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balkonu a předzahrádek
Korunka pomůže dětem

Téměř na den přesně byla přehrada po náročném 
čištění opět zarybněna. V úterý 9. října byla z rybo-
chovných zařízení v Koryčanech, které vlastní státní 
podnik Povodí Moravy, přivezena první obsádka ryb. 
Konkrétně se jednalo o kapra výběrového – celkem 
975 kg, kapra trofejního (od 80 cm do 1 metru) – 
475 kg, 700 kusů úhořů (takzvaného úhořího mon-
té, což jsou malí úhoři kolem 8 cm délky). Úhoři pro 
Luhačovickou přehradu už byli odchováni z „úhořího 
monté“ na  větší celky v délce 20 cm.
„Ryby se vrací na základě dohody mezi Povodím 
Moravy, s. p., a Rybářským svazem Luhačovického 
Zálesí. To, co se vylovilo, se přehodnotilo a v té hodno-
tě se vrací zpět. Cejni a plotice byli nahrazeni dravcem 
nebo kaprem,“ vysvětlil Ivo Krechler, vedoucí útvaru 
rybářství Povodí Moravy. s. p., a dodal, „množství 
a druhy ryb, které jsou do nádrže vysazovány, vycháze-
jí ze stanoviska biologického dozoru, který udal, jaké 
množství je v danou chvíli i následně nádrž schop-
na pojmout. Jde o to, aby nebyla ohrožena obsádka 
a kvalita vody. Podle toho, jak bude voda přibývat, 
budeme postupně nasazovat další ryby. Minimálně 
polovina ryb však bude nasazena až na jaře. Už jenom 
proto, že jsou tam kategorie ryb, se kterými se nejvíce 
pracuje na jaře.“
V tuto chvíli je v přehradě zhruba 10 % z celkového 
množství ryb. U zarybnění a převážení ryb byli v úterý 
na Luhačovické přehradě i zástupci Rybářského sva-
zu Luhačovického Zálesí. Převažování bedlivě kont-
roloval hospodář František Miko.
„Záchranný transfer ryb probíhal od 10. do 21. říj-
na. Ryba se vážila v druzích a velikostech. Následně 
si ji státní podnik Povodí Moravy převzal. Vylovilo se 
27 000 kg ryb, z toho bylo téměř 1 000 kg sumce. Pak 
se vytvořil klíč, podle kterého se ryby do přehrady 
zpátky vrací. Zprůměrovali jsme tržní cenu u třech 
rybářství v České republice. Zjistili jsme, co můžeme 
požadovat za tolstolobika, bílou rybu a sumce. V té 
hodnotě pak dostaneme kapra, štiku a další ryby,“ 
řekl František Miko, hospodář Rybářského svazu 
Luhačovického Zálesí.

Olga Skovajsová

První Svatováclavský 
jarmark s tradičním 
trhem

V pátek 28. září proběhl před radnicí města první Sva-
továclavský jarmark. Na farmářském trhu, kde byly tři 
desítky stánků, si mohli návštěvníci koupit potraviny 
a doplňky zdravé výživy. Svůj um předváděli řemeslníci. 
Ti nejvzdálenější zamířili do Luhačovic až ze Staré Turé. 
Byly tu pekařské výrobky, keramika, ručně vyráběné 
dřevěné hračky, staročeský perník, ovocné a zeleninové 
mošty, panenské oleje, luštěniny, uzenářské speciality. 
Svůj stánek s výrobky zde měla i Charita Luhačovice.
„Záměr uspořádat v Luhačovicích Svatováclavský 
jarmark vznikl někdy před rokem. Zatím se ukazuje, 
že to byl výborný nápad jak prodloužit luhačovickou 
lázeňskou sezonu, která obvykle končívala folklorním 
festivalem. Máme nádherné počasí, je tady obrovské 
množství lidí. Vidím to jako založení nové tradice,“ uve-
dl František Hubáček, starosta města Luhačovice.
V rámci doprovodného programu vystoupila luhačovic-
ká skupina historického tance NOS OMNIS a skupina 
šermu Vir Fortis ze Zvolena. Pro děti připravil dům dětí 
a mládeže interaktivní hry. Od devatenácté hodiny pro-
bíhala v sále kulturního domu Svatováclavská veselice. 
K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Fialenka 
z Lanžhota na Podluží.
V hlavním programu jarmarku přivítali v dobových 
kostýmech starosta František Hubáček a místostarost-
ka Marie Semelová vzácné hosty. Těmi byly především 

delegace z partnerských měst – polské Ustroně a slo-
venských Topoľčan a Piešťan. Hlavní představitelé měs-
ta pak připili na počest Dne české státnosti a na počest 
svatého Václava.
Pak následovala dobročinná akce – vážení radních, 
zastupitelů a občanů města. Jeden kilogram váhy zna-
menal jednu korunu pro Charitu Luhačovice. Všichni 
zvážení dali do zapečetěných kasiček obnos větší, než 
byla jejich skutečná váha.
„Věřím, že příští rok se zapojí i další občané Luhačovic 
a pomohou podpořit charitativní činnost. Charitu je 
třeba podporovat, protože bez organizací, které různým 
způsobem pomáhají, by mnozí z nás ten život měli ještě 
těžší,“ dodal František Hubáček.
Vydařený Svatováclavský jarmark byl společným dílem 
města Luhačovice a Městského kulturního domu Elek-
tra. Krásného podzimního dne si užily stovky návštěv-
níků Luhačovic.

Olga Skovajsová

Otevřené brány 2012 
ukončeny

Služby cestovního ruchu byly v roce 2012 již podruhé od 
1. května do 30. září rozšířeny o úspěšný projekt Řím-
skokatolické farnosti Luhačovice, města Luhačovice 
a Zlínského kraje Otevřené brány, který umožnil zdarma 
prohlídky kostela svaté Rodiny a nově i zámecké kaple 
s průvodcem. Této služby využilo 16 580 návštěvníků, 
z toho 481 zahraničních, kterým se věnovalo po dobu 
pěti měsíců dvanáct vyškolených průvodců. Každý měsíc 
navštívilo sakrální památky v průměru 3 700 zájemců. 
Dle počtu zájemců o prohlídky lze celou akci vyhodnotit 
jako velmi přínosnou nejen pro turisty, lázeňské hosty, 
ale i pro obyvatel města. V příštím roce bude projekt opět 
pokračovat. 

Regina Bittová 

Ryby se vrátily 
do vyčištěné přehrady
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RML schválila zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku stavební plocha 776 o výměře cca 170 m2  
včetně objektu č. p. 347 na této stavební ploše, vše k. ú. 
Luhačovice. Nedílnou součástí zveřejnění záměru jsou 
podmínky prodeje.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek pro 
výběrové řízení „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého 
– zpracování PD a výkon AD“ ve složení: členové: 
Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Vladislav Běhunek, 
Ing. Jiří Šůstek, náhradníci: Bc. Eva Tomalová, Zde-
něk Linhart, Ing. Michael Jahoda.
RML jmenovala hodnoticí komisi pro výběrové řízení 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého – zpracování PD a výkon 
AD“ ve složení: členové: Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. 
Vladislav Běhunek, Ing. Jiří Šůstek, Ing. Michael Jahoda, 
Pavel Slovák, náhradníci: Ing. Bohuslav Marhoul, Ing. 
Martina Petrášová, Zdeněk Linhart, Ing. Karel Zicha, 
Miroslav Hvozdenský.

Zprávy z 15. schůze Rady města 

Luhačovice konané 18. 9. 2012

RML schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 
na zpracování lesních hospodářských osnov Luhačovice, 
zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 pro lesy do 50 ha výměry ve 
správním obvodu ORP Luhačovice a oslovení těchto fi rem: 
Lesprojekt Brno, a. s.; Lesnická projekce Frýdek-Místek, 
a. s.; Silvaprojekt, s. r. o., Kroměříž; Ing. Pavel Viačka, 
Červenka, okr. Vsetín; Taxonia cz, s. r. o., Olomouc; Taxles, 
s. r. o., Výkleky, a jmenovala komisi pro otvírání obálek 
s nabídkami a hodnoticí komisi výběrového řízení na 
zpracování lesních hospodářských osnov ve složení: Ing. 
Martin Hurta, Ing. Michael Jahoda, Ing. Petr Záhorovský, 
Ing. Magdalena Blahová, Jiří Gbelec, DiS.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku 
parc. č. 892/2 k. ú. Polichno o výměře cca 127 m2 za 
cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem. (Jedná se o pozemek v místní části Polichno 
u domu č. p. 65.)
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku parc. 
č. 2194/1 k. ú. Řetechov o výměře cca 100 m2 za cenu 
30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná 
se o pozemek v místní části Řetechov u domu č. p. 42.)
RML schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní 
smlouvy s fi rmou NeuroMed Zlín, s. r. o., Kotěrova 5546, 
Zlín, na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 315, 
ul. Masarykova v Luhačovicích, k 31. 12. 2012.
RML schválila ukončení Inominátní smlouvy ze dne 
8. 1. 1999 uzavřené s fi rmou Zálesí, a. s., výpovědí z důvo-
du ukončení místní TV sítě k 31. 12. 2012.
RML schválila ukončení Inominátní smlouvy ze dne 
8. 1. 1999 uzavřené se subjektem Květen, stavební byto-
vé družstvo, výpovědí z důvodu ukončení místní TV sítě 
k 31. 12. 2012.
RML schválila ukončení Smlouvy o umístění zařízení ze 
dne 1. 10. 2001 uzavřené s Petrem, Richardem a Hynkem 
Prouzovými, bytem bří Lužů 455, Uherský Brod. výpovědí 
z důvodu ukončení místní TV sítě k 31. 12. 2012.
RML schválila ukončení Smlouvy č. 110/09/IK 
a Smlouvy č. 110/09/MVDS/SP o provozování infor-
mačního kanálu MVDS o rozhlasovém a televizním vysí-
lání s fi rmou SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., výpo-
vědí z důvodu ukončení místní TV sítě k 31. 12. 2012.
RML schválila zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku parc. č. 688/4 o výměře cca 80 m2 k. ú. Luhačo-
vice. (Jedná se o pozemek za domem Merkur.)
RML neschválila pronájem části pozemku parc. 
č. 1867/2 k. ú. Luhačovice pro umístění reklamního 
zařízení o rozměru 5100 × 2400 mm. (Jedná se o poze-
mek za Penny Marketem na výjezdu z Luhačovic.)
RML schválila zveřejnění záměru města směnit pozemek 
parc. č. 1591/5 o výměře 29 m2, který je součástí místní 
komunikace, za část pozemku parc. č. 2194/10 o výměře 
cca 13 m2 a část pozemku parc. č. 1591/6 o výměře cca 
16 m2 a dokoupení dalších cca 170 m2 z pozemku parc. 
č. 1591/6, vše k. ú. Řetechov, které navazují na poze-
mek parc. č. 1591/4. (Jedná se o pozemek v místní části 
Řetechov.)
RML schválila uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu „Silnice II/492: Pozlovice – Luhačovice“ 
na pozemcích města parc. č. 2830/1, 2830/2 a 2443/18 
k. ú. Luhačovice s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvkovou organizací. 
RML schválila podání žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy 
MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., Priority 2, FICHE VII 
– Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích 
na projekt Sportovní hřiště Polichno.
RML doporučila ZML vzít na vědomí předloženou 
důvodovou zprávu a delegovat zástupce (včetně 
náhradníka) na valnou hromadu společnosti Valašská 
vodohospodářská, a. s., dle důvodové zprávy.

RML schválila přijetí dotace ve výši 40 000 Kč na výdaje 
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
od Zlínského kraje. 

Volby do zastupitelstev krajů 

a senátní volby 2012

Ve volbách do zastupitelstev krajů, které se konaly 12. 
a 13. října 2012, vyslalo do klání o pozice v Zastupitelstvu 
Zlínského kraje své členy celkem 22 volebních stran. Do 
zastupitelstva se nakonec dostala vítězná ČSSD, která zís-
kala 21,73 % hlasů, což jí zajišťuje 12 mandátů.
Na druhé pozici se umístila KDU-ČSL s 18,31 % hlasů, 
což představuje 10 mandátů. Na třetí pozici se umístila 
KSČM, pro kterou hlasovalo 16,08 % voličů a zajistilo jí to 
devět mandátů. Shodně po pěti mandátech mají Starosto-
vé a TOP 09 pro Zlínský kraj, kteří obdrželi 10,09 % hlasů, 
a ODS, kterou volilo 9,49 % voličů. Do zastupitelstva se 
dostala také Strana Práv Občanů ZEMANOVCI s 7,21 % 
hlasů, což straně zajišťuje čtyři mandáty.
„Město Luhačovice zajišťuje na úseku voleb činnosti obce 
podle zákona a rovněž úkoly pověřeného úřadu pro obce 
v jeho územní působnosti,  což jsou všechny okolní obce. 
Patří sem Biskupice, Ludkovice, Pozlovice, Podhradí, Dol-
ní a Horní Lhota, Sehradice a Slopné. První výsledky při-
nesla okrsková volební komise z Podhradí v 15 hodin, pak 
přicházely další komise, kde je rovněž méně voličů. Jako 
poslední přinesly výsledky Pozlovice,“ uvedla Vladislava 
Janíková, vedoucí správního odboru města Luhačovice. 
V Luhačovicích se volilo v sedmi volebních okrscích. 
V seznamu bylo 4 409 oprávněných voličů, platných hlasů 
bylo 1 828. Volební účast 43,75 %.
Nejvíce hlasů získala ČSSD – 443 hlasy. Druhý největší 
počet patřil KDU-ČSL – 296 hlasů, třetí ODS – 271 hlasů.
Starostové a nezávislí a TOP 09 pro Zlínský kraj – 191 hla-
sů. KSČM – 180 hlasů. Za Morální Očistu Regionu – 131 
hlasů. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 103 hlasy.
Pak následovaly strany s menším počtem než sto hlasů.
Podrobný výčet najdete na internetových stránkách České-
ho statistického úřadu.
Volilo se také do Senátu Parlamentu České republiky. Zde 
se o místo senátora ucházelo sedm kandidátů. Volební 
účast ve volebním obvodu 80 Zlín byla 42,85 % hlasů. Do 
druhého kola, které se konalo 19. a 20. října, postoupil 
Tomio Okamura – nezávislý kandidát (30,27 % hlasů) – 
a Stanislav Mišák – ČSSD (25,05 % hlasů). Ve druhém 
kole byl zvolen senátorem Tomio Okamura.

Olga Skovajsová

Zprávy z 16. schůze Rady města 

Luhačovice konané 2. 10. 2012

Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady 

v Luhačovicích, Jablůnce a Skašticích

Prestižní ocenění „O keramickou popelnici“ 2. října v Kro-
měříži obdržely obce Zlínského kraje, které nejlépe třídí 
odpad. Stylové trofeje a fi nanční odměny předali představi-
telům samospráv zástupci Zlínského kraje a autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Ceremoniál byl sou-
částí informační kampaně „Třídění je styl“, zaměřené na 
podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.
První místo v kategorii měst obsadily Luhačovice, násle-
dované Starým Městem a Kunovicemi, které loni získaly 
zlato. V loňské soutěži stříbrný Uherský Ostroh a bronzový 
Rožnov pod Radhoštěm se přesunuly do druhé poloviny 
nejlepší desítky. V kategorii obcí nad 500 obyvatel letos 
patří první příčka obci Jablůnka, druhé místo obsadila obec 
Žalkovice a třetí skončila obec Hošťálková. Nejúspěšnějsí 

mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Skašti-
ce, následované Haluzicemi, se kterými si oproti loňsku 
vyměnily vedoucí pozici. Stejně jako loni třetí příčku v dané 
kategorii obsadila obec Kyselovice.
„Ocenění udělujeme už pošesté v historii a jsem přesvědče-
na, že to přináší své ovoce,“ uvedla na slavnostním vyhla-
šování krajská radní zodpovědná za oblast zemědělství, 
životního prostředí a rozvoje venkova Milena Kovaříková 
(ČSSD). „Zpětná vazba, kterou představitelům obcí pro-
střednictvím této soutěže poskytujeme, bezpochyby moti-
vuje obyvatele i zástupce samosprávy k lepším výsledkům,“ 
dodala radní.
Na každého občana vítězných Luhačovic připadá více než 
65 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, 
skla a nápojového kartonu. V případě obce Jablůnka (okres 
Vsetín), která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 
obyvatel, to bylo dokonce 98 kilogramů na obyvatele, při-
čemž dvě třetiny z toho tvořil sebraný papír. V obci Skaštice, 
která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý 
občan průměrně více než 62 kilogramů odpadů.
Hlavním kritériem při hodnocení byla právě výtěžnost 
vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na 
jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění 
ovlivnil i součet pořadí v jednotlivých sledovaných komo-
ditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla 
i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních 
příčkách.
Ve srovnání s loňským rokem došlo k větším změnám 
v pořadí obcí nad 500 obyvatel: loni nejlepší obce Loučka 
a Střítež se letos v první desítce neobjevily. Zůstal tam pouze 
minule třetí Bratřejov, který si letos vytřídil čtvrtou pozici. 
V kategorii měst zaznamenal největší propad Uherský Ost-
roh, a to z druhého na desáté místo. Naopak stabilní zůstala 
první trojice v obcích čítajících méně než 500 obyvatel, obce 
si v ní pouze vyměnily pozice. 
Třídění odpadů se stalo přirozenou součástí životního stylu 
obyvatel Zlínského kraje. „V uplynulém roce na jednoho 
obyvatele Zlínského kraje připadalo téměř 17 kilogramů 
vytříděného papíru, což je o kilogram víc než loni. Sběr 
nápojového kartonu se v průměru na osobu dokonce zdvoj-
násobil – ze 100 na 200 gramů. Stejně jako loni odevzdal do 
barevných popelnic každý obyvatel kraje průměrně 8 kilo-
gramů plastu a téměř 10 kilogramů skla,“ popsal Marek 
Hruška ze společnosti EKO-KOM, a. s., která společně se 
Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelnici“ organi-
zuje. Dodal, že celkové výsledky kraje jsou pod celorepubli-
kovým průměrem. Nadprůměrně se v kraji třídí sklo. Rezer-
vy má kraj naopak podle jeho slov zejména v třídění plastů 
a nápojových kartonů, nicméně právě v těchto oblastech se 
statistika zlepšuje.
Ještě více podpořit výsledky třídění by letos měla další 
aktivita realizovaná v rámci kampaně, a to bezplatný roz-
nos atraktivní sady tří barevných tašek na třídění odpadů. 
Žlutou, modrou a zelenou tašku vyrobenou z kvalitního 
plastu získá ve Zlínském kraji během podzimu celkem 2500 
domácností. Konkrétně to bude ve městech Zlín, Vsetín, 
Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí 
a Napajedla. Pokud se akce osvědčí, dostanou tašky v násle-
dujících letech i další domácnosti v kraji.  
Součástí spolupráce Zlínského kraje a společnosti EKO-
KOM, a. s., je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný 
odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skuteč-
nost významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvy-
šování kvality vytříděných odpadů. Ke konci roku 2011 se 
na území Zlínského kraje nacházelo více než 11 000 barev-
ných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast a na 
sklo. Nádob na třídění se v kraji nachází zhruba o 50 pro-
cent více, než tomu bylo před pěti lety,“ upřesnil Hruška. 
Jedno průměrné kontejnerové hnízdo již v závěru loňského 
roku sloužilo přibližně pro 150 obyvatel. V roce 2005 to 
bylo ještě bezmála 228 obyvatel. Do systému EKO-KOM, 
který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr 
a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá vět-
šina obcí – celkem 303. Třídění odpadů je tak umožněno 
téměř všem lidem v kraji.

Miroslav Grass
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Setkání s Celestýnou Stuchlíkovou 

v Praze

V neděli 21. října po úspěšném vystoupení v Městské 
knihovně v Praze se sešli členky a členové Luhačovického 
okrašlovacího spolku Calma na Olšanských hřbitovech 
u hrobu budovatele luhačovických lázní MUDr. Fran-
tiška Veselého a jeho manželky Marie Calmy Veselé. Již 
cesta k hrobu poblíž Nové obřadní síně je velmi pozoru-
hodná: vede kolem náhrobku Herberta Masaryka, Alice 
Masarykové a Herberty Masarykové provdané Kotíkové, 
uprostřed cesty stojí pomník Šafaříkův, v bezprostřední 
blízkosti pomník Jana Kollára. Hrob s rozsáhlým pozem-
kem, kde jsou pohřbeni manželé Veselí, patří rodině Hury-
chových, což byli rodiče Marie Veselé Hurychové. Je na 
něm bílá mramorová deska s citátem:  „A poznáním kdo 
doved život zlatit, i smrtí může získat, jen ne ztratit!“ Zde 
členové spolku položili zelený věnec, zapálili svíčky a uctili 
památku významných osobností spjatých s Luhačovicemi. 
Pražská členka spolku a zástupkyně Církve československé 
husitské farářka Jiřina Mojžíšová pronesla zamyšlení nad 
životem a dílem manželů Veselých. Své duchovní rozjímání 
opřela o uvedený citát z pera Marie Calmy, vytesaný v bílém 
mramoru. Setkání se zúčastnila i Celestýna Stuchlíková 
a její dcera Markéta Ertnerová. Život Celestýny Stuchlíkové 
byl provázán s osobou Marie Calmy Veselé i s Luhačovice-
mi. Narodila se 10. 7. 1918 v Praze u Apolináře. Je dcerou 
Celestýny Buďárkové a Kamila Pavlíka. Kamil Pavlík byl 
bratrancem profesora Eduarda Cmunta, lázeňského lékaře 
a revmatologa.  Prostřednictvím E. Cmunta, který v letech 
1907 až 1914 působil v Luhačovicích, došlo k seznámení 
rodičů Celestýny Stuchlíkové. Cmunt pozval v létě 1913 do 
luhačovických lázní současně svého dobrého přítele, kuři-
mského lékaře, Buďárka i svého bratrance Kamila Pavlíka. 
Když páni doktoři Cmunt a Buďárek vedli bouřlivé odborné 
lékařské diskuse, slečnu Celinu Buďárkovou, která přijela 
do lázní s otcem, dostal na starost mladý Kamil Pavlík. Po 
setkání v Luhačovicích se rozvinul vztah, zpečetěný v roce 
1917 svatbou. Rok po svatbě se manželům Pavlíkovým 
narodila dcera Celestýna. Protože se rodiče dobře znali 
z Brna s manželi Veselými a vděčili za své setkání Luhačo-
vicím, požádali o kmotrovství prvorozené dcerky pěvkyni 
Marii Calmu Veselou. Při křtu Calma věnovala své kmot-
řence do vínku zlacenou růži v etuji s brilianty. Celestýna 
Hypolita Marie Josefa Stuchlíková, za svobodna Pavlíková, 
dostala jméno Marie po své kmotře Marii Calmě Veselé, 
první jméno Celestýna neboli Celina po své mamince. 
Celestýna Buďárková studovala v mládí v brněnské Vesně 
s dcerou Bedřicha Smetany Zdenkou, se kterou se spřá-
telila. Proto při dalších pobytech v Luhačovicích bydlívali 
Pavlíkovi u Heyduškových ve vile Žofín v Pražské čtvrti.
S Marií Calmou Veselou, která neměla vlastní děti, byla 
Celestýna Stuchlíková v blízkém kontaktu. Kmotra ji brá-
vala s sebou do společnosti a seznamovala se světem uměl-
ců a známých osobností. Protože MUDr. František Veselý 
byl záhy po vzniku Československa jmenován ministrem 
spravedlnosti (ve vládě tzv. rudozelené koalice za před-
sednictví Vlastimila Tusara, která trvala od 8. 7. 1919 do 
25. 5. 1920), než dostal titul inspektora slovenských lázní, 
pohybovala se Calma i ve světě prvorepublikové politické 
elity. V roce 1398 vzala Calma svoji kmotřenku s sebou na 
Pražský hrad na ples spisovatelů, kde ji představila oběma 
bratrům Čapkovým, Františku Langrovi a dalším osobnos-
tem. 
Po smrti F. Veselého (1923) se Marie Calma zřekla vdov-
ského důchodu ve prospěch republiky. Avšak po roce 1948 
jí byl znárodněn majetek (dva činžovní domy, které zdědila 
po svém otci JUDr. Matěji Hurychovi) a současně přišel 
zákaz vydávat básně, pohádky pro děti, zpívat, vystupovat 
na přednáškách. Tím jí byly odňaty veškeré příjmy. Došlo 
to tak daleko, že prosila až na Hradě u prezidenta Zápotoc-
kého o přispění na výživu. Stát jí nakonec přiznal příspěvek 
500 korun měsíčně. Dáma, která byla ve všem perfektní, 
znala řeči (německy, francouzsky, polsky a anglicky), ces-
tovala po světě, vystupovala, publikovala, koncertovala 
a přednášela, zemřela bez prostředků. Do Luhačovic se 
jela podívat naposledy v roce 1958, na cestě ji doprovázela 
Celestýna Stuchlíková. V posledních letech požádala Cal-
ma svoji kmotřenku, aby k ní denně docházela a dělala jí 
společnost, pomohla v domácnosti a ošetřovala ji. Když 
se její zdravotní stav zhoršil, lékař ji umístil v nemocnici 
v pražských Bohnicích. Zemřela 7. dubna 1966 ve vlastní 

Dagmar Hubáčková a Robert Kolařík byli mezi oceněnými devá-
tého ročníku Vyhodnocení dobrovolných pracovníků Zlínského 
kraje. Pamětní list, medaili a upomínkové předměty převzali 
z rukou Josefa Slováka, radního pro oblast školství, mládeže 
a sportu, ve čtvrtek 4. října v Mramorovém sále zámku Vsetín. 
Na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského 
kraje bylo letos doručeno celkem 42 nominací, z nichž odborná 
komise vybrala 21 oceněných. Výběr proběhl na základě předem 
stanovených kritérií, jimiž byly dlouhodobá činnost, více oblastí 
zájmového zaměření, práce s dětmi a mládeží ohroženými soci-
álním vyloučením, působení v iniciačních a poradních orgánech 
a publikační činnosti související s volnočasovými aktivitami.
Dagmar Hubáčková, maminka našeho úspěšného reprezen-
tanta v orientačním běhu Michala Hubáčka, byla oceněna jako 
trenérka mladých orientačních běžců v TJ Slovan Luhačovice. 
„Já začínám s malými dětmi, takže těch úspěchů není tolik. Na 
oblastních závodech se umísťujeme na třetích čtvrtých místech. 
Ale spíš mám radost, že až ty děti vyrostou, tak mají velké úspě-
chy v těch vyšších kategoriích,“ vysvětlila Dagmar Hubáčková.
Druhým oceněním byl Robert Kolařík, trenér mládeže TJ Slo-
van Luhačovice. Jednačtyřicetiletý Robert Kolařík má v oddílu 
v současné době 40 dětí, které trénuje spolu s dalšími čtyřmi 
lidmi. Největším úspěchem oddílu je vítězství starších žáků ve 
Středomoravské lize. Robert Kolařík pracuje jako projektant 
ve fi rmě UPOSS, s. r. o. K jeho koníčkům patří kromě házené 
i kuželky.
„Celkově mi dělá radost, když děti chodí na tréninky, když mají 
chuť trénovat a zlepšovat se. U dětí, které k nám přicházejí delší 
dobu, jde především o výkonnost. U těch menších, které začí-
nají, je to především zájem. Chtít zvítězit třeba jen nad svým 
kamarádem,“ uvedl Robert Kolařík.
„Chtěl bych vám všem, kteří aktivně pracujete s mládeží, podě-
kovat. Vím, jak je tato práce s mladou generací náročná nejen 
fyzicky, psychicky, ale i časově. Je to mnoho hodin vašeho vol-
ného času, který patří mladým. Děkuji, že se aktivně podílíte na 
rozvoji jejich talentu. Dnes tady byla jen hrstka oceněných, ale 
tímto děkuji všem bezejmenným, kteří takto pracují s mládeží,“ 
uvedl při slavnostním ocenění Josef Slovák, radní Zlínského 
kraje, oblast školství, mládeže a sportu.              Olga Skovajsová

V pondělí 15. října proběhla na radnici města pracovní schůz-
ka ředitelů škol a školských zařízení obcí s rozšířenou působ-
ností Luhačovice a Vizovice. Převažovali ředitelé mateřských 
a základních škol. Na pracovní schůzku byly přizvány orga-
nizace, které  mají zásadní informace, co se týká legislativy 
a rozpočtových změn. V jednotlivých blocích se střídali zástupci 
Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín, České školní 
inspekce, Krajské hygienické stanice, pracovníci odboru škol-
ství Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupci BESIPu a Chari-
ty Luhačovice. „Tyto porady děláme každý rok. Jednou je porada 
pracovníků ve školských zařízeních u nás v Luhačovicích, 
podruhé ve Vizovicích. V závěru pracovního dne je vždy prostor 
pro diskusi a výměnu zkušeností,“ vysvětlila Marie Koutná, 
referentka fi nančního odboru města Luhačovice.

 Olga Skovajsová

Vila Najáda je významnou kulturní památkou v Luhačovicích. 
Jako první a jediná lékárna byla otevřena roku 1868 lékárníkem 
Ignácem Seichertem a svou funkci plnila bez přestání až do kon-
ce roku 2010. Nyní je zde kavárna „Cafe u Najády“, kde se v pří-
jemném prostředí nabízí káva a občerstvení lázeňským hostům 
i návštěvníkům Luhačovic. Samotný objekt je významný svou 
architekturou – jedná se o novorenesanční stavbu v kombinaci 
se švýcarským stylem. Vila je osobitá svou nárožní věží, balko-
novým portikem v průčelí a štíty s dřevěnou dekorací. V letošním 
roce se prováděla obnova všech nátěrů a opravy na balkoně 
a terase, konkrétně pak nátěry parapetového oplechování a 
stříšky nad terasou a opravy původních dveří u zadního vcho-
du. Veškeré práce se prováděly s pečlivostí a důrazem na přes-
né zachování barev, které byly použity na návrh architekta při 
stavbě budovy. Mnohý návštěvník se zde zastaví, pokochá se 
pohledem a udělá si i několik fotek, aby si zachoval vzpomínku 
na Luhačovice. Děkujeme proto Zlínskému kraji za poskytnutí 
dotace a památkovému úřadu za pomoc a cenné rady. 

Jaroslava Tomanová

Je za námi převážná většina roku, čas bilancování. My 
můžeme již nyní konstatovat, že to byl z pohledu divácké 
návštěvnosti a množství kulturních akcí rok mimořádně 
úspěšný. Od začátku roku MěDK Elektra výrazně změnila 
dramaturgii kulturních pořadů, která přilákala do Elektry 
mnoho místních obyvatel i lidí z okolí. Výběr atraktivních 
diváckých pořadů a umělců se vyšplhal na 63 akcí, které 
navštívilo 11 768 diváků. Velmi si vážíme výborné náv-
štěvnosti a jsme velmi potěšeni, že si  v zajímavé nabídce 
mohli vybrat i ti, kteří v Elektře dlouho (nikdy) nebyli.
Měli jsme možnost přivítat mnoho známých umělců 
– Szidi Tobias, Terezu Kostkovou, Táňu Vilhelmovou, 
Lenku Filipovou, Míšu Růžičkovou, Editu Adlerovou, 
zábavný pořad Partička, divadlo Malá scéna Zlín a Slo-
vácké divadlo z Uherského Hradiště. Také jsme dvakrát 
zažili potlesk ve stoje pro Elišku Balzerovou v pořadu Můj 
báječný rozvod a při koncertu Jaromíra Nohavici. Dům 
kultury se stal iniciátorem a organizátorem prvního Sva-
továclavského jarmarku, který nabídl bohaté gastrono-
mické zážitky, historickou hudbu a tance, lidová řemesla. 
Počátkem července jsme nově otevřeli digitalizované kino, 
kde je nyní možné vysílat premiérové fi lmy a také jsme zde 
zahájili cyklus záznamů oper z Metropolitní opery New 
York. V kině se prozatím odehrálo i přes několikaměsíč-
ní přerušení provozu 123 představení pro 3 594 diváků 
(v loňském roce   3 519 diváků).
Lázeňské město vstoupilo 1. ledna 2012 do roku oslav 
600. výročí první písemné zmínky o Luhačovicích a tato 
významná událost se prolínala všemi významnými akce-
mi ve městě po celý rok – mimo Otevírání pramenů také 
Luhačovickou poutí, která se prodloužila na dvoudenní 
oslavy. Ulice města a Lázeňské náměstí ožilo přehlídkou 
krojované dechové hudby, mažoretkami a jarmarkem. 
Dále MěDK uspořádal úspěšnou výstavu ze soukromých 
sběratelských sbírek Luhačovice v historických pohle-
dech, představil všechny kulturní a sportovní organizace 
působící ve městě v programu nazvaném Luhačovice můj 
domov. 
Úspěšný byl také festival smíchu J. A. Náhlovského, který 
se letos uskutečnil již podruhé. Pokračovaly žádané kon-
certy, které pořádá občanské sdružení Korunka Luhačo-
vice, plesy, večery s krojovanou dechovou hudbou, před-
taneční kurzy pro základní školu i oblíbené programy pro 
děti. 
Úspěšně pokračuje postupná modernizace budovy, kte-
rá je limitována výší fi nančních prostředků vyčleněných 
naším zřizovatelem, městem Luhačovice. Postupně se 
nám daří vyměňovat okna a v letošním roce jsme dokon-
čili rekonstrukci kotelny, která byla v havarijním stavu, 
a spoustu drobnějších úprav a oprav. Příští rok bychom 
rádi vyměnili okna v sále a baru a poté se snad už konečně 
dostaneme k budově kina, která by si už určitě výměnu 
oken, opravu vestibulu a třeba i novou podlahu a sedačky 
zasloužila. 
Nicméně nezapomeňte, že rok ještě zdaleka nekončí a do 
konce roku nás ale ještě čekají další zajímavé akce, které 
určitě stojí za to navštívit (koncert Tomáš Kluse, vyhláše-
ná Svatohubertská noc,  Šlágerparáda, vánoční koncert 
Mistříňanky, divadlo pro děti Rákosníček), pokračují 
záznamy oper, vánoční koncerty, kino a mnoho dalších 
akcí, stačí jen sledovat nabídku a vybírat. Programy při-
pravujeme i pro vás.

Hana Slováková

Úspěšný kulturní rok

Dvě významná ocenění zamířila 

do Luhačovic

posteli, postarala se o to C. Stuchlíková, která ji nechala 
převézt domů a strávila s ní celý poslední týden. Vybavení 
karlínského bytu Marie Veselé, ve kterém bylo množství 
cenností, Uprkových obrazů a dalších uměleckých děl, 
zabavila Státní bezpečnost. 
Kromě Marie Calmy dosloužila Mgr. Celestýna Stuchlí-
ková i malíři Janu Zrzavému a zpěvačce Jarmile Novotné. 
Pomoci druhým zasvětila celý svůj život, který se neobešel 
bez těžkých zkoušek. Na živobytí si vydělávala zpočátku 
šitím šatů a prádla, vařením, ošetřováním dětí a nemoc-
ných. V době dospívání svých dcer pracovala jako učitel-
ka speciální pedagogiky v pražském Jedličkově ústavu 
a dálkově studovala vysokou školu. Její diplomová práce se 
zaměřila na rehabilitaci tělesně postižených dětí. Dodnes 
vzpomíná na Marii Calmu Veselou. Kdo ji poznal, zná i její 
zásluhy. 

B. Petráková

Ředitelé si vyměňovali zkušenosti

Vila Najáda opět zkrásněla
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Vzpomínka na JUDr. Jana Haluzu

Zástupci města Luhačovice, 
městyse Pozlovice, Folklorního 
sdružení České republiky, stov-
ky místních obyvatel a pozvaní 
hosté byli přítomni slavnostní-
mu otevření parku JUDr. Jana 
Haluzy v Újezdě u Brna. Stalo 
se tak ve středu 26. září v rodiš-
ti Jana Haluzy.
„S Janem Haluzou jsme byli přá-
telé, setkávali jsme se. Měl jsem 
za to, že tato velká osobnost, 
zapomenutá v dějinách, možná pro to, že byl tak krutě proná-
sledován, by měla mít své připomenutí. Osobnost, na kterou 
už i místní obyvatelé tak trochu zapomněli, bude mít tímto 
parkem připomínku jeho neskutečného významu prostého 
člověka,“ uvedl Jan Hradil, starosta města Újezd u Brna.
Park je v centru města, kde je i fontána a umělecká skulptura 
připomínající život a dílo člověka, který si ze všech sportov-
ních vítězství nejvíce cenil, řečeno jeho slovy, toho jediného 
– vítězství v „běhu“ o vlastní život v dobách totality.
„Práce na plastice trvala bezmála šest měsíců. Chtěl jsem 
vyjádřit jeho životní krédo, úsilí a velkou známost s legen-
dárním Emilem Zátopkem. Protože známost s tímto mužem 
už něco znamená,“ svěřil se akademický sochař a medailér 
Zdeněk Kolářský, autor plastiky.
Ještě před druhou světovou válkou si Jan Haluza coby repre-
zentant Orla přivezl první atletické medaile z katolických 
olympiád ve Vídni a Lublani. Poté vybojoval řadu rekordů, 
získal tři republikové mistrovské tituly v přespolním běhu, 
dva tituly v běhu na tři kilometry překážek, dva tituly v sil-
ničním a jeden v lesním běhu, dvakrát zvítězil v závodě 
Běchovice – Praha. Tehdejším tiskem byl označován za 
nejúspěšnějšího běžce Čech a Moravy; pro mnohé v době 
„protektorátního temna“ byl symbolem síly a odvahy poro-
beného národa. S další totalitou ale přišla krutá „odměna“, 
pomineme-li ovšem tu nejméně bolestivou – chybějící kapi-
tolu s jeho jménem ve Zlaté knize čs. atletiky.
V padesátých letech se totiž Jan Haluza stal obětí politic-
ké perzekuce, byl vězněn a mučen;  později po propuštění 
v roce 1954 řadu let vykonával podřadná povolání a tepr-
ve v 60. letech se mohl začít věnovat právnické praxi. Po 
listopadu 1989 se rodák ze Šternova (dnes součást Újezdu 
u Brna) začal opět aktivně účastnit společenského i politic-
kého života, spolu s manželkou se věnoval především bese-
dám s mládeží. Jeho životní příběh byl natolik tragicky silný 
a lidsky přesvědčivý, že nemohl zůstat nepovšimnutý novou 
výkonnou politickou mocí. Jan Haluza byl oceněn řadou 
vyznamenání, např. Zlatou medailí za čestný běh životem; 
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lid-
ská práva převzal  v říjnu 2010 z rukou prezidenta republiky 
Řád T. G. Masaryka II. třídy.
Jan se narodil 12. 7. 1914 ve Šternově, od roku 1962 žil obci 
Pozlovice. Zemřel ve svých 97 letech 25. srpna 2011. Přes-
ně o rok, den a měsíc později byl v jeho rodišti otevřen park 
JUDr. Jana Haluzy.

Olga Skovajsová

Povodí Moravy 

zahájilo rekonstrukci cyklostezky

Luhačovická přehrada se brzy dočká opravené obslužné 
komunikace. Povodí Moravy, s. p., získalo dotaci dva milio-
ny korun ze Zlínského kraje a 10. 10. 2012 slavnostně zahá-
jilo rekonstrukci stezky za účasti náměstka hejtmana Zlín-
ského kraje Libora Lukáše a starosty Luhačovic Františka 
Hubáčka. O realizaci stavby se postará fi rma Strabag, a. s., 
která akci dokončí v polovině listopadu letošního roku. 
Oprava obslužné komunikace kolem Luhačovické pře-
hrady navazuje na předchozí etapu udržovacích prací 
na stejnojmenném vodním díle a poškození této cesty při 
mimořádné hydrologické situaci v roce 2011. Stavební 
fi rma opraví trhliny, vyrovná nerovnosti vozovky a zvýší 
nezpevněnou krajnici odstraněním usazenin. Délka opra-
vovaného úseku je 2,3 km a celková cena se vyšplhá na tři 
miliony korun. 
Stezka slouží nejen pro přístup k rekreačním zařízením, ale 
umožňuje i příjezd udržovací techniky k vodě a využívá se 
také jako cyklostezka a bruslařská in-line trasa. Vzhledem 
k tomu použijí stavbaři jako jediný možný technologický 
postup opravu stávající vrstvy směsí z asfaltobetonu. 
„Vedle prací na této komunikaci dokončíme rekonstrukci 
koruny hráze Luhačovické přehrady, která dostane nový 
povrch, nové osvětlení, a opravíme i vlnolam na návodní 
straně,“ vypočítal generální ředitel Povodí Moravy, s. p., 
Radim Světlík. 
„Zlínský kraj podpořil tento závěrečný projekt opravy 
komunikace částkou dva miliony korun. Dokončení úprav 
v oblasti přehrady vnímáme jako významný vklad do rozvo-
je cestovního ruchu luhačovického regionu do budoucna,“ 
uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor 
Lukáš.
„Ukončením této etapy se uzavírá několikaleté období 
regenerace celé oblasti přehrady. Věřím, že tento krok je 
správným směrem pro další rozvoj Luhačovicka jakožto 
regionu nejen lázeňského, ale i turistického,“ dodal staros-
ta Luhačovic František Hubáček.
Rybáři ze státního podniku Povodí Moravy začátkem týdne 
Luhačovickou přehradu také zarybnili. Do nádrže vysadili 
přes jeden a půl tuny kaprů, třicet kilogramů štik a přes dva 
kilogramy odrostlého úhořího monté. O termínu další fáze 
zarybnění rozhodne biologický dozor. 

Olga Skovajsová 

Můj dům, má chlouba

Chloubou většiny domů v našem malebném městečku je 
také jeho balkon nebo předzahrádka. Snažíme se svá obydlí 
zkrášlit, vylepšit. Osázet záhonky novými květinami, pečlivě 
sestříhat trávník, někteří dokonce důsledně měří velikost 
travního porostu. Zkrátka, domy u nás na Moravě jsou vizit-
kou svého majitele. Každým rokem naše organizace zahrád-
kářů ve spolupráci s městem vyhodnocuje květinou výzdobu 
balkonů a předzahrádek. Letošní hodnocení dopadlo takto:
Kategorie výzdoba balkonů: J. Vojáček, Slunná 1036, 
M. Kranzová, Mlýnská 7, L. Tomalová, Hrazanská 30.
Kategorie výzdoba předzahrádek: J. Ševčíková, Ludkovická 
770, M. Šustková, Hrazanská 931, L. Geržová, Školní 246.
Slavnostní vyhlášení a ocenění jmenovaných proběhne dne 
15. listopadu v 16 hodin v sále Rondo v rámci setkání seniorů.

Zbyněk Lekeš, jednatel ZO ČZS Luhačovice

Celý svět na dosah

Mladší, starší, muži, ženy, zkrátka všichni, kteří máte zájem 
o svět, v němž žijete, a problémy, s nimiž se potýkáte, prá-
vě pro vás budeme bezplatně promítat fi lmy. Třída 3. K 
(pracovníci v informačních centrech a institucích) Střední 
odborné školy v Luhačovicích ve spolupráci s fi lmovým 
klubem Jeden svět (spadajícím pod známou dobročinnou 
organizací Člověk v tísni) si vás dovoluje pozvat na fi lmo-
vou produkci o tématech týkajících se nás všech! Snímky se 
zabývají náměty jako lidská práva, alkoholismus, rasismus, 
drogové závislosti, životní prostředí, moderní českoslo-
venské dějiny, islám a mnoho dalších. Po promítání bude 
následovat diskuze nebo případné setkání s hostem, který 
se s námi podělí o své zkušenosti s daným tématem. 
První promítání se bude konat 8. listopadu 2012 v 18.00 
v kongresovém sále SOŠ (budova internátu vedle soko-
lovny). Film se jmenuje Kauza Uherské Hradiště (57 min, 
režisérka Kristýna Vlachová, 2007) a pojednává o českoslo-
venských politických vězních, kteří byli v padesátých letech 
mučeni a psychicky týráni Státní bezpečností. Všichni, 
kterým není lhostejný svět kolem nás, určitě přijďte s námi 
strávit zajímavý večer!

Studenti 3. K

Novinky z knihovny

V prvním říjnovém týdnu se naše knihovna zapojila do 
celostátní akce Týden knihoven. V těchto dnech jsme nabí-
zeli čtenářům možnost vrátit upomínané knihy bez poplat-
ku, čehož využilo 15 zapomnětlivců. Lidé všech věkových 
kategorií mohli u nás získat roční registraci zdarma 
a pro seniory byl připraven začátečnický internetový kurz. 
Během celého měsíce probíhal bazar starých knih, při 
němž jste si mohli vybrat zdarma z darovaných knih tako-
vou, která vám chyběla v knihovničce.
Ve spolupráci s DDM jsme navštívili děti v ZŠ Kladná Žilín 
s besedou Indiáni. Děti si poslechly vyprávění o životě 
a zvycích indiánských kmenů a poté si samy mohly zkusit 
vlastní obratnost při starých indiánských hrách.
Opět proběhla další beseda s paní Ivou Matyášovou na 
téma FengShui. Tentokrát byla zaměřena na zharmonizo-
vání prostředí domova či pracoviště. Pokud máte zájem, 
další přednáška se koná 7. 11. v 16. hod. Tentokrát je 
téma Rozbor Pa – Kua. 
Vstupné dobrovolné.
Ani na seniory v pečovatelském domě Strahov jsme neza-
pomněli a navštívili je s přednáškou Mastičkáři, čichači 
kávy, brabenáři – aneb čím se živili naši předkové.
Na listopad plánujeme Týden s divadlem aneb Divadlo 
a my a také besedy o Boženě Němcové.
Pokud vás zajímají cestovatelské zážitky, nezapomeňte 
přijít do knihovny 13. 11. v 18. hod. Pořádáme pro vás 
setkání s cestovatelem a dobrodruhem Vladimírem 
Burešem. Netradiční beseda s názvem Se stany do 
Afghánistánu a Tádžikistánu aneb Jak pan Kalašni-
kov nabourá plány bude doplněna fi lmovou projekcí. 
Vstupné zdarma. 

Veškeré informace o dění v knihovně získáte na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz 
a na Facebooku.
Těšíme se na vaši návštěvu, zejména v nastupujících dlou-
hých podzimních dnech, které přímo vybízejí k četbě. Tak 
jak píše Karel Čapek:„…ale najednou, než se kdo nadál, je 
tu mlhavý soumrak, tu tam proskočí světélko a celý svět 
zalehne nesmírná osiřelost. Jen pomalá fůra skřípe k vesni-
ci a osamělý člověk s rukama v kapsách jde někam chvatně 
a zamlkle. Rok se ještě nekončí, končí se dnové.“
Přejeme vám krásné podzimní dny.

Milana Mikulcová

„U nás jste vítáni,“ říká v rozhovoru 
Ladislava Gondová, vedoucí Denního 
stacionáře Charity Svaté rodiny Luhačovice 

Denní stacionář Charity Svaté rodiny v Luhačovicích má 
nezastupitelnou úlohu v základním poskytování služeb obča-
nům, kteří jsou starší, osamělí nebo zdravotně znevýhod-
nění. O službách denního stacionáře jsme si povídaly s jeho 
vedoucí Bc. Ladislavou Gondovou.
Pro koho je DS určen a jaké má poslání?
Služby DS jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. Také jsou naše služby určeny těm, kteří pečují 
o svého blízkého a chodí do zaměstnání či si jen potřebují 
odpočinout. Umožňujeme uživatelům co nejdéle zůstat 
v domácím prostředí. Služba je určena především obyvate-
lům žijícím v oblasti působnosti Charity Luhačovice. V pří-
padě volné kapacity můžeme přijmout také uživatele, který 
nemá trvalé bydliště v dané lokalitě.
Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby 
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, men-
tálního, tělesného či kombinovaného postižení. Ale jsme tu 
také pro občany, kteří jsou zdraví, avšak chtějí být prospěšní 
či se dozvědět a naučit něco nové. Mohou to být i lidé, kteří 
jen nechtějí být sami. Naše služby jsou zaměřeny na podporu 
samostatnosti uživatelů, nabízíme aktivní a zajímavé napl-
nění času, posilujeme začleňování uživatele do běžné společ-
nosti. Nabídku služeb využívají uživatelé podle svých indivi-
duálních potřeb a přání. Naším cílem je spokojený uživatel, 
který nepociťuje sociální izolovanost, který aktivně tráví svůj 
čas. Tady člověk bez obav uplatňuje svá přání, osobní cíle 
a představy. Udržuje si  získané schopnosti a rozvíjí nové, 
projevuje zájem o své okolí, o veřejné dění.
Jaký je rozsah služeb?
DS je sociální službou dle zákona č.108/2006 o sociálních 
službách §46 a poskytuje tyto základní sociální služby:
- Poskytuje služby v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně 
- Poskytnutí stravy
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
-  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí
- Dovoz a odvoz do a ze stacionáře, pomoc při přepravě
- Pořádání kulturních akcí a výletů
-  Aktivizace uživatelů formou pracovní, pohybové terapie, 

muzikoterapie, canisterapie
- Sociální poradenství (pomoc při jednání s úřady)
-  Duchovní péče (dle zájmu možnost setkávání se s knězem, 

modlitba) u
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Jaká je denní náplň?
Každý den je jiný, ale snažíme se zachovat určitý řád a pro-
gram. Ráno se uživatelé scházejí nebo jsou dopravováni do 
DS. Povídáme si o novinkách ve městě, o událostech v jejich 
blízkém okolí, ve světě. Plánujeme si činnost na celý den. 
Pondělní a středeční dopoledne jsou věnována programům 
nejen pro naše uživatele, ale i pro veřejnost. V pondělí jsou 
akce v budově charity, ve středu pak odjíždíme do Pražské 
čtvrti do Domova s pečovatelskou službou Strahov. Besedy 
jsou na různá témata. Velmi oblíbené jsou besedy s pracov-
nicemi lékárny U sokolovny – o příčinách a léčbě různých 
onemocnění, o prevenci. Dále jsou to setkání s pracovnicemi 
městské knihovny, cestovatelská povídání, besedy s velitelem 
městské policie. Jindy míváme burzy receptů, připravujeme 
si známé i méně známé kulinářské výtvory, tvoříme v naší 
keramické dílně a mnoho jiného. Ostatní dny dopoledne cvi-
číme, hrajeme společenské hry, pracujeme na PC. Po obědě 
je možnost odpočinku, sledování TV, DVD, poslech hudby. 
Ti aktivnější mohou jít na procházku, zaplavat si či posedět 
na zahradě, zahrát si ruské kuželky, pracovat na zahrádce 
nebo mohou jen tak odpočívat. Klademe velký důraz na indi-
vidualitu a na přání uživatele.
Jak je zajištěno stravování?
Stravování je zajištěno po celý den. Můžeme uživateli při-
pravit snídani, dvě svačiny. Obědy jsou dováženy z Charity 
Uherský Brod. Klient si však může přinést svá jídla, která mu 
pracovnice DS pomohou připravit. 
Existuje nějaká překážka, proč by člověk v DS nemohl být?
Cílovou skupinu netvoří lidé se zrakovým a sluchovým 
postižením, lidé v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby, 
lidé ohrožující sebe nebo své okolí, lidé s psychiatrickým one-
mocněním a se závislostí na zdravotnické péči.
Jaké jsou pravidelné aktivity?
Mezi naše pravidelné aktivity patří např. cvičení (2x týdně), 
sváteční slovo s duchovním naší farnosti, oblíbená jsou dopo-
ledne s harmonikou a zpěvem, burzy receptů spojené s vaře-
ním, rukodělné dílny, návštěvy městské knihovny, plavání 
v městské plovárně, účast na Turnaji ve hře Člověče, nezlob 
se! v Horním Němčí, návštěva restaurace. Výroba výrobků, 
které vytvářejí naši uživatelé a kterými se poté prezentujeme 
na různých akcích. Tyto výrobky mohou spoluobčané vidět 
a zakoupit si na akcích pořádaných v Luhačovicích či jejich 
okolí – např. Otevírání pramenů, Luhačovická pouť, Sva-
továclavský jarmark, festival Písní a tancem, Mikulášský 
jarmark, ale také jsou k vidění a prodeji přímo v prostorách 
Charity Luhačovice. Z peněz utržených za výrobky pořizujeme 
do DS věci, které nám pomáhají v práci nebo jen zpříjemňují 
pobyt u nás. Takto jsem si pořídili fotoaparát, venkovní lavičky 
k posezení na zahradě, společenské hry, úložné boxy a jiné.
Jaké jsou jednorázové akce?
Vyhledáváme kulturní a společenské akce v okolí (koncerty, 
divadelní představení, návštěvy spřátelených organizací 
a zařízení), pořádáme Týden s Charitou a s ním spojené akti-
vity, sem patří turnaj v ruských kuželkách.
Je pro klienty zajištěn určitý zdravotní dozor, duchovní 
podpora?
O uživatele se starají tři pracovnice, nejsou to však zdravotni-
ce. V Charitě jsou ale zaměstnány zdravotní sestry, které jsou 
v případě potřeby schopny zdravotní péči zajistit.
Duchovní podporu nabízíme formou pravidelného setkává-
ní s duchovním naší farnosti či nabídkou společné modlitby 
nebo zprostředkujeme schůzku s duchovními.
Kdo se o klienty DS stará?
V současné době máme tři zaměstnance, pracovní tým je tvořen 
aktivizačními pracovnicemi a pečovatelkami, vedoucí a sociál-
ním pracovníkem, využíváme také pomoci dobrovolníků.
Je možno zajistit dopravu do DS?
Ano, zajišťujeme dovoz i odvoz ze stacionáře i pomoc při přepravě.
Platí klient za poskytnuté služby?
Výše úhrad za poskytované služby je uvedena v ceníku za 
služby, který je k dispozici v DS. Platit je možno hotově i bez-
hotovostně na účet.
Z čeho máte v DS za poslední rok radost?
V uplynulém roce se nám podařilo zrekonstruovat prostory 
DS – máme bezbariérovou koupelnu, čímž se stal denní sta-
cionář plně bezbariérovým. Také jsme pyšní na novou kera-
mickou dílnu. Podařilo se nám navázat hezkou spolupráci 
s canisterapeutkou Šárkou Kofroňovou a jejím psem Shavo. 
Z peněz utržených za prodej výrobků z rukou našich uživatel 
jsme pořídili dvě venkovní lavičky, sadu stolních společen-
ských her a od neznámého dárce jsme získali prostředky na 
koupi ruských kuželek. Jsme rádi za každého příznivce či 
sponzora, v posledním roce se nám podařilo navázat spolu-
práci s fi rmou Vincentka, a. s., která nám dodává dárkové 
balíčky do našich soutěží. Nabídli nám možnost bezplatné 
prohlídky stáčírny Vincentky. 

Olga Skovajsová

Atletický trojboj s připomínkou 

významného výročí

Atletický trojboj žáků základních škol z Pozlovic, Bisku-
pic, Dolní Lhoty, Slavičína, Bojkovic a Luhačovic pro-
běhl ve středu 3. září na hřišti za školou. Žáci čtvrtých 
a pátých tříd závodili v disciplínách – 50 metrů sprint, 
vytrvalostní běh na 400 metrů a skok do dálky.
„V květnu loňského roku jsme získali významné ocenění 
v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2011. Oceněno 
bylo víceúčelové hřiště za školou. Toto dílo v hodnotě 
dvacet milionů korun si to ocenění jistě zasloužilo. Na 
počest této ceny jsme uspořádali sportovní klání okol-
ních škol,“ uvedl Roman Lebloch, ředitel Základní ško-
ly Luhačovice.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili čelní před-
stavitelé Zlínského kraje a města Luhačovice. Hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák předával poháry vítěz-
ným školám.
„Jedním z kritérií udělení ocenění je to, jak je dílo uží-
váno, jestli je naplněn smysl díla a jeho užitná hodnota. 
Víceúčelové hřiště jednoznačně zvyšuje kvalitu života 
občanů. Využívá se jak pro výuku, tak pro mimoškolní 
činnost. Další přidanou hodnotou je to, že na turnaje 
přijíždí i jiné školy, a tady se zase prohlubuje spoluprá-
ce mezi školami,“ zhodnotil Stanislav Mišák, hejtman 
Zlínského kraje.
Rekonstrukce sportovního areálu získala čestné uznání 
v soutěži Stavba roku 2011 v kategorii Realizace roz-
vojových projektů měst a obcí. Investorem bylo město 
Luhačovice. Projektantem a autorem díla Ing. arch. 
Luděk Cahel. Dodavatel fi rma PTÁČEK – pozemní 
stavby, s. r. o.
V atletickém trojboji se vyhlašovalo hned několik kate-
gorií. Nejlepším atletem čtvrtých tříd se stal Roman 
Máčala z Luhačovic. Nejlepší atletkou Alexandra Šůst-
ková, také z pořádajících Luhačovic.
Nejlepšími atlety pátých tříd byli vyhlášeni Tomáš Hru-
boš z Biskupic a Klárka Svobodová z Luhačovic.

Pořadí v jednotlivých třídách bylo následující:
Čtvrté třídy: 1. ZŠ Luhačovice, 2. ZŠ Bojkovice, 3. ZŠ Slavičín
Páté třídy: 1. ZŠ Slavičín, 2. ZŠ Luhačovice, ZŠ Biskupice
Celkové pořadí: 1. Luhačovice, 2. Slavičín, 3. Bojkovice           

Bahnitá tečka za seriálem závodů 

Woodbike series v Luhačovicích 

O tom, jak jsou sjezdaři voděodolní, jsme se mohli přesvěd-
čit na závěrečném závodě Giant Bikesabath Luhačovice, 
který se konal v neděli 7. října. Hlavním tématem dne byla 
nepřízeň počasí, která panovala po celý den až do vyhláše-
ní vítězů. Dokonalý protipól sobotním tréninkům v babím 
létě. Pravda, všechny letošní závody „WBSka“ se usku-
tečnily za slušného počasí, a proto bylo třeba, aby jezdec 
vyznávající bikerally, okusil i trochu toho mokra a dostal 
pořádnou porci hnědé hmoty. A ta luhačovská je prý navíc 
léčivá… 
Na tratích i pořadatelském zajištění byl vidět bezesporu 
vysoký standard. Pořadatelů i molitanů dostatek, překážky 
a úpravy terénu připraveny poctivě, možnost vývozu něko-
lika dodávkami nahoru… Banda ze Slovanu Luhačovice, 
pod vedením starého matadora Stani Duháně, si zde mákla 
a bylo to znát. Trať byla prodloužena o pěkný kus nad mís-
to loňského startu, který byl i tentokráte společný pro obě 
tratě. Po nájezdu do druhého lesa se po sérii dvou skočků 
trať rozdělila na A a B. Každou trať bylo nutné zdolat dva-
krát, celkem tedy 4 ostré, výživné, měřené průjezdy. Takže 
rozjížďka číslo jedna: bláto, pak větší bláto, louže a poslední 
průjezd by se dal charakterizovat slovy potok. Díky těžké-
mu terénu tedy nouze o krizovky nebyla a diváci, kteří zde 

i tak byli v hojném počtu, si mohli závod užít o to víc.
Ve vzduchu bylo cítit odhodlání urvat poslední body do cel-
kového pořadí, přesto si průběh závodu naštěstí nevyžádal 
žádný zásah přítomné zdravotní služby. Spousta rychlých 
jezdců doplatila na nedostatečnou trakci a dopřála si výživ-
né bahenní koupele. Všemi nástrahami luhačovských tratí 
proplul nejlépe junior Dan Mikel (Polcster racing) před 
Tomášem Huňou (SK Grafobal). Třetí místo i s pádem sta-
čilo Martinu Kolajíkovi (SBT Fryšták) k obhájení loňského 
celkového prvenství v seriálu WBS.
„Díky týmu DH Slovan Luhačovice a jejich nezměrnému 
úsilí coby pořadatelů se závod podařilo vrátit na původní 
délku 800 metrů. V podstatě od rána pršelo a přesto těch 
devadesát závodníků, kteří měli možnost ze závodu po 
tréninku a po vrácení startovného odejít, přece jen závod 
v extrémním terénu odjelo. To množství lidí, které zůstalo, 
mne přesvědčilo o tom, že  to děláme správně a dobře,“ uve-
dl Stanislav Duháň, ředitel závodu.
Myslím si, že pořadatelé nemusí být zklamáni, udělali, co se 
dalo, a závod i tak pěkně odsýpal, respektive odkapával :) 
a proto všem velký dík! Smeknutí patří také bezmála stov-
ce závodníků, neboť vítězem byl v podstatě každý, kdo se 
„doplácal“ do cíle všech RZ.
Ofi ciální tečka Wood bike series 2012 se uskuteční 
v bikeparku Kyčerka ve Velkých Karlovicích, kde bude na 
programu vyhlášení celkových vítězů seriálu a předání pri-
zemoney a cen. Tomu bude předcházet možnost zajezdit 
si po celý den, včetně měřených tréninků. Samosebou že 
je třeba navečer vše pořádně oslavit a probrat uplynulou 
sezonu…

Absolutní pořadí Giant Bikesabath WBS Luhačovice:
1. Daniel Mikel Polcster racing 5:39,4 (1. jun)
2. Tomáš Huňa SK Grafobal + 0,5
3. Martin Kolajík SBT Fryšták + 3,4
4. Jozef Králik (SK) Life 4 ride DH team + 4,4 (1. HT)
5. Tomáš Musil Cykloservis Zlín +10,3

Kompletní pořadí všech kategorií na www.bikegeneration.cz
Text: K. Štěpančík, Z. Bělák

Světlušky z Luhačovic zachránily 

obyvatele Města Ember

Ve dnech 21.–23. 9. hostil Litvínov téměř dvě stovky 
mladších skautů (tzv. vlčat a světlušek), kteří přijeli na 
celostátní kolo prestižního skautského závodu – Závodu 
vlčat a světlušek o putovní vlajku Náčelníka a putovní 
totem Náčelníka. Do severočeského Litvínova se sjelo 
31 hlídek, které prošly sítem základních a krajských kol. 
Zlínský kraj zastupovala hlídka světlušek z Luhačovic 
a hlídka vlčat z Brumova-Bylnice. 
Samotný závod proběhl v nedalekém Oseku a jeho okolí. 
Kluci a holky během závodu prožili příběh obyvatel pod-
zemního Města Ember, kteří se snaží najít cestu z pod-
zemí na zem. Během putování děti prokazovaly svoji 
schopnost poradit si v krizových situacích. Dokazovaly, 
že zvládnou ošetřit zranění, orientovat se v terénu, rozluš-
tit zašifrovanou zprávu, vyhledat informace v literatuře, 
že znají historii a osobnosti skautské organizace stejně 
dobře jako historii a osobnosti naší země. Prokazovaly 
své manuální dovednosti při zapalování ohně, přípravě 
zeleninového salátu, přeplouvání na pramicích či v jízdě 
na koloběžce. Všechny hlídky nakonec úspěšně dorazily 
do cíle. Vlčata z Brumova-Bylnice zabojovala a obsadila 
třetí příčku. Luhačovické světlušky zaznamenaly historic-
ký úspěch a stanuly na stupni nejvyšším! Blahopřejeme 
Klárce Kuželové, Aničce Pláškové, Petře Levkové, Klárce 
Kurtinové a Andulce Hýskové a přejeme jim hodně úspě-
chů v jejich skautské činnosti!

Hana Hýsková
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Narození
Robin Novosad
Aneta Koplíková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Marcela Sliacka a Martin Charbula
Linda Koutná a Marek Sehnoutek
Blahopřejeme.

50 let výročí svatby, zlatá svatba
Milada a Jaroslav Divocí
Blahopřejeme.

Výročí narození
Karla Bartončíková 88 let
Františka Dulíková  87 let
Marie Valášková 88 let
Marie Vávrová 87 let
Dušan Kovář 86 let
Eliška Hřibová 87 let
Marie Martincová  91 let
Marie Kusáková 80 let
Karel Klimeš 87 let
Zbyněk Láznický 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Mirko Křivánek 88 let
Alois Semela 84 let
Ludmila Ovčáčková 92 let 
Jaroslav Šohaj 63 let
František Grošek 85 let
František Trlida 70 let
Hana Kormanová 48 let 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společen-
ské kronice, sdělte to prosím do redakce LN 
(tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luha-
čovice.

Ztráty a nálezy – rok 2012
červen: nákupní taška, červenec: diář + tlakoměr, 
kapesní svítilna, září: mobilní telefon, kolo, 
říjen: mobilní telefon.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Blahopřání
Dne 4. 11. oslaví své 70. narozeniny 
paní Božena Juříková z Luhačovic. 
 

Stálé zdraví, spokojenost v životě 
a lásku od celé rodiny jí přejí manžel 
Jaroslav, děti Dana s dcerou Martinou a vnučkou 
Valentýnou, Jaroslav s Magdou a synem Michalem, 
Romana s Pavlem a dcerou Aničkou Bertičkou.

Vzpomínka
V říjnu tomu bylo 15 let, co nás 
navždy opustil pan Ivan Misler.
Vzpomínají manželka Eliška 
a synové Tibor a Aleš.

Vzpomínka
Není zapomenut, 
ten kdo byl milován.

Dne 2. 11. to budou 4 roky, 
kdy nás navždy opustil milovaný 
vnouček Pepánek Šikula.

Stále vzpomíná s láskou babička s rodinou. 

Vzpomínka
Dne 8. listopadu uplynou dva roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel pan Jiří Kolář.

S láskou vzpomínají 
manželka Mária s celou rodinou. 

Vzpomínka
Dne 10. listopadu uplyne 25 let 
ode dne, kdy nás náhle navždy 
opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček pan Alois Hamrla.

Všem, kdo vzpomenou s námi na dobrého člověka, 
děkuje manželka Věra, syn Jiří a dcera Renata 
s rodinami.

Korunka na jarmarku pomůže dětem

Tradičním mikulášským jarmarkem ožijí v pátek 
7. prosince Luhačovice. Trhy začnou před budovou 
radnice v 9 hodin a potrvají až do 17 hodin. Lidé 
se mohou kromě nakupování vánočních dárků 
těšit také na rozsvícení vánočního stromu. Akce se 
zúčastní i KORUNKA LUHAČOVICE, která během 
jarmarku uspořádá sbírku věcí pro děti z kojenec-
kého centra ve Valašském Meziříčí. 
Od 13 do 17 hodin budou moci lidé přinést dárky pro 
děti z dětských domovů a kojeneckého centra. „Vhodné 
jsou zcela nové hračky, dětská kosmetika, dětské ple-
ny, vlhčené ubrousky, kojenecké lahve, dudlíky nebo 
kojenecké oblečení a další potřebné věci,“ upřesnila 
ředitelka Korunky Luhačovice Veronika Záhorská. 
Občanské sdružení bude na vánočním trhu zároveň 
zvát na benefi ční Vánoční koncert dětem, který se 
v luhačovickém kulturním domě uskuteční v sobotu 
8. prosince. Během odpoledne se také slavnostně roz-
svítí vánoční strom. Toho se ujme starosta Luhačovic 
František Hubáček, který bude lidem rozlévat speciál-
ní starostenský čaj. Výtěžek z dobrovolných příspěvků 
pomůže nemocným a handicapovaným dětem. Více na 
www.korunkaluhacovice.cz.

Vzpomínka
Dne 11. listopadu uplyne jeden rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan František Chupík.

S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka 
Božena a děti Zdeněk, Alena, Pavlína s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel a žije v srdcích dál.

Dne 12. listopadu uplyne smutných 5 let, 
kdy nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní Ludmila Martincová.

S láskou vzpomínají manžel  Josef, děti František, 
Ludmila, Marcela s vnoučaty a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
Ztichlo navždy srdce zlaté, zhasl 
ve tvých očích svit, smutný je domov,
smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
jen cestička, kytičku květů ti můžeme 
dát a se slzami v očích stále vzpomínat.

Zemřela náhle 26. 11. 2010 paní Marie Kučná, 
narozena 4. 2. 1927.
Je tomu 2 roky, co nás opustila, vzpomeňte, kdo 
jste ji znali, manžel Zdeněk.

„Jsme v desítce největších oddílů v republice a výkonnostně 
dlouhodobě patříme do první šestky. Dělají mi radost medaile 
i to, že s námi dnes musí počítat na každém závodě,“ říká v roz-
hovoru Libor Slezák, který je neuvěřitelných 25 let vedoucím 
oddílu orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice.  

Jak jste zakončili sezonu vrcholných závodů?
Poslední velké závody v orientačním běhu, což bylo mistrov-
ství republiky štafet a mistrovství republiky družstev, se běžely 
o víkendu 6. a 7. října v obci Březina u Brna, v krásné přírodě 
Moravského krasu. Šlo o ukončení vrcholných závodů celostát-
ní úrovně. Tímto závodem skončila i celoroční soutěž Český 
pohár štafet a Český pohár družstev. Z tohoto pohledu to byly 
poslední závody, ale sezona orientačních běžců ještě nekončí. 
V říjnu a začátkem listopadu proběhnou ještě krajské žebříčky 
prioritně zaměřené na žákovské kategorie.

Jak jste spokojen s posledními vrcholnými závody sezony?
Luhačovičtí orientační běžci posledním závodem završili 
letošní sbírku deseti medailí. Naši dorostenci (Mudrák, Sýko-
ra, Hubáček) získali zlato ve štafetách. Dorostenky byly šesté. 
Naši veteráni léta a léta stávají na stupních vítězů. Dospělí 
běželi velmi dobře. Štafety mužů získaly osmé a desáté místo. 
Ženy doběhly třinácté.
Nedělní závod družstev byl opravdu zážitkem i pro otrlé ori-
enťáky, protože takové počasí, jaké bylo v neděli 7. října, tak 
to jen tak nebývá. V hrozném dešti a v těžkých podmínkách 
se běželo mistrovství republiky družstev. Tam jsme bohužel 
na medaile nedosáhli. Nejlépe běželi veteráni, ti doběhli čtvr-
tí. Dorostenci pak pátí. Před námi byly jen české velkokluby,  
Hradec Králové, Pardubice, Kamenice a Turnov, to jsou mek-
ky orientačního běhu. Dospělí doběhli – A družstvo desáté 
a B družstvo šestnácté, přesto to znamená, že jsme byli druhým 
nejlepším moravským týmem. A tak jsme velmi spokojeni.

Co vám přinesl uplynulý rok a jak ho hodnotíte?
Uplynulá sezona 2012 byla především dlouhá a náročná. 
Běželi jsme velkou spoustu závodů, včetně mistrovství repub-
liky v individuálních disciplínách – ve sprintu, na krátké trati, 
klasická trať a mistrovství štafet a družstev. Letos jsme získali 
10 medailí z mistrovských závodů. Z toho 7 zlatých, 2 stříbrné 
a 1 bronzovou. Mistrovství ve sprintu se běželo v červnu v Děčíně.
Zlato získal Jonáš Hubáček (starší dorost), stříbro Štěpán Mud-
rák (mladší dorost), bronz Michal Hubáček (junior). Na Rusavě 
se v červnu běželo mistrovství republiky na krátké trati.
Zlato Jonáš Hubáček, stříbro Štěpán Mudrák, zlato Michal 
Hubáček v juniorech. 
Vrcholem sezony byly poslední víkendové závody, kdy se 
v kosteckém údolí ve velkých pískovcových skalách běželo 
mistrovství republiky na klasické trati. Tam naši dorostenci 
deklasovali celý zbytek republiky, protože jsme ze čtyř doroste-
neckých kategorií přivezli hned tři zlata – Jonáš Hubáček (star-
ší dorost), Štěpán Mudrák (mladší dorost) a Bára Vavrysová 
(mladší dorostenka). No a desátou medailí – zlatou – byly  už  
zmiňované štafety.

Kolik má oddíl, který dlouhodobě patří k elitě, členů a co 
Vám dělá radost?
Luhačovický oddíl orientačního běhu, který patří pod TJ Slo-
van Luhačovice, má 120 členů registrovaných u Českého svazu 
orientačních sportů. Celkově je v oddílu 140 členů, ta dvacítka 
jsou příznivci nebo rodinní příslušníci, kteří běží minimum 
závodů za rok. Možná u většiny sportů, ale u orientačního běhu 
asi nejvíce platí, že rodiče si ke „svému“ sportu přitáhnou děti. 
Orientační běh je sportem, který se dá provozovat do pozdní-
ho věku, a tak závodí rodiče, jejich děti a pak i jejich děti. Jsme 
v desítce největších oddílů v republice a výkonnostně dlouho-
době patříme do první šestky. Dělají mi radost medaile i to, že 
s námi dnes musí konkurence vážně  počítat na každém závodě. 
Mám rád, když se děti smějí a mají radost z pohybu, ale nejradě-
ji mám dětský úsměv, když září ze stupňů vítězů.

Olga Skovajsová

Rozhovor s Liborem Slezákem
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Ochraňte své vodoměry 
před mrazem!
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ – člen skupiny Veolia 
Voda upozorňuje své odběratele, aby nepodcenili zabezpečení 
vodoměrů před mrazem. Stává se, že zákazníci zjistí poškození 
vodoměru až při dalším odečtu vody nebo i za několik měsíců, 
kdy již došlo k velkým škodám.
Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele přibližně na 
jeden tisíc pět set korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou 
jeho nedostatečnou, ochranou například mrazem, plně zod-
povídá odběratel (dle zákona č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění § 17, 
ods. 2 je odběratel povinen: umožnit provozovateli přístup 
k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečné-
ho odkladu oznámit provozovateli závady v měření).
Před nástupem mrazivého období je vhodné zkontrolovat, zda je 
vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolován 
například izolační vatou (ne skelnou). Jako tepelnou izolaci 
zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout. Pokud 
se vodoměr nachází ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na 
to, aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup zabezpečen tak, 
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. V zimě je navíc vhodné 
poklop šachty přikrýt tepelnou izolací, například polystyrenem.   
Pokud je vodoměr umístěn ve sklepních prostorách a hrozí riziko 
promrzání, je vhodné snížit ventilaci. V případě, kdy jsou odběry 
minimální nebo vůbec žádné, např. na letních chatách, je nutné 
rozvody vody úplně vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku.
Velmi důležité je zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrt-
letně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost 
údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik 
vody. Je-li odběrné místo vybaveno vodoměrnou sestavou, obsa-
huje uzávěr před a za vodoměrem. Oba uzávěry je vhodné zhruba 
2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich 
funkčnost.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 
840 668 668 – 24 hod. denně havárie i zákaznické záležitosti
 HYPERLINK „http://www.smv.cz“ www.smv.cz

VÝUKA / DOUČOVÁNÍ 
ANGLIČTINY

v pohodové atmosféře, zábavnou formou,
obzvláště vhodnou pro „věčné začátečníky“.

Úroveň: začátečník, mírně a středně pokročilý;
gramatika, obecná konverzační témata, 

obchodní angličtina.

Více info na tel.: 605 536 747

FK Luhačovice

Dne 6. 10. 2012 se zúčastnili hráči přípravky FK Luhačo-
vice roč. 2003–2006 s trenéry Petrem Garajou a Josefem 
Šůstkem utkání FC Slovácko–Slavia Praha na stadionu 
Slovácka jako doprovodný tým domácích hráčů. Pro 
představení hráčů dostali kluci dresy Slávie, ve kterých 
hráče doprovodili před tribuny s 5000 fanoušky, navíc 
toto utkání bylo vysíláno na televizní stanici Fanda.
V poločase odehráli již v dresech FK Luhačovice miniut-
kání s přípravkou Slovácka, kde výborným výkonem roz-
hodně nezklamali, a byli oceněni skandováním fanoušků 
Slovácka stejně jako ligoví fotbalisté.
V mezičasech, kdy nedoprovázeli a nehráli, sledovali 
všichni kluci a jejich rodiče mistrovské utkání. Celý večer 
se velmi vydařil i díky výhře domácího FC Slovácka. Tím-
to chceme poděkovat všem klukům za vynikající repre-
zentaci FK Luhačovice a jejich rodičům za podporu kluků 
a pomoc při organizaci tohoto zážitku.
Účastníci doprovodu: Jan Novák, Jakub Slovák, Lukáš 
Garaja, Filip Kulha, Jan Kulha, Viktor Valčík, Patrik Šůs-
tek, David Velich, Jáchym Gregor, Šimon Žmolík a Jakub 
Garaja.

Závěr tenisové sezony

Z pohledu venkovního tenisu zřejmě poslední letošní 
krásná slunečná a teplá sobota 6. 10. 2012 byla termínem 
konání dalšího turnaje místního tenisového klubu TK 
2000 Luhačovice. Tentokrát šlo o turnaj smíšených párů 
– MixOpen 2012. Celkem 8 párů bojovalo nejdříve ve sku-
pinách a posléze v hlavní soutěži a v soutěži útěchy. Zápa-
sy byly velmi vyrovnané a nezřídka byly rozhodnuty až ve 
zkrácené hře (tie-breaku). Celkovým vítězem turnaje se 
stal pár J. Gavlasová – S. Červenka, který ve fi nále porazil 
pár L. Bartončíková– L. Kafka.
Vítězem soutěže útěchy se stali manželé Římovští.

KOMINICKÉ SLUŽBY A VYMETÁNÍ 
KOMÍNOVÝCH SPALINOVÝCH CEST

Kontakt: 
Milan Poláček, tel.: 775 095 607

Nemáte nárok na sanitku?
Máte problém dostat se autobusem?

Musí si rodina brát dovolenou, 
aby vás dopravila k lékaři?

Postaráme se o vás!

Nabízíme možnost pohodlné dopravy do které-
hokoliv zdravotnického zařízení ve Zlíně a zpět 
za rozumnou cenu v předem dohodnutém čase. 

(Luhačovice – Zlín a zpět 140 Kč.)

Volejte v pracovní dny od 6.00 do 16.00 hod., 
tel.: 601 234 554

VÝPRODEJ VÁNOČNÍCH OZDOB , DEKORACE, 
KERAMIKY, SVÍČEK A KVĚTIN – LIKVIDACE ZÁSOB

NÁBYTEK KOLAŘÍKOVI
UHERSKOBRODSKÁ 614, LUHAČOVICE 

(POBLÍŽ TECHNICKÝCH SLUŽEB)

Prodejní doba:
ÚT–PÁ  9.00–17.00

SO  9.00–12.00 
Tel.: 577 131 185, 606 552 919

SUN - JARMILA POLÁŠKOVÁ
Tel.: 728 737 717

• úklid pro domácnosti i firmy
• úklid staveb před kolaudací
• mytí oken i velkoplošných
• čištění koberců a sedacích souprav
• smluvní ceny

Muzeum zve

Muzeum luhačovického Zálesí v Luhačovicích vás zve na 
přednášku PhDr. Josefa Kolaříka, CSc.  
Proč dáváme jména (nejen) domům a vilám.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2012 
od 17.00 hodin. 
Výstava Příběhy domů a vil končí v neděli 18. listopadu.
V sobotu 24. listopadu Muzeum luhačovického Zálesí 
otevírá novou výstavu s vánoční tematikou Stromečku, 
rozsviť se! Vernisáž začíná v 15.00 hodin. Na vernisáži 
zazpívá pěvecký sbor Cantica laetitia ze Zlína.
K vánoční výstavě připravilo muzeum komentované 
prohlídky výstavy o historii vánočního zvykosloví: Jak 
to bylo se stromečkem? Přednášky se uskuteční  pátek 
7. prosince v 10.00 a v 16.00 hodin. 
K vánoční výstavě připravujeme tvořivé dílny pro školy. 
Děti si na nich budou moci vyrobit ozdoby na vánoční 
stromeček z různých materiálů. 
12. 12. 2012: PERLIČKOVÁ DÍLNA  (výroba vánočních 
ozdob z korálků a foukaných perlí)
13. a 14. 12. 2012: MAKOVIČKOVÁ DÍLNA (výroba 
vánočních ozdob z přírodnin.) 

Podpořte luhačovické nádraží v soutěži

Do 11. listopadu probíhá soutěž o nejkrásnější nádraží 
v ČR, do které Lukáš Hýsek z Luhačovic navrhl i místní 
nádraží, jehož budova prošla v roce 2008 důkladnou 
rekonstrukcí, při které byla zateplena fasáda, vyměněna 
okna podle původní dokumentace a také střešní krytina 
a rozvody topení a vody. Také čekárna pro cestující 
doznala velkých změn. Tmavý a nehostinný prostor byl 
zútulněn, nově vybaven a zpříjemňuje cestujícím čekání 
na odbavení i na odjezd vlaku. Před vstupem do budovy 
byl na místě starého postaven nový dřevěný přístřešek. 
Na fasádě byly obnoveny ornamenty s folklorními motivy. 
Květinové mísy a truhlíky najdeme na peroně, v oknech 
budovy i pod přístřeškem. Velký podíl na krásném vzhle-
du nádraží mají zdejší zaměstnankyně KCOD Zlín. 

Hlasovat můžete formulářem na webu www.nej-
nádrazi.cz nebo SMS hlas NADRAZI LUHACOVICE 
nebo NADRAZI 4 na číslo 736 300 202. Vylosovaní 
z hlasujících mohou vyhrát i některou z cen uvedených 
na webu.

 

SILVESTR 2012 
VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ
s novoročním přáním a ohňostrojem
Galavečerem provází: Iva Kubelková
K tanci hraje:  Marathon Band, Jam Miros, diskotéka 

– Oldies Party
Vystoupí: Duo Kamelie, ABBA Chiquita Revival
Pobaví i zabaví: Fun Casino, Facepainting 
Večeře: formou slavnostního bufetu
Rezervace vstupenek: tel.: 724 585 773, 
e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz



Pátek 2. 11.       16.00 
Kozí příběh se sýrem / PREMIÉRA
Animovaný, ČR 

Pátek 2. 11.       19.00 
7 dní hříchů / Drama, ČR 

Sobota 3. 10.     18.00 
Metropolitní opera New York / PREMIÉRA
Záznam přenosů z Metropolitní opery New York
Die Walküre (Valkýra), R. Wagner

Čtvrtek 8. 11.     19.00
Skyfall / Dobrodružný, VB 

Pátek 9. 11.     19.00
Ve stínu / Krimi, ČR 

Sobota 10. 11.       19.00
Posel / Drama, ČR 

Neděle 11. 11.    16.00
Norman a duchové / Animovaný, USA

Čtvrtek 15. 11.    19.00
Ve stínu / Krimi, ČR 

Pátek 16. 11.      19.00 
Skyfall
Dobrodružný, VB 

Sobota 17. 11.     19.00 
Druhá šance / Komedie, USA 

Neděle  18. 11.     16.00 
Zvonilka. Tajemství křídel / PREMIÉRA
Animovaný, USA

Středa 21. 11.  19.00 
Posel / Drama, ČR 

Čtvrtek 22. 11.       19.00 
7 dní hříchů / Drama, ČR 

Pátek 23. 11.     19.00 
Twilight sága. Rozbřesk, 2. část / PREMIÉRA
Dobrodružný, USA

Sobota 24. 11.     19.00 
Skyfall / Dobrodružný, VB 

Neděle 25. 11.       16.00 
Kozí příběh se sýrem / Animovaný, ČR 

Neděle  30. 11.     16.00   
Zvonilka. Tajemství křídel / FILMÁSEK
Animovaný, USA
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Program SAS 
6. 11. 15.00 Salonek MěDK
Orientální vystoupení Pasekářky ze Zlína
(na toto setkání nůžky s sebou na ozdoby na výstavu)       
15.11 8.00 odjezd z nádraží 
Divadlo Uh. Hradiště
15. 11. 16.00 Sál MěDK 
Setkání seniorů 
21. 11. 14.00 nádraží 
Výlet Slavičín 
30. 11. 15.00 galerie MěDK 
Zdobení stromku 
4. 12. 15.00 Salonek MěDK
Výroční schůze 

kam za kulturou .... strana 8

 kam v Luhačovicích  
Pátek  2. 11. 19.30
Večer melodií Elvise Presleyho 
v podání Vladimíra Lichnovského 
 Alexandria**** - night club

Neděle 4. 11.  19.00
Koncert / Tomáš Klus a jeho cílová skupina
Česko-slovenské turné uvádí „Ani si nesedejte“ 
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 9. 11. 19.30
Orchestr Melody gentlemen Lednice
 Alexandria**** - night club

Sobota 10. 11. 20.00
Zábava / Svatohubertská noc
Tradiční zábava místních myslivců
 MěDK Elektra, sál Rondo

Čtvrtek 15. 11.  16.00 
Den pro seniory  
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 16. 11.    16.00
Divadlo / Rákosníček a jeho rybník
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 16. 11. 19.30
Stanley´s dixie street band 
 Alexandria**** - night club

Sobota 17. 11. 15.00
KONCERT Dívčího saxofonového orchestru 
z Luhačovic
 Hala Vincentka

Sobota 17. 11.   19.00 
Poslech a tanec / Šlágerparáda
Veřejná televizní nahrávka televize Šlágr
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 23. 11. 19.30
Večer s Gabrielou Kočí
 Alexandria**** - night club

Pátek 30. 11. 19.30
Adventní zpívání s pěveckým sborem Mužáci 
a Děvčice z Vonice
 Hala Vincentka

 Výstavy  

3.–28. 11. PhDr. Pavel Popelka, Csc. 
Podoba vody
 Galerie MěDK Elektra   

1. 12.–30. 12. Výstava betlémů 
ze sbírky předsedy Sdružení přátel betlémů
 Galerie MěDK Elektra
Atmosféru přicházejících Vánoc pocítíte na výstavě bet-
lémů v galerii Elektra, kterou pořádá soukromý majitel 
sbírky. Najděte si čas a co nejdříve přijďte zapomenout 
na všední starosti a nechte se vtáhnout do pohody bet-
lémské stáje. Najdete zde vedle zajímavých exponátů 
rukodělné výrobky vánočních ozdob místních spolků.

Kino Elektra
Od 1. listopadu budou začátky odpoledních předsta-
vení od 16.00 hod. a večerní projekce od 19.00 hod.

Čtvrtek 1. 11.      19.00 
Cesta do lesa / Komedie, ČR 

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel. 577 133 980, 
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědný redaktor a autor nepodepsaných článků:  Hana Slováková. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 11. 2012.

Středa 7. 11. 17.30–18.30 tělocvična ZŠ
TRÉNINK BRANKÁŘŮ FLORBALU
Pro žáky 4.–7. tříd, přihlášky do 5. 11., 
možnost zapůjčení vybavení.

Pondělí 12. 11. 16.45–17.45 tělocvična ZŠ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Pro žáky 1.–4. tříd, vstup v čisté obuvi se světlou podrážkou. 

Sobota 17. 11. 14.00–18.00 zámek
PODZIMNÍ VOŇAVÁ SOBOTA
Masáž, měření toxinů v těle, kosmetika, stříhání vlasů, 
úprava vlasů, profesionální kadeřnické přípravky za nákup-
ní ceny, barvení a trhání obočí, masáž obličeje, klasická 
masáž, čajový obchůdek – odborné poradenství, 
aromaterapie, prodej módních doplňků a dekorací. JUST: 
ochutnávka a prodej výrobků, relax u čaje a kávy ...
Poplatek: 20–120 Kč (podle nákladů)

Pátek 23. 11. 19.00 zámek
MUZIKOTERAPIE
odpočinkový hudební podvečer s netradičními nástroji, 
přihlášky předem do 21. 11.  Poplatek 80 Kč/osoba

Sobota 1. 12. 15. 00–18.00
ZÁMECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
v sobotu 1. prosince 2012, 15.00–18.00 hod.
Výroba ozdob a dárečků, poplatek 20–80 Kč (podle nákladů)

AKCE V KLUBU
Program pro děti a mládež v klubovnách DDM Luhačovice
15. 11. 14.30–15.30 Výtvarné tvoření / Vánoční přáníčka, 
poplatek 10 Kč/osoba
X – BOX v Klubu, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00–16.00 hod., rezervace předem

AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dětmi, vždy od 10.00 do 11.00  
v klubovnách DDM Luhačovice

První pomoc 
(beseda se záchranářem rychlé záchranné služby Oskarem 
Svitákem – první pomoc u malých dětí) nečlenové Klubíku 
20 Kč, termín bude upřesněn

13. 11. Výtvarné tvoření 
20 Kč (členové), 40 Kč (nečlenové)
Bližší informace najdete na podrobných plakátech, 
telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM listopad

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
5. 11. Keramická dílna/anděl 
7. 11. STRAHOV/Trénink paměti 
12. 11. Sváteční slovo/P. Václav Fojtů
14. 11. STRAHOV/Sváteční slovo P. Václav Fojtů
19. 11. Burza receptů/Dobroty z bramborového těsta 
21. 11. STRAHOV/Španělská Andalusie, beseda
26. 11. Adventní věnce  
28. 11.  STRAHOV/Jak posílit imunitu, beseda/PharmDr. 

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

 Změna ordinačních hodin v dětské ordinaci 
MUDr. Věra Rajchlová – platné od 1. 11. 2012: 

 nemocní prevence

pondělí 7:30-10:30 10:30-13:30 koj. poradna
úterý 11:00-13:00 13:00-18:00 prev. prohlíd.- větší děti 
středa 7:30-10:30 10:30-13:30 poradna 
čtvrtek  7:30-10:30 10:30- 13:30 očkování
pátek 7:30-12:30 
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