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Podívejte se
na náš web
události ve městě
Rozsáhlá rekonstrukce
ulice Dr. Veselého
zahájena
Od začátku dubna 2014 se rozběhly
stavební práce související s komplexní rekonstrukcí ulice Dr. Veselého
v Luhačovicích. Z hlediska rozsahu
i finanční náročnosti patří tato akce
k nejvýznamnějším projektům města
posledních let.
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společnost
Wellness hotel Augustiniánský dům letos slaví
dvě významná výročí
19. března 2014 tomu budou přesně
4 roky, co byl po letech chátrání a následné rozsáhlé rekonstrukci znovu
otevřen Augustiniánský dům v Luhačovicích. Současně v červnu tohoto
roku uplyne 110 let od jeho vzniku.
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Vážení a milí spoluobčané,
jaro je v plném proudu, příroda se opět probouzí do dalšího ročního cyklu. To mě vybízí k zamyšlení nad tím, že čas je nezadržitelný a že bychom se měli věnovat nejenom
současným problémům, ale i budoucnosti
našeho města.
Nadcházející optimistické teplé období se
odráží v našich ulicích, které intenzivně ožívají, a to nejen přes víkendové dny. Ostatně
zvýšený pohyb je zaznamenán nejen u pěších a pasivních návštěvníků, ale i aktivně
zaměřených nadšenců naší lokality, obzvláště příznivců cyklistiky.
Není to tak dávno, kdy tu byla publikována
informace o rekonstrukci stávající cyklostezky od slunečných lázní po most v Jurkovičově aleji. O dané rekonstrukci se již mluví
léta a nyní přichází čas její realizace. Zmi-

ňovanou skutečnost jen doplním o informaci, že daná trasa bude rekonstruována
i z druhé strany, a to směrem od přehrady
k mostu. Představa, že se v budoucnu budeme moci pohodlně procházet a projíždět od Zahradní čtvrti až po přehradu, je
prostě úžasná. Zvyšování kvality volnočasových služeb je pro občany Luhačovic stimulem v osobním životě i přínosem v podobě rozvoje našeho města jako lákavé
turistické destinace.
Tím se dostávám k tomu, že Luhačovice
tvoří i část města, kde žije nejvíce občanů,
tj. sídliště Družstevní / Zahradní. Zde se připravuje velmi důležitá akce, a to odstavná
parkovací zóna vedle řeky, v místě bývalých
uhelných skladů společně s novu lávkou
pro pěší, jež má vyřešit stávající dopravní situaci u daných čtvrtí. Současný stav je

opravdu neutěšený, proto nyní můžeme
s radostí konstatovat, že všem obyvatelům
této části města se konečně uleví.
Spoustu věcí se daří realizovat s určitým vývojem a je nezbytná potřebná míra trpělivosti, která vede k pozitivním výstupům.
Buďme přesvědčeni, že ve skutečnosti je
možné splnit naše společné cíle a že je s odhodláním a inteligencí nakonec velmi často dokončíme a tím zpříjemníme prostředí města nám, luhačovickým obyvatelům.
Pochopme, že je třeba trvale se namáhat
v tom směru, který vyhlíží nejlépe, a využít
každé možné chvíle k tomu, abychom pokročili a neztráceli čas přežvykováním minulosti a strachem z budoucnosti.
Marian Ležák
radní města Luhačovice

První Velikonoční
jarmark s folklorem
v Luhačovicích
Na Bílou sobotu 19. dubna odstartuje
v Luhačovicích vůbec první ročník Velikonočního jarmarku s folklorem.
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
Fašank v Luhačovicích

V sobotu 22. února mohli obyvatelé
Luhačovic v dopoledních hodinách
narazit v ulicích města na maškarní průvod. Jednalo se o tradiční fašank, který lidem připomíná období masopustu. Jde o pěkný zvyk, při

kterém se zúčastnění snaží, aby nevymizel lidem z povědomí.
„Paní Blanka Petráková zhruba před
deseti lety tuto tradici oživila a my pokračujeme dál. Máme v poslední době

zejména dětské masky, protože naše
základna je teď směřována více na
menší děti, a snažíme se zapojit i rodiče. Jsou tady masky tradičnější, chceme totiž, aby nepřevládaly převleky
spidermanů a pohádkových bytostí,
které jsou v současnosti vidět v televizi. Máme kostýmy například zvířátek,
kominíků, řezníka a neodmyslitelně
i medvěda, který si zatančí s hospodyní,“ přiblížila průvod vedoucí malých Zálesáčků z folklorního souboru Malé Zálesí Alena Kotišová.

čekají buď rodiče dětí, nebo naši
známí, bývalí členové Malého Zálesí. Těmto rodinám velmi děkuji,
že nás pohostí, že připraví klasické pokrmy. Starším nabídnou slivovici, mladším zase čaj. Je to velice
příjemné, bez nich by tato obchůzka neměla smysl,“ zhodnotila trasu
Alena Kotišová.

Sraz se koná každoročně v zámecké
zahradě, odkud nadšenci vyráží na
průvod městem. Jejich trasa je každoročně stejná. Obyvatelé Luhačovic
čekají s připraveným pohoštěním, až
se fašanková skupina v kostýmech
a za doprovodu hudebních nástrojů
zastaví právě před jejich dveřmi.

„Letos je trochu zvláštní, že nemáme ani sníh, ani mráz. Snad poprvé
za celou dobu v Luhačovicích, co já
vzpomínám, se děti nebrodí v závějích. Tento rok jen jemně pršelo.
Doufejme, že příště nám bude naděleno víc sněhu, aby byl fašank pěknější, sněhovější a bělejší,“ přeje si
Alena Kotišová.

„Ze zámecké zahrady jdeme na obchůzku městem, kde víme, že nás

Letošní ročník byl ovšem odlišný
od těch předchozích. Končící zima
totiž v ulicích nebyla vůbec znát.

-A. S.-

Pochovávání basy
Pochovávání basy v luhačovické
sokolovně si v úterý 25. února nenechala ujít spousta lidí. Příchozí
si mohli užít veselici za doprovodu
cimbálové muziky a taneční skupiny
Vacek band, nechyběl samozřejmě
ani průvod masek v čele s biskupem,
farářem, kostelníkem a pochovávanou basou. Celý rituál byl opět
zakončen vtipným vzpomínáním,
co důležitého se v Luhačovicích za
poslední rok událo.
„Já se musím pravověrným Luhačovjanům omluvit, tentokrát pochovávání basy je o týden dřív, protože od

Tradiční Šibřinky
V sobotu 22. února ožila luhačovická
sokolovna již tradičními Šibřinkami. Lidé opět po roce vyrazili slavit
a někteří z nich si připravili i zajímavé
kostýmy. Tentokrát se zábava nesla
v duchu zimní olympiády v Soči, po
názvem „Olympijácká noc“.
„Je to 74. ročník, který pořádáme. Myslím si, že návštěvníci se budou bavit
dobře a svým způsobem i oslaví skvělé
výsledky sportovců, kterých dosáhli na
22. zimních olympijských hrách v Soči.
Pravidelně chystáme jedinečná vystoupení. Máme tady skvělé profesionální
tanečnice ze Slovenska, tak si myslím, že

1. března začínají jarní prázdniny. Hodně lidí by odjelo a pořadatelská služba
by byla ochromena. Těší mě, že sem
chodí hodně lázeňských hostů, kteří
jsou ubytovaní v místních hotelích.
Jsou na podobné akce totiž zvědaví.
V Čechách nic podobného třeba ani
nemají. Řada návštěvníků si dokonce
objednává pobyty cíleně na toto období, protože se jim naše akce líbí. Víc nás
potom mrzí, že Luhačovjané nenajdou
cestu na sokolovnu a neužijí si skvělou
atmosféru,“ zhodnotil událost starosta TJ Sokol Luhačovice Petr Mikulec.
-A. S.-

Šibřinky pro děti
se bude na co dívat. Děláme to pro Luhačovjany, večer je vždy vydařený a přeji si,
aby se lidé dokázali pobavit, uvolnit se
a ochutnat vše, co pro ně pořadatelé připravili,“ okomentoval událost starosta
TJ Sokol Luhačovice Petr Mikulec.

Luhačovická sokolovna si pořádně neodpočinula po Šibřinkách, na kterých
se bavili dospělí, a hned následující den
zažila další, tentokrát pro děti. Tradiční
událost v kostýmech se konala v neděli
23. února v odpoledních hodinách.

a babičky v kostýmech a na tanečním
parketu. To mě velmi potěšilo. Sál
byl plný, děti běhaly se svítícími meči
a balónky,“ pochvalovala si nadšení
a zápal nejen u dětí ředitelka DDM
Luhačovice Eva Tomalová.

Pro zúčastněné byl připraven bohatý
doprovodný program. Ani letos samozřejmě nesmělo chybět ocenění
nejpěknějších masek.

„Těšíme se a připravujeme už od Vánoc, protože podobné akce jsou pro
nás pokaždé velkým zážitkem. Letos
jsme nahodili téma cirkus, protože děti
se při tom můžou vyřádit a my ostatně
také. Soutěžili jsme s hady, žirafami
a lvy a vždy se velmi dobře bavíme.
Děti mohly rozhýbat své boky při tanci. Dokonce jsem viděla i maminky

Pracovníci Domu dětí a mládeže
Luhačovice, převlečeni za hodné
a veselé klauny, nachystali pro děti
v kostýmech zábavné odpoledne plné
her, tance a různých tanečních vystoupení. V sokolovně vystoupily například
tanečnice, orientální břišní tanečnice
a roztleskávačky.
-A. S.-

Mimo jiné se po celý večer staral
o dobrou náladu hostů již tradiční
nápoj tajné receptury Saratoga, který
neodmyslitelně k této příležitosti patří.
-A. S.-
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zprávy z radnice
Rozsáhlá rekonstrukce ulice
Dr. Veselého zahájena

Zprávy ze 3. schůze Rady města Luhačovice
konané 11. 2. 2014

Od začátku dubna 2014 se rozběhly
stavební práce související s komplexní rekonstrukcí ulice Dr. Veselého
v Luhačovicích. Z hlediska rozsahu
i finanční náročnosti patří tato akce
k nejvýznamnějším projektům města
posledních let. Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního
programu Střední Morava (podoblast
podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).

RML schválila:
• zveřejnění záměru města prodat
pozemek st. pl. 818/2 o výměře 81 m2
k. ú. Luhačovice (Jedná se o pozemek
v ulici Kuželova.);
• zveřejnění záměru města prodat
část pozemku parc. č. 1326/6 a část
parc. č. 1328/4 k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 120 m2 (Jedná se o pozemek v ulici Ludkovická.);
• účast starosty města PhDr. Františka
Hubáčka na zahraniční studijní cestě
do Spolkové republiky Německo v termínu 1.–7. 6. 2014, kterou pořádá Sdru-

Celkové náklady stavby jsou 29,6 mil.
Kč, maximální výše dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava je stanovena na 85 % uznatelných nákladů.
Město Luhačovice připravuje potřebnou rekonstrukci ulice již řadu let. Až
na podzim 2013 ale bylo úspěšné při
podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Hlavním cílem projektu je ulici kompletně zrekonstruovat, včetně technických sítí pod povrchem, a vytvořit
tak moderní lázeňské korzo splňující
funkční i estetické požadavky související s takovým typem komunikace.
Práce se dotknou úseku od pošty až
po vilu Lékárna.
Ulice bude mít nový povrch, materiálově i skladebně navazující na
již rekonstruované úseky chodníku
v ulici Masarykova. Budou zrušeny
dvě stávající komunikační úrovně, což
zabezpečí bezbariérové přístupy. Dále

bude rekonstruována a dostavěna
opěrná zeď ve svahu k silnici, která
je již ve špatném technickém stavu.
V rámci ní vzniknou i dva nové prvky
– malá městská kolonáda a „zeď cti“ –
s připomínkou významných osobností
spojených s Luhačovicemi. Součástí
stavby budou dále rekonstrukce
schodišť, veřejného osvětlení, dešťové
kanalizace, vodovodu, plynovodu,
parovodu, přeložka trasy minerální
vody a také vegetační úpravy ve svahu
nad opěrnou zdí a v dalších místech
podél komunikace. Zcela nově bude
upravena plocha před poštou, která
tak vytvoří malé náměstí.
Stavební práce budou probíhat od začátku dubna 2014 až do května 2015
s tím, že nebude zásadně narušena
letošní lázeňská sezona. Práce budou
zahájeny od nábřeží po vilu Slavii
a jarní část prací by měla být ukončena
okolo 13. 6. 2014. V tomto období ještě
dojde k položení plynovodu v části
od pošty po vilu Slavii. Od 1. 9. 2014
budou naplno pokračovat práce na
celém úseku od nábřeží až po poštu
s tím, že průchod pro chodce bude po
celou dobu umožněn.
Omlouváme se všem obyvatelům i návštěvníkům za dočasné komplikace
spojené se stavbou, která ale přinese
novou a moderní podobu této nejfrekventovanější spojnice městského
centra a lázeňského areálu.
Jiří Šůstek, odbor správy majetku

Silnice II/492 Pozlovice – Luhačovice
Rekonstrukce dvoukilometrového úseku silnice II/492 ve směru od křižovatky s odbočkou na Petrůvku na začátek
Luhačovic začala v roce 2013. Silnice
už dostala tzv. ložnou vrstvu živičného
koberce, po které se nyní jezdí. V roce
2014, od 17. března do 15. září, zde budou práce pokračovat. Celý rekonstruovaný silniční úsek dostane tzv. obrusnou vrstvu, tedy finální horní živičný
koberec. Zhotovitelská firma v tomto
roce také vybuduje na začátku opravovaného úseku okružní křižovatku směrem na obec Petrůvku a také do kempu

na břehu Luhačovické přehrady. Práce
budou probíhat převážně za částečné
uzavírky pro vozidla do hmotnosti 7,5
tuny, autobusy a vozidla Integrovaného záchranného systému, provoz bude
řízen světelnou signalizací. Pro ostatní
vozidla bude platit úplná uzavírka a objízdná trasa přes Zlín, Bohuslavice u Zlína, Biskupice u Luhačovic.
Gabriela Sýkorová Dvorníková, s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přestěhování sociálního odboru
Od 2. února je sociální odbor Městského úřadu v Luhačovicích přestěhovaný
z radnice zpět na adresu Masarykova
137, naproti Albertu, do budovy, kde je
živnostenský úřad.
„Stěhování má delší historii. Po změně legislativy v sociálně-právní ochraně dětí došlo k potřebě personálního navýšení v oblasti náhradní rodinné péče a v souvislosti
s novelou zákona, která stanovuje standardy pro výkon práce. Všechno vedlo k tomu,
že jsme se zase přestěhovali zpět na staronové pracoviště,“ popsala situaci vedoucí

sociálního odboru Miluše Netíková.
Změna místa pracoviště pomohla k získání vlastní zasedací místnosti, která výrazně usnadní jejich práci.
„Můžeme tam pořádat případové konference, což je jedna z metod, kterou vyžaduje podle nové právní úpravy standardizace
sociálně-právní ochrany dětí. Znamená to,
že v případě, kdy řešíme konkrétní problém
ohroženého dítěte, se sejde více odborníků,
kteří se snaží problém včetně dítěte i rodičů
vyřešit,“ okomentovala nový konferenční
sál Miluše Netíková.
-A. S.-

žení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska.
RML souhlasila:
• se zařazením příspěvku ve výši
3 000 Kč Nadaci pro transplantace
kostní dřeně do návrhu grantů města
na rok 2014.
RML doporučila ZML:
• schválit Smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu „Otevřené brány“
mezi městem Luhačovice, Římskokatolickou farností Luhačovice a Zlínským krajem na období let 2015–2018.

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice
konané 19. 2. 2014
RML rozhodla:
• o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazečů na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce ul.
Dr. Veselého Luhačovice“: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Mlýnská
68, 602 00 Brno, IČ 25317628, Dálniční
stavby Praha, a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČ 40614948;
• na základě doporučení hodnoticí
komise o výběru nejvhodnější nabídky
v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ takto: pořadí č. 1: SATES MORAVA,
spol. s r. o., Železničního vojska 1386,

757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530,
nabídková cena včetně DPH: 29 607
889 Kč, pořadí č. 2: SWIETELSKY stavební s. r. o., záv. Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 48035599, nabídková cena včetně DPH: 35 932 247 Kč,
pořadí č. 3: KKS, spol. s r. o., Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ: 42340802, nabídková
cena včetně DPH: 38 161 667 Kč.;
RML pověřila:
• starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SATES MORAVA, spol.
s r. o., v souladu s nabídkou uchazeče.

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice
konané 25. 2. 2014
RML doporučila ZML:
• schválit poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů fyzickým nebo
právnickým osobám a jejich zařazení
do rozpočtu na rok 2014, včetně příslušných smluv k těmto schváleným dotacím, peněžitým a věcným darům fyzickým nebo právnickým osobám;
• schválit zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2650/1
k. ú. Luhačovice v majetku města pro
umístění zařízení distribuční soustavy
realizované pod názvem „Luhačovice,
Smetanové, BD Silvie, kab. NN“, spočívající v umístění nového podzemního
vedení NN ve prospěch firmy E-ON
Česká republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné
DPH (Jedná se o protlak pod místní
komunikací v Pražské čtvrti.);
• schválit zřízení věcného břemene ve
prospěch města Luhačovice spočívající v právu umístění stavby cyklostezky
na pozemku parc. č. 443/77 o výměře
99 m2 v k. ú. Biskupice u Luhačovic za
jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem;
• schválit zřízení věcného břemene
na pozemcích parc. č. 2445/7, 2709,
2442/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení
realizovaného pod názvem „Luhačovice, STL plynovod a přípojka 1OM SOVO
– Lázně Luhačovice“ ve prospěch firmy
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná se

o pozemky před radnicí.).
RML vzala na vědomí:
• rozpočtový výhled na období let
2015–2022 a doporučila ZML schválit rozpočtový výhled na období let 2015–2022;
• návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučila ZML schválit návrh rozpočtu na
rok 2014;
• vývoj daňových příjmů za leden 2014;
• vývoj příjmů z loterií za leden 2014.
RML schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře
87,55 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích, od 1. 6. 2014 na dobu neurčitou
společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s., za
cenu 800 Kč/m2/rok + DPH;
• vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby„Výkon TDS a koordinátora BOZP – Rekonstrukce ul. Dr.
Veselého“ a zaslání výzvy na podání nabídky osobám: Ing. Karel Miča, Hradská
III, č. 221, 763 17 Lukov, Ing. Rostislav
Omelka, Šrámkova 1092, 763 02 Zlín,
Ing. Vladimír Uchytil, Štefánikova 1771,
760 01 Zlín.
RML neschválila:
• zveřejnění záměru města prodat pozemek st. pl. 1071 o výměře 23 m2 k. ú.
Luhačovice (Jedná se o pozemek v ulici
Hradisko, na kterém je umístěna garáž
ve vlastnictví fyzických osob.).
RML souhlasila:
• se zrušením schůze rady města
29. 4. 2014, v případě potřeby bude
schůze svolána s pozdějším začátkem.
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Výzva občanům
Od září roku 2013 mají základní školy
povinnost zařadit do ŠVP ZV dopravní výchovu a podílet se tak na zvýšení
bezpečnosti žáků v narůstající dopravě. Přestože tato povinnost dříve nebyla nařízena, organizoval Dům dětí
a mládeže Luhačovice ve spolupráci
s MŠ a ZŠ, Policií ČR i městskou policií
akce pro děti, žáky, studenty i veřejnost, jejichž cílem bylo zvýšit bezpečnost všech cílových skupin na komunikacích našeho města i okolních obcí.
Realizujeme interaktivní programy,
ukázky, besedy, jízdy zručnosti, cyklistické závody, výukové programy s dopravní tematikou, základní kola postupové dopravní soutěže žáků. V této
práci chceme pokračovat a teoretické
znalosti bychom chtěli doplnit praktickými dovednostmi, konkrétně jízdou
na kolech a koloběžkách po mobilním

Novinky z knihovny
dopravním hřišti, které nám v naší oblasti chybělo. Nejbližší dopravní hřiště
je v Malenovicích, které jsou vzdáleny
25 km. Mobilní hřiště jsme pořídili díky
dotaci města Luhačovice a KÚZK. Hřiště budou využívat žáci ZŠ Luhačovice,
žáci ZŠ okolních obcí, děti MŠ a děti MŠ
okolních obcí, veřejnost.
Tímto bych chtěla požádat občany města, kteří mají ve sklepech již nepotřebná, ale pojízdná a pro děti a žáky vhodná kola a chtěli by je darovat ve prospěch
dětí a žáků k výuce dopravní výchovy,
aby nás kontaktovali. Tato myšlenka mě
napadla poté, kdy za mnou na Dětských
šibřinkách přišel starosta města PhDr.
František Hubáček a daroval nám svou
výhru v tombole – nové jízdní kolo, za
které mu velmi děkujeme.
Eva Tomalová

Srdečně zveme do Městské knihovny ve středu 9. dubna v 17. hod na
přednášku Josefa Ulehly.
Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člověka. Dozvíte se zajímavé informace o geopatogenních zónách,
jak nás ovlivňují místa, kde žijeme,
proč na nás působí úplněk či jak zlepšit prostředí, ve kterém se pohybujeme. Vstupné 30 Kč. Pokud máte zájem,
máte možnost rezervovat si místo telefonicky – 577132235 či e-mailem –
info@knihovna-luhacovice.cz.
V březnu u nás proběhla zajímavá
přednáška s Ing. Miroslavem Hrabicou, léčitelem a autorem knih o zdraví a duchovním životě. Návštěvníci se
seznámili s metodami samoléčby pomocí masáží a získali nové poznatky
o duchovních příčinách nemocí.
Připravili jsme i setkání s dětmi
z mateřské školky, studenti SOŠ nás
navštívili na besedě s názvem Deníková literatura a také jsme jeli na-

vštívit seniory do pečovatelského
domu Strahov. Ti si se zaujetím vyslechly skutečný životní příběh Elišky, válečného nalezence, nyní již
ženy ve zralém věku. Životní příběh
ženy bez minulosti. Malou, asi dvouletou, Elišku dovezli po bombardování v roce 1944 do nemocnice
v Chebu američtí vojáci. Nyní, po 70
letech, napsala o svém životě knihu,
nezná své pravé jméno, neví, kdo
byli její rodiče ani odkud pochází.
Zveme vás do knihovny nejen za
přednáškami, ale zejména za novými knihami. Pokud máte rádi humor,
přijďte si vypůjčit knihu Poslední
aristokratka, jejímž autorem je kyjovský rodák Evžen Boček. Kastelán
milotického zámku za ni získal ocenění Miloslava Švandrlíka za nejlepší
humoristickou knihu loňského roku.
Co má asi společného tah muflonů
s kulturními památkami? To se určitě
po přečtení této knihy dozvíte.
Milana Mikulcová

Spolupráce mezi školami

Okrskové kolo recitační soutěže
pro základní školy
Ve středu 12. března se Městské knihovně Luhačovice konalo okrskové kolo recitační soutěže pro 1. stupeň základních škol. Zúčastnily se školy z Luhačovic, Pozlovic, Biskupic, Hřivínova Újezda, Dolní Lhoty, Sehradic a Slopného.
2. a 3. třída:
1. Alžběta Procházková, ZŠ Luhačovice, 2. Amálie Hřibová (+ cena diváků),
ZŠ Luhačovice, 3. Matyáš Kolařík, ZŠ Slopné.
4. a 5. třída:
1. Ondřej Pavelka (+ cena diváků), ZŠ Sehradice, Slopné, 2. Vendula Juráková,
ZŠ Hřivínův Újezd, 3. Patrik Šustek, ZŠ Luhačovice.
Ve čtvrtek 13. března pokračovalo okrskové kolo recitační soutěže pro 2. stupeň.
Zúčastnily se školy z Luhačovic, Vizovic, Želechovic a Slušovic.
6. a 7. třída:
1. Barbora Otáhalová (+ cena diváků), ZŠ Vizovice, 2. Nikol Pelánková,
ZŠ Luhačovice, 3. Luděk Štalmach, ZŠ Vizovice.
8. a 9. třída:
1. Vít Kulhánek (+ cena diváků), ZŠ Vizovice, 2. Berenika Slezáková,
ZŠ Vizovice,3. Alžběta Peštuková, ZŠ Slušovice.
Soutěžící, kteří ve své kategorii získali 1. a 2. místo, postupují do okresního kola,
které se koná 24. března v DDM Matýsek v Napajedlích.
Lucie Skládalová

Od září 2013 realizuje Střední odborné
učiliště Uherský Brod projekt s názvem
Centra přírodovědného a technického
vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském
kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010),
který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami. Tato
spolupráce se realizuje prostřednictvím metodické podpory pedagogů
i cílenými investicemi do technického
vybavení škol.
Od listopadu 2013 se v partnerských
základních školách (ZŠ Luhačovice, ZŠ
Strání, ZŠ Prakšice a ZŠ Uherský Brod,
Mariánské nám.) začala uskutečňovat
volnočasová aktivita Technické práce. SOU Uh. Brod poskytlo stavebnice,

model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se žáci více seznámí
se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek je připraveno pro žáky malé občerstvení.
V časovém období únor až červen
2014 se žáci základních škol budou
aktivně účastnit výuky v dílnách SOU
Uherský Brod v rámci předmětů pracovní činnosti nebo technické práce.
Cílem projektu je zvýšení zájmu o studium řemeslných učebních oborů
a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol.
Ing. Karla Řezníčková,
Mgr. Pavel Koudelka

Otevřený dopis všem učitelům ZŠ, rodičům
školáků, občanům Luhačovic
Nákupní středisko ALFA MARKET Luhačovice je po letech stagnace postupně
modernizováno a rekonstruováno s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb
s možností propojení až s parkovištěm nákupními vozíky a hlavně výtahem ulehčit přístup do obchodní pasáže také seniorům a maminkám s kočárky.
Výtah je ale bohužel tím hlavním devastovaným prvkem, který se stal pro naši
mládež atrakcí pro jejich neurvalé, bezohledné a nevázané chování postrádající
základní prvky výchovy.
Mládež jezdí i na kolech výtahem a senioři jsou, hlavně v čase před zahájením výuky a těsně po jejím skončení, odkázáni na schodiště, protože školáci musí své
omezení výukou kompenzovat devastujícím hulvátstvím, ničením zařízení, poškozováním zabezpečovacího zařízení, znečišťováním výtahu odpadky, vylitím
káviček a limonád, plivanci po stěnách a obtisky podrážek. To vše je obrazem
doby, kdy škola i rodina rezignovala na své základní výchovné poslání a mládež se
tak sama připravuje do svého produktivního života podle vzorů brutálností z médií, vzorů nepostižitelných „úspěšných hrdinů“ z politiky a podnikání.
Obracím se na Vás, rodiče, učitelé, občané, – každé dílo má svou hodnotu, cílem
budování je zlepšení podmínek a využití, zkvalitnění poskytovaných služeb – pomozte chránit toto úsilí, pokud je někdo ještě ochoten poskytnout prostředky na
zlepšení podmínek života v tomto novodobém tržním prostředí.
Děkuji za pochopení.
Ing. František Jordák, správce objektu, zastupitel, občan Luhačovic
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Druhý ročník Luhačovické zabijačky se vydařil i v deštivém počasí
Již druhý ročník Luhačovické zabijačky proběhl v sobotu 15. března na hrázi Luhačovické přehrady
v Pozlovicích. Nad zabijačkovými
specialitami se tu potkali nejen Luhačovičtí a Pozlovičtí, ale také návštěvníci z celého kraje. Zabijačkové
dobroty letos voněly mezi dešťovými kapkami.
U přehrady bylo od rána velmi živo.
U stánků se zabijačkovými specialitami se lidé scházeli od devíti hodin, aby
si vybrali něco dobrého a popovídali si
nad kalíškem slivovice. Už od rána se
tedy náměstíčko u hráze přehrady zaplnilo návštěvníky, pro které byl připraven řemeslný jarmark s čokoládovým
řeznictvím, sušenými bylinkami nebo
ukázkou kovářského umění. Pro děti
tu byly soutěže a hry a nad tím vším
se rozléhal vtipný výklad řezníka Nitky, zvaného Drobeček. Ten sem přijel
ze Slezska a předvedl, jak se dělá pravá moravská zabijačka. Kromě bourání
pašíka také přidal povídání, protkané

svým osobitým šarmem, o tom, jak se
co na zabijačkách dělalo dříve.
„Kvůli předpisům dnes sice nemůžeme
prodávat maso z pašíka, kterého tady
vidíte, ale připravili jsme výrobky pana
Filáka z Horní Lidče. Ochutnat můžete
jelítka, jitrničky, ovar, tlačenku, škvarky,
klobásky, sádlo i zabijačkovou polívku nebo řeznický gulášek,“ nabízí Dana
Husková z Resortu Luhačovice. „Připravili jsme si letos o třetinu více dobrot a dva
stánky navíc, přesto se po některých specialitách doslova zaprášilo,“ dodává.
Mezi nejoblíbenější sortiment tak patří
největší zabijačková klasika – jelita, jitrnice a tlačenka. Pro milovníky sladkostí tu byl také čerstvý luhačovický koláč,
který šéfkuchaři Resortu Luhačovice
pečou podle více než sto let starého receptu ze škvarků, máku a povidel.
Na akci se přišlo podívat více než dvanáct set návštěvníků, kteří odolali nepřízni počasí. „Jsme rádi, že se na zabijačku přišlo také letos podívat tolik
lidí. Těšili jsme se, že se tu potkají místní

s návštěvníky z celého kraje, a to se podařilo. Bohužel nám po krásném slunečném týdnu počasí nepřeje, a proto si
o to více vážíme, že se na akci vypravilo
tolik lidí,“ přidává poděkování Roman
Kašpar z Resortu Luhačovice. Kvůli

silnému větru a dešti musela být Luhačovická zabijačka ukončena o několik hodin dříve. Přesto se podařilo akci
uspořádat a příjemně tak oživit jednu
lázeňskou březnovou sobotu.
Lenka Blažková

Wellness hotel Augustiniánský dům letos slaví dvě významná výročí
19. března 2014 tomu budou přesně
4 roky, co byl po letech chátrání a následné rozsáhlé rekonstrukci znovu
otevřen Augustiniánský dům v Luhačovicích. Současně v červnu tohoto
roku uplyne 110 let od jeho vzniku.
Lázeňský objekt „Augustiniánský –
často nazýván i Augustiánský dům“
v Luhačovicích byl postaven v letech
1902–1904 podle upraveného projektu brněnského architekta Vladimíra Fischera pro augustiniánský klášter
sv. Tomáše na Starém Brně. Jedná se
o kombinaci novorenesančního stylu
hlavního objektu a novogotického stylu kaple, který však tvoří jeden celek.
Dům sloužil jako ubytovací zařízení
pro kněží a katolické rodiny. Za jeho
zdmi však svého času přespala řada
osobností. Běžně tu spávali ministři,
biskupové, literáti či operní pěvci
a další významné osobnosti veřejného života. Pravidelným hostem byl
hudební skladatel Leoš Janáček, který
zde dokonce napsal Glagolskou mši či
náčrtky k opeře Liška Bystrouška.
Po druhé světové válce a v průběhu
druhé poloviny 20. století byl objekt
v interiéru několikrát radikálně modernizován a doznal značných změn.
V roce 1987 byla provedena zásadní
rekonstrukce v dobovém stylu. Vše
však zůstalo rozestavěné. Po dvaceti
letech chátrání získala dům společnost TEKOO REALITY, s. r. o., jejímž cílem bylo přeměnit Augustiniánský
dům na prestižní čtyřhvězdičkový
wellness hotel superior.
„19. března oslavíme 4. výročí znovuotevření Augustiniánského domu
a v červnu tomu bude 110 let, co byl
Augustiniánský dům postaven. Dovolím si hodnotit pouze první výročí, které
jsme nějakým způsobem mohli ovlivnit.
Jsem moc rád, že předsevzetí, která jsme

si před 4 lety dali, se nám postupně daří
naplňovat, i když cesta, kterou jsme se
vydali, nebyla vůbec jednoduchá. Tím,
že podobný koncept wellness hotelů
v České republice prakticky neexistoval,
museli jsme na většinu věcí přijít vlastním poznáním či vycházet se zahraničních zkušeností a postupně je aplikovat
do českého prostředí. Bylo zapotřebí
kreativně přemýšlet a neustále zjišťovat
reálnou poptávku na domácím trhu
a poté proměnit do originálních a atraktivních produktů. Nicméně myslím, že
jsme to zvládli velmi dobře, za což bych
chtěl tímto poděkovat především svým
kolegům. Našim přáním bylo, aby Augustiniánský dům patřil po mnoha letech chátrání opět mezi perly Luhačovic
nejen jako budova či státní kulturní památka, ale především, jako místo, které
je synonymem pro harmonické spojení
relaxace a rodinné atmosféry. Jako symbol inspirace, kvality služeb, jak v oblasti
ubytovací, gastronomické, tak wellness.
Naši nabídku jsme uzpůsobili tak, aby
naše služby mohli využívat i neubytovaní hosté v Restaurantu Symfonie i wellness centru. Zařadili jsme do nabídky
zajímavé produkty pro firemní klienty,
ale i zájemce o svatby, kteří oceňují hotelovou kapličku či neopakovatelné svatební obřady pod širým nebem. Nicméně hlavním tématem a zaměřením stále
zůstávají wellness pobyty, které dokonale navazují na koncepci domu, kterou
vymysleli již před 110 lety augustiniáni,
a tím, je harmonie těla i ducha. Společně
s celým týmem usilujeme o to, aby tento
duch zde nadále přetrval. Mnoho hotelů
si musí vytvářet legendy, aby se staly zajímavými. Augustiniánský dům má svůj
opravdový příběh, který se snažíme předávat našim hostům a dalším generacím, kteří budou o Augustiniánský dům
v budoucnu pečovat,“ dodává Petr Borák, ředitel hotelu.
Roman Taťák

Natáčení seriálu Znamení koně II pokračovalo v Luhačovicích. Nouze nebyla ani
o neobvyklé záběry
Natáčení nových dílů divácky úspěšného seriálu Znamení koně II s podtitulem Druhá sezóna pokračovalo v pondělí 3. března 2014 na Lázeňském
náměstí v Luhačovicích. Do pozdních
večerních hodin se natáčelo v hotelu Dům B. Smetany, před ředitelstvím
akciové společnosti Lázně Luhačovice
i přímo v jeho prostorách. Nejznámějšími herci, kteří včera přijeli do Luhačovic, byli Miroslav Donutil a Igor Bareš.
Na závěr se odehrála neobvyklá scéna, kdy jeden z hlavních hrdinů jako
pomstu za podraz vysypal před Dům.
B. Smetany kopu koňského hnoje. „Vše
probíhalo bez problémů. I když se natáčelo večer, tak pro naše hosty to byla
spíše atrakce, protože většina z nich tento seriál znala,“ sdělil výkonný ředitel
Lázní Luhačovice, a. s., Ing. Jiří Dědek
a dodal, „okamžitě po natáčení technické služby celý prostor před hotelem Dům

B. Smetany uklidili. Ráno nikdo nepoznal, že se u nás natáčelo.“
Seriál, který vzniká ve Filmových ateliérech Zlín, se opět odehrává mezi
dvěma rodinnými farmami, kde se
prolínají osudy lidí s příběhy koňů.
V připravovaných dílech se diváci mohou těšit kromě Vilmy Cibulkové, Terezy Voříškové, Richarda Krajča, Igora
Bareše a Boleslava Polívky také na Vandu Károlyi, Valérii Zawadskou, Oldřicha
Navrátila nebo Karla Drobného. Nově
se v seriálu objeví Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil i jeho syn Martin. Natáčení
je rozděleno do několika etap a potrvá
až do června. V seriálu budou použity
záběry z nedalekých Napajedel, Zlína
nebo třeba z Pardubic. V létě Česká televize bude vysílat reprízu první řady,
na kterou od září naváže nová řada.
Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel

strana 6

Společnost
Vzpomínky
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. 3. uplynuly 3 roky od úmrtí
paní MARIE KOUTNÉ

Dne 29. března 2014 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila naše maminka, paní učitelka
KARLA BARTONČÍKOVÁ,

a dne 20. 5. to bude 12 let, co zemřel
pan ZDENĚK KOUTNÝ.

a dne 29. dubna 2014 to bude již 14 let, co nás opustil
náš tatínek
pan BOHUSLAV BARTONČÍK.

Na milované rodiče s láskou vzpomíná dcera Zdeňka
s rodinou.

Na milované rodiče s láskou vzpomínají syn Aleš a dcera
Eva s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka

Vzpomínka
Očím odešel, srdcím zůstal.
Dne 3. 4. 2014 uplynulo šest let od úmrtí
pana Ladislava Pláška.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, Ladislav
a dcera Dagmar s rodinami. Děkujeme za vzpomínku všem,
kdo ho znali.

Dne 2. 4. 2014 uplynul rok, co nás navždy opustila
paní LUDMILA FIALOVÁ.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 6. 4. 2014 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila
paní EVA SAMKOVÁ, roz. JUŘÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná syn Tomáš, sestra Shirley, maminka
a celá rodina.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.

Vzpomínka
Dne 11. 4. 2014 vzpomeneme nedožitých 100 let
našeho tatínka
JAROSLAVA SEMELY.
Vzpomínka patří i drahé mamince
BOHUMILE SEMELOVÉ,
která by se 28. 3. 2014 dožila 92 let.

Vzpomínka
Dne 25. 4 tomu bude 15 let, co nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček
pan FRANTIŠEK JANÍK.
V únoru jsme vzpomněli 6. výročí od úmrtí naší maminky
a babičky
paní ANNY JANÍKOVÉ.
S láskou vzpomíná celá rodina Janíkova.

LUHAČOVICE

POZLOVICE

KVĚTNÁ NEDĚLE
13. 4. 2014

8.30
10.15
16.15 křížová cesta
18.15
(od 15.00 do 18.00 sv. zpověď, cizí zpovědníci)

8.00
10.00
14.30 křížová cesta

Pondělí

18.15

17.00

Úterý

6.30 kaple

Středa

18.15

17.00 kaple

ZELENÝ ČTVRTEK
Památka Večeře Páně

17.00

18.00

VELKÝ PÁTEK
Památka umučení Páně
Den přísného půstu

15.00 křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady

15.00 křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA

9.00 – 18.00
adorace u Božího hrobu
10.30 – 11.00
adorace pro děti
20.00 Velikonoční vigilie

9.00 – 18.00
adorace u Božího hrobu
9.30 – 10.00
adorace pro děti
20.00 Velikonoční vigilie

NEDĚLE
8.00
8.00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční průvod, mše svatá 10.00
20. 4. 2014
10.15
18.00
8.30
10.15
18.00

Společenská kronika
Narození
Anita Slováková
Matěj Štefka
Ema Tomalová
Rodičům srdečně blahopřejeme.
Sňatky
Josef Mičkal a Zdeňka Šavlíková

Bohoslužby ve svatém týdnu

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Na rodiče s láskou vzpomínají dcery s rodinami.

8.00
10.00

Blahopřejeme.
Zlatá svatba 50 let
Marie a Josef Coufalíkovi
Blahopřejeme.
Výročí narození
Ludmila Kadlčíková		
Soňa Malaníková		
František Černoch		
Marie Ponížilová		
Marie Pospíšková 		
Anděla Matulová 		
Lubor Vokurka 		
Dagmar Drábečková 		
Přijměte naši srdečnou gratulaci.

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

Úmrtí
Stanislav Hubáček		
71 let
Petr Němec		
65 let
Vladislav Sedlář		
79 let
Stanislav Šmíd		
85 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
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Společnost
První Velikonoční jarmark s folklorem v Luhačovicích

Na Bílou sobotu 19. dubna odstartuje v Luhačovicích vůbec první ročník
Velikonočního jarmarku s folklorem.
O hlavní část doprovodného kulturního dění se postará Folklorní soubor
Malé Zálesí, který zakončí svůj program Besedou u cimbálu v salonku
Městského domu kultury Elektra.
Pro návštěvníky jarmarku je připraven program po celý den převážně
před radnicí na náměstí 28. října, kde
mohou všichni ochutnat výborné
farmářské speciality, prohlédnout
si lidová řemesla a na chvilku spočinout u folklorního vystoupení.
Na náměstí budou k zakoupení masové a sýrové speciality, čerstvé ryby,
bramboráky, bramborové spirály,
pražené jádroviny, trdelníky, perníky,
slané tyčinky, rybízové víno, panenské oleje, koření bez glutamátů,
frgále, mošt, medy, medovina.
V salonku mimo jiné předvede svá
díla řada řemeslníků. Návštěvníci
uvidí ošatky a panenky z kukuřičného šústí, kraslice (slámové, halúzkové, batikované, drátované a vyškrabované), košíkáře s košíky a tatary,
dráteníka, řezbáře, perníkářku, vizovické pečivo, paličkovanou krajku, navlékání skleněných korálků,
podmalby na skle, pletení z pedigu,
keramiku, majoliku, Charitu Luhačovice a Naději Zlín s výrobou svíček
z včelího vosku.
Před Elektrou se uskuteční 6. ročník
Celonárodního čtení bible, do kterého se zapojí desítky měst a obcí

v celé České republice. Luhačovicím
se letos podaří připojit ke čtení již
potřetí, a to hlavně díky manželům
Turzovým. Věřící si touto cestou
připomenou církevní rozměr Velikonoc. Akci zaštiťuje Nadační fond
Bible 21.
Pro jarmark nebyla Bílá sobota
vybrána náhodně. Je to totiž den,
který znamená konec 40denního
půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců. Zvuky klepačů, které
na svých obchůzkách obstarávají
výhradně chlapci, se zamění na kostelní zvonění.
Velikonoce jsou v křesťanském
náboženství největšími svátky,
oslavujícími Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista umučeného na kříži. Původně se svátek Velikonoc slavil ve
stejném období jako pesach, což
byl sedmidenní svátek na památku
legendárního odchodu Židů z Egypta spojeného s přechodem Rudého
moře. Teprve koncil v roce 324 stanovil, že Velikonoce se musí slavit
první neděli po jarním slunovratu
a úplňku měsíce.
Poslední týden před hlavními velikonočními svátky se nazýval „pašijový“
či „svatý“ nebo „velký“. Všechny dny
v tomto liturgicky bohatém týdnu
mají své vlastní názvy a k většině
z nich se pojí lidové zvyky a obyčeje.
Modré pondělí a Šedivé úterý patřily k běžným dnům. Sazometná středa patřila v lidovém prostředí velkému úklidu domácností; vymetaly

se komíny – odtud se středě říkalo
smetná či sazometná. Název „škaredá“ pochází podle historiků od toho,
že se tento den škaredil Jidáš na Krista. Proto ani my se nemáme škaredit,
abychom se pak nemračili celý rok.
Zelený čtvrtek, toto jméno pochází
snad od zeleného mešního roucha,
které se tento den užívalo při bohoslužbách, možná od toho, že se
Kristus modlil na zelené louce. Tento
název je již velice starý. Zelený čtvrtek je den, kdy Kristus naposledy večeřel se svými učedníky. Tu noc byl
zrazen Jidášem za třicet stříbrných
a následně zajat, souzen a mučen.
Zvony v kostelech a na zvonicích
umlkaly, aby se opět rozezvučely až
na Bílou sobotu. Dle známé legendy
odlétají na tento čas do Říma. Místo zvonění zvonů chodila mládež
s řehtačkami, klapači či trakači
a řehtáním a klapáním nahrazovala
chybějící zvonění.
Velký pátek je v katolickém náboženství dnem naprostého smutku.
Je to den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován na vrchu Golgotě. Nekonají se
žádné mše a bohoslužba je složena
pouze ze čtení textů a zpěvu. Lidé
mají rozjímat o posledních chvílích
Krista a uctívat jeho památku.

Bílá sobota, nazvaná podle bílých
bohoslužebních rouch, nebo je
i názor, že je bílá na znamení toho,
že Kristus odpočívá v hrobě. Na
Bílou sobotu se konaly pouze noční
bohoslužby. Před nimi byl obřadně
zapálen a posvěcen nový oheň,
v lidovém prostředí znám jako „pálení Jidáše“. Den vrcholil slavnostním
„Vzkříšením“, obřadem na počest
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Boží hod velikonoční byl den, kdy
podle všeho vstal Ježíš Kristus z mrtvých. V tento den se konají slavné
bohoslužby na jeho počest. Chodí
se ke svatému přijímání a také světit
velikonoční pokrmy. Jinak se nepracovalo, pouze se navařilo a nakrmil
dobytek. Nesmělo se šít, protože ten,
kdo by vzal jehlu do ruky, tomu by se
podebraly prsty.
Pondělí velikonoční je celé věnováno veselé a oblíbené pomlázce. Je to
velice starý zvyk, založený na pomlazení vrbovými proutky a obdarování
vejci. Říká se, že pořádné vyšlehání
je pro zdraví, veselou náladu a také
na to, aby neštípaly blechy. Vejce je
zase podle starých kulturních představ symbolem života. Jeho magické
kouzlo mělo zajišťovat životadárnou
plodnost a úrodu.
-A. S.-

Ztráty a nálezy 2013, 2014
listopad: kolo, kabelka, prosinec: klíče, leden: mobil, únor: kabela
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.
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KNIHOVNA, MUZEUM
Lázeňská
mlékárna
Z historie luhačovického pohostinství
Z důvodu vysokého obsahu
volného
kysličníku
uhličitého
doporučovali dříve lékaři míchat
Vincentku s mlékem. Čerstvé mléko
od krav chovaných na luhačovickém velkostatku bylo až do konce
19. století k dispozici v kravíně přímo uprostřed Lázeňského náměstí.
Počátkem 20. století byl kravín zrušen a o dvě léta později přeměněn
na čítárnu. Roku 1902 architekt Dušan Jurkovič vystavěl pro lázeňskou
akciovou společnost na úpatí Velké
Kamenné mlékárenský pavilon, kam
si hosté chodili pro mléko dovážené
z mlékárny z Bojkovic. Kromě mléka,
které se v pavilonku lázeňské mlékárny podávalo ohřívané, a hosté
je mísili v rámci léčebné kúry
s minerálkou, se zde dalo zakoupit
i malé občerstvení. Nová stavba
mlékárny doplňovala lázeňské
prostředí. Na její konstrukci a výzdobu využil architekt neotesaných
kmenů a větví v kombinaci s kamennou podezdívkou. Stavba byla
kryta šindelem a pálenými taškami
z domů sanovaných při přestavbě
náměstí. Volba materiálu byla dána
především snahou o minimalizaci

nákladů. Využitím přírodních prvků
byla mlékárna blízká Jurkovičovým
stavbám na Pustevnách. Ve dvacátých letech přestal Jurkovičův
pavilonek dostačovat zvyšujícímu
se počtu hostů a byl zbourán. Na
jeho základech vyrostla v roce 1926
Lázeňská mlékárna podle návrhu
architekta M. Kopřivy, dnešní Divadelní restaurace. Její dlouholetou
provozovatelkou byla Marie Guthová. Její mlékárna byla vybavena pasterizačním zařízením, chladírnou
a moderní kuchyní, provozovala
vlastní pekárnu a cukrárnu. Kromě
moučníků a cukrovinek nabízela
denně čerstvé ovoce, upravenou
zeleninu, vajíčka, nejrůznější nápoje, mléčná jídla, široký výběr teplé
dietní kuchyně a speciální vegetariánské menu. Aby M. Guthová příznivě podpořila průběh lázeňské léčby
u pacientů, kteří se zde stravovali,
připravovala veškeré pokrmy na přírodním čajovém másle a omezovala
koření. Zpočátku šlo také o jídelnu
abstinentní, kde se nepodávaly
žádné alkoholické nápoje. Podnik
M. Guthové byl vyhledáván tuzemskými i zahraničními hosty.
V roce 1933 disponovala mlékárna

Mistrovství ČR ve futsalu
V sobotu 8. března a v neděli
9. března se utkaly 4 nejlepší futsalové týmy z České republiky ve
Sportovním centru Radostova v Luhačovicích. Turnaj Final four se konal v rámci závěrečných klání play
off mistrovství České republiky v sálovém fotbalu – futsalu.
V 19. ročníku celostátní ligy soupeřila o titul družstva z Prahy, Brna, Stonavy a Poličky.

„Schází se tady všichni členové a hodnotíme uplynulý rok a potom plánujeme ten následující. Jakým způsobem
se bude zarybňovat a jak se bude hospodařit. Seznámíme členy s tím, co
se událo u kárné komise a co se událo na vodách. To znamená informace
o výchově mladých rybářů a rybářek,“
popsal schůzi předseda Rybářského
svazu Luhačovického Zálesí Miroslav Horňák.
V září roku 2013 došlo k obměně na
pozici hospodáře. Do funkce byl dosazen František Hubáček.
„Rybářský svaz prošel v loňském roce
v Luhačovicích razantní změnou. Došlo k napuštění přehrady. Po dvou

staveb, pokud přestaly vyhovovat
původnímu účelu. Zchátralé stavby
je třeba opravovat a udržovat, protože jde o historické kulturní dědictví
mimořádných estetických i citových
hodnot. Dosvědčuje to celonárodní
vlna solidarity, kterou rozpoutal nedávný tragický požár na Pustevnách.
Blanka Petráková

POZVÁNKA DO MUZEA

V neděli se odehrál zápas o třetí místo a pak následovalo samotné finále. V boji o bronzovou medaili nastoupila do utkání Stonava
a Brno, kde zvítězilo Brno 5:3. O titul 39. mistra republiky bojovala
Praha s Poličkou. Chemcomex Praha vyhrál 3:1 a podařilo se mu tak
obhájit loňské prvenství.
-A. S.-

Výroční členská schůze Rybářského svazu
Luhačovického Zálesí
V neděli 2. března se uskutečnila výroční členská schůze Rybářského svazu Luhačovického Zálesí v sále Rondo
v Městském domě kultury Elektra.

otevřenými verandami, zahradou
a bufetem s rychlým občerstvením. Návštěvníci se v bufetu mohli
obsloužit mlékem, kávou, zákusky,
mléčnými výrobky, medem nebo
masitou snídaní či zmrzlinou. Snídaně zde stála 5 korun. V lázeňské
mlékárně obsloužili ve třicátých
letech denně až 600 hostů.
Doufejme, že skončila doba, kdy se
Luhačovice zbavovaly Jurkovičových

letech se rybáři dostali zpět k rybařině. Během loňského roku, co nás nejvíce trápilo, byl pravděpodobně úhyn
ryb na Luhačovické přehradě, který dosáhl obrovských čísel. Prakticky
celá jarní osádka uhynula v důsledku
žaberních nekróz a podobně. Naopak
bych vyzvedl práci s mládeží. Kroužek v dnešní době čítá 14 dětí. Je to
v podstatě naše budoucnost. Věkový
průměr je dosti alarmující a je opravdu potřeba s mládeží pracovat. Hospodářský výsledek v roce 2013 nesplnil očekávání. Hlavně díky tomu,
že nebyla dostatečná informovanost
lidí, že přehrada je znovu napuštěná.
Jak návštěvnost na přehradě, tak i návštěvnost na našem ubytovacím zařízení byly pod naše očekávání,“ lehce
nastínil uplynulý rok nový hospodář
Rybářského svazu Luhačovického Zálesí František Hubáček.
-A. S.-

Muzeum luhačovického Zálesí Vás srdečně zve
ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 17.00 hodin na program
ZELENÁ KUCHYNĚ
V doprovodném programu k výstavě
Lázeňské menu se dovíte více o zelených přísadách pokrmů a symbolice zelené barvy ve velikonočních tradicích.
Doprovodný program Slavnosti ptačích
budek 2014
Ve středu 30. dubna 2014
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU aneb Muzejní expedice za ptačím zpěvem s Františkem Bartošem
S jarem ožívají rána i večery zpěvem roztodivných opeřenců. Každý vítá sluníčko a loučí se s ním jinou písní. Dnes už
ptačí řeči rozumí jen málokdo, můžeme
být proto rádi, že byla před 120 lety zapsána Františkem Bartošem. Díky jeho
dílu rozpoznáme toho, kdo na nás z výšky volá, aniž bychom se po něm museli
ohlédnout. Pokud vás láká promlouvat
ptačí řečí, navštivte náš program a budete rozumět i vy. Více informací na tel.
čísle 577 132 883.
Vstupné na doprovodné programy je
20 Kč, pro děti 10 Kč.
Doprovodný program Slavnosti ptačích
budek 2014
Kačení mýdlo aneb Mejdlíčko
Výstava originálních obalů na cukrovinku zvanou „kačení mýdlo“ či
„mejdlíčko“ ze sbírky Pavla Swindlera
Co to vlastně je„kačení mýdlo“?
Starší generace si z dětství určitě pamatuje nezapomenutelnou sladkou pochoutku, které se v Čechách říkalo „mejdlíčko“
a na Moravě„kačení mýdlo“.

„Kačení mýdlo“ je lidový název jílovitého mazlavého oblázku, který se vyskytuje v našich řekách (viz Záleský slovník
a docent Josef Kolařík). Přeneseně se název kačení mýdlo ujal i při pojmenování
sladkosti, na které si děti pochutnávaly již
od předminulého století. Nejvíce oblíbená byla tato pochoutka za první republiky a na pultech obchodů se objevovala
ještě před padesáti lety. Poté nenápadně vymizela. Dnes není u nás k dostání,
pouze na Slovensku seženete v síti obchodů se zdravou výživou chuťově podobný„Krumplicukor“, dodávaný potravinářskou firmou z Maďarska.
U nás se tento výrobek po válce produkoval hlavně ve firmě Amylon ve Ždáru nad
Sázavou z bramborového cukru jako sladký odpad při výrobě bramborového škrobu. Další název produktu byl „bruscukr“.
Mnoho milovníků této kultovní historické
sladkosti si vzpomíná, že mejdlíčko tvořily tabulky několika pastelových odstínů (různé barvy tabulek byly často předmětem sběratelské vášně) a v obchodě
se „mejdlíčko“ krájelo či lámalo na váhu.
Často je dostávaly děti od obchodníků
nazpět místo drobných haléřů. Ač je tato
stará pochoutka chuťově mírně „kontroverzní“, patří k velkým vzpomínkovým tématům na dobu dětství v retro stylu.
Naše výstava představuje soubor originálních (avšak fiktivních) obalových materiálů na mejdlíčka a kačení mýdla ve
stylu doby od 30. do 70. let dvacátého
století podle představ studentů uměleckých škol z Uherského Hradiště a ze Zlína, které shromáždil vyhlášený sběratel
a podfukář Pavel Schwindler.
Blanka Petráková
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Chtěl jsem být
vojenským pilotem
Vyprávění Ant. Zdražila o jeho strýci, panu generálmajorovi letectva Josefu Šnajdrovi, kterému byla
22. ledna 2014 v budově luhačovické Městské knihovny odhalena pamětní deska.
Moje cesta za vytčeným cílem stát
se vojenským pilotem, byla nelehká.
Některým kamarádům dovolili jejich rodiče, aby se přihlásili do leteckých klubů, kde měli možnost hned
v mládí naučit se základům pilotního umění. Nejdřív na kluzácích, později na větroních a nakonec, když je
jejich instruktoři doporučili, učili se
létat v letadlech motorových. Moji
rodiče měli představu, že po maturitě na elektrotechnické průmyslovce v Brně budu technickým úředníkem. Splnil jsem jejich přání a do
roku 1929, do mých dvaceti let, byl
jsem zaměstnán v elektrotechnické
továrně v Hodoníně. Teprve potom
jsem se přihlásil do Školy pro důstojníky letectva v Prostějově. V letech
1931–1933 jsem studoval na Vojenské akademii. Po vyřazení jsem byl
z neznámých důvodů v září 1933 zařazen do funkce velitele pěší čety
u Horského pěšího pluku v Trnavě,
ale již v březnu 1934 jsem se vrátil k letectvu. Sloužil jsem jako nižší
důstojník na letišti v Praze-Kbelích.
Tam jsem prošel různými funkcemi
a nakonec jsem byl vyslán do Brna,
abych absolvoval kurs jako pozorovatel-navigátor při nočním létání. V roce 1937 jsem byl povýšen na
nadporučíka a stal se zástupcem velitele lehké bombardovací letky.
Po mnichovské kapitulaci jsem
11. června 1939 uprchl do Polska,
a než byla tato země napadena fašistickým Německem, podařilo se
většinu českých letců přepravit lodí
do Francie. Tam nás školili jako letecké střelce, navigátory a získali jsme i základní znalosti v pilotování. Do bojových akcí nás však
nezařadili, protože tehdejší velení francouzské armády bylo zcela neschopné a před fašisty téměř
bez boje ustoupilo na jih Francie.
Museli jsme čekat až do 24. června 1940, než nás lodí přepravili do

Anglie. Tam právě zakládali 311. československou bombardovací peruť při RAF (královské letecké síly)
a já jsem se hlásil do funkce pilota. Začátky výcviku byly krušné. Neznal jsem dobře anglický jazyk a to
bylo příčinou mého následujícího
nedorozumění s anglickým instruktorem Pickardem. Ten mne vzal na
přezkoušení mých pilotních znalostí do dvoumotorového Wellingtonu
a po vzlétnutí mně předal řízení letadla. Nikdy jsem v tak velkém letadle neletěl, natož tak abych jej řídil.
Před startem jsem instruktora ujistil, že mám z dřívějších let nalétáno
2 000 hodin při výcviku. Můj první
let málem skončil tragicky. Měl jsem
potíže letět rovně a udržovat stanovenou výšku. Vyděšený instruktor
raději převzal řízení a okamžitě přistál na letišti. Zkušený Pickard asi
omluvil moji neschopnost při prvním letu tím, že jako cizinec neznám
jejich instrukce, a zkusil to se mnou
ještě jednou. Bohužel, ani tentokrát
jsem neodpovídal jeho představám
a po přistání, které opět raději pilotoval on, nechal si zavolat tlumočníka a velmi hlasitě mně vynadal: „Jste
budižkničemu, jak můžete tvrdit, že
máte nalétáno 2 000 hodin, když létáte jako ožralý námořník v tomto
nejjednodušším letadle. Jste k ničemu, doopravdy k nepoužití.“ Po tomto nelichotivém projevu, při kterém
jsem vydržel se mu dívat do očí a zachoval klid, lámanou angličtinou
jsem vyslovil na svoji omluvu: „Já
nebýt pilot, já nalétat 2 000 hodin
jako pozorovatel-navigátor…“
Po této příhodě mně Pickard řekl,
že ze mne pilota udělá, a tím bylo
o mém dalším osudu rozhodnuto.
Tenkrát jsem netušil, že se z nás stanou příbuzní a on bude za dva roky
mým švagrem. V prosinci 1942 jsem
se oženil se sestrou jeho manželky.
On se však nedožil konce války, když
byl při jedné akci, kde měl za úkol
bombardováním rozbít hradby vězení, ve kterém byli angličtí zajatci,
sestřelen a zahynul…
Mou první bojovou akcí byl 10. 10. 1940
noční nálet naší peruti na naftové

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňovat fotografie zajímavých, zapomenutých míst v našem městě
a vy, naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných správných odpovědí vždy v každém čísle vylosujeme jednoho, který získá
zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a kontaktem pro vyzvednutí ceny můžete zasílat vždy do dvou týdnů od
vydání příslušného čísla novin na
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, odevzdat napsané

v MTIC Luhainfo, Masarykova 950,
případně zaslat poštou na adresu
MTIC Luhainfo, Masarykova 950,
763 26 Luhačovice.
Správná odpověď z minulého čísla, kterou zaslalo 12 čtenářů (2
nesprávné odpovědi), je Augustiniánský dům. Publikaci Luhačovický uličník získává Zdeněk
Linhart.
Blahopřejeme.

nádrže v Hamburku. Při dalších třiceti akcích při nočních náletech na
Německo a Holandsko jsme měli za
úkol ničit továrny na válečný materiál, vlaková seřadiště, přístavy válečných lodí a jiné strategicky důležité cíle. Tím jsme narušili zásobování
válčících fašistických vojsk a tak přispěli k dřívějšímu úspěšnému konci
druhé světové války…
Později byla naše peruť převelena
k pobřežnímu letectvu, které hlídkovalo nad Severním mořem, aby
vyhledávalo německé ponorky,
a pokud nebylo možné je bombardovat, nahlásili jsme jejich polohu
našim speciálním lodím, které potom ponorky úspěšně likvidovaly.
Anglie byla závislá na zásobování

ze Spojených států amerických, odkud se dovážely potraviny i zbraně,
bez kterých by nebyla schopna vydržet německou převahu. Ponorky torpédovaly a potopily velkou
část dopravních lodí, ale těch bylo
naštěstí tolik, že přece jenom značná část doplula až k anglickým břehům. Naše posádky se i v této části
války vyznamenaly a byly hodnoceny jako ty nejstatečnější, protože
českoslovenští letci si byli vědomi
toho, že tuto válku musí společně
se spojenci vyhrát, jinak se do vlasti už nikdy nebudou moci vrátit. Za
svoji obětavost jich mnoho zaplatilo
životem a o těchto příhodách, které
jsem se od strýce v Anglii dozvěděl,
budu vyprávět v příštím čísle…
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kultura

Premiéra

Skutečný příběh

Bio senior

Film a kniha

Filmásek

Nevhodné mládeži do 12

let

Kultura
Pátek 4. 4.
19.30
Alexandria
night club

Houslová show Jiřího
Erlebacha

Pátek 11. 4.
19.30
Lázeňské
divadlo

Víkend s Bohem /
Mario Kubec

Pátek 18. 4.
19.30
Alexandria
night club

Melody Gentlemen
Lednice

Sobota 19. 4.
9.00 – 16.30
Nám. 28.
října

Velikonoční jarmark
s folklorem

Sobota 19. 4.
10.00 – 16.30
Salonek
MěDK Elektra
Sobota 19. 4.
17.00 – 20.00
Salonek
MěDK Elektra
Sobota 19. 4.
19.30
Lázeňské
divadlo
Neděle 20. 4.
15.00
Hala
Vincentka
Středa 23. 4.
19.00
MěDK Elektra,
sál Rondo

Bílá sobota
a předvádění lidových řemesel
Beseda u cimbálu
s Malým Zálesím
a jeho hosty

Pátek 4. 4.
19.30

Sobota 5. 4.
17.00

Neděle 6. 4.
17.00
Neděle 6. 4.
19.30

Sobota 12. 4.
17.00

Neděle 13. 4.
17.00

Strážnická cimbálová
muzika Michala Miltáka a dětský soubor
Danájek

Úterý 15. 4.
19.30

Pátek 25. 4.
19.00
MěDK Elektra,
sál Rondo

Dechová hudba
Galánečka

Pátek 25. 4.
19.30
Alexandria,
night club

Dixieland Jazzzubs

Sobota 26. 4.
16.00
MěDK Elektra,
kinosál

Kouzelný karneval

Anna Smrčková /
keramika, vosková
batika (prodejní výstava)

14. 4. – 4. 5.
9.00 – 17.00
Galerie MěDK
Elektra

Manisha Vedpathak
obrazy s afro motivy
(prodejní výstava obrazů)

Kino
Úterý 1. 4.
19.30

Babovřesky 2
Komedie ČR, 2014

Středa 2. 4.
19.30

Kandidát
Thriller ČR

Čtvrtek 3. 4.
19.30

Klauni / 1 cena ČESKÝ LEV
Komedie ČR

Všechny moje děti
Dokumentární,
Slovensko 2013

Neděle 27. 4.
17.00

Rio 2
Animovaný USA

Středa 30. 4.
19.30

Pojedeme k moři
Komedie ČR, 2014

Program SAS
Čtvrtek 10. 4.
12.30

Uherský Brod, židovský hřbitov
Odjezd z nádraží

Pátek 11. 4.
8.00

Divadlo Uherské
Hradiště
Sraz na nádraží

Životopisný ČR, 2013

Čtvrtek 17. 4.
17.00

Zelená kuchyně
Muzeum

Justin Bieber‘s
Believe (koncert)
Dokumentární /
Hudební, USA, 2013

Čtvrtek 24. 4.
13.45

Vycházka ke Zbojníčkovi
Sraz na nádraží

Úterý 6. 5.
15.00

Cvičení s malými míči
Klubovna

Zvonilka a piráti
Animovaný USA 2014
Hořící keř /
11 cen ČESKÝ LEV

Velká oříšková
loupež
Animovaný USA, 2014
10 pravidel jak
sbalit holku
Komedie ČR 2014

Středa 16. 4.
16.00

Dědictví aneb Kurva
se neříká
Komedie ČR, 2014

Čtvrtek 17. 4.
19.00

Bohumil Hrabal

Pátek 18. 4.
19.30

Yves Saint Laurent
Drama, Francie

Neděle 20. 4.
17.00

Noe
Drama USA 2014,
titulky

Neděle 20. 4.
19.30

Walesa
Životopisný Polsko,
2013

Pondělí 21. 4.
18.00

Balet / Spartakus
Délka. 2 h 51 min.
(2 x 15 min. přestávka)

Úterý 22. 4.
19.30

Babovřesky 2
Komedie ČR, 2014

Pátek 25. 4.
17.00

Zvonilka a piráti

Pátek 25. 4.
19.30

Přežijí jen milenci
Romantický horor,
Německo 2013

Sobota 26. 4.
19.30

10 pravidel jak
sbalit holku
Komedie ČR, 2014

Výstavy
Do 8. 4.
9.00 – 17.00
Galerie MěDK
Elektra

2 ceny ČESKÝ LEV

Drama ČR

Jenom život
Komedie, hrají:
Igor Bareš a Antonie
Talacková

Vyhazovači / Divadlo
Radka Brzobohatého
Praha
V hlavní roli hudební
komedie Ondřej
Brzobohatý.

Jako nikdy /

5 vylosovaných vstupenek
získá věcnou cenu

Akce DDM

Akce v klubu

X – BOX v Klubu pondělí, úterý,
čtvrtek, pátek, od 14.00 –
16.00, rezervace předem

Akce v Klubíku od 10.00
klubovna
DDM

1. 4. a 30. 4. Hravý, pohybově
–poznávací program (pro členy
zdarma).

V době Velikonočních prázdnin 17. 4., 18. 4. 2014
se nebudou konat zájmové kroužky a Klub K.
Bližší informace najdete na podrobných plakátech telefon: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Charita Svaté rodiny
Programy v prostorách denního stacionáře Charity Luhačovice, Hradisko 100 a ve vile Strahov
(Pražská čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30,
vstup 20 Kč.
2. dubna

STRAHOV / vzpomínky na akce DS nejen
ve fotografiích

7. dubna

Pouť do Svaté země II
/ povídání s promítáním

9. dubna

STRAHOV / Velikonoce dříve a dnes

14. dubna

Sváteční slovo /
P. Jacek Bronczyk

Pátek 4. 4.
16.00
knihovna

Noc s Andersenem
trochu jinak
Přihlášky do 3. 4., poplatek
30 Kč/osoba.

16. dubna

Neděle 13. 4.
od 10.00
přehrada

Cyklozávody na
přehradě
Za deštivého počasí přesunuty
na neděli 20. 4., startovné:
50 Kč/závodník

STRAHOV / Sváteční
slovo s P. Jacek
Bronczyk

23. dubna

STRAHOV / Trénink
paměti

Čtvrtek 17. 4.
10.00
sraz na nádvoří zámku

Po stopách velikonočního zajíčka
Přihlášky do 15. 4., za deště
zrušeno, poplatek 30 Kč/dítě.
Špekáček, chleba a pití s sebou

28. dubna

Keramická dílna,
zvoneček

30. dubna

Čtvrtek 17. 4.
14.00
zámek

Holky v akci, pečení,
tvoření
Přihlášky do 15 . 4., poplatek
50 Kč/osoba.

STRAHOV / Den
čarodějnic / Zpěv, tanec, kostýmy vítány
/ Alena Kosynová,
kytara

Středa 23. 4.
15.00–16.30
zahrada mateřské školy
Čtvrtek 24. 4.
9.00–12.00

Ekoškolička
Pro rodiče s dětmi, za deště
zrušeno.

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

POZVÁNKY

Valná hromada TJ Slovan Luhačovice,
se slavnostním vyhlášením
Den Země, jarní úklid nejlepších sportovnců Luhačovic za rok 2013
25. 4. 2014
města
Zahájení v 19 hodin v sále sokolovny.
Úklid předem
Všechny srdečně zveme.
vytipovaných míst ve městě.
Za deštivého počasí se akce
uskuteční 25. dubna.
I vy můžete akci podpořit
úklidem v okolí vašich domů.
Sběrný dvůr je připraven pro sběr
všech druhů odpadů.

Pátek 24. 4.
16.00
start v zámecké zahradě

Orientační závod
Pouze za nedeštivého počasí,
špekáčky a chléb s sebou,
přihlášky do 23. 4., poplatek:
50 Kč/osoba.

Středa 30. 4.
od 16. 30 do
19.30
sraz na nádvoří zámku

15. Velký slet čarodějnic
Poplatek 30 Kč/osoba, s sebou
čarodějnický oděv, dopravní
prostředek, zvířecího pomocníka, špekáček, chléb, pití. Soutěž
o nejoriginálnější čarodějný
prostředek. V případě deštivého
počasí zrušeno. Organizátoři nezajišťují dozor během programu
i po programu.
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kultura
Slavnost ptačích budek 2014

FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ

Máme ohromnou výsadu, že se nám do Luhačovic podařilo již 6× pozvat
filipínskou léčitelku ESTELU ORBITO PALARIS.
Pokusím se stručně říci, o co jde.
Fil. léčení probíhá na fyzickém těle, ale přitom jde o duchovní léčení.
Pro pacienta, který se léčení otevře s vírou v Boha, v jeho zásah a uzdravení,
se mnohdy stane zázrak. Protože se léčí tělo, mysl, duch i duše, je léčení komplexní. Fil. léčení nás učí být blíž k Bohu a odevzdat se mu.
Jde o to, že milost Ducha svatého, která působí skrze léčitele, odstraňuje
a očišťuje energetické bloky, které brání v uzdravení pacienta.
Fil. léčitelka Estela Orbito Palaris má 43 let.
Ve 14 letech zjistila, že má dar léčení, a od 17 let léčí sama.
Pochází z dlouhé linie duchovních léčitelů. Estela je maminkou 3 dětí,
které miluje, ale uvědomuje si svůj dar, a proto z Boží vůle pomáhá všem
potřebným.
Mé zkušenosti a mnoha dalších ukazují, že léčení má krásné výsledky,
jak u lehčích nemocí, tak i u závažných chorob. Fil. léčení se dostává i do podvědomí lékařů, kteří sami chodí na léčení, nebo na léčení posílají své pacienty, kteří se tak mnohdy vyhnou i chir. zákroku.
Přeji Vám všem pevné zdraví, čistou mysl a láskyplné srdce.
Rozdávejte lásku a úsměv.

Eva Z.

Přednáška / Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru
na člověka / Josef Ulehla
Středa 9. 4. 2014 17.00 hod.
Městská knihovna Luhačovice, vstupné 30 Kč

Tematický obsah: geopatogenní zóny trochu jinak, jak ovlivňuje místo
člověka, jak člověk ovlivňuje místa, proč na ně působí úplněk, proč jsou
nemocní při deštivém počasí, jak a kde spí děti, kde si přes den hrají (děti
si tato místa vybírají pocitem), domy a duchovní problémy – konkrétní
případy, co je důležité při koupi domu, bytu či pozemku.

a otevření Komorní externí výstavní galerie u jezírka Marion
v Luhačovicích
V minulém roce uskutečnil Luhačovický okrašlovací spolek Calma
projekt Trasy uměleckých ptačích
krmítek a budek. Externí galerie
byla otevřena při Slavnosti ptačích
budek o prvním květnovém víkendu 2013. Luhačovice dnes zdobí
osm desítek uměleckých objektů určených zpěvnému ptactvu.
Vznikla mapka trasy a informační
panely ve městě i v lázních.
V aktivitách zaměřených na oslavu
ptactva pokračuje spolek i nadále.
Opět počátkem května se dovrší
realizace „site-specific art“ projektu, tentokrát lokalizovaného k jezírku u vily Marion v ulici Solné.
Tato lokalita bude výtvarně doplněna tak, aby se stala dalším poutavým bodem na mapě Luhačovic
a místem lákajícím k objevování,
odpočinku a rozjímání. Vodní plocha jezírka a jeho bezprostřední
okolí bude doplněno různorodými
artefakty, které se vztahují k ptačí
říši, zejména příbytky pro divoké
kachny.

morní externí výstavní galerie
u jezírka Marion v Luhačovicích“
budou zobrazeny na tištěné mapě.
Rozmístění uměleckých objektů
spolu s naučným ornitologicky zaměřeným textem bude znázorněno na informační tabuli u jezírka.
Cílem projektu je výtvarné dotvoření méně známého prostoru
v Luhačovicích. Projekt propojuje
lázeňské území s územím města
Luhačovice, napomáhá poznávání a ochraně přírody, zprostředkovává umělecká díla a nabízí nové
podněty v cestovním ruchu. Vernisáž uměleckých ptačích krmítek
a budek doprovází třídenní festival Slavnost ptačích budek.
Externí galerie u jezírka Marion
bude slavnostně otevřena u příležitosti druhého ročníku Slavnosti
ptačích budek v sobotu 3. května
2014 od 14.30 hodin.
Blanka Petráková, více na www.
ptacibudky.theconnex.com

Současně bude novými objekty
doplněna stávající trasa uměleckých ptačích krmítek a budek.
Jednotlivé autorské objekty „Ko-

Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové pomáhají lidem bránit se „Šmejdům“
Europoslankyně Olga Sehnalová, která v Evropském parlamentu zasedá ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, již léta pořádá ve Zlínském a Olomouckém kraji
školení nejen pro seniory s cílem návštěvníkům vysvětlit,
jak se bránit nekalým obchodním praktikám a problematickým předváděcím akcím. Jaké jsou reakce lidí? A na co
se nejčastěji ptají?
Paní poslankyně, semináře pořádáte již třetím rokem, jaký je u lidí ohlas?
Musím říci, že jsme se v uplynulých třech letech s nepříznivým ohlasem na
naše semináře nesetkali. Naopak. Právě i díky dobré odezvě jsem nikdy nezapochybovala o tom, že děláme užitečnou a prospěšnou věc.
Byla nějaká reakce, která Vás během seminářů překvapila?
Možná mne znovu a znovu překvapuje to, jak skutečně důvěřivě a bezelstně
lidé přistupují k podpisům různých smluv. Často nemají ani kopie ani žádný
jiný doklad a spoléhají na to, že se jim nemůže nic hrozného stát nebo že
se věci „nějak“ vyřeší. Zajímavé jsou i reakce lidí na různé příklady nekalých
obchodních praktik. Je vidět, že s nimi mají své bohaté zkušenosti. Jakmile
slyší, že jejich případ není ojedinělý, je debata hned živější a otevřenější.
Na co se lidé během seminářů nejvíce ptají?
Během debat se lidé často ptají na konkrétní situace, do kterých se sami nebo jejich příbuzní a známí dostali. Já se snažím vysvětlovat evropskou agendu ochrany
spotřebitelů, co mohu dělat a dělala jsem jako poslankyně Evropského parlamentu. Snažím se vysvětlit, že evropské standardy jsou v drtivé většině případů standardy minimálními a že jednotlivým členským státům EU se nebrání, aby měly
přísnější pravidla, což je třeba případ severských států. Musím proto dát lidem za
pravdu, že v České republice máme v ochraně spotřebitelů mnoho co napravovat.

Jak Vás to vlastně napadlo, organizovat tyto semináře?
Nápad pořádat tyto semináře vyplynul poměrně přirozeně z toho, že v Evropském parlamentu působím ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Jednak se mi v té době zdálo, že skutečně praktických informací ke
každodennímu použití je mezi lidmi obecně velmi málo a poznatků o otřesných praktikách zejména vůči seniorům přibývalo.
Myslíte si, že to bude mít nějaký efekt? Jaká je podle Vás nejúčinnější
prevence proti nepoctivým prodejcům?
Pokud jde o problematické předváděcí akce, ta nejúčinnější rada je samozřejmě na ně prostě nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem našich
seminářů ale není upozorňovat pouze na předváděcí akce. Pojem nekalých
obchodních praktik je mnohem širší. Můžete se s nimi setkat v kamenném
obchodě, stejně jako třeba při prodeji prostřednictvím internetu. Ale lidem
dáváme rady a informace, i pokud jde třeba o reklamaci zboží a podobně.
Myslím si, že od doby, kdy jsme se semináři začali, je skutečně informací
mezi lidmi mnohem více a problematika ochrany spotřebitele se pomalu,
ale jistě dostává do centra pozornosti médií. A to je základ pro to, abychom
měli dobře informované a mnohem sebevědomější spotřebitele, kteří si
nenechají všechno líbit.
Budete v seminářích pokračovat?
V současné době probíhají přípravy na volby do Evropského parlamentu.
Dostanu-li opět důvěru občanů, budu v organizování seminářů pokračovat.
Ráda bych lidem představila nový občanský zákoník, který přinesl řadu změn.
Bližší informace o europoslankyni Olze Sehnalové a jejích aktivitách naleznete na www.sehnalova.cz.
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Specializovaná sběrna

Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa,
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
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Zlín,
ul. Přílucká (naproti Gemini) 1 18.3.2014
608 052 745
 577 220 494
Pracovní dny: 8-12 13-17, soboty: 9-12 • WWW.QUINTALDOG.CZ

Chcete ušetřit na energiích
a zajet si na další dovolenou?
Chytrou volbou dodavatele elektřiny a plynu
ovlivníte znatelnou část nákladů na domácnost.
Poradím Vám bezplatně. Mob. 605 071 646

ESTELA ORBITO PALARIS
FILIPÍNSKÁ LÉČITELKA
LUHAČOVICE
Termíny v roce 2014: 17. 5, 21. 6., 19. 7.,
23. 8., 20. 9., 18. 10., 22. 11., 13. 12.
Čas a místo konání budou upřesněny
Informace a rezervace: evazahorovska@
seznam.cz, tel.: 736 088 686
Hledám lidičky,
kteří by si chtěli odpracovat dovolenou u mě
v hotýlku v Bulharsku.
Vhodné pro: studenty, maminky s dcerou, i pro
manžele. Věk nerozhoduje! Za práci neplatím.
Ubytování si odpracujete.
Informace: hotel.sky@seznam.cz , www.hotel-sky.eu
Prosím nevolat, jenom psát.
Podlahářské práce, brouš. parket, palubovek,
schodů, lakování, olejování podlah, PVC, koberce, plov. podlahy.
tel.: 604 664 058

Charita Luhačovice pořádá Sbírku šatstva
pro Diakonii Broumov ve dnech

Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv nepoškozená

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

NE – Věci, které brát nemůžeme!
Ledničky, televize, počítače a jiná elektronika,
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky, znečištěný a vlhký textil.

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 nádobí,
skleničky)

Prosíme o zabalení věcí do pevných igelitových
pytlů či krabic.

od 23. do 26. dubna

Požadujeme příspěvek na dopravu pro Diakonii
Broumov nejméně 20 Kč.

Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz

