jídla.
„Brunch je vlastně spojení dvou anglických slov
– breakfast – snídaně a lunch, tedy oběd.
Je to jakoby pozdní snídaně spojená s obědem, kdy
je návštěvníkovi z bufetového stolu servírováno to,
na co má chuť. Jsou tu předkrmy masité, zeleninové
i sýrové, např. uzený jazyk, velikonoční nádivka, studené zabijačkové pochoutky. Teplá jídla – šunkové
sele, pečená kuřátka, specialitou je smažený mozeček, teplé zabijačkové pochoutky. Na závěr domácí
koláče,“ vyjmenovala Miloslava Fialová, ředitelka
hotelu Alexandria.
Mezi hosty jsme zastihli manžele z Brna, kteří si Velikonoční brunch a Alexandrii nemohli vynachválit:
„Do Luhačovic jezdíme už dlouho, vyzkoušeli jsme
tu už několik zařízení, ale Alexandria je po rekonstrukci jedinečná. Dnešní brunch je skutečně unikátní, moc se nám tu líbí,“ svěřil se Vladimír Jokl.
„Ochutnala jsem šunku, zabijačkovou polévku i jitrničku a vzhledem k dnešnímu počasí, které je spíše
vánoční než velikonoční, je tato akce úplně vynikající,“ dodala Ilona Joklová.
„Alexandria je ideálním místem pro pořádání těchto akcí. Jednak spojením Francouzské a hotelové
restaurace získáme krásný otevřený prostor se 150
místy. Navíc máme v kuchyni vynikající tým. Ten
vede paní Jitka Boráňová, která má bohaté zkušenosti. Všichni jsou profesionálně připraveni. Hotel
máme plný a to je pro nás největší odměna,“ dodala
Miloslava Fialová.
Olga Skovajsová

Cykloservis Stanislava Duháně
slavil 10leté výročí
13. dubna 2013 oslavila firma Stanislava Duháně
– Bifu Luhačovice – 10 let úspěšného působení na
trhu. Příjemnému setkání předcházela cyklovyjížďka
na přehradu. Ačkoliv počasí bylo více než proměnlivé,
otevřít cyklosezonu přijela třicítka cyklistů. Následné
setkání v prodejně, která byla uzpůsobena pro přátele, kolegy a známé, bylo velmi příjemné. Podávaly
se nápoje, grilované maso, klobásy. Pro děti byl připraven dětský koutek. Pozvání přijal starosta města
Luhačovice František Hubáček, místostarostka Marie
Semelová, ředitel základní školy Roman Lebloch,
ředitel Vincentky Jan Šumšal a řada dalších.
„Jsem rád, že přišli zástupci města, význační luhačovičtí podnikatelé, mí dlouholetí přátelé a partneři.
Potěšil mě zájem luhačovických ochotníků, kteří se
za námi v kostýmech zastavili před svým večerním
představením,“ uvedl Stanislav Duháň. Třiatřicetiletý
rodák z Hradčovic začínal ve své původní prodejně na
ulici Družstevní vedle hospody u Suchánků. Prodejna
měla tehdy 50 metrů čtverečních. Prodej, servis kol
a veškerou agendu si Stanislav Duháň zajišťoval sám.
Dopoledne trávil ve svém civilním zaměstnání v České zbrojovce, kde vyráběl letecké motory. Ve tři hodiny
odpoledne otevřel obchod a do večera opravoval kola.
„Zákazníci byli spokojeni a přibývali. Autonehoda,
která se mi stala večer po celodenní práci, rozhodla,
že je potřeba si vybrat. Volba padla na kola. Další dva
roky jsem měl na plný úvazek starý obchod. Po třech
letech jsme díky městu, které nám vyšlo maximálně
vstříc, získali nové prostory – budovu bývalé tržnice
Pod Lipami. Proběhla celková rekonstrukce. Rozšířili
jsme sortiment, před třemi lety jsme začali prodávat
kolečkové brusle a v zimním období lyže. Půjčujeme
a servisujeme kola luhačovickým hotelům, podílíme
se na cyklopointech, značení cyklotras, pořádáme
cyklozávody,“ vyjmenoval Stanislav Duháň.
„Jsem rád, když se vše nese v příjemném duchu
a zákazníci jsou spokojení. Ať už místní, kteří za námi
chodí pravidelně, nebo návštěvníci, kteří krásu našeho lázeňského města teprve objevují. Jsem rád, že i po
deseti letech se ráno do práce těším.“
Olga Skovajsová

Ukončení Luhačovické kuželkářské ligy
Ve středu 10. dubna byl ukončen už 49. ročník LKL
2012/2013. Luhačovická kuželkářská liga byla pojata
jako dlouhodobá soutěž, každý s každým se utkal 2×,
tak aby všechna družstva odehrála stejný počet 22 zápasů. Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Renovy.
Na stříbrném stupínku skončil loňský obhájce Avoner.
Na třetím místě, podobně jako loni, skončil Slovan. Další pořadí: 4. Moraprim, 5. Ženy, 6. S-Team, 7. Lyžaři,
8. Klimastav, 9. MediaMix, 10. HydrauliCS, 11. Bijous
Team, 12. Veolia. Vítězem dlouhodobé soutěže jednotlivců se stal Jiří Kudláček ze Slovanu s průměrem 285,4
kuželky. Nejlepším ryze amatérským hráčem se stal
a své pětinásobné umístění po sobě v minulých ročnících
obhájil Staňa Skovajsa z Avoneru. Nejlepší kuželkářkou
sezony, tak jako v několika předcházejících ročních, se
opět stala a své kvality potvrdila Ludmila Pančochová,
celkově devatenáctá s průměrem 260,10.
Tak jako každoročně se vyhlašuje titul Skokan roku, kterým byl Petr Tomala z Moraprimu, jehož zlepšení patří
také do kategorie neuvěřitelných.
(Podrobnější článek o průběhu LKL najdete na www.
luhacovice.cz.)

Úklid města
Dne 13. 4. 2013 proběhla již tradiční brigáda skautů
s myslivci. Vydali jsme se posbírat odpadky v lesích
okolo Luhačovic. U zámecké kaple se nás sešlo asi
30 skautů, skautek, vlčat i pár rodičů. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny. Jedna šla k letišti a pak k myslivecké chatě. Druhá se vydala k Aloisce, Barandovu,
prošla les nad plnírnou Vincentky a zamířila také
k myslivecké chatě. Obě skupiny doprovázeli zkušení myslivci. Po náročné trase nás čekal výborný guláš
a krátký program. Kromě toho, že jsme dohromady nasbírali 20 pytlů odpadků, jsme si připomněli
i šestý bod skautského zákona: „Skaut je ochráncem
přírody“.
Anna Hýsková

FK rozlosovani jaro 2013
Krajský přebor
Kolo
Datum
22.
So 4. 5.
23.
So 11. 5.
24.
So 18. 5.
25.
So 25. 5.
26.
Ne 2. 6.
14.
So 8. 6.
15.
So 15. 6.

Kde
D
D
V
D
V
D
V

Zač. utkání
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Odjezd

DOROST - Krajský přebor
Kolo
Datum
Kde
22.
So 4. 5.
D
23.
So 11. 5.
D
24.
So 18. 5.
V
25.
So 25. 5.
D
26.
So 1. 6.
V
14.
So 8. 6.
D
15.
Ne 16. 6.
V

Zač. utkání
10.00
10.00
13.30
10.00
13.30
10.00
10.00

Odjezd

ŽÁCI - Krajská soutěž sk. A
Kolo
Datum
Kde
20.
Ne 5. 5.
V
21.
Ne 12. 5.
D
22.
So 18. 5.
V
12.
Ne 26. 5.
D
13.
So 1. 6.
V
14.
Ne 9. 6.
D
15.
So 15. 6.
V

Zač. utkání
9.30 11.15
9.30 11.15
9.30 11.15
9.30 11.15
9.30 11.15
9.30 11.15
9.30 11.15

Odjezd
7.15

MUŽI „B“ - III. Sk. B
Kolo
Datum
Kde
22.
So 4. 5.
D
16.
St 8. 5.
D
23.
So 11. 5.
D
24.
Ne 19. 5.
V
25.
Ne 26. 5.
V
26.
Ne 2. 6.
V
15.
Ne 16. 6.
V

Zač. utkání
13.30
13.30
13.30
14.00
16.30
16.30
16.30

Odjezd

Soupeř
Rokytnice
Drnovice
Vlachovice B
Mirošov
Štítná n. Vláří*1
Paseky
Šanov

PŘÍPRAVKA
Kolo
Datum
17.
Čt 9. 5.
18.
Po 13. 5.
12.
Po 20. 5.
11.
Pá 31. 5.
10.
Čt 13. 6.

Zač. utkání
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Odjezd

Soupeř
TJ Sokol Veselá
FC Slušovice
FK Štípa
SK Vizovice
SK Jasenná

Kde
V
D
D
V
D

Soupeř
1.Valašský FC
Kateřinice
Vsetín
Vigantice
Boršice
Bystřice p. Host.
V. Karlovice

Soupeř
1.Valašský FC
Brumov
11.30
Napajedla
Vlachovice
11.30 Baťov Otrokovice
Bystřice p. Host.
8.15
Návojná
Soupeř
Horní Bečva
Paseky Zlín
7.30 Bystřice p. Host.
V. Karlovice
8.00
Slavičín
Vlachovice
8.00 Val. Klobouky
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Vzpomínka
Dne 11. května 2013 by oslavila své
60. narozeniny paní Ivana Kopuncová.
S láskou vzpomínají rodiny
Kopuncova, Hájkova a Procházkova.

Narození

Matyáš Macka
Eliška Tkočová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky

Vzpomínky

Zdeněk Machala a Dagmar Hoferková
Radim Vacula a Martina Slováková
Jan Vondrášek a Hana Šmardová
Blahopřejeme.

Výročí narození

Stanislav Šmíd
Božena Ardelyová
Ludmila Civáňová
Marie Ševčíková
Žofie Šoustková
Ludmila Semelová
Anna Mališková
Erna Mitková
Antonín Dubrava
Emil Válek
Jan Dejmal
Libuše Jahodová
František Semela
Naděžda Opelíková
Marie Jindřichovská
Přijměte naši srdečnou gratulaci.

85 let
87 let
88 let
88 let
88 let
80 let
91 let
88 let
80 let
85 let
80 let
87 let
85 let
86 let
88 let

Úmrtí

Ludmila Majzlíková
80 let
Františka Mikulášková
89 let
Eva Samková
64 let
Ludmila Fialová
81 let
Karla Bartončíková
88 let
David Navláčil
27 let
Jiří Hladiš
36 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN
(tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Poděkování
Fr. Hrubín:
„Kdo v srdcích žije, neumírá…“
Za všechna slova útěchy, projevy
soustrasti a za doprovod na poslední
cestě našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka Jaroslava Procházky
srdečně děkuje Dušana Procházková s rodinou.

Poděkování
Děkujeme za slova útěchy
a květinové dary všem, kteří se
přišli rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou a prababičkou
paní Ludmilou Majzlíkovou.
S láskou dcera Božena s rodinou a synové
Ladislav a Jaromír s rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. 4. 2013 uplynul jeden rok, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav Ďurďa.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
manželka Marie, synové Pavel
a Martin s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Vzpomínka
Dne 10. 4. uplynulo již 15 let,
kdy nás navždy opustil
pan Dušan Vrba.
Děkujeme za vzpomínku všem,
kdo ho znali.

Dne 29. května by se dožil 100 let
náš tatínek pan Václav Ferdus.
Dne 12. února uplynulo 14 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil.
18. října uplyne rovněž 14 let, kdy
navždy odešla i jeho manželka, naše
maminka paní Ludmila Ferdusová.
S láskou a vděčností na oba rodiče vzpomínají
dcery Milena, Libuše a celá rodina Ferdusova
a Dostálova. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Oznámeni a inzerce
Charita Luhačovice pořádá Sbírku šatstva

pro Diakonii Broumov ve dnech od 15. do 18. května.
Ve všední dny od 9 do 12 hod. a od 14 do17 hod., v sobotu od 9 do
12 hod. Dvůr Charity Svaté rodiny v Luhačovicích, Hradisko 100
ANO – Věci, které nám pomáhají!
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské) • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony • Látky (minimálně 1 m2) •
Domácí potřeby (nepoškozené nádobí, skleničky) • Peří, péřové
a vatované přikrývky, polštáře a deky • Obuv nepoškozená.
NE – Věci, které brát nemůžeme!
Ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Prosíme o zabalení věcí do pevných igelitových pytlů či krabic. Požadujeme příspěvek na dopravu pro Diakonii Broumov nejméně 20 Kč.

Dvě aplikace pro chytré
telefony zdarma
Pro své zákazníky, majitele chytrých telefonů s iOS nebo
Android OS, připravila společnost Veolia Voda mobilní aplikaci Moje VodaPlus, díky níž získají zákazníci
nepřetržitý a zabezpečený přístup ke svému elektronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikace, nazvaná
Moje voda, je určena široké spotřebitelské veřejnosti.
Obě aplikace jsou ke stažení v AppStoru i Android marketu zdarma.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. nabízí
svým zákazníkům přístup k jejich datům již několik let na
internetových stránkách prostřednictvím osobního zákaznického účtu. Nyní si mohou zákazníci nainstalovat do
svých chytrých telefonů aplikaci Moje vodaPlus, která jim
přístup k osobním datům umožní i v situaci, kdy nemají
k dispozici počítač.
V aplikaci Moje vodaPlus najdou zákazníci čtyři základní záložky „Můj účet“, „Faktury a odečty“, „Požadavky“ a „Změna údajů.“ Získají zde přehledné informace
o smlouvě i aktuální spotřebě vody a mohou rychle a pohodlně nahlásit stav svého vodoměru, změnit kontaktní údaje
nebo změnit způsob úhrady a zasílání faktur. Dále se prostřednictvím aplikace zákazník dozví aktuální cenu vody,
informace o fakturách i platbách atd. V prostředí aplikace
mohou zákazníci také odesílat různé požadavky a sledovat
stav jejich vyřizování. Zákazníci, kteří nemají internetový
zákaznický účet, si jej mohou vytvořit na internetových
stránkách svého dodavatele vody. Přístupové jméno a heslo
pro vstup do aplikace Moje VodaPlus obdrží doporučeným
dopisem na základě registrace k internetovému účtu.
Pro širokou veřejnost (koncové odběratele i bez smlouvy
s dodavatelem vody) je určena verze Moje voda, která
nabízí všem zájemcům zobrazení odstávek vody a aktuálních havárií přímo v mapách s uvedením předpokládaného
obnovení dodávek vody. Moje voda nabídne také základní
údaje o kvalitě vody, jejích parametrech a vlivu na zdraví
nebo přehlednou kalkulačku spotřeby vody v domácnosti
nebo kalkulačku uhlíkové stopy.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 840 668 668, www.smv.cz
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listopad: klíče, leden: kufr, březen: bunda
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Stavební firma „Poluss“
sídlo v Luhačovicích.
Provádí: • zateplení bytů
• rekonstrukce bytů
• provedení zámkové dlažby
Mobil: 603 827 853, pevná linka: 577 336 523

Kde seženete potraviny prvotřídní kvality
za bezkonkurenční ceny?
PŘECE V NOVÉ FIREMNÍ PRODEJNĚ SPOLEČNOSTI PODRAVKA – LAGRIS!!!
Nakoupíte u nás kompletní sortiment produktů všech našich značek.
PODRAVKA: přísada do jídel, kořenící směsi, rajčatové produkty, zeleninové přílohy Ajvar
LAGRIS: rýže, luštěniny, těstoviny, směsi na přípravu bramborových příloh
ESSENCE: ovocné sirupy
OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 13:00 DO 17:00.
Adresa prodejny: areál společnosti Podravka – Lagris, a. s., Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota
u Luhačovic (hned u silnice, sledujte značení)

Pro první zákazníky bude připraveno malé občerstvení
a dárek ke každému nákupu nad 100,- Kč!!!

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ ŘAS
Emporio lashes kosmetika Maruška
Bohdana Tašková
Provozovna: Masarykova 968, Luhačovice,
tel: 774 799 066
www.kosmetika-maruska.webnode.cz
Nové 900 Kč, doplnění 300 Kč

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
Parkety, palubovky, PVC, plov. podlahy,
koberce, broušení, lakování, olejování podlah,
opravy. Mobil: 604 664 058

kam za kulturou ....
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kam v Luhačovicích
3. – 5. 5.

Slavnost ptačích budek

Sobota 4. 5. 14.00 – 17.00 6. Sraz porsche
od cukrárny U Najády po hotel Jurkovičův dům

Čtvrtek 30. 5.
Po stopách lišky Bystroušky

Muzeum
Pátek 31. 5.
Poslední romance / Joe DiPietro
Hrají: Alena Vránová, Petr Kostka,
Carmen Mayerová, Jan Bochňák

16.30 Birds / ptáci
Vernisáž výstavy studentů SUPŠ Uherské Hradiště
a Ústavu vizuální tvorby UTB Zlín
Hala Vincentka
17.30 Cesty za ptactvem
Přednáška cestovatele a ornitologa J. Nožičky
Společenský dům, salonek
Čtvrtek 9. 5.
19.00
Dechová hudba Doubravěnka
MěDK Elektra sál Rondo

19.30

Lázeňské divadlo

14.00 Trasa uměleckých ptačích krmítek a budek
Lázeňský areál
15.30 Všude samé peří
Tematická módní přehlídka Luhačovického okrašlovacího spolku Calma
Hala Vincentka

19.00.

Kino Elektra
Středa 1. 5., středa 22. 5.
Terapie láskou
Komedie / USA 2012

19.30

Čtvrtek 2. 5., čtvrtek 23. 5.
Gambit
Komedie / USA 2012

19.30

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
6. 5.
13. 5.
15. 5.
20. 5.
22. 5.
27. 5.
29. 5.

Trénink paměti
Sváteční slovo / P. Václav Fojtík
STRAHOV/Sváteční slovo / P. Václav Fojtík
Finanční gramotnost / A. Slovák, DiS., seminář
STRAHOV / Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek
Jarní turnaj v ruských kuželkách
POZLOVICE / Kongo
a Středoafrická republika / Petr Vratislavský

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

Akce DDM květen

Sobota 4. 5.
18.00
Záznamy oper z Metropolitní opery New York
Madam Butterfly / Giacomo Puccini

Pátek 3. 5. 16.00, Sportovní areál Golf

Orientační závod

Pouze za příznivého počasí, špekáčky a chléb s sebou,
přihlášky předem do 2. 5., poplatek: 40 Kč/osoba.

Neděle 5. 5.
Zambezia
Animovaný / Jižní Afrika 2012

17.00

Úterý 7. 5.
Scary Movie 5
Komedie / USA 2013

19.30

Čtvrtek 9. 5.
Královský víkend
Komedie / VB 2012

19.30

Pátek 10. 5., sobota 25. 5.
Babovřesky
Komedie / ČR 2013

19.30

Neděle 12. 5., úterý 21. 5.
Velká svatba
Komedie / USA 2013

19.30

Masáž, kosmetika, úprava vlasů, profesionální kadeřnické
přípravky za nákupní ceny, úprava, zdobení přírodních nehtů, masáž ruky, barvení a trhání obočí, bižuterie, květinové
dekorace, prodej módních doplňků a dekorací, relax u čaje
a kávy atd., poplatek 20 - 120 Kč.

Neděle 19. 5.
15.00
KK / Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic
Lázeňské náměstí

Pátek 24. 5.
Velký Gatsby
Romantický / USA 2013

19.30

Sobota 1. 6., u hotelu Vega

Neděle 19. 5.
Šlágrparáda / Duo Sonet

Středa 29. 5.
Rozkoš v oblacích
Komedie / Španělsko 2013

19.30

Čtvrtek 23. 5.
19.00
Dechová hudba Zálesanka z Luhačovic
MěDK Elektra sál Rondo

Pátek 31. 5.
Zambezia / FILMÁSEK
Animovaný /Jižní Afrika 2012

17.00

Pátek 24. 5

5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Pátek 10. 5. - neděle 12. 5.
Otevírání pramenů
Úterý 14. 5.
Koncert Jakuba Smolíka

19.00
MěDK Elektra sál Rondo

Čtvrtek 16. 5.
15.00
Proměny luhačovických pramenů / přednáška
PhDr. B. Petrákové
Společenský dům - salonek
Pátek 17. 5.
19.30
Zmýlená platí / Zora Kostková
Hrají: M. Steinmasslová, D. Homolová, I. Vyskočil,
O. Kalus
Lázeňské divadlo

17.00 – 21.00
MěDK Elektra sál Rondo

19.00

Luhačovice – město zdraví a módy
MěDK Elektra sál Rondo
Neděle 26. 5.
16.00
Divadlo pro děti/ Jak se bubnuje na princezny
Interaktivní pohádka s moravskými písničkami (hudbu napsal
Jiří Pavlica) v podání herců Slováckého divadla Uh. Hradiště.
Kinosál MěDK Elektra
Neděle 26. 5.
15.00
KK / Dixieland Band Jazzzubs ze Zlína
Lázeňské námětí
Čtvrtek 30. 5.
19.00.
Dechová hudba Vlčnovjanka z Vlčnova
MěDK Elektra sál Rondo

Sobota 4. 5., neděle 5. 5. od 8.00 do 17.00, areál střelnice
SC Radostova

Intenzivní trénink agility

Úterý 14. 5. 16.00, zámecká zahrada

Dovádění v zahradě

V případě deštivého počasí akce přeložena na 21. 5.,
poplatek: 20 Kč dítě
Sobota 18. 5. 14.00, zámek

Voňavá sobota

Den dětí

V případě deštivého počasí se akce uskuteční 2. 6. v zámecké zahradě od 14.00 hod.

Program SAS
7. 5. 15.00
Úklid klubovny, Čisticí prostředky s sebou
15. 5. sraz nádraží 13.30
Návštěva seniorů Kladná Žilín
16. 5. sraz u pošty 8.30
Zájezd do Vizovic
21. 5. 15.00, klubovna
Cvičení jógy
28. 5. sraz nádraží 13.45
Výlet na přehradu
4. 6. sraz nádraží 14.00, U Jána 14.15
Výlet cyklostezka

KLUB K
X–BOX v Klubu, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek,
od 14.00 do 16.00 hod., rezervace předem
AKCE V KLUBÍKU
14. 5. Výtvarné tvoření, 20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)
Bližší informace najdete na podrobných plakátech
tel.: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce v knihovně
10.5. – 12. 5. 2013

Výstava ke dni ukončení okupace
a osvobození města Luhačovice
Středa 22. 5. 18.00

Vlak do pekla / Standa Motl
reportér, lovec nacistů, spisovatel
Čtvrtek 6. června 17.00 (může být změna)

Kateřina Tučková, autorka knihy
Žítkovské bohyně spisovatelka a kurátorka
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